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Aleksander 
OLSZEWSKI
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Rok zamykający się pechową trzynastką przyniósł wiele zdarzeń i faktów, które potwierdzają 
ten patronat. Patrząc przez pryzmat osobisty pożegnałem na zawsze kilku kolegów, z który-
mi rozpoczynałem studia w łódzkiej Uczelni. Są to Bogusław Mec, Tadeusz Piechura, Henryk 

Szadkowski, Tadeusz Majda – wszyscy oni odegrali istotną rolę w kulturze polskiej. W sferze polityki 
pożegnaliśmy pierwszego niekomunistycznego premiera Tadeusza Mazowieckiego i chyba ostat-
niego, który na kulturę przychylnie patrzył. Postępujące ograniczanie przez rząd nakładów finan-
sowych na naukę i kulturę skutkują w wymiarze lokalnym ograniczeniem działalności wystawien-
niczej. Indywidualne próby kontynuacji pracy instytucji kultury bez wsparcia lokalnego przemy-
słu i instytucji samorządowych różnego szczebla skazane są na niepowodzenie.

W roku tym czas dopadł moich kolegów i wymusił odejście na emeryturę wielce zasłużonych 
dla rozwoju Wydziału Sztuki profesorów i doktorów A. Gieragi, B. Łukaszewskiego, W. Jelonka,  
J. Gajewskiego. Mam nadzieję, że z Wydziałem będą nadal współpracowali w innej formie.

W tymże roku 2013 jesteśmy, zmuszeni ograniczyć, a może zaprzestać działalności Akademic-
kiej Galerii Sztuki „Rogatka”. Działalność Galerii opierała się na społecznej działalności pracowni-
ków oraz grona osób wspierających. Koordynacją wystaw zajmował się dr Wiesław Jelonek, który 
nie szczędził czasu i zaangażowania, a często i własnych środków finansowych, by utrzymać wła-
ściwy poziom galerii; pomocą techniczną służył przez długi okres Leszek Kokos, a następnie Krzysz-
tof Berezowski. Zrealizowaliśmy około 200 wystaw artystów polskich i zagranicznych. Duży wkład 
w edytorską działalność galerii ma dr Mariusz Dański. Serdecznie im wszystkim dziękuję. Pisząc 
te słowa o zamknięciu galerii liczę na grono przyjaciół, dla których niekomercyjna galeria sztuki 
ma szanse istnienia. Liczę na pomoc ludzi życzliwych sztuce i naszej Uczelni, gdyż koszt utrzyma-
nia galerii to w skali roku około 10 000 zł. Pragnę przypomnieć, że przekazaliśmy CSW Elektrow-
nia wiele dzieł wybitnych twórców polskich i zagranicznych. Działalność nasza promowała Radom 
oraz Uczelnię na arenie Polski i Europy. Nie rywalizowaliśmy z nikim, za naszą pracę, myślę przede 
wszystkim o  moich współpracownikach, nie dostawaliśmy dodatkowego wynagrodzenia. Pro-
szę znaleźć miasto, gdzie za taką sumę organizuje się ok. 12 wystaw rocznie. Serdecznie dziękuję 
mediom, które upowszechniały naszą działalność. Szukamy aktualnie na terenie Radomia przed-
siębiorców, którzy zechcą wspomóc Akademicką Galerię Sztuki „Rogatka”. Mam nadzieję, że nie 
wszystko stracone. Po 13 jest 14 i może przyszły rok będzie lepszy dla naszej galerii? Z tą nadzieją 
pozostawiam Państwa i życzę interesującej lektury.

Autor, profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.



3arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Kazimierz
M. ŁySZcZ

Obecność geometrii w sztuce

Jednym z najbardziej charakterystycznych rysów kultury jest dążenie do rozumnego uporząd-
kowania przeżywanego świata. Mimo to, poszukiwanie prawdziwości w sztuce, doskonałego 
artystycznie opisu rzeczywistości bywa zarówno uskrzydlającą pasją, jak i uciążliwym bala-

stem. Zapewnia względnie spójny jej wizerunek lecz z drugiej strony może razić schematyzmem 
bądź przewidywalnością rozwiązań. Geometria wprzęgnięta do usługi na rzecz sztuki od dawna 
zapewniała przewagę umysłu racjonalnego nad emocjami, logosu nad doxa, ładu nad przypad-
kiem. Od czasów antycznych stała się istotą wszelkiego namysłu nad sztuką i z różną intensywno-
ścią ujawniała swój całościujący powab. Starożytni Grecy nie zapominali jednak i o czysto estetycz-
nym wymiarze obcowania z pięknem, w którym ważną rolę odgrywa doświadczenie sensualne. 
W platońskiej Uczcie, której grecka nazwa brzmi Sypozjon czyli wspólne świętowanie, w ferworze 
dyskusji padają znamienne słowa jednego z uczestników: „Jeżeli dla czegoś warto żyć człowieko-
wi, to dla oglądania piękna”1, będące pochwałą piękna poznawanego zmysłami. Jednakże piękno 
to nie było rozumiane li tylko jako piękno oglądowe, przeznaczone wyłącznie dla podsycania fi-
zycznej przyjemności. Platon, wypowiedziami biesiadników, dawał czytelnikom do zrozumienia, 
że choć realny kształt rzeczy pięknych jest poznawany wzrokiem czy słuchem, to jego istota roz-
szerza się poza powierzchnię przedmiotów fizycznych, transcendując na wszystko, co cenne i co 
człowiek obdarza podziwem, zachwytem lub upodobaniem. Dla tego najwybitniejszego ucznia 
Sokratesa, tak jak dla większości Greków, sprowadzanie piękna do tylko postrzegalnej postaci by-
łoby dla nadmiernym uproszczeniem jego sensu. Wierzyli oni, że wszystko, co przyjmuje doskona-
łą formę realizuje najpowszechniejsze prawidła świata nawet wówczas, gdy na przeszkodzie stoi 
niemożność objęcia tego stanu rzeczy zmysłami. Znajomość tych reguł umożliwia głębokie ro-
zumienie rzeczywistości i wychowywanie młodego pokolenia w duchu cenionej przez światłych 
obywateli Hellady idei paidei. Niestety, poznanie owych zasad jest niełatwe, dotarcie do piękna 
opartego na harmonii i konsonansie wymaga wielkiego wysiłku, zaś jego definicja jest trudna do 
określenia. Na przeszkodzie stoją bowiem niedoskonałość zmysłów, niećwiczenie umysłu, wszech-
obecność wartości pozornych i błahych oraz krótkość życia ludzkiego. Dla większości ludzi piękno 
jest zawarte zatem w tym, co rozciąga swoje powaby na naszą kruchą egzystencję i wypełniające 
ją rzeczy. Sam Platon dał temu wyraz, przyjmując dwojakie jego rozumienie sprowadzające się do:
•  oglądu, dającego zmysłową ekscytację

oraz
•  tego, co realizuje idealny porządek świata

łącząc pierwsze z Erosem, a drugie z porządkiem kosmicznych sił władających wszechświatem. 
O ile jednak zmysłowość jest dostępna wszystkim i jest powszechna, o tyle poznanie transceden-
talne, wykraczające poza empirię stanowi przywilej nielicznych i wtajemniczonych.

Ujawniające się przez ten fakt rozdarcie, pomiędzy tym, co dane i tym co oczekiwane stanowi 
generalny dramat sztuki i potęguje dylematy poznawcze tworzących i odbierających ją ludzi. Jej 
cele nigdy nie zostały ostatecznie sprecyzowane a ich ledwo połowiczna realizacja nie daje peł-
nego ukojenia. Przywołana wcześniej Uczta Platona była próbą wyjaśnienia i  złagodzenia tego 
rozdarcia, zwrócenia uwagi na egzystencjalny wymiar dążeń człowieka zmierzającego do rozu-
mowego wyjaśnienia swoich duchowych fascynacji, z poszanowaniem ich „fizycznego” podłoża.

W platońskich koncepcjach do roli czynnika nadrzędnego dla sztuki wyniesiony został „boski 
ład” – porządek matematycznej precyzji i harmonicznych proporcji, ustalający obiektywny, umiesz-
czony poza udziałem zmysłowej analizy układ wszechświata. Trudny do ogarnięcia dla „niewtajem-

1 Platon, Uczta, przeł. W. Witwicki, Warszawa 1988, XXVIII B, C.
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niczonych” często był przedmiotem różnych spekulacji i ezoterycznych dociekań. Jego praktyczne 
wcielenie, realizowane w sztukach przez stulecia prawidło, przeszło do historii pod nazwą „Wiel-
kiej Teorii”. Zadziwiająca trwałość tego założenia odwołującego się do idei obiektywizmu okaza-
ła się skuteczna aż do II poł. XVIII wieku, kiedy ustąpiła pod naporem koncepcji subiektywistycz-
nych eksponujących dominującą rolę podmiotu w sytuacji estetycznej. Główne przesłanie Wielkiej 
Teorii głosiło, że sztuka jest realizacją piękna opartego na właściwych proporcjach i odpowiednim 
doborze części. Tworzą one pomiędzy sobą stosunki ilościowe, wytwarzające odczucie, pełni, do-
pasowania, harmonii2. Oddziaływanie Wielkiej Teorii objęło różne obszary ludzkiej wytwórczości: 
plastykę, architekturę, muzykę, poezję. Występowała w wersji szerszej (dotyczącej cech jakościo-
wych wytworu) oraz węższej (obejmującej cechy ilościowe). Wersję węższą, głoszącą że piękno da 
się wyrazić liczbowo przy pomocy odpowiednio dobranych proporcji zainicjowali pitagorejczycy, 
których poglądy w dużej mierze podjął i rozwinął Platon3. Obydwie te wersje głosiły chwałę geo-
metryczno-matematycznej konstrukcji formy dzieła sztuki.

Greccy, a później także średniowieczni artyści, stosowali zasadę „harmonii” i „symmetrii” (zestro-
ju i współmierności) konsekwentnie, z rzadka jedynie ubogacając ją działaniami o irracjonalnym 
koncepcie. Na przykład zachowane do dzisiaj rysunki i szkice średniowiecznego mistrza Vuillarda 
de Honnecourt ujawniają, jak konstruowanie proporcji poszczególnych członków ciała i obiektów 
architektonicznych opierało się na zestawianiu prostych figur geometrycznych. O podobnych in-
tencjach, uznających uprzywilejowaną rolę geometrii świadczą również prace artystów renesan-
sowych, wśród których prym wiedzie Leonardo, ze swoimi licznymi pomysłami geometryzowania 
form realnych, ze słynnym Homo quadratus na czele. Artyści średniowiecza, architekci czy malarze 
korzystali z matematycznych idei Platona, nie wiedząc na ogół od kogo one pochodzą4. Za to ich 
następcy czynili to bardziej świadomie, lecz jednocześnie rozluźniali więzy krępujących ich dzia-
łanie estetycznych prawideł, stopniowo coraz bardziej eksponując elementy czystej zmysłowości. 
Doprowadziło to kryzysu Wielkiej Teorii, którą nadwątliły dodatkowo tendencje empirystyczne 
w filozofii i ekspansja postaw romantycznych w kulturze.

W późniejszym czasie przekonanie o dominującym znaczeniu geometrii w sztuce zdecydowa-
nie zmalało, jednak jako nauczanie perspektywy, obliczanie tektoniki brył architektonicznych czy 
tworzenie kompozycji przestrzennych była nadal obecna. Zmiana tej tendencji nastąpiła na po-
czątku XX wieku, gdy objawiły się nurty, które uznały, że jest ona warunkiem niezbywalnym i kon-
stytutywnym dla sztuki. Kierunki te przyjęły jednak dodatkowe założenia, inkorporując w obręb 
własnych reguł artystycznych tezy metafizyczne. Według tych przesłanek, geometria jest nie tyl-
ko wewnętrznym aspektem formalnym cech przedmiotów, lecz ogólną zasadą bytu, ujawniającą 
pełnie brzmienie piękna zmysłowego, uzupełnionego o poczucie jedności i uniwersalności ludz-
kiej egzystencji. Takie przekonania towarzyszyły twórcom neoplastycyzmu, zwolennikom abs-
trakcji geometrycznej i przedstawicielom sztuki konkretnej, występowały w konstruktywizmie, 
Bauhausie oraz wśród wielu przedstawicieli neokonstruktywizmu realizujących projekty architek-
toniczne i designerskie. W ciągu XX wieku nurty te uzyskały duży wpływ na odbiorców, co uczy-
niło ideę geometryzację formy dzieła jedną z najważniejszych tendencji w sztuce nowoczesnej.

Elementy geometrii towarzyszą nam na każdym kroku. Zmysły ujmują je w zespoły współwy-
stępujących wrażeń – wzrok zespala w złożone konfiguracje, słuch rejestruje wrażenia odległo-
ści, smak i węch dodaje im wyrazistości rozciągniętej w czasie, potwierdzanej dotknięciem cia-
ła. Geometria objawia się na powierzchni przedmiotów, swoją fizyczną spoistością uwydatnia za-
sadę porządkującą ich przestrzenną koegzystencję. W powszechnym mniemaniu jest ona tym co 
powszechne, co ustala stosunki przestrzenne pomiędzy przedmiotami i ludźmi. Decyduje wtedy 
o bliskości i oddaleniu, o konfiguracji elementów, ich wzajemnym oddziaływaniu i relacjach. Bar-
dziej wyczuwalna niż definiowalna geometria w sztuce ujawnia się tym, co:
•  konkretne, ujmowane zmysłami, co wytwarza dotykalny i empiryczny stan istnienia
•  tworzy sieć zależności pomiędzy poszczególnymi jej komponentami
•  wytwarza parametry obecne tylko w umyśle, nakładające się na wyobrażoną i realną postać 

przestrzeni.

2 W. Tatarkiewicz, Dzieje sześciu pojęć, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1982, s. 141.
3 Tamże, s. 143. 
4 W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, T. 2., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 184.
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Autor, dr, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Struktur Przestrzennych i Teorii 
Sztuki Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.

W  szeroko rozumianej dzisiejszej sztuce jest jej pod dostatkiem: plastyka wytwarza obrazy 
z komplementarnie uporządkowanych geometrycznych figur, w rzeźbie określane są nią parame-
try brył, w architekturze wyznaczana tektonika budowli i obiektów rozciągniętych w przestrzeni, 
a w designie kształtowana forma przedmiotów użytkowych. Jakkolwiek jej zastosowania w rze-
czywistości fizykalnej przyjmują materialny wymiar, w aspekcie ideowym dotykają poczucia nie-
skończoności, nieuchwytności reguł bytu. To sprawia, że namysł nad geometrią w sztuce jest cią-
gle obecny i zawsze będzie prowadził do przemyśleń natury filozoficznej…

Kazimierz M. Łyszcz
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Geometria formatywnaJan
TROJAN

Formuła „geometrii formatywnej”, jako geometrii aktywnej, skutecznej dla budowania (two-
rzenia) formy dzieła artystycznego należącego do dziedziny sztuk pięknych lub użytkowych 
pojawiła się po wyrywkowym czytaniu przeze mnie dzieła włoskiego filozofa Luigi Pareyso-

na pt.: ESTETYKA. TEORIA FORMATYWNOŚCI1. Aby uchwycić i uwydatnić zależność przyczyno-
wo-skutkową determinującą formę dzieła artystycznego, o którym będzie mowa w dalszej czę-
ści tematu zacytuję fragment z Przedmowy w/w dziele: „W sztuce formatywność jest treścią, ma-
terią, prawem. Treść (il contenuto) to całe życie artysty, to jego działająca osobowość, ale nie tylko 
energia formująca, lecz także „sposób formowania”, czyli styl. Treść jest w dziele obecna właśnie 
jako styl. Pozwala to nam zakończyć wieloletni pojedynek prymatu formy bądź treści, bo w sztuce 
duch jest stylem i styl jest duchem, co pozwala uniknąć każdej dyskusji nad koncepcją „ekspresji, 
bo w sztuce nie ma innego mówienia niż robienie, a nawet samo mówienie jest robieniem. Mate-
ria to koniecznie materia fizyczna. Jeśli zdamy sobie sprawę z tej konieczności unikniemy dyskusji 
o technice czy uzewnętrznieniu, gdyż w sztuce formować znaczy formować jakąś materię i dzieło 
sztuki nie jest niczym innym, jak właśnie uformowaną materią. W procesie artystycznym definiowa-
nie intencji formatywnej i jej przyjęcie, interpretacja i formowanie są jednym. W dziele ciało iden-
tyfikuje się z duchem, fizyczność i duchowość są tym samym. Prawem sztuki jest powodzenie. Ar-
tysty nie obowiązuje żadne prawo oprócz indywidualnej reguły dzieła, które robi i nie ma żadnej 
innej wskazówki niż przewidywanie powodzenia. Dzieło jest równocześnie prawem i rezultatem 
pewnego procesu formowania. Jedynie dzięki temu można zrozumieć, jak to się dzieje, że w sztu-
ce próba i organizacja nie tylko się ze sobą zgadzają, ale że się nawzajem wspierają, w efekcie cze-
go dzieło działa jako czynnik formujący, zanim jeszcze zostanie uformowane.”

Wracając do tematu, po tym obszernym cytacie, dotyczącym ogólnego widzenia problematy-
ki, chciałbym zawęzić obszar dywagacji estetycznych o tym, co wpływa i decyduje o formie dzie-
ła artystycznego, odnosząc się do własnych przykładów. Udział geometrii w procesie formowa-
nia dzieła w sztukach wizualnych jest zróżnicowany, ale zawsze obecny. Artyści epok dawnych po 
współczesność kierowali się w swych dziełach zasadami geometrii osiągając ideały piękna. Słowo 
„artyści” w odniesieniu do antyku bardzo rozlegle pojmowanego niekoniecznie oznacza to samo 
co pod tym słowem rozumiemy dzisiaj. Jednakowoż wykorzystywanie w akcie formowania dzieła 
architektury proporcji egipskiego złotego trójkąta o liczbach 3:4:5 odpowiadającego późniejszemu 
pitagorejskiemu A kwadrat + B kwadrat = C kwadrat i stosowaniu zasady złotego środka w klasycz-
nej epoce helleńskiej, ustalaniu zależności liczbowych, od których zależy piękno dzieł artystycz-
nych Renesansu nie kończąc na estetyce współczesnej Le Corbusiera, świadczy o poszukiwaniu, dą-
żeniu człowieka do piękna i definiowaniu jego zasad przez geometrię. Geometria jako nauka ma-
tematyczna o relacjach przestrzennych, miała i ma wielorakie zastosowania w życiu codziennym, 
w pracach inżynieryjnych - wojskowych i cywilnych i w sztuce. Określała i określa przede wszyst-
kim właściwe proporcje i formy w urbanistyce, w architekturze, sztukach pięknych i użytkowych, 
przemyśle, informatyce itp. Przechodząc do omówienia znaczenia geometrii w moich próbach ar-
tystycznych, a uprawiam malarstwo, rysunek, grafikę projektową, chcę wyraźnie wskazać i opisać 
elementy geometrii decydujące o końcowym rezultacie artystycznym dzieła, czyli o jego formie.

 Omówienie zacznę od cytatu ze wstępu niniejszego referatu „Artysty nie obowiązuje żadne 
prawo oprócz indywidualnej reguły dzieła, które robi i nie ma żadnej innej wskazówki niż przewi-
dywanie powodzenia. Dzieło jest równocześnie prawem i rezultatem pewnego procesu formowa-
nia.” W związku z powyższym „indywidualna reguła dzieła” mimo wszystko oczekuje od artysty 
1 L. Pareyson, Estetyka. Teoria formatywności, Universitas, Kraków 2009.
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„zapewnienia” takiej re-
guły, która uruchomi pro-
ces formowania i dopro-
wadzi go do oczekiwane-
go rezultatu. Taką „regułą 
dzieła” jest wybrany prze-
ze mnie wariant geome-
trii wykreślnej, który sto-
suję w kompozycjach ry-
sunkowych i  malarskich. 
Jest to perspektywa ak-
sonometryczna w  wer-
sji izometrycznej, która 
zachowuje rzeczywiste 
wymiary figury trójwy-
miarowej obrazowanej 
na płaszczyźnie. Odwzo-
rowanie bryły na płasz-
czyźnie jako obiektu trój-
wymiarowego powstaje 
na trzech płaszczyznach 
rzutowych ustawionych 
względem siebie pod ką-
tem 120 stopni. Ta per-
spektywa daje wiary-
godny obraz przestrzeni, 
gdyż wymiary rzutowane 
w  trzech kierunkach nie 
ulegają skróceniom. Prze-
strzeń, o  której mowa, 
może być przedstawio-
na naturalistycznie, reali-
stycznie lub abstrakcyj-
nie - geometrycznie po-
przez relację punktową, 
linearną lub płaszczyzno-
wą. W pracach malarskich i rysunkowych stosuję kreskę, która jest środkiem i celem jednocześnie. 
Linia jako środek kształtujący formę i wyodrębniający ją z pustej, jednobarwnej lub wielobarwnej 
przestrzeni płaszczyzny jest także istotnym składnikiem określającym ekspresję i estetykę kompozy-
cji. Linia pozwala w sposób wyrazisty zbudować i uwidocznić opisywaną przestrzeń. Linia jako kre-
ska definiuje strukturę wizualną obrazu, jest jego przyczyną i skutkiem. Jest także obrazem proce-
su formowania. Istnieje jako element tworzący formę, pozostając elementem samym w sobie. Od-
działuje swoją charakterystyką kształtu, ekspresją i potencjałem formotwórczym. Zachowuje au-
tonomię będąc elementem systemu perspektywicznego. Linia to przede wszystkim element geo-
metrii, byt idealny, który w dziele sztuki jest duchem i ciałem formy artystycznej. Linia, jako geo-
metryczny element i środek wyrazu determinujący formę moich prac malarskich i rysunkowych 
jest świadomie wybranym środkiem, mieszczącym się w formatywnej predyspozycji geometrii. 

Inspiracja realnymi przestrzeniami jest jedną z wielu możliwości uwiarygodniania obrazu prze-
strzeni w malarstwie lub rysunku. Wśród motywów występujących w moich pracach są formy re-
alnych przedmiotów o wyrazistej geometrii jak stół, krzesło, podłoga, okno, ściana. Innym sposo-
bem jest konstruowanie przestrzeni na płaszczyźnie przy pomocy wybranej perspektywy i nada-
wanie jej cech realności przedmiotowej i sytuacyjnej, które w rzeczywistości nie mogą istnieć.

Seria prac rysunkowych nosząca tytuł Jodełka płaszczowa może być przykładem, który przybliży 
sens i znaczenie terminu geometria formatywna. Rysunki zostały wykonane ołówkiem na papierze 
o wymiarach 100x70cm. Temat kompozycji rysunkowych bezpośrednio nawiązuje do problematy-

Jan Trojan, Jodełka płaszczowa M, 2011, ołówek, papier, 100x70 cm
fo
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ki przestrzeni obrazowanej na płaszczyźnie. Warstwa przedstawiająca rysunku jest wynikiem za-
stosowania geometrycznych zasad formowania obrazu w których kreska, zwykle długości 12 mm 
i szerokości 1,2 mm ma bezwzględne zadanie formujące. Kształtuje ona konstrukcję układu kom-
pozycyjnego, określa strukturę obrazu nie zatracając swej obecności, pozostaje wyodrębnionym, 
zindywidualizowanym elementem struktury obrazowej. Kreska jest przyczyną, skutkiem i celem 
czyli formą zrealizowanego dzieła. Ułożenie kresek obrazujących trójwymiarową przestrzeń jest 
podobne jak we wzorze tkackim potocznie zwanym „jodełką” i ta analogia dała tytuł serii rysunko-
wej. Podobieństwa zewnętrzne między formą dzieła rysunkowego a formą wzoru tkaniny odzieżo-
wej świadczą na rzecz „geometrii formatywnej”, jej wielkiego potencjału formowania, możliwości 
kreatywnych w wielu dziedzinach wiedzy i praktyki, nauki i sztuki. Omawiając rolę geometrii for-
matywnej w rysunkach, które z natury rzeczy są jednobarwne i wykonane w technice tradycyjnej, 
chciałbym kilka słów przeznaczyć realizacjom malarskim i komputerowym. Praktycznie są to po-
wtórzenia tych samych kompozycji rysunkowych lecz z udziałem koloru, zrobionych w tradycyj-
nej technice malarskiej na płótnie lub w graficznym programie komputerowym i wydrukowanych 
lub prezentowanych tylko na ekranie w dowolnej skali. W tych realizacjach wszystkie reguły dzie-
ła, wyżej omówione, zostają zachowane. Jednak przełożenie jednobarwności na wielobarwność 
wymaga niewielkich interwencji technicznych i artystycznych. Wprowadzenie koloru w struktu-
rę obrazu jednobarwnego wiąże się z rozbiciem tego koloru na odpowiednią ilość stopni waloro-
wych. Kolor w odpowiednim walorze przyjmuje postać kreski i odpowiada ona grafitowej kresce 
w rysunku. Oddziaływanie formy malarskiej może zaciekawić większy krąg odbiorców, ale „malar-
skość” niewiele wnosi do formy jako takiej.

 W konkluzji chcę powrócić do sformułowania „geometria formatywna”. Rola i znaczenie geo-
metrii w sztuce jest dostrzegana i doceniana przez twórców i ludzi zaciekawionych sztuką. Oglą-
dając dzieło sztuki o doskonałej formie znamy, a czasem tylko przeczuwamy zasadę artystyczną, 
która kierowała procesem twórczym i wiemy, że jest ona zawarta w liczbach i formach geometrycz-
nych definiujących proporcje dzieła rzeźbiarskiego, malarskiego czy architektonicznego. Jednak 
udział geometrii, która jest siłą sprawczą, siłą formującą dzieło artystyczne jest w dziele mało wi-
doczny, często ukryty i nie oddziałuje bezpośrednio, dając pierwszeństwo pięknu przedstawione-
go świata. Natomiast z punktu widzenia geometrii formatywnej wszystkie elementy składające się 
na formę dzieła sztuki mają swe źródło i cel w geometrii, w jej prawach i formach. Dzieło kreowane 
przez geometrię formatywną nie naśladuje rzeczywistości. Forma sama w sobie jest dla siebie pra-
wem i rzeczywistością. Formatywność geometrii zapewnia istnienie dziełu w ciągłym procesie bu-
dowania jego formy. Formatywność nie ustaje po ukończeniu dzieła, ona w nim trwa jako proces.

Jan Trojan 

Autor, profesor zwyczajny, kierownik Katedry Projektowania i Grafiki Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.



9arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Apoloniusz
WęGŁOWSKI

W poszukiwaniu ładu

Droga w dół i w górę jest jedna
Heraklit

Moje zainteresowania językiem geometrii udokumentował dyplom w 1982 roku. W następ-
nych latach malarstwo wymagało bezustannej dyscypliny jak również „filozofowania arty-
stycznego”. W swojej drodze staram się przemierzyć chaos. Język geometrii daje mi taką 

szansę, aby budować własną wewnętrzną kompozycję. I usiłować w  ostatecznym rozrachunku 
wszystkie tęsknoty metafizyczne zamykać w kolejnych obrazach i rysunkach. 

Współczesna fizyka potwierdza jedną z podstawowych idei wschodniego mistycyzmu, że po-
jęcia służące do opisu świata są ograniczone i nie są „znamionami rzeczywistości” lecz tworami 
umysłu, częściami mapy a nie rzeczywistego terenu.

Geometria jest przyrodzie przynależna, a nie tylko jest częścią struktury stosowaną do jej opi-
su. Geometria była rysem greckiej matematyki, wywarła głęboki wpływ na filozofię. Znajdowa-
ła się w centrum aktywności intelektualnej. Geometrię postrzegano jako doskonałą kombinację 
logiki i piękna. Dlatego wierzono w jej boskie pochodzenie. Stąd powiedzenie Platona: „Bóg jest 
geometrią”.

W następnych wiekach geometria wywierała silny wpływ na Zachodnią filozofię i naukę. Ele-
menty Euklidesa do początku naszego stulecia były standardowym podręcznikiem, z którego wy-
nikało, że geometria stanowi prawdziwą naturę przestrzeni.

Einstein uświadomił naukowcom i filozofom, że geometria jest wrodzoną cechą przyrody. „Naj-
ważniejszym wnioskiem teorii względności jest to, że geometria… jest tworem intelektu.” 

Wszystkie teorie zjawisk widzialnych są tworami ludzkiego umysłu, własnościami pojęciowej 
mapy rzeczywistości, a nie samą rzeczywistością. Wszystkie zjawiska zachodzące w przyrodzie są 
w sposób ostateczny ze sobą powiązane, tak więc, by wyjaśnić jedno z nich, trzeba zrozumieć resztę.

Nauka i mistycyzm są zbieżne. Wszechświat stanowi całość, w której wszystkie części są ze sobą 
związane. Geometria znajduje się w samym centrum wszelkiej aktywności intelektualnej i stano-
wi podstawę edukacji filozoficznej. 

Przestrzeń i czas sprowadzane są do subiektywnej roli elementów języka plastycznego, któ-
rym opisuję zjawiska przyrody. Aby wydobyć z tych opisów pewne uniwersalne prawdy, formułu-
ję je w taki sposób, żeby miały tę samą postać dla wszystkich obserwatorów – odbiorców, np. to, 
co jest w mojej pracy zagadnieniem przestrzeni dla jednego obserwatora, bywa też dla innego.

Połączenie wiedzy o osiągnięciach w naukach ścisłych, oraz intuicja artystyczna będąca bliską 
mistycyzmu sprawia, że mój opis rzeczywistości jest najlepszym z możliwych w rozważaniach geo-
metrycznych, w których czas i przestrzeń są elementami zasadniczymi.

*
Spojrzenie na twórczość.
Światło tworzące przestrzeń 1982–85
Zajmowałem się zagadnieniem światła tworzącego głębię jako czynnika budującego obraz. Całe 
układy wywołujące narastanie lub zmniejszanie się przestrzeni, przeskoki w rozkładzie światła, uła-
twiające zaznaczanie przeskoków w odległości na obrazie, oraz łączenie tych problemów w har-
monijną całość.

Harmonia, wzajemne powiązania światła i koloru, oraz wpływu innych czynników, jak np. wiel-
kość powierzchni obrazu.
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Przestrzeń 1985-93
Zagadnienie percepcji głębi, wynikające z „prawa prostoty” oraz z uwarunkowania fizjologiczne-
go: odpychania i przyciągania w polu widzenia. Współzależność oddzielnych elementów tworzy 
w danym systemie porządek o stałej odległości.

Kolor 1993-2000
Zjawiska wzrokowe zawdzięczają swój byt jasności i barwie oraz określeniu relacji kształtów i ko-
loru. Kolor jako środek pozwalający na wprowadzenie ładu do obrazu, oraz poszukiwanie harmo-
nii jako czegoś koniecznego w kompozycji.

Zafrapowało mnie zagadnienie czystych barw zasadniczych (czerwień, żółty, niebieski) służą-
cych do uzyskania szerokiej gamy tonów, zarówno w sensie fizycznym, jak i fizjologicznym. Także 
problem zintensyfikowania lub rozproszenia światła i zjawisko tęczy.

Zająłem się w moich obrazach różnicą między kolorami podstawowymi pozostającymi w rów-
nowadze, a stosowanymi przeze mnie mieszankami, w których jeden z podstawowych kolorów 
dominuje. Mieszanki grają u mnie rolę stadiów przejściowych między kolorami podstawowymi. 

Apoloniusz Węgłowski

Autor, profesor zwyczajny, zatrudniony w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie.
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Kazimierz M. 
ŁySZcZ

Geometaria i mistyka w Bauhausie

Jednym z najbardziej rozpoznawalnych przedmiotów przygotowanych w Staatliches Bauhau-
sie jest słynna lampa stołowa o symbolu MT 9/ME 1 zrealizowana w 1924 roku przez studen-
tów szkoły. Jej designerski i zarazem merkantylny sukces był rezultatem uzyskania maksy-

malnej klarowności formy i wysokiej funkcjonalności z  jednocześnie bardzo czytelnym kontek-
stem sytuacji, w jakiej powstała. Wytworzona ze szlachetnie dobranych tworzyw, będących kom-
binacją szkła i metalu, jest symbolem nowoczesności pozbawionym zbędnych elementów deko-
racyjnych czy nie uzasadnianych funkcją szczegółów. Wszystkie zastosowane w niej elementy są 
w przekroju kołami dośrodkowo nakładającymi się na siebie, wytwarzając przez to poczucie kon-
strukcyjnej jedności. Również proporcje poszczególnych części lampy – podstawy, trzonu i klosza 
wydają się być obliczone z matematycznie narzucającą się nieodzownością. Chłodna elegancja po-
łyskujących powierzchni zdaje się odsyłać do nieziemskich przestworzy, budowanych według po-
rządku kosmicznej konieczności. Precyzyjnie wyważone stosunki wielkościowe wszystkich trzech 
części lampy dają się również zinterpretować jako idealne współgranie trzech aspektów ludzkiej 
działalności materializujących się w designie: nauki, techniki i sztuki. Zespolenie w całość tych ele-
mentów odpowiadało programowi kształcenia 
szkoły, zakładającego artystyczne wykorzysta-
nie zdobyczy nauki i nowoczesnych technologii. 
Osobom znającym strukturę dydaktyczną szko-
ły przychodzi na myśl jeszcze inna metaforyczna 
analogia - wszystkie części składowe lampy na-
wiązują do etapów kształcenia w Bauhausie: so-
lidna podstawa może być skojarzona z naucza-
niem wstępnym – Vorlehre, obowiązkowym dla 
wszystkich wstępujących do szkoły, wertykalny 
trzon odpowiada kształceniu kierunkowemu re-
alizowanemu w wybieranym przez każdego stu-
denta warsztacie, zaś klosz może być utożsamia-
ny z  kończącym naukę kursem architektonicz-
nym, dającym pełnię uprawnień absolwentowi. 
Może być również uznany jako uzyskanie stopnia 
mistrzowskiego i możliwość wpływu na działania 
znajdujących się niżej w hierarchii uczniów i cze-
ladników. W konsekwencji – tak, jak złożona z pro-
stych formalnie elementów lampa po włączeniu 
światła/idei zyskiwałyby właściwą sobie moc, 
tak per analogiam, absolwent szkoły po włącze-
niu się w wir życia zawodowego, otrzymywałby 
pełnię możliwości wpływania na projektowanie 
przedmiotów użytkowych, a przez to na upodo-
bania estetyczne społeczeństwa. Lampa realizuje ideę jedności w wielości, tak jak założenia ide-
owe Bauhausu ucieleśniać miały ideę ściśle współpracujących ze sobą uczniów, czeladników i mi-
strzów działających dla dobra społeczeństwa.

Całościujące i dążące do uniwersalizmu zamierzenia, nie wolne od duchowych transpozycji, 
bliskie były założycielowi i pierwszemu dyrektorowi szkoły, niemieckiemu architektowi Walterowi 

1. Wilhelm Wagenfeld, Lampa MT 9/ME 1, 1924
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Gropiusowi. Jeszcze przed I wojną świa-
tową dał się poznać jako świadomy swo-
ich celów projektant budynków przemy-
słowych, domów prywatnych i przedmio-
tów użytkowych, w których dążył do mi-
nimalizowania stosowanych środków ar-
tystycznych. Kierując Bauhausem starał 
się uzyskać komplementarność propago-
wanych idei estetycznych i ich materialne-
go wcieleśnienia – projektów realizowa-
nych w szkolnych warsztatach. Na foto-
grafii z roku 1924, przedstawiającej wnę-
trze jego dyrektorskiego gabinetu w We-
imarze, lampa MT 9/ME 1 znajduje się na 
biurku, pełniąc rolę znaku rozpoznaw-
czego, potwierdzającego wykreowany 
przez Bauhaus styl. Swoją zgeometryzo-
waną formą idealnie wkomponowuje się 
w wizualną orkiestrację innych przedmio-
tów, w których, podobnie jak w niej, sa-
mej ujawniają się analogiczne zasady kon-
strukcyjne1. 

Postawa, dążąca do absolutyzowa-
nia działania artysty projektanta w kon-
tekście odbioru społecznego pojawiła 
się na samym początku funkcjonowania 
szkoły i stała się jej ideową raison d’être. 
Już w roku 1919 w swoim manifeście za-
łożycielskim – odezwie adresowanej do 
studentów szkół artystycznych w całych 
Niemczech – Gropius akcentował potrzebę stworzenia spójnego programu, który dzięki powszech-
ności i łatwości dostępu do wysokiej jakości form artystycznych umożliwiłby zbudowanie dosko-
nalszych form życia społecznego. Deklarował w nim: „Kompletna budowla jest ostatecznym celem 
sztuk plastycznych. Niegdyś ich podstawowym celem była dekoracja budynku. Dziś istnieją w izo-
lacji, z której mogą być wyzwolone, wspólnym wysiłkiem wszystkich rzemieślników. Architekci, 
rzeźbiarze i malarze muszą na nowo odkryć złożony charakter budowli jako rzeczy realnie istnie-
jącej. Tylko wtedy ich praca znowu będzie przepojona duchem architektonicznym, który utraciła 
jako sztuka salonowa. Architekci, rzeźbiarze, malarze – wszyscy musimy powrócić do rzemiosła. Sztu-
ka nie jest zawodem, nie ma zasadniczej różnicy między artystą a rzemieślnikiem. Artysta jest na-
tchnionym rzemieślnikiem, w rzadkich przypadkach natchnienie i łaska nieba, które umykają kon-
troli woli, mogą sprawić że dzieło staje się dziełem sztuki. Ale istotna dla każdego artysty jest dosko-
nałość warsztatowa. Jest ona źródłem twórczej wyobraźni”2. Akcentując konieczność bardzo do-
kładnego opanowania techniki i posługiwania się w działalności artystycznej elementami nauko-
wości Gropius postuluje uzyskanie jedności we współpracy, w której każdy artysta, świadom swo-
ich możliwości, starał się będzie dążyć do doskonałości. Wierząc w powodzenie takiej postawy de-
klaruje: „Stwórzmy nowy cech rzemieślników, bez podziałów klasowych odgradzających rzemieśl-
nika od artysty. Wspólnie projektujmy i twórzmy nową budowlę przyszłości, która obejmie w jed-
ną całość architekturę, rzeźbę i malarstwo, którą pewnego dnia ręce robotników wzniosą ku niebu 
jako kryształowy symbol nowej wiary”3. Słowa te tchną podniosłym tonem, nasyconym mistycz-
ną wiarą w nieomylność przyjmowanych zasad i stosowanych rozwiązań, a jej rezultatem będzie 
przekształcenie sfery profanum i nadanie jej niemal religijnej doskonałości.

1 P. Müller, Mental Space in a Material Word. Ideal and Reality in the Weimar Director’s Office, [w:] Bauhaus: a Con-
teptual Model, praca zbiorowa, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2009, s. 155.
2 G. Naylor, Bauhaus, przeł. E.M. Biegańska, Warszawa 1988, s. 35.
3 Tamże, s. 35.

2. Gabinet Waltera Gropiusa w Weimarze, 1924
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Manifestowi Bauhausu towarzyszyła umiesz-
czona na jego stronie tytułowej reprodukcja drze-
worytu Lyonela Feiningera, bardzo cenionego 
wówczas niemieckiego artysty. Został on jednym 
z  pierwszych profesorów zatrudnionych przez 
Gropiusa w powstającej szkole. Grafika ta, zaty-
tułowana Katedra, była zrealizowana w stylistyce 
ekspresjonistycznej, dosyć odległej od postulowa-
nego racjonalistycznego programu szkoły. Kore-
spondowała jednak bardzo wyraźnie z nastroja-
mi ujawniającymi się wśród nauczycieli i uczniów 
Bauhausu, będących wyrazicielami przedstawicie-
lami opinii większości społeczeństw powojennej 
Europy – wyrażających pragnienie budowy lep-
szej niż dotychczasowa rzeczywistości. Jej strze-
liste formy sugerowały pęd ku górze, wzniosłość, 
potrzebę zmian i nowości, a rozbiegające się na 
wszystkie strony z trzech punktów promienie, wy-
pełniające całość kadru, dawały poczucie jedno-
ści i konsolidacji w dążeniu do osiągnięcia celu4. 
Przedstawiona na grafice budowla nie bez powo-
du nawiązywała do gotyckiej katedry – program 
Bauhausu postulował odnowienie średniowiecz-
nie rozumianej pracy rzemieślniczej – jej nowocze-
sne wcielenie miało stać się inkarnacją Gesammt-
kunstwerku, dzieła totalnego, integralnie wiążące-
go w sobie różne dziedziny artystycznego działa-
nia. Trójnawową budowlę wieńczą trzy gwiazdy 
(Lichtmomente), które można zinterpretować jako 
chwile najwyższej inspiracji, utożsamianej z doświadczeniem transcendencji. Całość tego przed-
stawienia daje się zinterpretować jako zobrazowanie prometejskiego mitu założycielskiego, w któ-
rym unowocześniona katedra jawi się jako światło niosące wyzwolenie ludzkości5.

Pierwsze lata działalności Bauhausu były odzwierciedleniem sytuacji w kulturze powojennej Eu-
ropie, którą charakteryzowały dwie główne tendencje, cementujące się w świadomości ówczesnych 
społeczeństw. W ich obrębie dochodziło do wykluwania się nowych idei i mitów dotyczących poli-
tyki, życia społecznego, rozwoju kultury. Ujawniły się one także w świecie sztuki, prowadząc do spo-
rów ideowych i odmiennie pojmowanych systemów estetycznych i praktyk twórczych. Za Bogusła-
wem Wolniewiczem, można je określić jako sprzeczne sobie i wzajemnie skonfliktowane postawy 
antropologiczne: rewolucyjną i zachowawczą, które można dla uproszczenia nazwać „lewoskręt-
ną” i „prawoskrętną”6. Formacja lewoskrętna – obierała jako drogowskaz przyszłość i wizje idealnie 
ułożonego świata, głosiła odrzucenie przeszłości i jej skostniałych dogmatów. Jako środki i metody 
działania proponowała radykalne powiązanie sztuki z przemysłem, utylitaryzm, prymat związku 
sztuki z życiem. Formacja prawoskrętna przeciwnie – celebrowała tradycję i dążyła do zachowania 
kulturowej ciągłości. Obce jej były radykalne kulturowe transgresje, a racji swojego istnienia upatry-
wała w rozwijaniu i doskonaleniu form przeszłości. Obydwie te tendencje odwoływały się do wizji 
społeczeństwa przyszłości zjednoczonego we wspólnym wysiłku na rzecz łagodzenia problemów 
wynikających z egzystencji i napięć wewnętrznych. Inaczej jednak rozumiały kondycję człowieka 
we współczesnym świecie – „lewoskrętni” celebrowali jego samoafirmację i dążenie do buntow-
niczej autonomii, „prawoskrętni” postulowali jego odpowiedzialność i przywiązanie do wartości 
transcendentnych oraz respektowanie istniejących kodów kulturowych. Konflikty te uwidoczniły się  
w początkowym okresie istnienia Bauhausu w Weimarze, gdy najbardziej spektakularnymi i dys-
kutowanymi antagonizmami były spory o kierunki działania szkoły, jej relacje z otoczeniem spo-
4 M. Bushart, It Began with a Misunderstanding. Feininger’s Cathedral and the Bauhaus Manifesto, [w:] Bauhaus: 
a Conteptual Model, praca zbiorowa, Hatje Cantz Verlag, Ostfildern 2009, s. 30.
5 Tamże, s. 31-32.
6 B. Musiał, B. Wolniewicz, Ksenofobia i wspólnota, Wydawnictwo Antyk Marcin Dybowski, Komorów 2010.

3. Lyonel Feininger, Katedra, drzeworyt, 1919
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łecznym, a  przede wszystkim o  spo-
soby realizowania programu dydak-
tycznego7. Bauhaus, pomimo progra-
mowo deklarowanego utylitaryzmu 
i zgodności z naturą człowieka, odwo-
ływał się do form sztucznie kreowa-
nej, a nie realnie istniejącej rzeczywi-
stości, przyprawianej dużą dozą mi-
stycyzmu, rozumianego jako dążenie 
do odzyskania utraconej pozazmysło-
wej Jedni. Nastroje powojenne sprzy-
jały rozwojowi postaw religijnych i pa-
rareligijnych, zwłaszcza inspirowanych 
okultyzmem, teozofią, gnozą i zyskują-
cymi wówczas niezwykłą popularność 
religiami Wschodu.

Ponieważ modernistyczna estetyka 
balansowała pomiędzy antymimetycz-
ną autonomią i potrzebą tworzenia so-
lidnych form, częstym jej motywem 
była chęć odczucia archetypicznej mo-
ralności i ducha wspólnoty, możliwych 
do osiągnięcia dzięki właściwemu for-
mowaniu artystycznej wizji. Zasady 
tworzenia spójnej strategii, posługują-
cej się regułami geometrii zapoczątko-
wanymi jeszcze w czasach antycznych, 
a odnowionymi w epoce nowoczesno-
ści, uznano za najodpowiedniejsze dla 

odnalezienia wspólnej płaszczyzny działania i języka artystycznego porozumienia. Z tego powo-
du dążono do stosowania i realizowania ich w różnych warsztatach Bauhausu, chociaż oczywiście 
zakres i skala stosowania były odmienne.

Od samego początku istnienia szkoły, geometrii, jako czynnikowi wytwarzającemu klarowne 
zasady w określaniu formy plastycznej przypisywano niezwykle ważną rolę. Już w jednej z pierw-
szych realizacji, będącej swoistym manifestem praktycznego wcielenia idei estetycznych szko-
ły – domu Sommerfelda w Berlinie – na uwagę zasługują silnie zgeometryzowane kształty fasady 
oraz zrytmizowane elementy detalu architektonicznego. Dominują one w konstrukcji ścian i okien, 
a przede wszystkim w tektonice drzwi wejściowych, wykonanych przez zespół nauczycieli i stu-
dentów pod kierownictwem Joosta Schmidta. Rozwiązania zawarte w tym projekcie wyznaczały 
kierunki rozwoju stylistyki szkoły, w której ciągle dominowały tendencje ekspresjonistyczne, uj-
mowane w karby logicznej kompozycji architektonicznej8.

Jednym z najbardziej spektakularnych przejawów łączenia mistyki i geometrii były projekty zre-
alizowane w latach 1920-1923 przez Lothara Schreyera, pierwszego profesora w Bauhausie zajmu-
jącego się sceną teatralną. Przedstawiały one wizerunki postaci ujętych w zgeometryzowane for-
my odnoszące się do ewokowanej przez nie przestrzeni i symbolicznych przedstawień. Uporczy-
wie powtarzającym się w nich motywami były kształty koła, okręgu i owalu zderzane z bardziej 
zdecydowanie działającymi prostokątami i kwadratami. W niedawno odnalezionym projekcie Sar-
kofagu kobiety, tytułowa postać ujęta jest w sztywną siatkę figur geometrycznych tworzących wy-
dłużoną sylwetę. Narzucającą się symetrię formy zakłócają drobne przesunięcia elementów skła-
dowych całości i odstępstwo od oczekiwanej powtarzalności barw. Kompozycja ta, w której odnaj-
dujemy odwołania do bóstw matriarchalnych i nawiązanie do niepokojących sił chtonicznych, su-
geruje silną łączność pomiędzy światem wyobrażonym a realnie przeżywanym, realizowaną przez 

7 Zob. na ten temat: K.M. Łyszcz, Johannes Itten i metody nauczania w Bauhausie w okresie weimarskim, „Arteria” 
2004/2. 
8 Bauhaus, red. J. Fiedler, Könemann Verlag, 2006.

4. Johannes Itten, Wieża ognia, obiekt, 1920-21
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podkreślanie relacji między tym, co zewnętrzne i tym, co we-
wnętrznie, potęgujące doświadczanie świadomości samego 
siebie. Dominująca w przedstawieniu postać główna i kon-
trapostująca ją niewielka sylwetka (element męski) mogą być 
pojmowane jako antynomie tych dwóch części osobowości 
ujętych w geometryczne zależności9. 

Najsilniejszy związek pomiędzy mistycznie przeżywaną 
wolnością twórczą a potrzebą racjonalnego uporządkowania 
języka artystycznego odnajdujemy w dziełach i działaniach 
Johannesa Ittena. Ten zwolennik intensywnego samopozna-
nia wewnętrznego, wyznawca mazdaizmu, silnie inspirowany 
modną wówczas Steinerowską antropozofią, uzyskał wielki 
wpływ na świadomość studentów szkoły. Prowadził najbar-
dziej „postępowy” kurs wstępny, przygotowujący do pracy  
w  poszczególnych warsztatach, podczas którego studen-
ci Bauhausu poznawali nowe formy wyrazu estetycznego, 
wykraczającego poza ramy standardowego kształcenia ar-
tystycznego. Jednym z najbardziej progresywnych i owoc-
nych działań realizowanych podczas tego kursu były tak zwa-
ne Bildannalise, w których dokonywano analizy dzieł starych 
mistrzów, wykorzystując w tym celu proste formy geome-
tryczne10. Itten starał się uzmysłowić swoim uczniom potę-
gę sił władających umysłem i podświadomością każdego ar-
tysty. W swoich własnych realizacjach starał się godzić posta-
wę intuicyjną z wymogami naukowości i geometrycznej pre-
cyzji, co często prowadziło do heteronomicznych jakościowo 
dokonań. Najbardziej efektowną i najpełniej ilustrującą pró-
bę pogodzenia tych dwóch aspektów jego osobowości była 
zrealizowana w Weimarze ponad czterometrowej wysokości 
forma przestrzenna zatytułowana Wieża ognia. Zbudowana 
z regularnie zmniejszających się barwnych elementów sfe-
rycznych nałożonych na spiralnie zakrzywiającą się oś central-
ną zaskakuje kierunkowością określania przestrzeni i sponta-
nicznością doboru barw. Itten, co korespondowało z jego za-
interesowaniami religijnymi, starał się w Wieży uchwycić ko-
smologiczny wymiar istnienia rzeczywistości. Wyczuwamy 
w nim echa astrologicznej fascynacji średniowiecznymi katedrami, czy nawet jeszcze dawniejszy-
mi babilońskimi zikkuratami. Projekt Wieży autor poprzedził licznymi szkicami, w których dostrze-
gamy zasady rygorystycznie przestrzeganej zasady dopasowywania części do całości obiektu11. 

Działalność pedagogiczna i artystyczna Johannesa Ittena oraz charyzmatyczne cechy jego oso-
bowości sprawiały, że stale otaczało go grono licznych adherentów, a wśród pozostałych studen-
tów cieszył się dużym autorytetem. Jego filozofia działania artystycznego zakładała, że pełnię do-
skonałości artystycznej można osiągnąć poprzez kontakt duchowy z mistrzem. Zyskał dzięki temu 
silny wpływ na kierunek i charakter działań w szkole, co prędzej czy później musiało doprowadzić 
do konfliktów ideowych i osobistych. „Podczas gdy Gropius żądał, aby członek Bauhausu był re-
alistą, naśladowcy Ittena próbowali wykroczyć poza rzeczywistość i tym samym podważali naj-
ważniejsze założenia nauczania w Bauhausie. (…) Musiało dojść do konfrontacji tych stanowisk 
i ponownego określenia celów szkoły”12. W wyniku tego konfliktu Itten został nakłoniony do rezy-
gnacji z profesury i złożenia swojej dymisji. Fakt ten, zbiegł się z trzema wydarzeniami, które mia-
ły istotny wpływ na ukształtowanie się dojrzałej stylistyki Bauhausu, zdeterminowanej geometrią 
i ergonomią. Pierwszym z nich był sukces międzynarodowej wystawy Bauhausu z roku 1923, na 
9 L. Schreyer, Draft Version of Woman’s House of Death, [w:] Bauhaus: a Conteptual Model, dz. cyt., s. 59.,
10 J. Itten, Gestaltung- und Formenlehre. Vorkurs am Bauhaus und später, Ravensburger Buchverlag, 1999.
11 M. Siebenbrot, A Sculptular Worldview In Colour, Light, and Sound Johannes Itten Tower of Fire [w:] Bauhaus: 
a Conteptual Model dz. cyt., s. 64.
12 G. Naylor, Bauhaus, dz. cyt., s. 57.

5. Lotar Schreyer, projekt Grobowca 
kobiety, 1920
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której artyści związani ze szkołą zyskali akceptację dla dotychczas prowadzonej drogi. Największe 
uznanie publiczności zyskały projekty o zgeometryzowanych kształtach i uproszczonej stylisty-
ce. Drugim faktem był pobyt w Weimarze Theo van Doesburga, reprezentującego ugrupowanie 
de Stijl, postulującego radykalne związanie wszystkich form artystycznych z matematycznie wy-
znaczanymi zasadami sztuki13. Nie otrzymawszy angażu w Bauhausie, założył on w mieście własną 
szkołę, w której kursach brało udział wielu studentów Staatliches Bauhausu. Jak sam później twier-
dził: „…Kurs ten, na który uczęszczało wielu uczniów Bauhausu, przyczynił się w znacznej mierze 
do zmiany ich orientacji artystycznej i właśnie w tym czasie młodzi artyści niemieccy odwrócili się 
od tego kaprysu, jakim był ekspresjonizm. Grupa de Stijl, wkroczyła w odpowiednim momencie, 
aby przywrócić wśród młodych artystów porządek i dyscyplinę”. W ten sposób wpłynął na rozwią-
zania formalne i praktyczne realizowane w pracowniach i warsztatach uczelni14. Trzecim, kluczo-
wym z punktu rozwoju szkoły, wydarzeniem, było jej przeniesienie z Weimaru do Dessau, niedu-
żego przemysłowego miasta w Saksonii-Anhat, gdzie zyskała znakomite warunki lokalowe, a za-
projektowany przez Gropiusa i współpracowników kompleks budynków, stał się znakiem rozpo-
znawczym odnowionego Bauhausu. Nowe realia dydaktyczno-ekonomiczne, w których przyszło 
przez najbliższe lata studentom i wykładowcom pracować, sprawiły, że duch mistycyzmu ustąpił 
dążeniu do racjonalnego pragmatyzmu, a postawa „lewoskrętna” stała się obowiązującym kano-
nem. Jej konsekwencja było radykalne upolitycznienie szkoły, co stało się przyczyną jej zamknię-
cia po dojściu do władzy Adolfa Hitlera15.

Kazimierz M. Łyszcz

13 Tamże, s. 65.
14 Tamże. 
15 Po wygranych w 1933 przez NSDAP wyborach, w przeciągu kilku miesięcy władze Dessau wymówiły umowy pracownikom i zmu-
siły ich do opuszczenia miasta. Próba ratowania szkoły przez jej ostatniego dyrektora Miesa van der Rohe, polegająca na prze-
prowadzce do Berlina zakończyła się jej ostatecznym rozwiązaniem. Zob. Bauhaus, red. J. Fiedler, dz. cyt.

Autor, dr, zatrudniony na stanowisku adiunkta w Katedrze Struktur Przestrzennych i Teorii 
Sztuki Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej.
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Elżbieta  
STANISZEWSKA

Modulor Le Corbusiera – liczba w praktyce

Wkład Le Corbusiera w architekturę ubiegłego stulecia był bardzo znaczący. Poszukiwał uni-
wersalnych wymiarów przestrzeni użytkowej i jej standaryzację. Eksperymentował w swo-
im letnim domu i pracowni. Efektem wieloletnich prac był opatentowany system harmo-

nijnych miar zwany Modulorem. Zastosował go w nowatorskich rozwiązaniach przestrzeni miesz-
kalnej. Miało to szczególnie znaczenie w odbudowywanej, powojennej Europie. 

Charles-Édouard Jeanneret-Gris urodził się w 1887 roku, w La Chaux-de-Fonds (zm. 27 sierpnia 
1965 w Cap Martin). Miasto to zostało zaprojektowane na planie szachownicy tak, że wszystkie uli-
ce przecinały się pod kątem prostym przy uwzględnieniu pozycji słońca. Było to zgodnie z mod-
nym w XIX wieku systemem higienicznym. Może właśnie tam przyszły architekt polubił kąty pro-
ste i światło słoneczne. 

W 1907 odbył podróż, zwiedził Włochy, Austro-Węgry a po powrocie, w 1908 zaczął współpra-
cę z architektem Augustem Perret’em, który z powodzeniem stosował konstrukcje żelbetonowe. 
Po kolejnej podróży do Niemiec w 1910 zdobył zawodowe doświadczenia pracując przez rok u Pe-
tera Behrensa poznał idee Miesa van der Rohe, Waltera Gropiusa, Adolfa Loosa. W 1916 roku na 
stałe zamieszkał w Paryżu, gdzie po roku założył z kuzynem Pierrem Jeanneretem spółkę akcyj-
ną, projektowali prywatne domy, meble. By się od niego odróżnić przyjął pseudonim „Le Corbu-
sier”, którego już używał podpisując swoje artykuły o architekturze. Dużo pisał wyrażając swój po-
dziw dla architektury greckiej i jednocześnie rozwijając swoją koncepcję wielokondygnacyjnego 
domu – maszyny, zbudowanego z prefabrykatów budowlanych. W roku 1927 przystąpiła do nich 
Charlotte Pierriand. Projektowali meble dla Thoneta, ale o lekkiej widocznej konstrukcji z metalo-
wych rurek, wypełnionej prostymi i miękkimi powierzchniami siedzisk: „prezentując nową suro-
wą estetykę, typową dla stylu międzynarodowego”1. Wśród nich są bardzo modne wtedy szezlągi. 
Przykładem są: Model No. B306, dla Thoneta i Embru [1928] oraz nieco inny Model No306 o zmien-
nej pozycji, dla Thoneta – sofa Model No. LC2. 

Są to autonomiczne obiekty, o bardzo nowatorskiej formie z uwidocznioną konstrukcją, w któ-
rych dominuje funkcjonalność i komfort użytkowników. 

Zdobyte w zagranicznych podróżach doświadczenia w pełni wykorzystał dopiero po wojnie, 
kiedy otrzymał pierwsze zamówienie rządowe w wieku niemal 60. lat. Można powiedzieć, że był 
świetnie przygotowany do wykonywania zawodu architekta i projektanta po praktyce u Perreta, 
Behrensa i samodzielnych realizacjach. W pełni je wykorzystał tak samo, jak widziane we Włoszech 
ascetyczne, bardzo proste i funkcjonalne cele mnichów renesansowego klasztoru. 

Miał już wtedy opracowaną oryginalną koncepcję miar harmonicznych - Modulor. W 1946 roku, 
kiedy odbył podróż do USA, w Princeton przedstawił Albertowi Einsteinowi swoją teorię miar harmo-
nicznych. Einstein skomentował tę teorię mówiąc, że trudniej będzie projektować źle, łatwiej dobrze. 

Jednostki mieszkaniowe Le Corbusier konstruował od 1943 roku, zawsze stosując modulor. 
Również projektując jednostkę mieszkaniową w Marsylii, wybudowaną w latach 1947-1952. Uży-
wał tylko 15 wymiarów i może właśnie dlatego w olbrzymim budynku nie ma dysproporcji. Pod-
stawą jego obliczeń był znany ze starożytności złoty podział odcinka, gdzie suma dwóch kolej-
nych odcinków jest zawsze równa długości następnego, a stosunek proporcji dłuższego odcinka 
do krótszego daje wartość 1, 618. Francuska nazwa tej miary łączy moduł ze złotą liczbą. To licz-
ba równa w przybliżeniu 1,618 wywodzi się ze złotej proporcji; stosunek standardowego wzrostu 
183 cm do wysokości 113 cm – odległości od ziemi do pępka. To właśnie złota liczba z dokładno-
ścią trzeciego miejsca po przecinku.

1 Ch. Fiell, P. Fiell, Design XX wieku, przeł. M. Kucewicz, Taschen, TMC Art 2002, s. 98. 
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Ludzka skala odnosi się zarówno do architektury, jak i do wyposażenia jednostki mieszkanio-
wej. Krzesło ma 43 cm, na tej wysokości znajduje się kolano. 70 cm to wymiar stołu i zarazem tuło-
wia z głową. Miary tego systemu tworzą ciąg, którego każdy element jest suma dwóch poprzed-
nich. 9+15=24, a stosunek poprzedzającego odcinka do następnego równa się 1,618; czyli 24 po-
dzielone przez 15 daje wartość 1,618. Jest to złota liczba. Produkowano taśmy oparte na modu-
lorze – czerwoną, gdzie główna miarą jest 113 cm [odległość od podstawy do pępka] i niebieską 
o długości 226 cm [równa wysokości człowieka z wyciągnięta ręką]. Były to podstawowe w tym 
systemie wymiary.

W 1952 roku wybudował w Cap Martin nad M. Śródziemnym letni domek na planie kwadratu 
o boku 3,660 m, co według modulora jest dwukrotnością wzrostu dorosłego człowieka [2 x 1,83 
m]2. Wysokość wnętrza ustalił na 2,26m. Wyposażenie tego wnętrza zaprojektował i zrealizował wg 
skali modulora. W przeciwieństwie do projektowanych w latach 20. I 30. mebli, które były samo-
dzielnymi obiekty do wyposażenia każdego wnętrza, te choć zgodne z modulorem, organizowały 
tę konkretną przestrzeń stając się w niej niezbędnymi, funkcjonalnymi elementami. Każdy mebel 
jest elementarny i złożony zarazem, to obiekt przestrzenny i funkcjonalny, ale zaprojektowany dla 
użytkowników tego wnętrza. Łóżko posiada szuflady, sufit jest jednocześnie szafką, a ściana rega-
łami oraz stół również posiadający szafki - pierwowzór późniejszego biurka. Wykonane zostały ze 
sklejki – trwałego, naturalnego i taniego materiału. Blat z drewna oliwnego był oparty o ścianę, na 
której znajdowały się szafki. Stół został ustawiony skośnie, co wymuszało kierunek poruszania się 
w pokoju. Taka sama szafka została zamontowana w usytuowanej w pobliżu, wolnostojącej pra-
cowni architekta. Krzesło jest inspirowane skrzynkami po whisky, na których siadywał Le Corbu-
sier. Były to prostopadłościany z otworami, które służyły do chwytania. Zmienił tylko ich wysokość. 
Ten sprawdzony, bardzo minimalistyczny i funkcjonalny zestaw z domku został ulepszony i prze-
niesiony do jednostki mieszkaniowej w Rezé [departament Loire-Atlantique], a później Marsylii. 

Jego ulubionymi elementami były przyścienne szafki połączone ze stołem na jednej nodze. 
Dla niego krzesło było przedmiotem, ale szafka nieodłącznym elementem wnętrza. Projektował 
różne meble do siedzenia, ale tylko jeden system do przechowywania – szafkami z półkami, które 
od 1923 roku konsekwentnie wmurowywał w ściany we wszystkich projektowanych przez siebie 
wnętrzach. Skonstruowana przez niego i Pierra Jeannereta szafka łączy w sobie bardzo różne funk-
cje. W tym samym czasie na stałe są obecne w jego wnętrzach stoły z jedną nogą, których krótsza 
krawędź montowana była na ścianie, a właściwie na górnej powierzchni przyściennej szafki z pół-
kami. Innym rozwiązaniem było biurko z jego paryskiego domu z 1930 roku; było to odwrócenie 
tego systemu – na blacie jednonożnego stołu zamontowano zminiaturyzowane szafki z półkami. 

2 Zobacz: Meble Le Corbusiera, film dokumentalny, reż. Danielle Schirman, Z cyklu: Design, Francja, Palnet 2012 [Bu-
reau et casiers Le Corbusier].

Modulor Le Corbusiera i złoty podział odcinków tej miary, opracowane na podstawie: Meble Le Corbusiera, 
Z cyklu: I, film dokumentalny, reż. Danielle Schirman, Francja, Planet 2012.
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Jego stół do pracy został kupiony od pomysłowego Jeana Prouvé, z którym często współpraco-
wał. Był to drewniany blat z jedną, zwężającą się ku podłodze metalową nogą i o krawędzi przytwier-
dzonej do ściany. Le Corbusier uważał, że to noga jest tak doskonała, że jest niezauważalna. Inspiracją 
dla niego były również ascetyczne cele klasztorne, które jako 19-latek oglądał we Włoszech. Drzwicz-
ki szafki umocowane na poziomym zawiasie dolnej krawędzi można było po otwarciu podeprzeć 
ruchomą, pojedynczą nogą i używać jako blatu do pracy. Podobne rozwiązanie było w jego biurku. 
Cechą charakterystyczną jego biurka było inne usytuowanie do dziennego światła. Stoi ono krót-
szym bokiem wzdłuż ściany, dłuższym zwrócone ku światłu dziennemu, co podnosi komfort pracy. 

W jednostkach mieszkaniowych, zorganizowanych jak wielofunkcyjne i funkcjonalne transatlan-
tyki łóżka są piętrowe, a meble stanowią elementy ścian. W 1952 roku zaprojektował jednostkę 
mieszkaniowa w Marsylii, kolejną, skromniejszą w 1955, w Rezé. Było tam 294 komórek na 17 pię-
trach. Zrezygnował ze ścian i połączył kuchnię z pokojem dziennym, czego wcześniej nie stoso-
wano w budownictwie komunalnym. Zaproponował elementarne wyposażenie z drewna, sklejki, 
w różnych barwach. [Schody zaprojektował Jaen Prouvé.] Na piętrze przestrzeń równą kuchni i sa-
lonowi przeznaczono dla gospodyni domu, która w wolnych chwilach mogła wykonywać prace 
zarobkowe. Kobiety w czasie wojny podjęły pracę zarobkową, którą później kontynuowały stając 
się aktywnymi uczestnikami życia społecznego. Zaczynął się okres 30-lecia obfitości i nadmiernej 
konsumpcji. Pod wpływem Le Corbusiera inni projektanci tworzyli szafki, by lepiej wykorzystać 
przestrzeń w nowych wnętrzach. Panie domu oczekiwały sprzętów prostych, racjonalnych, funk-
cjonalnych i takiej samej organizacji przestrzeni mieszkalnej. 

Pierwszą bardzo higieniczną i funkcjonalną kuchnię zaprojektowała w 1926 roku, w Wiedniu 
w 1926 roku Margarete Lichocki. Zwana była kuchnią frankfurcką, ponieważ powszechnie ją sto-
sowano w wielokondygnacyjnych mieszkaniach we Frankfurcie. Młoda architektka sugerując się 
bardzo funkcjonalną przestrzenią kuchni w pociągach dalekobieżnych zaproponowała system me-
bli kuchennych – szafek z szufladami i roboczymi blatami oraz podwieszanymi górnymi szafkami. 

Le Corbusier zaproponował bardzo podobne rozwiązania. Nowością w budownictwie komu-
nalnym był zaprojektowany przez niego pokój dziecięcy. Zaprojektował go jako miejsce do zaba-
wy i nauki tak, by był w jasnych barwach, z dużym oknem zajmującym całą ścianę, a więc zapew-
niające doświetlenie wnętrza oraz rozsuwana ścianką działową. Otwarty plan był już wcześniej zna-
ny, ale Le Corbusier go upowszechnił. Przesuwana ściana była jednocześnie tablicę; po rozsunię-
ciu dając otwartą przestrzeń lub poprzez zasunięcie intymność domownikom. 

Przeanalizował ruchy domowników by zoptymalizować niewielką przestrzeń mieszkalną. Jest 
to typowe dla tego architekta nie tylko w mieszkalnych wnętrzach [zastosował obrotową na pio-
nowej osi ścianę w przedszkolu w tej jednostce mieszkalnej]. Mimo, iż pokoje mają przesuwaną 
ściankę jednocześnie zachował osobne okna i wyjście na taras. Pokój stanowi w pewnym sensie 
ciąg szafek do przechowywania, spania, nauki, odpoczynku. Między drzwiami a oknem mieszczą 
się szafa, łóżko i biurko. Jest to jednorodny, racjonalny i funkcjonalny system. Bardzo przypomina 
sposobem organizowania przestrzeni użytkowej wnętrze klasztornej celi, którą zapamiętał z po-
dróży do Włoch. Biurko ustawione krótkim bokiem do ściany, oparte na szafkach przyściennych, 
blisko okna umożliwia naukę i zabawę nawet trzem osobom. Do lat 50. dzieci odrabiały lekcje przy 
kuchennym stole. We wnętrzach nie było specjalnie dla nich wydzielonej przestrzeni i mebli, choć 
od końca XIX w. dla najbogatszych Thonet produkował mebla dziecięce. 

Taki sposób zaplanowania przestrzeni mieszkalnej kilkuosobowej rodziny stał się na wiele lat 
standardem powielanym w różnych wariantach. Była to przede wszystkim propozycja organizacji 
nowej przestrzeni mieszkalnej, prywatnej adekwatnej dla jej aktywnych i nowoczesnych miesz-
kańców. To była nie tylko modernistyczna estetyka, ale i nowy styl życia. 

W latach 60. i 70. były modne plastikowe, kolorowe meble, kuszące użytkowników formą i bo-
gactwem barw. 

Meble Le Corbusiera i jego współpracowników z czasem stały się klasyką.
Firma Cassina3 od 1965 zaczęła odtwarzać mistrzowskie meble stosując nowsze technologie. 

Rozpoczęła tę produkcję od serii mebli, dokładnie – krzeseł z lat 20. Le Corbusiera, Pierra Jeanne-
reta i Charlotte Perriand. Powstają one wg oryginalnych rysunków autorów, ale pewne detale, ta-
picerka i jej wypełnienie wykonywane są z wykorzystaniem najnowszych technologii tak, że za-
chowana zostaje pierwotna koncepcja. Wszystkie detale i technologie są ustalane ze spadkobier-

3 Zobacz: http://www.cassina.com/portal/page/portal/new/webpages/cassina/catalogue/product, 2012.12.03; 20:55.
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cami praw autorskich i przez nich akceptowane. Meble tej trójki designerów, te o metalowej kon-
strukcji, są chętnie kupowane. 

W 2010 roku uruchomili produkcję jednonożnego biurka z przyściennymi szafkami Le Corbu-
siera, nadając mu nazwę LC 16. Trudność polega na tym, że było ono elementem wnętrza. Zmieni-
ła się konstrukcja nogi; w prototypie była przyklejona do blatu, uwspółcześniona wersja ma opra-
wioną w metalową płytkę przykręcaną do blatu śrubami. Całe biurko skręcane jest śrubami z mo-
tylkami, co ułatwia wielokrotny montaż i zapewnia trwałość konstrukcji. Stół z szafkami z Rezé 
jest fornirowany dębiną, ten wykonywany współcześnie przez Cassina z litego drewna. Radykal-
ność i prostota konstrukcyjnych rozwiązań decydują o uniwersalności mebli Le Corbusiera. Dzięki 
temu jego meble przetrwają każdą modę i styl projektowania. Są już klasyką designu również po-
przez konsekwentne uwzględnianie jego uniwersalnego systemu harmonicznych miar – Modulora.

Elżbieta Staniszewska
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Autorka, dr, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury 
i Form Użytkowych Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego 
w Radomiu.
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Jacek
KASpRZycKI

Od Koncertu na ryby do Stworzenia Świata

1. Koncert na ryby jako rzeka życia

W roku 1991 Andrzej Mitan wymyślił Koncert na ryby. Rok później w grójeckiej galerii GR wraz 
z kompozytorem Januszem Skowronem zrealizował jego pierwszą „odsłonę”. Karpie w ba-
senie ustawionym obok wykonawców były pierwszymi odbiorcami koncertu. Artysta nie 

był zadowolony z rezultatu. Zapragnął Koncert na ryby przedstawić w formie multimedialnej, po-
szerzonej o film. Chciał, aby dzieło nabrało charakteru bardziej uniwersalnego od incydentalnego 
działania peformatywnego, opartego głównie na muzycznej improwizacji. Niestety – druga i peł-
na odsłona projektu stała się możliwa dopiero po dwudziestu latach w roku 2011. 

W 1984 roku Andrzej Mitan spotkał Emmetta Williamsa (1925–2007). Ten, jeden z liderów mię-
dzynarodowego ruchu Fluxus, bywał często w Polsce. Brał udział w pierwszej edycji Konstrukcji 
w procesie w Łodzi w 1981 roku. W roku 1987 dzięki staraniom Williamsa, Mitana i Cezarego Stani-
szewskiego udało się zrealizować Międzynarodowe Seminarium Sztuki ETC..., pod patronatem Ga-
lerii Riviera-Remont i auspicjami Politechniki Warszawskiej. Williams z Mitanem i Staniszewskim zre-
alizowali wspólnie performance muzyczny Flux-Concert w Galerii RR (1986). Emmett opowiedział 
Mitanowi o swym performance z końca lat 60., jak karp z przyczepioną literką „a” był w akwarium 
izolowany przez pozostałe ryby.

Spotkanie z Williamsem oraz fascynacja muzyką Johna Cage’a i całą działalnością Fluxusu wpły-
nęły na ostateczny kształt zrealizowanego od kwietnia do końca października 2011 roku artystycz-
nego projektu-misterium: Koncertu na ryby. W latach 1968–1981 Andrzej Mitan współtworzył gru-
pę Onomatopeja. Był tam liderem i solistą. W przeciągu trzech lat (1984–1987) opracował i wy-
dał dziewięć winylowych płyt artystycznych. Okładki ich to dzieła najwybitniejszych polskich ar-
tystów wizualnych. Koncert na ryby to niejako artystyczne summa vitae Mitana. Złożyły się na to 
spotkania z Emmetem Wiliamsem, doświadczenia performatywne i dokonania wydawnicze arty-
sty. Ważną rolę odegrała też opowieść Williamsa o performance w sklepie z rybami. Wyproduko-
wano 120 szklanych mini-akwariów, 60 srebrnych monet, na750 płytek DVD skopiowano gotowy 

Andrzej Mitan - Stworzenie Świata, 
projekt Zbigniew Gostomski

Andrzej Mitan - Stworzenie Świata, 
typografia Darek Adamski
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film i wydano bogato ilustrowany katalog. Obecność autora Andrzeja Mitana przy wszystkich fa-
zach projektu stworzyła misterium. Między uczestnikami projektu powstało wyjątkowe porozu-
mienie i więź emocjonalna. 

Jak pisze Romuald K. Bochyński, współautor wspomnianego wydawnictwa: Opisany proces skła-
nia do rozważań nad statusem sztuki i artysty we współczesnym świecie, a przede wszystkim nad prze-
śledzeniem relacji sztuki do życia. Andrzej Mitan już na początku swojej aktywności artystycznej zetknął 
się z kilkoma koncepcjami sztuki. Odrzucił taki jej model, który zakładał jej referencyjną funkcję wobec 
rzeczywistości, odrzucił także modernistyczną koncepcję sztuki autonomicznej i awangardowe hasło 
„rozpuszczenia” sztuki w codziennym życiu. Wybrał opcję bliską, co prawda, ostatniej koncepcji, zakła-
dającą, że sztuka powinna znajdować się bliżej życia i że jej rolą jest kierowanie odbiorcy poza samo 
dzieło, ujawnianie ukrytej głęboko w codzienności metafizyki. Artysta posiada własną wizję świata, 
w której harmonijnie łączą się obszary sacrum i profanum. Wielką rolę odgrywają tutaj pojęcia (wg 
Waltera Benjamina) aury i śladu. Mitan pyta tak siebie, jak i innych, czy sztuka może pełnić pew-
ne funkcje religii, i na ile artysta jest kapłanem, magiem i mistykiem, a na ile twórcą i wykonawcą. 

Topos, mitologia, i archetypy pełnią wielką rolę w Koncercie na ryby. Cztery rzeki: Zagożdżonka, 
Radomka, Molnica i Wisła są biograficznie związane z artystą, dlatego woda pochodzi z ich czte-
rech źródeł. Podróż artysty jest jednocześnie podróżną w czasie i powrotem do źródła życia każ-
dego z nas. Krystalicznie czysta woda to początek życia. Występuje w pierwotnych obrzędach i ry-
tuałach, także licznych wyznań. Towarzyszy Człowiekowi od urodzenia aż do śmierci. W trakcie re-
alizacji performance’u – misterium artysta i znajomi nabierali wodę do plastikowych pojemników, 
a czynności te nabierały wymiaru symbolicznego. Miniakwaria stały się dla Mitana nietypowym 
opakowaniem płyt zawierającymi w sobie wszystkie cztery żywioły. Miniakwaria zostały ponume-
rowane i sygnowane przez autora. W akwariach zatopiono srebrne monety z inicjałami AM. Pra-
cownia jubilerska to w tym wypadku laboratorium alchemika, a proces wykonania monety to na-
wiązanie do idei poszukiwania kamienia filozoficznego z pomocą żywiołu – ognia.

Najważniejsza częścią projektu jest film. Doskonale zmontowany obraz z dźwiękiem odzwiercie-
dlający wizję świata artysty, w którym zależnie współistnieją porządki: boski i ludzki. Ryby w akwa-
rium są upostaciowanymi nutami. Cztery czerwone, cztery niebieskie i cztery żółte – to barwy pod-
stawowe. Widoczne to jest przy rozszczepianiu promienia słonecznego symbolizującego Boga i ży-
cie. W czasie prześladowań pierwszych chrześcijan, podobizna ryby była ich znakiem rozpoznaw-
czym. Żywiołem ryby jest woda. W pierwszej sekwencji dwanaście ryb, paletek, wpuszczono do 
dużego akwarium, po cztery w trzech wymienionych wcześniej kolorach. Przypisano im określo-
ne dźwięki tworzące skomponowany według partytury utwór muzyczny wraz z wokalizą autora. 
Jak to wyjaśnia artysta: Każdy dźwięk oddalony jest od następnego o tercję wielką. Dwanaście dźwię-
ków tworzy (...) punkt wyjścia do muzycznej improwizacji, wykonywanej przez artystę, którą rozpoczyna 
śpiewając samogłoskę „a”, natomiast kończy, wyśpiewując głoski „z”, „ź” i „ż”. Głoski te odpowiadają li-
terom na początku i końcu alfabetu, są symbolicznymi wyznacznikami początku i końca jakiejś całości. 

Po słowach: Janie, wyłów zbędne nuty wyławianiu ryb towarzyszy stopniowe zanikanie dźwięków 
aż do absolutnej ciszy. W obrazie pojawia się czerń. Odbiorca jest poza czasem i przestrzenią w mi-
tycznym punkcie Wszechświata. Symbolizuje to zjednoczenie Artysty z Absolutem. Jak pisze Romu-
ald K. Bochyński: Kompozycja muzyczna jest zatem odzwierciedleniem pitagorejskiej koncepcji, wedle 
której, za pomocą liczb można opisać każdy byt. Właściwe proporcje miedzy elementami dzieła, wyra-
żone w formie stosunków liczbowych, tworzą u widza poczucie harmonii, będącej przejawem piękna.

Słowa wypowiedziane w zakończeniu przez Artystę: Od dziś dusze łowić będziesz to wezwanie 
do wypełnienia misji. Tak dla artystów, jak i do odbiorców sztuki. Zatopienie monety kończy film, 
tak jak zakończenie ostatniego rozdziału w powieści, a jak wiemy, koniec jednej opowieści (narra-
cji) jest często początkiem całkiem nowej historii.

Film zrealizował Grzegorz Rogala. W pracy nad projektem pomagali artyście: syn Karol Mitan, 
Jolanta, Marcin i Staś Kucewiczowie, Darek Koziński, Dobrochna Badora i inni, monety wykonał Woj-
tek Rygało, akwaria: Adam Gregorczyk. W książce dokumentującej przedsięwzięcie znalazły się tek-
sty pióra Weroniki Cisłowskiej-Rylskiej, Antoniego Michnika i Romualda K. Bochyńskiego. 

2. Stworzenie Świata jako audiowizacja
Nowa propozycja Karola i Andrzeja Mitanów to nie utwór muzyczny, nie realizacja dźwiękowa, nie 
koncert, a AUDIOWIZACJA. To projekt zrealizowany na 100-lecie urodzin Johna Cage’a. Twórca ten, 
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kierując się życiowym mottem „wszystko jest muzyką”, wykorzystywał jako instrumenty „ciszę”, ra-
dioodbiorniki, gwary, szumy i pogłos sali. Ową różnorodność słyszymy także w Stworzeniu świata. 
Rozpoczyna się ono dźwiękami pełnymi niepokoju, a nawet grozy. Nawiązuje do pierwszych wer-
sów Księgi Stworzenia, do Wielkiego Wybuchu, do powstania Uniwersum z Chaosu. Słyszymy i wi-
dzimy pustkę, bezład, który dopiero w odległym czasie stanie się harmonią. W kulturze stworze-
nie świata łączy się z głęboką symboliką, np. liczba siedem, odpowiadająca siedmiu dniom stwo-
rzenia, oznacza pełnię i doskonałość. W Biblii światło oddziela się od ciemności, morze od lądu, 
w wielu kosmogoniach w chwili stworzenia rozdzielają się żywioły. Rodzi się porządek, tak boski, 
jak i fizykalny. Pojawiają się poszczególne fenomeny przyrody, a w końcu i człowiek. Kompozycja 
Andrzeja i Karola Mitanów jest takim kosmicznym słuchowiskiem, dźwiękowym filmem (w wy-
obraźni odbiorcy), swoistym muzycznym traktatem kosmogonicznym, a zarazem może funkcjo-
nować jak kompozycja w kręgu tak zwanej „muzyki współczesnej”. Weronika Cisłowska-Rylska 
doznania w czasie odbioru dzieła porównuje do obcowania z obrazem Hieronima Boscha Ogród 
rozkoszy ziemskich i niebiańskich. Cytuję: Zarówno utwór Mitanów, jak i spektakularne malowidło Bo-
scha oszałamiają ilością i głębią treści. Niderlandzki malarz w swojej interpretacji stworzenia świata 
skupił się na przedstawieniu człowieka i jego upadku; rozkosz ziemska prowadzi do zgubnego hedoni-
zmu. Najnowszy projekt Andrzeja Mitana i Karola Mitana to przykład bardziej filozoficzny, pada w nim 
oczywiście znamienne „Słowo”, jako elementarny prapoczątek, ale to słowo „oddane” jest zwierzętom. 

Te zwierzęta to kogut, krowa, kot i inne, w tym przede wszystkim – ptaki. Drapieżniki u Mita-
nów oddają pola swojskim odgłosom i pozornej sielance. Niestety – to wszystko po chwili przytła-
cza „elektronika”, która w siódmym dniu stworzenia próbuje zdominować tak świat Zwierząt, jak 
i Człowieka, może nawet Boga? Pomysł projektu powstał, jak to u Andrzeja Mitana – wiele lat temu. 
Po ostatnim Koncercie na ryby i wcześniejszej monumentalnej Księdze Hioba to następne dzieło ar-
tysty urągające konwencjom. A także drugie – po Koncercie na ryby – stworzone z synem Karolem. 
Na okładce płyty umieszczono reprodukcję obrazu wybitnego artysty Zbigniewa Gostomskiego. 
Obraz przedstawia kulę, złożoną z białych regularnych linii ułożonych w formy okręgów na czar-
nym tle. Całość została zainspirowana przez Irenę Moraczewską z Galerii Działań Freda Ojdy, pro-
jekt współfinansował Jacek Stolarski, Burmistrz Gminy i Miasta Grójec. Co jeszcze możemy ocze-
kiwać od spółki Mitan-Mitan gdy dotknęli już w sztuce wspólnie kilka razy spraw ostatecznych? 
Z pewnością nowej – fascynującej opowieści.

Jacek Kasprzycki

Autor uprawia malarstwo, grafikę, wideoart, pisze scenariusze i realizuje filmy. Urodzony  
w 1950 r. w Poznaniu. Absolwent PWSSP w Poznaniu i PWSF,TV i T w Łodzi. Po studiach 
uprawia rysunek, malarstwo i grafikę. Uprawia wideoart, realizuje filmy autorskie kinema-
tograficzne i zleceniowe o sztuce. Zajmuje się też publicystyką kulturalną.
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Lucyna 
SKOMpSKA

Jedno jest wszystkim

paul Valéry w swoich rozważaniach o sztuce pisał o powinowactwie między pisarzami i gra-
fikami: „Jednamy się w B i e l  i  i C z e r n i, z którymi Natura nie umie nic zrobić. Nie umie 
nic zrobić przy pomocy odrobiny atramentu. Trzeba jej materiału dosłownie nieskończone-

go. A nam – bardzo niewiele r z e c z y i, jeśli to możliwe, wiele d u c h a.” Przyglądam się pracom 
Andrzeja Gieragi z katalogu jego wystawy w Śródmiejskim Forum Kultury, którą oglądałam w lu-
tym tego roku: biel i czerń. Myślę, że artysta przez długie lata posługiwał się nimi w taki sposób, 
jakby kładł je na dwu szalach niewidzialnej wagi, jakby za mało mu było, że leżą one na przeciw-
nych krańcach widzialności. Nadawał im ciężar, ujawniał ich wielowiekowe symboliczne wciele-
nia, wprzęgane w nieustanny proces nawarstwiania i tworzenia kolejnych, których znaczenie ro-
zumiemy lub tylko przeczuwamy. Wydaje się też, że tytuły wielu jego obrazów dopełniają formy 
graficznych przedstawień i nawiązują do symbolicznej odwiecznej potrzeby przeciwstawiania so-
bie dwu światów: świata materii i świata ducha oraz tego wszystkiego, co im przynależy – pierw-
szemu zapewne: mrok, niewiedza, przyziemność, bezwład, śmierć; drugiemu: światło, intelekt, 
lotność wyobraźni, życie i odradzanie się. Oto np. Atlantyda (śmierć, realność i wieczna legenda), 
Ikar (ułomna cielesność i lotność, fantazja), Czerń i biel (ułożone w kształt klepsydry), Epitaph, He-
lios, Muza, Italla, Uskrzydlenie. Piękny rzeźbiarski relief, który pojawia się w tych pracach, rozumiem 
jako dodatkowy element różnicujący, powiedziałabym nawet – dramatyzujący starcie bieli i czer-
ni. Dodać trzeba, że reliefowe są na ogół białe formy lub srebrzysto-szare, czerń pozostaje najczę-
ściej płaska i niema. Jednak mniej więcej pod koniec lat osiemdziesiątych relief – jak mi się wyda-
je – całkowicie zmienia swój charakter. Zmieniają się też tytuły obrazów: Kondensacja światła, Jed-
nia, Kompozycja wertykalna, Progresja tonu, Nokturn. Nie nazywają już, ale określają. Zaświadcza-
ją, że dokonało się coś ważnego. Jakby relief przestał być elementem „przedstawiania”, a stał się 
sposobem myślenia artysty o istocie obrazu i równocześnie bodźcem dla widza do podjęcia za-
inicjowanej właśnie „gry”. Wcześniej wraz z bielą i czernią uczestniczył on w tworzeniu symboliki 
obrazu, w wyposażaniu go w treści, mające swoje źródła poza jego powierzchnią. Teraz Andrzej 
Gieraga użył go do budowania świetlistości i przestrzenności samej powierzchni obrazu, do nada-
nia mu głębi poprzez warstwowe (tarasowe) formy reliefowe (także w grafikach srebrno-szarych), 
oraz do określenia warunków samego „widzenia”, poprzez ustanawianie jego linii horyzontalnych 
lub wertykalnych – coś jakby zaglądanie między dwie ciemności, w głąb tajemnego prześwitu, na 
dnie którego widać poruszającą się świetlistość, wodę żywą. 

Co czyni białą powierzchnię obrazem, co biały obraz odróżnia od milczącej bieli papieru czy 
płótna? Biel – bo wśród grafik Gieragi jest wiele całkowicie białych – nie jest tu przecież brakiem 
barw czy form przedstawienia, jest istotą obrazu. Delikatny biały relief, czasami także –zróżnicowa-
na faktura papieru, powołują obraz do istnienia. By jednak nie było to tylko trwanie, ale istnienie 
żywe, współtwórcą tego cudu musi stać się oglądający. Wówczas kontur, który się wyłania, staje 
się płynny, pojawia się i znika (nieruchomieje jedynie na reprodukcji, na fotografii w katalogu) jest 
niestabilny, niepokojący. W jego zmienności, w przeobrażeniach jego rzeźby jest jakieś metaforycz-
ne wahanie między materią papieru i jego fakturą a światłem, które nań pada i z niego się wydo-
bywa. Myślę zresztą, że kontur to pojęcie niemal abstrakcyjne. Mówi się o nim jako o zewnętrznej 
granicy przedmiotu. Ale ta granica istnieje jedynie w świadomości patrzącego. Strzemiński w Teo-
rii widzenia pisząc o baroku, zauważał stapianie się przedmiotu z tłem w głębokim cieniu i brak cią-
głości konturu w przejściu od cienia do światła. Czy więc kontur jest granicą „między”? Czy raczej 
jest w nim coś z przedmiotu i coś z przestrzeni, która go otacza? Cień zagarnia część przedmiotu, 
zrasta się z nim, tworząc hybrydę, dziwoląg, który np. rysowanemu (z projektora) przez Warhola 
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wazonowi dodaje coś w rodzaju pełznącej ślimaczej nogi, zaś malowane owoce i czaszki zamienia 
w „materialne” bryły cienia, z nieśmiałymi elementami ginących w nim przedmiotów. Jakby pę-
dzące fotony światła zabierały część namalowanej rzeczy i usypywały za nią zwartą pryzmę cienia.

Najbardziej interesujące i tajemnicze są dla mnie te grafiki Andrzeja Gieragi, w których tonalne 
zróżnicowanie ułożonych pionowo, nakładających się na siebie, czy też wysuwających się jedna 
spod drugiej płaszczyzn koloru, skojarzone jest z podobnie (tarasowo) ukształtowanymi liniami re-
liefów. W ten sposób powstaje obraz, którego nie daje się rozpoznać jednym spojrzeniem, niepo-
kojący i zachwycający zarazem. Czy jest on malarską grą konturów i płaszczyzn koloru, czy reliefo-
wą, przestrzenną grą cieni? Tonalne płaszczyzny koloru (np. błękitu) dają wrażenie wklęsłości, głę-
bi lub wypukłości i nie sposób ich odróżnić od reliefu, tym bardziej, że jedne i drugie są na brzegu 
obrazu uformowane perspektywicznie. Oglądający jest więc zmuszony przemieszczać się wzglę-
dem obrazu, by odkryć jego tajemnice, by dostrzec, że i on jest w ruchu i by nadać sens tej jego 
zmienności. Być może jest to szansa na dotknięcie owej niepojętej – jak ją nazywa artysta – Jedni 
świata, na odnalezienie siebie jako cząstki jego wiecznych przemian i przeobrażeń? I myślę, że nie 
jest ważne, czy Gieraga inspiracji szukał u Pitagorasa, Fibonacciego czy Mandelbrota – ważne, że 
jego obrazy są dowodem podziwu dla owej niepojętej jedności w wielości i objawiają nam to, co 
w naszym odczuwaniu świata istnieje jako nieustanne misterium przechodzenia światła w mrok, 
pojawiania się i zamierania barw, podobieństwa i powtarzania się form i proporcji. Nie przypad-
kowo też, jak mi się wydaje, używa artysta form kwadratu i koła. Nokturny, koliste srebrzysto-szare 
powierzchnie z geometrycznymi reliefowymi podziałami – czyż nie są obrazem ciągłego przeni-
kania się dwu porządków: realnego i symbolicznego; materialnego i duchowego; cielesnego i ro-
zumowego? Czy nie jest to metaforyczne nawiązanie do figury witruwiańskiej Leonarda – czło-
wieka rozpiętego (rozdartego – jak to określa Hans Belting) między tymi dwoma porządkami? Czy 
„poważny” Nokturn nie jest obrazem cielesności więzionej przez rozum i rozumu nie mogącego 
przekroczyć cielesności? Grafiki z cykli: Wertykalny, Progresja tonu, Progresywny mają więc w sobie 
coś z niedostępnych tajemnic Natury – geometryczny porządek barwnych linii przypomina pasma 
widmowe światła, układ i grubość warstw geologicznych, słojów pni drzew, pierścieni obręczy od-
ległej planety, czy wreszcie układ chromosomów w żywym organizmie. Wydaje się, że obrazy An-
drzeja Gieragi wyrażają filozofię owej jedności świata, a zarazem filozofię ciągłego ruchu i zmien-
ności, które we wszystkich formach materii i życia odwiecznie tworzą podobne zapisy – czasami 
udaje się je odczytać dzięki światłu świata i światłu naszego umysłu.

Lucyna Skompska

Tekst był opublikowany w periodyku „Tygiel Kultury” Nr 1-3 (193-195) 2012

Autorka, poetka, autorka książek dla dzieci, krytyk sztuki i literatury. Jest autorką dziewię-
ciu tomów poetyckich, dwóch książek przygodowych dla dzieci, kilkudziesięciu recenzji 
i tekstów krytycznych, a także współautorką, razem z Karlem Dedeciusem, dwujęzycznej 
antologii Dialog z pamięcią. 
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Przestrzeń sztukiApoloniusz
WęGŁOWSKI

Pomiędzy faktem a ideą

Naukowcom zawdzięczamy prowadzone systematycznie od początku XIX wieku próby wyja-
śnienia i porządkowania świata barw wraz z jego terminologią. Nie należy jednak zapomi-
nać, że sztuka wyprzedziła naukę o tysiąclecia stosując intuicyjne prawa koloru.

Od XIX wieku w opracowaniach dotyczących koloru zaznaczyła się tendencja dydaktyczna wobec 
artysty i możliwość „oparcia sztuki o rezultaty naukowe“. Uświadomienie sobie praw rządzących 
kolorem, pozwala przewidzieć zmiany, jakim ulegają barwy zestawione ze sobą, sposób ich gra-
niczenia pozwalający wpły-
wać na całość budowanego 
obrazu malarskiego.

Jednak nikt z  nas mie-
szając farby nie myśli o nich 
w aspekcie naukowym. Na-
dal polegamy, tak jak od 
wieków, tylko na intuicji, 
doświadczeniu i  na swo-
im instynkcie kolorystycz-
nym, który urzeczywistnia-
my w  tworzonym obrazie. 
Efekty, jakie mogą być uzy-
skane z artystycznego punk-
tu widzenia, przekracza-
ją granicę instynktu kolory-
stycznego w  malowanym 
obrazie. Powszechnie uży-
wane terminy „harmonia 
barw“, „koło barw“ stają się 
pomocne w analizie obrazu 
i jego języku opisowym. Pod-
łoże i technika (olejna, płót-
no) kształtują kolor, wcielając 
go w powierzchnię, która ma 
działać sama przez się, nie 
uwalniając od uwzględniania 
formatu i materiału. Dotyczy 
to barw „tęczowych“, a także 
czerni i bieli. Powołam się na 
Kandynskiego, który powie-
dział: „Gdy słyszymy słowo 
czerwień nie ma ona w na-
szej wyobraźni żadnych gra-
nic. W razie potrzeby granice 
te można stworzyć dodatko-
wym wysiłkiem wyobraźni.“ Apoloniusz Węgłowski, Kompozycja, 2003, ołówek, 20 x 12 cm
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Wybór odcieni koloru, sposób ich zestawienia i włączenia w strukturę całości ma znaczenie decy-
dujące dla odbioru estetycznego. Pewne epoki, pewne kręgi kultury jak i artyści mają swoją har-
monię barw. Kolor jest dla mnie jakby rodzajem klucza obejmującym pewne grupy barwne, do-
stępne w postrzeganiu zmysłowym.

W obrazie staje się barwą przedmiotową, występującą na powierzchni obrazu, poddaje się for-
mie i ma własną materialną mikrostrukturę, a jej cechą jest konkretność. Harmonia barw nie pod-
lega więc powszechnym prawom i regułom. 

Każdy artysta ma swój odrębny świat koloru, swoją gamę, swoją estetykę, którą sam stwarza. 
Kolor wkraczając do świata sztuki zaczyna być podległy nie prawom matematycznym i technicz-
nym, lecz intuicyjnym i jakościowym. Każdy malarz wie jak malować bez formułowania teorii na 
temat koloru. Z chwilą gdy je formułuje przestaje być artystą i staje się teoretykiem, gdyż artystą 
jest się w momencie, gdy tworzy zespół jakości zmysłowych, wcześniej nie istniejących. Dlatego 
też powstanie obrazu jest niezależne od nauki, opiera się bowiem na intuicji, doświadczeniu, dłu-
goletniej tradycji oraz talencie. W swoich pracach treść i informację przekazuję w sposób oglądo-
wy, ponieważ obraz jest formą wizualną.

Przestrzeń malarstwa
Zgodnie z filozoficznymi sformułowaniami Kanta: „Pierwotnie świadomość przestrzeni u człowie-
ka stanowi bezpośrednio doświadczany przez zmysły początkujący wszechświat, wzór w którym 
umiejscowione są wszystkie zjawiska”.

Świadomość przestrzeni w naszym umyśle uformowana jest przez organy zmysłowe – zmysł 
wzroku, dotyku, kinestezje. Każda sztuka wyraża jakiś typ przestrzeni, wzajemnie zmieniając wy-
rażone jej formy. Przestrzeń stosowana w zachodnim malarstwie stwarza na płaskiej powierzchni 
iluzje realności kreowanej przestrzeni, podobnie jak odbicie postaci w lustrze.

Stosowanie przestrzeni polega na przenoszeniu na dwuwymiarową płaszczyznę obrazu trójwy-
miarowych obiektów oraz elementów znajdujących się w różnych odległościach na płaszczyźnie.

Zakończony obraz staje się zamkniętym w sobie wszechświatem. Malarstwo nie ma na celu 
konfrontacji z rzeczywistością i przedstawiania pola widzenia, ale jest formą wyrażającą, za po-
mocą pociągnięć pędzla, istotę wielkiej „pustki”. Ta bezkresna przestrzeń i wypełniająca tę prze-
strzeń zasada, stanowią faktyczny przedmiot i strefę malarstwa, tworząc jego przestrzeń duchową.

Zawężone pole widzenia, będące efektem „ograniczeń oka” powoduje, że to co widzimy jest 
niepełne. Postawa wobec przestrzeni i życia nie polega na rywalizacji, ale na włączeniu się w wiel-
ką przemianę i ewoluowaniu wraz ze wszystkimi rzeczami na świecie. „Zasada miała swój początek 
w bezkresie, bezkres zrodził kosmos, kosmos zrodził energię życiową gi” (Księga Huainan). Ta życio-
wa energia stapia się w jedno z niezmierzonym kosmosem i to ona stwarza przedmiot malarstwa.

Apoloniusz Węgłowski

Autor, profesor zwyczajny, zatrudniony w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz Akademii Sztuk Pięknych 
w Warszawie.
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Gustaw
ROMANOWSKI 

Małe grafiki Andrzeja Gieragi.
Puryzm wyrafinowanej prostoty

Spośród artystów, którzy dziś chyba najsilniej poczuwają się do kontynuacji nurtu wywiedzio-
nego z geometrycznego rygoryzmu sztuki abstrakcyjnej, jaki legł niegdyś u podstaw ide-
owych łódzkiej uczelni plastycznej, należy niewątpliwie Andrzej Gieraga. Kiedy jako absol-

went Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych odbierał jej dyplom w 1971 r. był już w pełni 
dojrzałym i świadomym tego, co będzie robił artystą. Jego wyjątkowo dojrzały debiut był dla śro-
dowiska artystycznego sporym zaskoczeniem. 

W 1972 r. nazwisko artysty stało się głośne kiedy otrzymał główną nagrodę na Festiwalu Pol-
skiego Malarstwa Współczesnego w Szczecinie. Od początku zwracała uwagę niezwykła umiejęt-
ność analitycznego harmonizowania bardzo oszczędnych form stosowanych przez artystę. Był to 
czas kiedy Gieraga zredukował paletę barw do czerni i bieli. Jednocześnie do rozgrywanych na 
płaszczyznach obrazów swoistych dialogów między amorficznymi formami obłymi a wywiedzio-
nymi z geometrii formami kanciastymi wprowadził elementy przestrzenne, płaskorzeźbowe. To łą-
czenie płaszczyzn i reliefów pozostało do dziś charakterystyczną cechą nie tylko malarstwa ale też 
tworzonej równolegle na podobnych prawach grafiki. O malarstwie Gieragi pisano już wiele. Pisali 
krytycy i teoretycy sztuki, eseiści a nawet poeci. Graficzny dorobek artysty choć zasługuje dziś na 
szczególną uwagę – jest opisany mniej. Ale ten dorobek jest bardzo ważny. 

Gieraga malował i maluje nadal dużo. Jego pełnoformatowe obrazy wędrują po wystawach 
w Polsce i za granicą, chętnie eksponują je niemieckie galerie. Równoległe jednak z malarstwem, 
w którym osiągnął wyraźną pozycję już w latach 70. XX wieku, artysta pracował cały czas nad gra-
fiką traktowaną właściwie od początku dość eksperymentalnie. To był eksperyment przeprowa-
dzony na wielu płaszczyznach, z których najmniej ważne są może zagadnienia techniczne, który-
mi najchętniej zachwycają się niektórzy krytycy zwracający uwagę na doskonałą czystość i precy-
zję graficznych odbitek. 

To najbardziej rzuca się w oczy w miniaturach graficznych artysty. Na ogół przyglądając się pa-
pierowej odbitce o wymiarach tylko 15x12 cm, łatwiej zauważyć niedokładności tłoczenia, błędy 
kompozycyjne, czy inne uchybienia niż na dużych pełnoforamtowych grafikach. W przypadku mi-
niatur Gieragi nawet najbardziej wnikliwie przyglądający się widz doznaje olśnienia niezawodną 
precyzją wykonania tych maleńkich obrazów. Tak, obrazów, gdyż małe grafiki mają wszystkie ce-
chy, które służą Andrzejowi Gieradze jako wzór i inspiracja dla wielkoformatowych obrazów. 

W lutym 2012 roku w Śródmiejskim Forum Kultury i w marcu 2013 roku w Galerii Duszpasterstwa 
Środowisk Twórczych w Łodzi można było zapoznać się z tą zminiaturyzowaną wizją twórczej kre-
atywności artysty. Były to dwie ciekawe wystawy. Bezsprzecznie okazało się, że grafika – będąca 
jeszcze w latach 80. w mniejszej lub większej mierze estetyczną pochodną jego malarstwa – w pew-
nym momencie zaczęła oddalać się od swoich malarskich pierwowzorów tworząc dziś niezwykle 
frapujący bo w pełni autonomiczny zespół miniaturowych obrazów.

Andrzej Gieraga na małych formatach potrafi w  sposób najbardziej czysty analizować róż-
ne odmiany światła; jego załamania na drobnych duktach tłoczonego papieru, efekty odbicia od 
gładkich płaszczyzn i niejako jego „zapadanie się” kiedy płaszczyzna papieru staje się chropawa. 
Te analizy to także bardzo subtelne badanie widm barwnych w zetknięciu zarówno z fakturą jak 
i bielą papieru. Gieraga nie szuka w tych eksperymentach odniesień do form czerpanych z natury. 
W jego pracach nie ma i nigdy nie było aluzji do świata uprzedmiotowanego, gdyż artysta pozo-
staje konsekwentnym realizatorem tego kierunku poszukiwań, który wywodzi się myślenia wcze-
snego Władysława Strzemińskiego. Czyni to oryginalnie i twórczo ale z odmiennej perspektywy, 
która powoduje, że sięganie do tradycji to nie epigonizm. „Tradycja – pisał Strzemiński – to jest 
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materiał, surowiec, lecz z niego trzeba budować, czyli przeistoczyć go w to, czym nie był dotych- 
czas. Im dalej odbiegamy, tym wierniejsi jesteśmy tradycji”. 

Najbardziej fascynujące z grafik Gieragi to te, które zbudowane są z samej bieli. W graficznych 
technikach akwatinty i mezzotinty można też uzyskać pewną głębokość tłoczenia papieru, ale nie-
wątpliwym kunsztem artysty jest umiejętność tworzenia reliefu kaskadowego, gdzie obok siebie 
układają się coraz głębsze klify tworzące jakby miniaturowe tarasy, lub osuwające czy zarysowa-
ne chropawą linią wertykalne ślady erozji. W literackim szkicu o twórczości Gieragi Lucyna Skomp-
ska trafnie zastanawiała się „co czyni białą powierzchnię obrazem” mając na uwadze białe grafi-
ki artysty. „Biel – podkreślała – bo wśród grafik Gieragi jest wiele całkowicie białych – nie jest tu 
przecież brakiem barw czy form(...) jest istotą obrazu. Delikatny biały relief, czasami także – zróż-
nicowana faktura papieru, powołują obraz do istnienia. By jednak nie było to trwanie, ale istnienie 
żywe, współtwórcą tego cudu musi stać się oglądający. Wówczas kontur, który się wyłania, staje 
się płynny, pojawia się i znika (...) jest niestabilny, niepokojący. W jego zmienności, w przeobraże-
niach jego rzeźby jest jakieś metaforyczne wahanie między materią papieru i jego fakturą a świa-
tłem, które nań pada i z niego się wydobywa. Myślę jednak, że kontur to pojęcie niemal abstrak-
cyjne. Mówi się o nim jako o zewnętrznej granicy przedmiotu. Ale ta granica istnieje tylko w świa-
domości patrzącego.” 

Białe reliefowe grafiki – które tak pobudziły wyobraźnię autorki szkicu, skądinąd znanej poet-
ki, patrzącej na dzieło plastyczne emocjonalnie i dostrzegającej w subtelnościach tłoczeń ukryte 
metafory – są istotnie wyrafinowana maestrią. W sztuce grawiury jest to na pewno mistrzostwo 
złożone z czystej elegancji, wyzbytej przy tym tak chętnie nadużywanej w działaniach twórczych 
gadatliwości.

Albo weźmy pod obserwację te grafiki, gdzie biel zastąpiła srebrzysta faktura a bardzo oszczęd-
ne dukty tłoczeń układają się w jakieś aluzyjne znaki. Koliste formy to niewątpliwie zamknięcie pro-
stej kompozycji w kształt symboliczny. Wydrążone w nich linie wyrażają stan niepokoju dotyka-
jąc zapewne jakiejś sfery osobistej, której rozszyfrowanie artysta zachowuje dla siebie. Koła prze-
cinane przez wgłębne linie to jakby wytyczone na planach drogi. Co oznaczają – nie wiadomo. 
Cykl monochromatycznych grafik opartych na motywie koła, nazwanych przez artystę Nokturna-
mi, rejestruje niewątpliwie pewne traumatyczne przeżycie. Forma tych grafik budzi respekt nie-
zwykłym ściszaniem autorskiej ekspresji tego przeżycia, którego znaczenie widz może sobie do-
powiedzieć i zinterpretować dowolnie. 

Wernisaż wystawy „Małe formy grafiki” w Galerii Akademickiej ATH w Bielsku-Białej, z lewej: Andrzej Gieraga
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Najnowsze grafiki, w których wprowadza Gieraga kolor są subtelnymi studiami. Artysta kon-
struuje centryczne kompozycje oparte o układ linii wertykalnych z dbałością o zachowanie ide-
alnej symetrii miedzy prawą i lewą stroną planszy. Nie są to bynajmniej tylko estetyczne popisy 
a przyjęty układ kompozycyjny nie jest raczej po to by służyć jedynie kontemplacyjnej elegancji... 
Gieraga eksperymentuje tu nad psychofizycznymi właściwościami widzenia peryferyjnego, tyle, 
że sprowadzonego do maleńkiego wycinka ograniczonego drobnymi wymiarami miniatury gra-
ficznej. Artysta pokazuje jak tonalne zróżnicowanie w obrębie jednego koloru – żółci, błękitu, fio-
letu, przechodzi kaskadowo w fazę zaniku, lub na odwrót – zyskuje nieprzewidzianą wyrazistość 
na obrzeżach planszy. Są więc te prace swoistym dyskursem ze Strzemińskim, który pisał: „Kolor 
i linia powinny współdziałać i zmierzać do kształtu wspólnie i jednostajnie, określonego zarówno 
przez linię, jak i przez kolor. Niezależność, brak skoordynowania w określeniu kształtu, rozbieżność 
w jego traktowaniu, zawierają w sobie sprzeczność, konflikt, dualizm, nazbyt wzbogacający formę 
i podnosząc napięcie dynamiczne.” Dlatego właśnie kolor u Gieragi nie zamyka płasko nim pokry-
tego fragmentu graficznej planszy. Jego rytmicznie zaznaczone tonalne przejścia tworzą tu na-
tomiast dyskretne optyczne złudzenia. Wydaje się więc raz  że powierzchnia pokryta kolorem się 
unosi a innym razem, że się zapada. Niekiedy obok rytmów kolorowych pasm pojawiają się piono-
we tłoczenia linearne. Powoduje to nowe napięcie między skonfrontowanymi w taki sposób róż-
nymi środkami wyrazu, ale nigdy nie nabiera ono charakteru wyraźnego konfliktu. 

Grafika Andrzeja Gieragi w jej zminiaturyzowanym projekcie jest laboratoryjnym przejawem 
ładu i harmonii. Mimo purystycznej prostoty przekazuje wyrafinowane doświadczenie wizualne 
zachęcające do uważnej kontemplacji i i poszukiwania estetycznych sensów. „Gieraga szuka pięk-
na w prostocie, równowadze i subtelności, w niuansach gry światła i cieni, w klimacie medytacji, 
a także w aluzyjnych nawiązaniach do nieskończoności i kosmosu (...) napisała kiedyś znana kry-
tyczka sztuki Bożena Kowalska. 

Niewątpliwie jest to jedna z tych silnych cech kreacyjnych, którą można także zawrzeć w lapi-
darnej graficznej miniaturze.

Gustaw Romanowski

Andrzej Gieraga, malarz, grafik, pedagog. Absolwent PWSSP w Łodzi (obecnie ASP) w 1971 r. Dyplom 
w pracowni Romana Modzelewskiego. W latach 1971–2005 pedagog tej uczelni, profesor zwyczajny, kie-
rownik Katedry Kształcenia Ogólnoplastycznego, prorektor w latach 1987–1990. Laureat wielu nagród ar-
tystycznych krajowych i międzynarodowych. Miał ponad 70 wystaw indywidualnych. Oprócz działalności 
artystycznej, kontynuuje nadal działalność pedagogiczną.

Cytaty w tekście pochodzą z:
Władysław Strzemiński, Dualizm i unizm (w. Pisma, W. Strzemiński, Ossolineum Warszawa 1975).
Lucyna Skomska, Od róż do liter, „Tygiel kultury”, Nr 1–3 (193–195) 2012.
Bożena Kowalska, Trzy szkice o artyście (w Katalogu wystawy Andrzej Gieraga Miejska Galeria Sztuki 
w Łodzi 1999).
 

Tekst był opublikowany w Nr 1/61/2013 kwartalnika „Kronika Miasta Łodzi”.

Autor, prawnik, dziennikarz, obecnie redaktor naczelny czasopisma historyczno-kulturalne-
go „Kroniki Miasta Łodzi”.
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O twórczości Piotra Klugowskiego Andrzej
BANAcHOWIcZ

Z przyjemnością piszę recenzję działalności twórczej Piotra Klugowskiego. Jego sztuka jest mi bliska, 
gdyż ślady autora intensywne w barwie i jakości formy dają mi poczucie bliskości w myśli i w prze-
strzeni. Te myśli spotykają się w kontemplacji dialogu świadomości i egzystencji oraz reakcji do 

wiary i nadziei. I nie jest to tylko potoczne stwierdzenie faktu, o czym napiszę później.
Piotr Klugowski urodził się w 1960 roku w Kowalewie Pomorskim, ale całe dorosłe zawodowe i twór-

cze życie związał z Toruniem. Tutaj w 1985 roku ukończył Uniwersytet Mikołaja Kopernika, zostając ar-
tystą malarzem w specjalności malarstwo sztalugowe. Tutaj od stycznia 1986 roku pracuje, wpierw jako 
asystent stażysta, a od 2005 roku jako profesor nadzwyczajny UMK. Po drodze w 1994 roku decyzją ów-
czesnej Rady Wydziału Malarstwa i Grafiki Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku 
uzyskał kwalifikacje I stopnia w dziedzinie sztuki plastyczne, w dyscyplinie artystycznej – malarstwo. 
W 2000 roku już w macierzystej Uczelni, na Wydziale Sztuk Pięknych za zestaw prac malarskich oraz 
wykład pt. „Język barw i form w obrazie” uzyskał kwalifikacje II stopnia, również w dziedzinie sztuk pla-
stycznych, w zakresie malarstwa. Obecnie – od 2006 roku Piotr Klugowski prowadzi pracownię dyplo-
mującą w zakresie swojej specjalności – malarstwa sztalugowego, na Wydziale Sztuk Pięknych w Za-
kładzie Malarstwa. W swojej twórczości już właściwie od malarskiego zestawu dyplomowego Piotr Klu-
gowski zajmuje się zgłębianiem człowieka i jego otoczenia. Człowieka z jego wnętrzem, przeżyciami 
i tym co zasygnalizowałem na początku recenzji, tzn. kontemplacji dialogu świadomości i egzystencji. 
A to jest przecież swoisty tygiel życia!

W Jego postawie życiowej i twórczej czuje się jednak, że posiada wiarę, która żywi całą jego osobo-
wość. Twórczość Piotra Klugowskiego jest dla mnie przekazem nadziei, którą czuję w kolorystyce prac 
i w zadumie nad pojemnością formy. Twórczość ta odnosi się do stanów zawierających wewnętrzne 

Piotr Klugowski, Rozstanie, 2004, olej na płótnie
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piękno i właściwie – wyraża – zgłębia cud istnienia. Na ten ogrom spraw, namiętności, ale i tajemnicy, 
nakłada Autor swoją projekcję doświadczeń osobistych. Stara się w obszarze obrazu wprowadzić sie-
bie i widza w ukrytą przestrzeń poprzez światło, gest ciała czy zestaw przedmiotów i nade wszystko 
barwę. Przez cały proces swojej twórczości Piotr Klugowski swój temperament malarza dyscyplinuje 
jednak, by najtrafniej wyrazić rzeczywisty świat. Temperament, który daje Autorowi i nam satysfakcję 
podróży w życie, gdyż utrzymuje go w ciągłym poczuciu podskórnych zdarzeń. Pozwala mu być tłu-
maczem tych bytów, ale i narratorem wypływających z nich scen czy opowieści. Mówią o tym takie 
tytuły prac, które szczególnie czuję w twórczości Klugowskiego, jak z lat wcześniejszych np. Zwiastun, 
olej z 1993 roku o wym. 120x122, Oni, olej z 1995 roku o wym. 112x96, Człowiek, olej z 1997 roku o wym. 
130x94, i te już z ... Nowego Wieku, jak: We Wnętrzu, olej z 2000 roku o wym. 160x140, Rozstanie z 2004 
roku o wym. 122x81, kilka obrazów pt. Martwa natura – ja nazwałbym je: czerwona, zielona, niebieska, 
Ptasi sejmik, gwasz o Ø 46 cm z 2005 roku, znowu kilka prac pt. Martwa natura o Ø 60 cm, Ø 46 cm, Ø 59 
cm czy gwasz pt. Przed odlotem z 2006 roku o Ø 55 cm, i wreszcie kilka gwaszy – rysunków o wym. oko-
ło 90 x 65 cm, pt. Powracający motyl, Wszystkie nasze, Po drugiej stronie czy Podwójna rzeczywistość. I dla 
oceny drogi kandydata do tytułu profesora nie ma większego znaczenia w jakiej technice te prace są 
wykonane. Czy to w malarstwie olejnym, gdzie jest możliwość budowania bogatych faktur czy w gwa-
szach i temperach, w których Autor eksperymentuje w poszukiwaniu tych faktur. Ważne, że cała ma-
teria malarza, jego warsztat, sposób rozbicia światła i nade wszystko nienaganna kompozycja każdej 
pracy dają poczucie spełnienia i koncentracji na treściach. Klugowski właśnie te treści z rzeczywistości 
przetwarza według własnej twórczej inwencji i składa na nowo w treści malarskiego dzieła. Przedmio-
ty czy postacie z obrazów stają się jedynie mniej czy bardziej linearne ze schematycznymi podobizna-
mi rzeczywistych kształtów. Często stają się one tak przekształcone lub nawet zdeformowane, że ewo-
luują do obiektów lub postaci nieistniejących w naturze. Nie potrzebujemy bowiem więcej informacji 
o nich, lecz zabiegamy o medytację i ciszę, aby musiały stać się bardziej sercem niż głową. I w bezfo-
remnej przestrzeni budują razem harmonię kompozycji już na granicy bytów, jak mistycznej przestrze-
ni i Nieba, tego co było. A dalej?... I tutaj przypomina mi się pytanie Mistrza do ucznia z książki Anthony 
de Mello Minuta mądrości, które brzmi: 

- Czy warto tracić nawet najmniejszą chwilę na myślenie o przyszłym życiu?
- Oczywiście.
- W jaki sposób?
- Żyjąc niebem tu i teraz.
- A gdzie jest to niebo?
- Właśnie tu i teraz.
Takie jest właśnie przesłanie prac Klugowskiego. Słuchajcie dźwięków! I patrzcie! Co płynie z obra-

zów. Właśnie tu i teraz. Tak należy je czytać, z całą nadzieją zobaczenia tego co po drugiej stronie. Klu-
gowski zapisuje tę nieuchwytną tajemnicę w każdym „modelu” tego obrazu. Całość tej twórczości w za-
pisie znaków czy gestów jest poszukująca i głęboko humorystyczna. Te zatrzymane w kadrze chwile 
powodują, że nieustannie znajdujemy się w „niedomknięciu” przeszłości lub „nie otwarciu” przyszło-
ści. Właśnie tu i teraz. 

Optymistyczne w tej twórczości jest więc to, że nie zmusza, aby się spieszyć. Bardziej zachęca, by 
dzielić przesłanie, że dusza w przyszłości zjednoczy się z wiecznym kamieniem. A teraz mogę przyglą-
dać się tym opowieściom, bo urzekają mnie czystością, szlachetnością i doskonałością, bo wzbudzają 
głębokie refleksje nad losem i mogą dopełniać je swoimi niepewnościami. Analizując wciąż byty mate-
rii może uda się nam przybliżyć nieuchwytny byt prawdy? A żeby jeszcze bardziej wejść w meandry tej 
twórczości i transmisji kreatywnego przekazu Klugowskiego, to może jest tak, że przenosi coś ze świa-
ta właśnie nieznanego do znanego? Bo ze sztuką związany jest pewien paradoks: musisz nauczyć się 
jej zasad, a następnie o nich zapomnieć. Właśnie tu i teraz.

Twórczość Piotra Klugowskiego jest bogata, poparta wewnętrzną koniecznością i świadomością. 
Sam jest indywidualnością artystyczną, wnoszącą swój istotny ślad do polskiej sztuki. Zawsze natural-
nie skupiony i skromny, jest jednocześnie bardzo sprawnym organizatorem. W swojej Uczelni pełnił 
bardzo wiele funkcji. Ma on w swoim dorobku w ostatnim okresie kilkanaście wystaw indywidualnych 
w kraju i na świecie oraz kilkadziesiąt udziałów w wystawach zbiorowych – międzynarodowych, ogól-
nopolskich i środowiskowych. Za swoje prace otrzymywał nagrody, jak również za swoją działalność 
dla Uczelni. Piotr Klugowski jest też bardzo aktywny w obszarze pedagogicznym. Ma na swoim kon-
cie promotorstwo kilkudziesięciu prac magisterskich. Pan Piotr Klugowski jest też członkiem wielu Rad 
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Programowych, m.in. Centrum Sztuki Współczesnej „Znaki Czasu” w Toruniu czy członkiem – jurorem 
konkursów, m.in. VII Biennale Małej Formy Malarskiej w Toruniu. Jego prace znajdują się w wielu zbio-
rach w kraju i na świecie. W 2009 roku Piotr Klugowski otrzymał od Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego 
odznaczenie państwowe – Srebrny Medal za długoletnią służbę.

Ze swej strony mogę z przyjemnością podkreślić, że wszelkie formy współpracy artystycznej czy or-
ganizacyjnej, które miały miejsce w przestrzeni ostatnich lat pomiędzy uczelniami artystycznymi Toru-
nia i Poznania, a związane z osobą Dziekana Piotra Klugowskiego realizowane były niezwykle spraw-
nie i twórczo. Ta znajomość „rzeczy” w osobie Pana Piotra Klugowskiego, prof. UMK, dotyczy wszyst-
kich Jego obszarów działalności. Począwszy od ważnej, rozpoznawalnej twórczości, poprzez aktywną, 
pełną pasji i oddania dydaktykę artystyczną, po niebywale prężną i bogatą działalność organizacyjną 
na wielu obszarach sztuki i pedagogiki.

Dlatego, sumując całą recenzję dotyczącą Piotra Klugowskiego, życzę mu sukcesów w działalności 
artystycznej i dydaktycznej.

Andrzej Banachowicz 

Autor, profesor, nauczyciel.akademicki. Przez dwie kadencje (w latach1996–1999 i 1999–2002) 
był prorektorem ds. artystyczno–badawczych ASP w Poznaniu. W latach 1996–2002 ekspert 
Rady Wyższej Szkolnictwa Artystycznego w Ministerstwie Kultury. Od 2007 roku członek Rady 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. Od 2007 członek Centralnej Komisji Do Spraw 
Stopni i Tytułów Naukowych (kadencja na lata 2007–2010). Tworzy w dziedzinie szeroko pojętej 
tkaniny artystycznej oraz obiektach z blachy, granitu, ceramiki, szkła, itp.

Piotr Klugowski, Spotkanie, 2007, gwasz
fo

t. 
ar

ch
iw

um



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

Bożena Klimek-Kurkowska W sieci zdarzeń-sztuka jako 
akt poznania i wyrażania ukrytego ja. 
Wystawa w „Galerii Pentagon” z okazji 
przewodu doktorskiego 1.09 – 30.09.2013 Radom

Marcin
BERdySZAK

Twórczość Bożeny Klimek-Kurkowskiej jest bogata w artystyczne eksperymenty o czym świad-
czy zajmowanie się rysunkiem, grafiką, malarstwem czy rzeźbą. Twórczość tę artystka trak-
tuje jako akt poznawania i wyrażania własnego stosunku do świata. Tytuł rozprawy W sieci 

zdarzeń–sztuka jako akt poznania i wyrażania ukrytego ja jest tego dowodem i refleksyjnym roz-
winięciem.

 
Nadmiar jako pozorny dobrobyt
Można pokusić się o stwierdzenie, że obszar, od którego artystka abstrahuje to szeroko rozumiana 
codzienność zwłaszcza w realizacjach prezentowanych w rozprawie doktorskiej.

Z pozoru proste przedmioty codziennego użytku takie jak misy, stoły, wieszaki, siatki czy tkaniny 
jakby na poły ubrania na poły prześcieradła a może ręczniki, czasem dodany obiekt natury organicznej 
z masy papierowej czy gąbki poliestrowej oraz minimalistyczna konstrukcja stalowa naturalna nie po-
lichromowana. Tak wysublimowany i wąski zarazem arsenał środków artykulacji służy Klimek-Kurkow-
skiej do reflektowania codzienności zarówno tej nam najbliższej i prozaicznej jak i reagowania na re-
presje kultury o czym chociażby stanowią realizacje zatytułowane Dobrobyt I i Dobrobyt II z 2012 roku. 
Wykonane przez autorkę papierowe misy niemieszczące się w swej ilości na stole jak sama artystka 
pisze w komentarzu nie „zapraszają do stołu”, są puste ale ich ilość jest obfita. Pustka stanowi eg-
zemplifikację pozoru dobrobytu. Sprzęt jako najlepszy dowód posiadania dobrobytu nas nie na-
karmi ani nie napoi tymczasem to on jest jego świadectwem nie to co w nim się znajduje. Kolejna 
realizacja Dobrobyt III, której istota oparta jest na podobnej zasadzie wzmocniona jest pod wzglę-
dem refleksji o sieć rozpiętą i chroniąca jakby puste naczynia przed – właśnie przed czym skoro nic 
w nich nie ma. Działanie sieci jest dwojakie z jednej strony zabezpiecza nienaruszalność zawarto-
ści – ale przecież to puste misy, drugiej strony zabezpiecza czy raczej uniemożliwia aby cokolwiek 
się w nich pojawiło. Totalna hermetyczność. Klincz. Misy puste misternie wykonane przez artystkę 
są jedyną wieloznaczną egzemplifikacją dobrobytu. Nadmiar pustych mis ledwo mieszczących się 

Bożena Klimek-Kurkowska i prof. Marcin Berdyszak
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na stole jako reprezentacja dobrobytu. Tu przychodzą mi na myśl słowa Jeana Boudrillarda z Paktu 
Jasności. Cytuję: „Wszelka forma o charakterze wykładniczym prowadzi ku progowi krytycznemu, 
poza którym skutki procesu ulegają odwróceniu albo dalej Nadmiar bezpieczeństwa rodzi nowe 
zagrożenie–zanik odporności a więc Nadmiar kapitału rodzi spekulację i krach a w konsekwencji 
Nadmiar przejrzystości rodzi terror”. 

Pozorny dobrobyt lub jego symulacja wyrażona jest faktem wykonania tych naczyń przez samą 
artystkę, gdzie ich obecność w tak dużej ilości nic nie zawiera. Jakby o dobrobycie decydowały opa-
kowania a nie zawartości, nie treści – tu przychodzą mi na myśl okładki książek, których grzbiety 
zdobić mogą półki i biblioteki w salonach ale pozbawione są treści, gdyż są to obiekty do posiada-
nia a nie do czytania. To co uważam za istotne w tych pracach Klimek-Kurkowskiej to umiejętność 
wyjścia od jednostkowej codzienności i rozciągniecie problemu do skali społecznej czy kulturowej.

Nieskończoność codzienności 
Realizacja Ciągi horyzontalne są ciekawą refleksją dotyczącą powtórzeń czynności zdarzeń, prac 
domowych tych z naszego życia codziennego. Misy wykonane z drewnianych wiórów oraz stalo-
we ażurowe kształtki są przedmiotową definicją wynikającą z odczuwania nieskończoności z po-
wodu mechanicznego powtarzania codziennych czynności, które z kolei wydawać się mogą nudne 
a ich nachalna powtarzalność daje nam pozornie odczuć czym jest nieskończoność, której w tym 
kontekście nie akceptujemy i nas nie fascynuje ale codzienność na nas wymusza takie a nie inne 
powtarzalne czynności. 

W tej realizacji interesujące jest to, że autorka odsyła nas do doświadczeń dnia codziennego 
abyśmy odszukali w sobie doznanie, doświadczenie czegoś takiego jak abstrakcyjna i niewyobra-
żalna przecież nieskończoność w czynnościach powtarzalnych dnia codziennego. Okazuje się,że 
możemy ją doświadczyć ale nie możemy jej sobie wyobrazić.

Świadomość nieuchwytności
Realizacja Nic nie jest tym czym jest jest jakby wizualną parafrazą sformułowania używanego przez 
prof. Alicję Kępińską „już nic nie jest tym czym zwykło być”. Refleksja ta pochodzi z książki cyto-
wanej przez Bożenę Klimek-Kurkowską w rozprawie doktorskiej Sztuka w kulturze płynności autor-
stwa prof. Kępińskiej. To jakby deklaracja wiary w pozory rzeczywistości ale i nie tylko. To obnaże-
nie naszego przekonania o nieomylności i wiedzy. W roku 1965 w Galerii Schmela w Dusseldorfie 
Joseph Beuys wykonał performance zatytułowany Jak wytłumaczyć obrazy martwemu zającowi. Re-
fleksja Beuysa była następująca: „nawet martwe zwierzę zachowuje więcej zdolności intuicyjnych 
niż niektórzy ludzie wraz z ich uporczywym racjonalizmem. Problem zawiera się w słowie zrozu-
mienie i jego licznych znaczeniach, które nie mogą być ograniczone do racjonalnej analizy”. Kli-
mek-Kurkowska dodaje do tego doświadczenia zreflektowanego przez Beuysa istotną zmianę, któ-
ra się dokonała. Bowiem minął czas i świat jest już inny gdyż nic nie jest tym czym było. Być może 
dziś jesteśmy martwymi zającami i być może posiadamy zdolności intuicyjne ale to niczego nie za-
łatwia… Przywołanie pracy Beuysa ukazuje nieprzystawalność wynikającą między innymi z upły-
wu czasu oraz kompletnie inaczej rozumianej i definiowanej rzeczywistości a raczej niemożliwo-
ści ustalenia co nią jest. Różnica, która się jawi to w przypadku pracy Bożeny Klimek-Kurkowskiej 
stwierdzenie, że to co jest nie jest tym czym, a konsekwencje dalsze to pozory wiedzy i symulacje, 
w przypadku realizacji Beuysa przedstawienie racjonalnego i łapczywego stosunku człowieka do 
rozumienia sztuki czy świata tylko na jeden sposób. Obie sytuacje wykazują brak możliwości po-
znania czy rozumienia. Nadal wszystko nam się wymyka… 

Nastroje codzienności
Realizacja, która moim zdaniem ma pewien aspekt kobiecości to Huśtawka Nastrojów. Kobiecość 
na, którą się tu powołuję dotyczy podjętego problemu i sposobu jego zrealizowania. Misa zawie-
szona między wieszakami na ubrania spoczywająca na tkaninie. Wahadło zawierające w sobie nie-
stabilność nastojów kobiecych mogących, idąc tropem użytych konkretnych przedmiotów, wią-
zać się ze znaczeniem stroju dla kobiety podkreślony faktem braku konkretnej decyzji co ubrać, 
lub też codziennych czynności wyrażonych miską narażonych na kołysanie spowodowane zmien-
nymi nastrojami. 
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Realizacja ta jest dla mnie prostym i ciekawym studium kobiecości w kontekście banalnej na 
pozór codzienności. Podobnie Huśtawka nastrojów II ale bardziej czysty i radykalny przekaz ma 
uprzednio wspomniana przeze mnie realizacja. 

 
Pamięć i sumienie
Problem pamięci i grzechu czy może raczej winy podjęty jest przez artystkę w realizacjach Reno-
wacja myśli i Grzeszne nogi oraz Pozorne konstrukcje. Ceramiczne zwoje znajdujące się pod miską 
i pnące się wertykalnie dotykają dna miski, z niej zaś wychodzą takie same zwoje ale fakt wycho-
dzenia odnosić się może do obmycia oczyszczenia, odnowienia, czy jak to autorka ujęła w tytule 
pracy renowacji. I znów w ciekawy sposób artystka wyciąga wnioski z obserwacji tej prozaicznej 
codzienności, która zawiera olbrzymie bogactwo naszego metafizycznego istnienia. Proste co-
dzienne zabiegi, czynności wielokrotnie powtarzane mechanicznie czynią okazję do przemyśleń, 
wspomnień ale i obmycie ma tu rytualny charakter bo jest z pozoru tylko zabiegiem higieniczny-
m,moment zatrzymania przemyślenia czy powrotu do przemyśleń to higiena naszego bycia i su-
mienia, która uruchamia się w opisanych powyżej okolicznościach. Być może właśnie dzięki nim 
a ma tego świadomość artystka dochodzi do tak istotnych procesów myślowych. Realizacja Grzesz-
ne nogi ma charakter moralizatorski, sugerujący może nakazujący obmycie oczyszczenie, które tu 
wyrażone poprzez wiszące na wieszakach tkaniny zanurzone w miskach czekają i sugerują perma-
nentne oczyszczanie ujęte tu w kontekst symboliczny ujawniający się w tytule Grzeszne nogi. Ob-
mycie nóg jest tu utożsamiane z oczyszczeniem sumienia. Zanurzając się w codzienności czy ra-
czej w metafizyce codzienności obmycie nóg może być tu tożsame z duchowym oczyszczeniem.

O sobie 
W rozprawie doktorskiej Bożena Klimek-Kurkowska W sieci zdarzeń – sztuka jako akt poznania i wy-
rażania ukrytego ja, w rozdziale C. G. Jung – ukryte „Ja” powołuje się na teorie Carla Gustawa Junga 
dotyczące rozważań nad ludzką psychiką podświadomością i ukrytym „ja”. Jak wynika z rozprawy 
akt twórczy, o którym pisze autorka bierze czynny udział w kształtowaniu i precyzowaniu „ja”. Wie-
my, że zgodnie z psychoanalityczną teorią Junga artysta w twórczym poznawaniu siebie może do-
trzeć do obszarów swej podświadomości, a tu mamy tzw. „pamięć rodzaju ludzkiego”, która obec-
na jest w umyśle każdego człowieka ponieważ magazynuje archetypy czyli wzorce zachowań, 
których korzystamy w elementarnych sytuacjach takich jak miłość, śmierć stosunek do rodziców 

Fragment wystawy W sieci zdarzeń-sztuka jako akt poznania i wyrażania ukrytego ja Bożeny Klimek-Kurkowskiej
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a w szczególności do ojca itd. Archetypy te mogą w wyniku procesu twórczego osiągnąć postać 
symboli. Zawartość tego obszaru została zdaniem Junga zepchnięta do obszaru podświadomości. 

Stało się to w wyniku przemian kulturowych i cywilizacyjnych nie mniej jednak Jung uważa, 
że aby osiągnąć równowagę duchową, harmonię z samym sobą czy światem należy je koniecznie 
poznać. Klimek-Kurkowska to wie i o tym pisze, lecz dodaje własne przemyślenie, które cenię wy-
żej niż cytowaną wiedzę powszechną. „Mimo, iż każdy z nas jest inny, posiada własną indywidu-
alność, własne poglądy i upodobania, to jednak wszyscy codzienność przeżywają podobnie, po-
przez rutynowe czynności, zdarzenia, które decydują o kształcie, kondycji zewnętrznej i wewnętrz-
nej naszego ja”. To wyraźne wskazanie na codzienność jako niewyczerpywane źródło refleksji wraz 
z powtarzalnością, która jest immanentną jej częścią. Jak wykazuje twórczość artystki jest jej źró-
dłem, od którego abstrahuje. Cytowany również fragment tekstu Grzegorza Dziamskiego wyraź-
nie ukazuje trudność w jednoznacznym wskazaniu, który moment jakie zdarzenie objawia czy pre-
zentuje nasze „Ja”. Począwszy od artystycznego po potoczne zdarzenie. Nie mniej jednak artyst-
ka, mam przynajmniej takie wrażenie, wskazuje na codzienność jako narzędzie kształtujące nasze 
„ja” jak i jej samej przede wszystkim.

Cenne jest to, iż artystka sama stwierdza, że „słowa wypowiedziane o sztuce nie mogą być osta-
teczne, definitywne i jednoznaczne”. To pokazuje,że mimo gromadzonej wiedzy i definiowania na-
leży mieć do wszystkiego dystans rezerwę zgodnie z tytułem jednej z jej realizacji „To co jest nie jest 
tym czym jest”. Dotyczy to także sztuki zarówno w czasie przeszłym, teraźniejszym jak i przyszłym.

„To co było sztuką już nią nie jest”
„To co jest sztuką nią nie było”
„To co będzie sztuką nie jest nią teraz”
„To co było sztuką już nią nie będzie”
„To co będzie sztuką nigdy nią nie było”
„To co jest sztuką nigdy nią nie było i nigdy nią nie będzie”.
Aby dosadniej stwierdzić stan obecny zacytuję Baudrillarda. „Wszystko to,czym sztuka współ-

czesna chciała być lub na nowo się stać, tylko wzmacnia nieubłaganie estetyczny charakter owej 
antysztuki. Sztuka zawsze negowała sama siebie. Czyniła to jednak z nadmiaru, egzaltując się swo-
im zniknięciem jako grą. Dziś neguje siebie z powodu braku, gorzej nawet – neguje własną śmierć” 
oraz „Jednak nie tylko sztuka i estetyka są skazane na ów melancholijny los, na życie nie tyle ponad 
własnymi możliwościami, ile poza własnym celem”. Tu oczywiście można dyskutować bowiem ce-
lem sztuki zawsze była sama sztuka albo można stwierdzić, że gdyby ten cel istniał to biada nam. 
Nie mniej jednak wiele trafnych refleksji i stwierdzeń przywołuje nam ich autor.

Twórczość Bożeny Klimek-Kurkowskiej jest wyrazem jej autentycznych poszukiwań. Nie ulega 
modom co powoduje,że wizualna proweniencja prac ma charakter lat 80-tych ale realizacje czy-
nią ją rozpoznawalną i oryginalną. Ma swój świat, w którym można znaleźć wiele ciekawych kon-
tekstów. Swoją twórczością stawia sobie i innym pytania. Dla artystki tworzenie jest próbą poszu-
kania siebie, własnego „ja”, które tak mocno jak i każdego z nas kształtuje codzienność. Z właści-
wą sobie dynamiką realizuje prace i bierze udział w wystawach zarówno zbiorowych w kraju i za-
granicą, jak i prezentuje swoją twórczość na pokazach indywidualnych. Jej realizacje znajdują się 
w zbiorach również za granicą. Jest artystką aktywną i stale poszerzającą pole swoich doświadczeń.

W swojej recenzji skupiłem się na wybranych pracach, uważając je za istotne i symptomatycz-
ne dla rozwoju artystycznego autorki i najciekawsze w Jej dorobku.

Marcin Berdyszak

Autor, profesor, rektor Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu, polski artysta współcze-
sny. Od 1989 roku pracuje w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Zajmuje się instalacją, 
obiektami oraz performance.
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Bożena Klimek-Kurkowska 
W sieci zdarzeń 
– sztuka jako akt poznania i wyrażania ukrytego ja

Bożena Klimek-Kurkowska prezentuje cykl obiektów przestrzennych skonstruowanych wo-
kół dojrzałego, mentalnie złożonego ale spójnego ideowo i stylistycznie programu twór-
czego. Jest to „sztuka nowego typu” zapoczątkowana w 2. poł. XX wieku, która wypowiada 

się głównie w nakładaniu, powtarzaniu, spiętrzaniu i wzajemnym sytuowaniu określonych moty-
wów – elementów budujących wielowymiarowe i wieloznaczne struktury.

Henry van de Velde w swoim opracowaniu pt. Uwagi ogólne o syntezie sztuki z 1898 r. przewi-
dział: „Sztuka nadchodząca będzie bardziej osobista niż którakolwiek z przeszłych”.

W sieci zdarzeń – sztuka jako akt poznania i wyrażania ukrytego ja wpisuje się w to stwierdzenie, 
realizując własną strategię artystyczną. Autorka na początku swoich teoretycznych rozważań po-
święca wiele miejsca pojęciu sztuki przytaczając słowa filozofów, teoretyków, krytyków. Alicja Kę-
pińska o fenomenie sztuki pisze, że musi „pozostać bez przeznaczenia i pewności, że może być uj-
mowana w kategoriach świata natury, które wychwycą ją jako sztukę, albo i nie. Takich kategoriach, 
które pozwalają się rybie wymknąć, lub raczej przemykać z sieci do sieci, bez wbijania w nią haka”.

Sieć ma dla Bożeny Klimek-Kurkowskiej swój ważny etymologiczny wymiar, także o zabarwie-
niu abstrakcyjnym. Nawiązując do rzeczy o cechach materialnych sieć jest rodzajem miękkiej, tek-
stylnej struktury kratowej przeznaczonej do chwytania, pętania zwierząt, przede wszystkim pod-
czas polowania, używana również w rybołówstwie. Analizując dalszą wieloznaczność tego słowa 
odkrywamy, że to powiązania w relacjach własności, organizacjach, korporacjach, transporcie, ra-
diolokacji, mediach, energetyce, czasie, telefonii, Internecie, anatomii, cybernetyce a więc sieć to 
wieloznaczeniowa struktura przenikających się zależności. Definicja encyklopedyczna podaje „Ze-
spół elementów wzajemnie złączonych w układy, realizujących funkcję nadrzędną”.
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dr hab. Hanna Wojdała-Ma rkowska i mgr Bożena Klimek-Kurkowska
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Sieć ma dla autorki ukryty, egzystencjalny wymiar. Jest to rodzaj „łączeń”, które nie mają cen-
trum ale stanowią otwartą kanwę w budowaniu własnych procesów artystycznych.

Autorka pisze: „Sztuka to dla mnie drugie życie (…) w tej prozie życia powstają sieci zależnych 
od siebie zdarzeń, z których rodzą się kolejne, a w tym gąszczu uwikłań i splotów mogę odnaleźć 
i poznać swoje nastroje, stany ducha, (…) swoje własne wizje, wypowiedzi, idee (…)”.

Wasyl Kandyński uważa, że „(…) sztuka nie jest bezcelowym stwarzaniem rzeczy w pustce” a Ma-
ria Gołaszewska w Kulturze estetycznej w rozdziale pt. Umiejętność włączenia sztuki w całokształt swo-
jego życia konstatuje : „Sztuka jest wartością, którą człowiek, w miarę podnoszenia poziomu swojej 
kultury estetycznej coraz lepiej sobie przyswaja; jest wartością, która często bywa najpierw obca, 
wykraczająca poza ramy aktualnych potrzeb człowieka, a w procesie nabywania wiedzy, doświad-
czeń i rozwijania wrażliwości estetycznej staje się nie tylko niezbędnym składnikiem życia, lecz 
nadto niezastąpionym elementem struktury osobowości, niezbędnym dopełnieniem człowieka”.

Symbolami budującymi 14 przestrzennych instalacji – cyklu rozprawy doktorskiej Bożeny Kli-
mek-Kurkowskiej, konsekwentnie powtarzalnymi są: naczynia tj. misy, miski, miednice, konstruk-
cyjne elementy metalowe czasem używane czy znalezione takie jak stojaki i uchwyty a także ka-
mienie, siatki tekstylne, kształty nawiązujące do nóg, stoły. Niektóre elementy realizacji są wyni-
kiem własnych technologicznie doświadczeń i odkryć. Są to koliste formy różnej wielkości naczyń, 
(pierwotnie autorka wykonywała je w ceramice) które w prezentowanym cyklu zostały własnoręcz-
nie preparowane w wyniku mieszaniny masy papierowej z wiórami drewna sosnowego z użyciem 
żywic epoksydowych jako utwardzaczy. Bożena Klimek-Kurkowska w swoim pisemnym opraco-
waniu odnosi się z szacunkiem do działań artystycznych, których bazą technologiczną były żywi-
ce poliestrowe zarówno w rzeźbie jak i w monumentalnym malarstwie (fresk polioctanowy, wi-
traż epoksydowo-szklany) w twórczości Aleksandra Kobzdeja, Aliny Szapocznikow, Jana Bruzdy.

Autorka przeprowadziła również wiele własnych badań, znajdując odpowiednie konsystencje 
do odlewów, wycisków, wykorzystując: folie, siatkę ogrodzeniową, grunty do betonu, lakiery i inne 
preparaty. Wszystkie te działania miały na celu wykazanie dwóch rzeczywistości: tej realnej, fizycz-
nej a więc wytrzymałości i twórczych możliwości mas papierowych i tej duchowej gdzie wyobra-
żenia, symbolika i ekspresja budują z elementów autonomiczne całości. Ważne wizualnie znacze-
nie mają kontrasty: subtelna, delikatna błękitno-szara, biała i ugrowa kolorystyka oraz łagodna 
chropawość „papierowych naczyń” czy efemeryczna lekkość gąbki poliestrowej zestawiona z su-
rowością powierzchni drewna, ciemno-monochromatycznymi stalowymi prętami wyglądającymi 
jak kontrastowy przestrzenny rysunek przenikający się z cieniem. W historii sztuki cień i przestrzeń 
znalazły już niejednokrotnie własne zależności np. w konstrukcjach rzeźbiarskich z metalu i mas 
plastycznych czyli „mobilach” Caldera. W instalacjach towarzyszących przewodowi doktorskiemu 
pt. Pozorne konstrukcje i Aranżacja w przestrzeni zastosowane zwielokrotnione, linearne, słomiane 
elementy nawiązują do promieni słonecznych organizujących fragment wnętrza.

Mieczysław Wallis pisze o „Zacieraniu granic między poszczególnymi sztukami i rodzajami ar-
tystycznymi a także o łączeniu ze sobą środków różnych sztuk”. Analizuje „(…) malowidła i tkaniny 
stają się trójwymiarowe, zbliżają się do reliefu lub rzeźby okrągłej (…) tworzywem malarstwa sta-
ło się niemal wszystko: nie tylko farby, lecz również piasek, żwir, szkło, kawałki lustra, gąbki, sukna, 
worki (…) Plastycy z pomocą różnych technik łączą ze sobą w dwuwymiarową całość najrozmait-
sze przedmioty płaskie w tzw. asamblażach lub w aranżacjach zespalają w trójwymiarową całość 
wszelkie przedmioty bryłowate.

Niekiedy przedmiotami tymi są rzeczy zużyte, sponiewierane, rupiecie i odpadki”.
Bożena Klimek-Kurkowska w swoim opracowaniu analizuje znaczenie symbolu w filozofii i es-

tetyce, a także zwraca uwagę na świadomość, dialog wewnętrzny artysty, ostrzega, że zbyt natar-
czywe próby „rozszyfrowania znaczeń” odzierają wyobraźnię odbiorcy z „bogactwa wewnętrzne-
go”. Wydaje się, że znaczenie motywów używanych w kompozycjach autorki zawiera się w tytu-
łach poszczególnych dzieł. Rzeczy te mają swoją emocjonalność – duchowość.

To „ukryte ja” ujawnia się we wszystkich artefaktach prezentowanych obiektów. Mówiąc za Grze-
gorzem Dziamskim mają one swoje „czyste źródło znaczeń”, które możemy kontynuować w na-
szej wyobraźni i interpretować.

Jeden z obiektów Bożeny Klimek-Kurkowskiej pt. „Renowacja myśli” został scharakteryzowany 
przez autorkę: „odtwarzanie, przypominanie, rekonstruowanie, odnawianie” czyli myśli, które wy-
pełniają nasze wnętrze, a potem odchodzą. W wizualnym przekazie myśli materializują się w cera-
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miczne, stożkowe formy – modu-
ły wchodzące wzajemnie w sie-
bie, częściowo przenikające się 
jakby splecione w  długie ciągi 
linearne wchodzące do naczy-
nia, jak do naszej świadomości, 
z  jednej strony, a  odchodzące 
z drugiej.

Instalacje pt. Dobrobyt I, II już 
w swoim tytule niosą przekaz eg-
zystencjalnej codzienności. Po-
wierzchnie stołów zagospoda-
rowane zostały nałożonymi na 
siebie w  dość chaotyczny spo-
sób misami, które autorka okre-
śla jako „zdobyte bogactwo do-
czesne”. Ciągi horyzontalne, to 
rozważania zjawiska nieskończo-
ności, rytmu czyli „bliżej niespre-
cyzowanego jestestwa”. Czyniąc 
próby wzajemnego zestawienia 
poszczególnych instalacji – aran-
żacje pt. Kobieta i Grzeszne nogi 
niosą za sobą nie tylko oczywi-
sty przekaz mentalny.

Użyte środki wyrazu plastycz-
nego: subtelne, białe, przezro-
czyste materie z delikatnie prze-
świtującymi, linearnymi elemen-

tami uwodzą swoją wizualnością.
Dla swoich instalacyjnych struktur Bożena Klimek-Kurkowska znajduje surowe architektonicz-

nie wnętrza. Używane motywy bywają sytuowane w określonych, prezentowanych zestawach. Au-
torka jednak w swoich wypowiedziach przeczuwa, że posiadają one swoją aktywność. Mogą być 
deinstalowane i tworzyć nowe obiekty. Tak więc metafora „sieci zdarzeń” z rzeczywistego świata 
to zmieniająca się relacja przedmiotów w obszarach przestrzeni. Takie aktywne uczestnictwo mo-
tywów – symboli w akcie kreacji twórczej daje artystce możliwości budowania kolejnych kompo-
zycji organizujących inne przestrzenie. Struktury instalacyjne Bożeny Klimek-Kurkowskiej są więc 
tylko pozornie statyczne, poddają się zjawisku ruchu, może nie mechanicznego, lecz powolnego, 
sytuowanego w czasie.

Uważam, że zestaw 14 instalacji – obiektów przestrzennych prezentowanych w ramach rozpra-
wy doktorskiej stanowi interesujące, nowatorskie rozwiązanie problemu artystycznego, jakim jest 
wyrażenie sieci myśli, idei, znaczeń w kontekście zdarzenia, a więc w chwili, czyli w tym co „nie-
uchwytne, ulotne, a potem zapamiętane”. Nieustanne i nieuchronne zmiany zachodzące w sztu-
ce zmieniają kształt świadomości w odbiorze dzieł, okrywają nowe, estetyczne wartości, umożli-
wiają powstanie wielowarstwowych propozycji twórczych bogatych w treści intelektualne i wizu-
alne. Dzieło Bożeny Klimek-Kurkowskiej wpisuje się w ten nurt i stanowi oryginalną, twórczą ca-
łość z wielokierunkowymi możliwościami kontynuacji. 

Hanna Wojdała-Markowska
Radom 2013.09.03
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Fragment wystawy W sieci zdarzeń-sztuka jako akt poznania i wyrażania 
ukrytego ja Bożeny Klimek-Kurkowskiej

Autorka, dr hab., kierownik Katedry Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki Wydziału Sztuki 
Politechniki Radomskiej.
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Andrzej 
MARKIEWIcZ

O twórczości Katarzyny Pietrzak

Katarzynę Pietrzak i jej rozwój artystyczny miałem okazję obserwować od roku 2000, kiedy to 
podjęła studia w ówczesnej Katedrze Sztuki Wydziału Nauczycielskiego Politechniki Radom-
skiej. Miałem wówczas pewien rodzaj dystansu do poczynań mgr Pietrzak ale jednocześnie 

z dużym zainteresowaniem śledziłem nieposkromioną ekspresję, szybkość decyzji i pracy oraz cią-
głe poszukiwania, zmierzające do określenia własnej indywidualnej formy wypowiedzi plastycznej.

 Jak się okazało, kolejne lata, a szczególnie okres po obronie dyplomu, podjęcie pracy na stano-
wisku asystenta w Pracowni Grafiki Warsztatowej zapoczątkował zwrot w jej myśleniu twórczym 
i podejściu autorki do grafiki. „Pierwsza miłość” – określenie autorki – malarstwo zostało delikatnie 
odsunięte na tor drugi. Ta separacja od koloru w szerokiej gamie była moim zdaniem zamierzona, 
gdyż po okresie eksperymentowania z klasyczną dla dzieł graficznych skalą neutralnych barw po-
wraca on – kolor w wysmakowanej formie, działając zdecydowanie na korzyść utworów plastycz-
nych autorstwa pani Pietrzak. Udział w licznych konkursach i wystawach oraz zdobyte nagrody 
i wyróżnienia potwierdziły to. Artystka nie ustawała w poszukiwaniach i z wytrwałością długody-
stansowca zdążała do celu. Intuicja i wrażliwość plastyczna sugerowały jej kierunek podejmowa-
nych nowych prób i eksperymentów, by jeszcze wyraźniej, jeszcze pełniej niż dotąd mogła opo-
wiadać o swoich konkluzjach, nie zapisanych dotąd obrazach idei. Są one zdeterminowane tro-
pieniem harmonii i homeostazy. W jej twórczości odnajdujemy afirmację życia, choć nie jest ona 
wolna od znaków zapytania odnoszących się do labiryntu tajemnic istnienia i przemijania, reflek-
sji nad sensem ludzkiej egzystencji. 

Jakie więc są grafiki Katarzyny Pietrzak? Człowiek, jego postać to klasyczny motyw sztuki oraz 
główny temat jej prac, to klucz, hasło wywoławcze również impresje i echa pewnych obrazów czy 
faktów wizualnych, które wcześniej widziane i zapamiętane powracają… Przetworzone w arty-
stycznej wyobraźni znajdują swój wyraz w postaci graficznego zapisu. Są one raczej obrazem jej 
wyobraźni, pejzażem wewnętrznym, wolnym jednak od wszelkich dosłownych skojarzeń, a tak-
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Obrona pracy doktorskiej; od lewej: mgr Katarzyna Pietrzak, dr hab. Andrzej Markiewicz, dr hab. Katarzyna Win-
czek, prof. Andrzej Węcławski, prof. Aleksander Olszewski, dr Mariusz Dański
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że potwierdzeniem silnych związków estetycznych, refleksji intelektualnych i przeżyć duchowych 
z zakodowaną wizją „…pierwiastkiem potrzebnym twórcy, jest w moim mniemaniu pogłębiony 
wgląd w samego siebie, zdolność autorefleksji. Oczywiście nie przypisuję sobie roli nauczyciela, 
autorytetu zdolnego do głoszenia treści uniwersalnych nauk, choć często staram się do nich od-
woływać, aby poszerzyć kontekst interpretacyjny moich prac. Stawiam się raczej w roli obserwa-
tora, który dzieli się własnym postrzeganiem świata, zwracając uwagę na zhierarchizowane jego 
przemiany i problemy” – pisze autorka – rozprawa doktorska s. 59. 

Wybrane z bogatego arsenału środki wyrazu jakimi dysponuje i posługuje się artystka są łącz-
nikiem pomiędzy widzianą i odczuwaną rzeczywistością a formą jej graficznego opisu. Rozpozna-
walne kadry postaci, odrealnione, poddane procesowi redukcji tworzą znaki, symbole plastyczne, 
w których ślad narzędzia: linia, kreska, punkt, plama, relief tworzą autonomiczną materię w grani-
cach utworu. Przede wszystkim linia tworzona za pomocą kreski, punktu jest najbardziej dominu-
jącym, najprostszym medium wyraźnym, określającym kształt, o indywidualnej ekspresji i dyna-
mice, zróżnicowanym natężeniu, pełzająca po płaszczyźnie obrazu, niekiedy gruba, tłusta i agre-
sywna. Staje się również metaforą ludzkiego życia, uwikłania, przenikania, nakładania na siebie 
losów, sposobów, życiowych wyborów. Jest jako granica między tym, co było a tym, co dopie-
ro ma się dokonać; zetknięcie tyle co przeszłej rzeczywistości z przyszłością zobrazowaną w ob-
szarze teraźniejszego utworu plastycznego. Światło oraz walor niczym sprawny reżyser przydzie-
la role, dynamizuje płaszczyznę kompozycji i buduje przestrzeń tajemnicy opowiadania. Pietrzak 
w sposób bardzo swoisty kadruje zauważone obrazy, wybiera te ich elementy, które ją interesu-
ją. W tym miejscu warto byłoby przytoczyć fragment tekstu Emilii Grubby Lapidarium wspomnień 
– ASP, Gdańsk, 2007 r., Orońsko, „Kwartalnik Rzeźby” 4(89) 2012, s. 17, 18, która pisze: „Czasami wy-
daje mi się, że gama środków wyrazu, które człowiek stosuje, kiedy chce zasygnalizować, że dzie-
je się właśnie w jego życiu coś wyjątkowego jest bardzo wąska. Właściwie to tylko alfabet znaków 
złożonych z gestów, wyrazów twarzy, stanów, sposobów okazywania emocji – reszta to niuanse, 
akcesoria, okazjonalne gadżety. Gdyby na przykład potrzeby człowieka chcieć ograniczyć do me-
ritum – okazałoby się, że zdrowie jest wszystkim, czego potrzebujemy, ale wystarczy zmienić „kąt 
widzenia” i już sam dostęp do pitnej wody – oznacza życie”. W działaniach pani Pietrzak dostrze-
gam potrzebę permanentnego poszukiwania i eksperymentowania a także dokumentowania co-
dziennej rzeczywistości, jej obrazów dyskretnie utajnionych w wyobraźni, opowiadających o lu-
dziach, o emocjach rozgrywających się miedzy nimi, o przestrzeni w której się znajdują. Dociera-
jące do nas informacje są zatem nośnikami treści, które same w sobie są przetworzonym obrazem 
rzeczywistości, stają się całością, z której autorka wybiera część, jako motyw dla dalszego opowia-
dania. O tym, co zawiera możemy jedynie wnosić z fragmentów, które zostały nam przedstawione. 
Autorka wymaga od odbiorcy przemyśleń i własnej interpretacji jednocześnie podsuwając typo-
graficzne wskazówki jako formę klucza w odkrywaniu drzemiącej w pracach tajemnicy i percep-
cji dzieła. Działania twórcze, pomimo uproszczeń, znaczącej analizy i syntezy niosą w sobie sub-
telne i głębokie wartości. Grafiki Katarzyny Pietrzak to są takie instrumenty widzenia, które od co-
dziennego, bezemocjonalnego rejestrowania wrażeń zwracają uwagę ku widzeniu refleksyjnemu, 
uzmysławiają obecność innego świata. Pobudzają także naszą wyobraźnię o element minionego 
czasu. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość – to zabiegi raczej semantyczne, ale nie konieczne. 
W przypadku działań twórczych Pietrzak tworzą jedność, rodzaj elementów budujących pomost 
z formą graficzną, jako środki jej wyrazu. 

Przechodząc do krótkiego opisu technologii i technik graficznych użytych przez artystkę do 
stworzenia nowego jakościowo obrazu rzeczywistości należy wymienić tradycyjne materiały i na-
rzędzia: papier akwafortowy, papier czerpany, blacha cynkowo-tytanowa, linoleum, płyta pilśnio-
wa, płyta offsetowa, rylce, dłuta, ołówki, pastele, materiały przezroczyste i półprzezroczyste o zróż-
nicowanej fakturze oraz klasyczne techniki druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego. „Grafiki od-
bijam na bawełnianych papierach o wymiarze 106x76 cm. Niemniej kluczowa dla mnie pozosta-
je możliwość eksperymentowania z różnymi materiałami, na których wykonuję odbitki takimi jak 
papier, tektura, tkaniny, papier czerpany. Dobór farb oraz łączenie klasycznego druku wypukłego 
(drzeworyt, linoryt, metaloryt, gipsoryt) i płaskiego (offset) z techniką akwaforty daje mi szerokie 
możliwości uzyskiwania zróżnicowanych form wyrazu.” – rozprawa doktorska s. 75. 

Problematyka rozprawy doktorskiej pt. Człowiek i jego transpozycje na język grafiki warsztato-
wej dotyczy postawy artystki i jej reakcji wobec współczesnego świata, a także zawiera przemy-
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ślenia nad świadomym użyciem elementów graficznych, wzajemnym ich powiązaniem, stopnio-
waniem napięć, porządkowaniem obszaru zapisu kompozycyjnego tak, aby percepcja odbiorcy 
była nastawiona na refleksyjne postrzeganie dzieła. Pozostawia widzowi oraz czytelnikowi prze-
strzeń na własne rozmyślania, poszukiwania ukrytych prawd, znaczeń czy nowych obrazów. Poza 
tym autorka w pewnym stopniu sugeruje i ujawnia swoje intymne emocje. Przedstawia rozważa-
nia na temat problemu ewolucji klasycznych dyscyplin sztuki, a w szczególności grafiki. Przybli-
ża nam odwołania do wybranych z rozległej perspektywy historycznej i współczesnej sztuki arty-
stów, którzy działali podobnie w bliskich autorce tematycznie a także stylistycznie konwencjach 
kreacyjnych: Halina Chrostowska, Teresa Pągowska, Izabella Gustowska, Janusz Przybylski. Zwień-
cza tę część swoich przemyśleń rozważaniami o kobiecie jako odwiecznym źródle inspiracji twór-
czych oraz jej wizerunku w dobie emancypacji i nurcie kultury feministycznej. „Dlaczego kobie-
cość jest w moich pracach osią? Po pierwsze służy temu bezpośredniość własnych doświadczeń, 
dostęp do subiektywnych, ale wciąż „kobiecych” doznań, kobiecej perspektywy dla interpreta-
cji świata, wreszcie niejednoznaczność tożsamości z jaką przychodzi nam się zmagać... Czy dziś 
w dalszym ciągu można powiedzieć za Arystotelesem, że kobieta przynależy do natury a mężczy-
zna do kultury i wynika to z wewnętrznych predyspozycji? Czy raczej w świetle badań nad społe-
czeństwem i obserwacji międzykulturowych należy zastanowić się ile z tego co wydaje się natu-
ralne, tak naprawdę stanowi zwyczaj, tradycje typową dla kręgu kulturowego otrzymanego wy-
chowania? Czy nie uzasadniamy biologicznie różnic uwarunkowanych społecznie, czy popular-
ne stereotypy dotyczące rzekomo wrodzonych skłonności mężczyzn jako bardziej aktywnych, sa-
modzielnych i agresywnych, a kobiet słabszych, bardziej empatycznych i spolegliwych to nie wy-
nik socjalizacji pierwotnej? 

Na podobne pytania staram się odpowiedzieć w swojej twórczości. Jak znaleźć wspólny mia-
nownik dla cech kobiety – statecznej matki – i kobiety – wyzwolonej kochanki? Jak odnieść ją do 
niesionego przez wieki tradycji ideału męskości, silnej, wojowniczej, nieskrępowanej?” – pisze au-
torka – rozprawa doktorska s. 62, 63. Czyni to jej dysertację, jak i podejście do twórczości świado-
mym i przemyślanym działaniem. Z tekstu doktorantki – jak wspomniałem wcześniej – wynika na-
tura odkrywania dotąd niepoznanych możliwości tworzenia nowych, nieprzetłumaczalnych i in-
nych w odbiorze obrazów. W sposób niezwykle osobisty i prawdziwy opisuje swój świat, swój czas 
i swoje w nim miejsce, korzystając z dostępnego, bliskiego jej warsztatu jakim jest grafika. Język 
i styl w jakim została napisana praca, świadczy o dobrych umiejętnościach Katarzyny Pietrzak do 
wyrażania przemyśleń dotyczących problematyki sztuki. Wypada dodać, że wszystkie ważniejsze 
opisy twórczych idei przytoczone w tekście są doskonale zilustrowane, co wpływa pozytywnie na 
zrozumienie intencji autorki. W publikacji zawarta jest również pełna dokumentacja części prak-
tycznej przewodu doktorskiego w postaci reprodukcji prac graficznych. 

Na zakończenie pozwolę sobie przywołać słowa prof. Rafała Strenta: „W sztuce trudno zna-
leźć coś gorszego niż schemat. Dość powszechnie mówi się, że z prądem płyną tylko śmieci. Dla-
tego wszystkie reguły, wzory, których nauczamy w Akademiach to język konwencjonalny. Trzeba 
go znać ale nie jest on receptą na sukces. Studenci mogą wysłuchać wszystkich opinii, ale potem 
winni robić swoje.” – O artyście [w:] 108 Bonno, wyd. PJWSTK i UMCS, s. 93. W tej subiektywnej for-
mie kreacji, o której mówi prof. Strent jeśli źródłem artystycznego działania pozostaje indywidu-
alna optyka świata, to jest ona wyjątkowa i tej specyficznej wyjątkowości trzeba bronić, gdyż wy-
maga specjalnej ochrony. Do tej właśnie kategorii twórców – jak mniemam – należy Katarzyna Pie-
trzak. Atrakcyjność jej działań artystycznych dla odbiorców, miłośników sztuki oraz pozostałych 
ludzi zawiera się w niepowtarzalności. 

 Andrzej Markiewicz 

Autor, dr hab., Prodziekan ds. Naukowych i Artystycznych Wydziału Sztuki Politechniki 
Radomskiej.



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

Sztuka, nauka i technika 
w kształceniu projektantów odzieży

Jan
Henryk

FINKSTEIN

Wstęp

praca przedstawia w syntetycznym ujęciu jeden z podstawowych problemów projektowania 
odzieży, jakim jest koordynacja elementów.
Trzeba podkreślić wielopłaszczyznowość zagadnienia. Koordynacja elementów może być 

bowiem pojmowana w aspektach różnych w zależności od interpretacji nazwy „element”. Może-
my przecież rozważać koordynację własności i właściwości materiałów odzieżowych, również waż-
kiego celu projektowania biorąc pod uwagę zarówno przebieg konfekcjonowania, jak i użytkowa-
nia. Nie sposób także pominąć koordynacji materiałów z punktu widzenia konstruowania i struk-
tury odzieży.

Poruszenie wszystkich wątków koordynacji w  szeroko pojętej problematyce projektowania 
odzieży nie leży w mych zamierzeniach. Uwagę koncentruję wyraźnie na koordynacji elementów 
zmierzającej do osiągnięcia celów formalnych – a więc dotyczącej tych jej składowych elementów, 
które kształtują wygląd zewnętrzny odzieży, postrzegany wzrokowo, na koordynacji służącej uzy-
skaniu jedności i harmonii odzieży.

Ze względu na kreatywny w założeniu charakter projektowania odzieży, opracowanie nie wy-
kazuje żadnych zamierzeń normatywnych. W planie metodologicznym nie wykracza poza ogól-
ną metodykę projektowania odzieży.

Czym jest koordynacja w kształtowaniu formy odzieży.
Na początku wyjaśnijmy znaczenia, w jakich będą stosowane pojęcia zawarte w tytule pracy.

A więc „koordynacja”. Posłużmy się tu informacjami słownikowymi.
Otóż angielskie słowo „coordinate” to tyle co jednakowy, równy – a w formie czasownikowej 

odpowiednio – potraktować, nadać właściwą relację.
Włoskie słowo „coordinata” tłumaczy się jako współrzędna, a w formie czasownikowej „coor-

dinare” znaczy tyle co porządkować.
Francuskie „Coordination” to nadawanie relacji, czy określanie stosunków. Czasownik „Coordon-

ner” to aranżacja rzeczy między sobą według określonych stosunków, które powinny być uwzględ-
nione. Ale także uzgadniać coś z czymś, kombinować w porządku wyznaczonym poprzez formę 
lub naturę elementów.

Wreszcie odwołajmy się do języka ojczystego. Koordynować to według naszych słowników zna-
czy uzgadniać, ujednolicać, harmonizować.

Jak widać słowo to w każdym języku z wyżej przytoczonych przykładów opiera się na łacińskim 
rdzeniu „ordo” co m.in. znaczy porządek, ułożenie każdej rzeczy na swoim miejscu.

Reasumując nie popełnimy błędu jeśli przez koordynację rozumieć będziemy działania zmie-
rzające do osiągnięcia zgodności, spójności i określonego w ten sposób porządku w danym zbio-
rze elementów.

Zgodność to przecież zarazem konsekwencja doboru, to wyrównanie napięć, to symetria sił 
w układzie. Znaczeniowo bliskie to pojęciu równowagi. Ale przecież wszystkie te nazwy jak wia-
domo tłumaczą pojęcie „harmonii”. Z tego wniosek, że koordynacja to droga do osiągnięcia har-
monii. Wśród tych wszystkich przytoczonych oczywistości pozwolę sobie na jeszcze jedną. Osią-
gnięcie harmonii jest przecież jednym z głównych celów działań twórczych. W interesującym mnie 
przypadku harmonia będzie więc właściwością postaci ubioru człowieka. Jest niewątpliwe, że jej 
osiągnięcie jawi się jako jeden z podstawowych celów jakie stawia sobie projektowanie odzieży. 
A skoro tak, to koordynacja elementów w ubiorze zmierza do tego samego celu.
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Rozumowanie to pozostaje w sprzeczności z obiegowymi sądami wydzielającymi „odzież koor-
dynowaną” w odrębną klasę. A z tego wynika wniosek jednoznaczny, że istnieje, czy istnieją i inne 
klasy odzieży, których projektowanie nie ma na celu uzyskanie harmonii, co uznać można za co 
najmniej błędne, jeśli nie absurdalne.

W potocznym, błędnym przeświadczeniu za odzież koordynowaną uważa się złożoną z ele-
mentów zawierających jedną lub więcej cech wspólnych względnie ich interpretacje. W przewa-
żającej mierze chodzi o występowanie wspólnego koloru czy kolorów w różnych elementach, albo 
tez wzoru interpretowanego odmiennie w ramach układu czy skali. Taki pogląd wykluczałby ist-
nienie harmonii we wszystkich odmiennych zestawieniach elementów.

Harmonia w przypadku odzieży nie różni się zresztą znaczeniowo od pojęcia harmonii w sztuce, 
w szczególności w sztukach plastycznych. W jednej i drugiej sferze chodzi o właściwą koordynację 
użytych środków. I nie można tu mówić w żadnym przypadku o aspekcie normatywnym proble-
mu. Owszem, można mówić o pewnych prawidłowościach działań i recepcji. Można zwracać uwa-
gę na zasady budowy formy, na rolę proporcji, skali, równowagi, koloru, faktury materiału, światła 
itd. Ale zawsze efekt końcowy pozostaje sprawą talentu, wyobraźni, umiejętności i intuicji twórcy.

Teraz pora wyjaśnić sobie jak rozumieć będziemy tu wyraz „element”. Otóż element rozumieć 
będziemy jako podzbiór, który może występować w różnych kompleksach bez zmiany swych wła-
sności, a jedynie ma możliwość zmiany swych właściwości ze względu na cechy całości zbioru, któ-
ry stanowi dany kompleks.

Takimi elementami w odzieży z punktu widzenia jej struktury formalnej są płaszcze, kurtki, marynar-
ki, spodnie, żakiety, spódnice, bluzki, koszule, podkoszulki itd. itd. Jedne mniej, inne bardziej złożone, 
mają np. klapy, rękawy, kieszenie, podszewki, paski itp. – te nazwiemy częściami elementów odzieży.

Odzież rzadko występuje w postaci tworu jednoelementowego. Najczęściej mamy do czynie-
nia ze zbiorami – układami. Koordynacja elementów, zmierzając do określenia właściwego miej-
sca dla każdej jakości elementu, nadaje tym elementom znaczenie, tworząc z odzieży swego ro-
dzaju system. Wariantowanie natomiast składu zbioru – jeśli jest wynikiem koordynowania – daje 
w wyniku warianty systemu. 

Spójność elementów-podzbiorów zapewniająca pozytywny efekt w postaci harmonijnie zbu-
dowanej całości wynika z uzyskania korzystnej korelacji projektowania w trzech planach:

1 – funkcji,
2 – struktury,
3 – formy.
Aczkolwiek tytuł opracowania nie artykułuje tego wyraźnie, jest oczywiste, że projektant odzie-

ży inicjuje swe zamierzenia przygotowania zmian głównie w kategoriach formalnych, co podkre-
ślono we wstępie. Stąd dominacja tego punktu widzenia w traktowaniu tematu. Nie oznacza to 
bynajmniej, że w praktyce problematyka funkcji i struktury jest pomijana, wiedza o funkcji i struk-
turze, jako mniej ewoluująca, poprzedza niejako poszukiwanie formy, które jest działaniem dyna-
micznym o wielu niewiadomych, działaniem o cechach w pełni kreatywnych, pozostającym jed-
nak w stanie kontrolowanej współzależności z funkcją i strukturą.

Aby dopełnić wyjaśnienia znaczeń pojęć zawartych w tytule, pozostaje jeszcze, i już tylko dla 
porządku, określić czym jest odzież i na czym polega jej projektowanie z punktu widzenia celów.

Tak więc odzież rozpatrujemy jako strukturalizowany zbiór odpowiednio dobranych dla okry-
cia ciała materiałów i form, jakie tym materiałom należy nadać. Odzież funkcjonuje w kilku wymia-
rach naszej egzystencji, że wymienię najważniejsze:
•  biofizjologicznym,
•  psychospołecznym,
•  ekonomicznym,
•  kulturowym.

O projektowaniu można by napisać tu wiele, co nie byłoby celowe o tyle, o ile całość proble-
mu projektowania, jako procesu jest dobrze rozpoznana i w podstawowej problematyce znalazła 
odbicie w piśmiennictwie.

Określę więc tylko wykładnię, którą się będę posługiwać. Przez projektowanie odzieży rozumieć 
należy zespół czynności preparacyjnych, zmierzających do spowodowania pożądanej – a więc po-
trzebnej – zmiany w ubiorze człowieka, odniesionej tak do formy samej sylwetki, i to może przede 
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wszystkim, ale także do form odzieży i jej elementów oraz sposobów posługiwania się nimi. To 
ostatnie wiąże się oczywiście ze sposobami zachowań.

Przyjmując zdecydowanie kreatywny charakter projektowania, stosownie byłoby odnieść je 
do „mody” w miejsce „odzieży” czy „ubioru”. Jeśli używam dalej słów „projektowanie odzieży” czy 
„ubioru”, to mam na myśli wyłącznie „Projektowanie mody”. Słowa odzież czy ubiór, nie tożsame 
znaczeniowo, używam na rzecz konwencji głęboko zakorzenionej1.

Odnośnie ww. wymiarów naszej egzystencji, w których funkcjonuje odzież, należy uwzględnić 
wynikające z ich interpretacji cele o znaczeniu praktycznym.

A więc po pierwsze chodzi o ochronę ciała przed niekorzystnymi działaniami środowiska, umoż-
liwienie ciału funkcjonowania w środowisku zapewniając warunki higieny, komfortu fizjologicz-
nego, ruchowego itp.

Po drugie uwzględnić należy potrzebę naśladownictwa wyglądu innych, a zarazem zachowania 
odrębności swego wyglądu. Potrzebę wyróżnienia się, a zwłaszcza zamanifestowania swej osobo-
wości. Potrzebę podobania się płci przeciwnej, zyskania uznania ze strony otoczenia, podkreślenia 
zdobytego, czy też zdobycia prestiżu społecznego, wreszcie zaznaczenia swego stosunku do mody.

Po trzecie chodzi o naturalną potrzebę posiadania i dysponowania przedmiotami i wartościami.
Na koniec bardzo istotna potrzeba funkcjonowania w określonym systemie kultury – czyli po-

trzeba odpowiedzenia sobie na pytanie: „na jakim poziomie?”
Projektowanie ma więc na celu proponowanie konwencji – mody zdolnej zaspokoić tego ro-

dzaju potrzeby.

O niektórych aspektach projektowania funkcji i struktury.
Wydaje się celowe przed przejściem do zasadniczego dla tematu wątku, tj. omówienia środków 
dla koordynacji ważnych, poświęcić nieco uwagi niektórym aspektom zagadnienia funkcji i struk-
tury w projektowaniu odzieży.

Nie będzie to bynajmniej opracowanie problematyki funkcji i struktury. Chodzi po prostu o parę 
refleksji sygnalizujących trochę nietypowe – przynajmniej w powszechnym odbiorze – strony za-
gadnienia. Leżą one bowiem często na obrzeżach głównych zainteresowań projektantów.

Uważam, że choćby bardzo skrótowe i wybiórczo traktowane zwrócenie na nie uwagi będzie 
pożyteczne.

Dlatego nie waham się powtórzyć, że projekt formy, czy jak kto woli postaci, nie nabierze peł-
ni wartości, jeżeli nie uwzględni spójności z funkcją i strukturą odzieży. A chodzi przecież o tę peł-
nię wartości, która przez koordynację elementów ma być osiągnięta w postaci harmonijnego od-
działywania całości odzieży tak na użytkownika, jak i widzących go ludzi.

Byłoby jednak naiwnością sądzić, że istnieje jedna i tylko jedna tego rodzaju modelowa całość. 
Nie, wiadomo bowiem z teorii projektowania, że porównywalnych w kategoriach jakości rezulta-
tów projektowania może być wiele. Zwłaszcza w odzieży różnorodność form i kojarzonych z nimi 
struktur jest pożądana. Dlatego poza nieodzownością określonej na właściwym poziomie wymagań 
wartości funkcjonalnej mamy tu do czynienia z aprecjacją wartości, którą nazwać można pozafunk-
cjonalną, wartością wywodzącą się z obszaru doznań estetycznych, emocjonalnych, związanych ze 
zjawiskami mody, a poprzez modę często z nowymi rozwiązaniami konstrukcyjno-strukturalnymi.

Jeśli funkcję ubioru określić przez stan jego przeznaczenia, to interesujący projektanta problem doty-
czy przede wszystkim identyfikacji potrzeby określającej cel, jaki ma być osiągnięty. Następnie koncepcji 
rozwiązania problemu projektowego z propozycją procesu użytkowego i całą resztą rutynowych działań.

Chciałbym jednak w tym miejscu pominąć to wszystko co typowe i powszechnie rozumiane na 
rzecz kilku uwag dotyczących funkcji, a często niedostatecznie akcentowanych.

A więc pamiętać należy, że użytkowanie odzieży przebiega – tu odmiennie niż w przypadku in-
nych wytworów – w ruchu. W konsekwencji przy stałej zmianie kształtów i wymiarów, co ma zna-
czenie pierwszorzędne.

Przykładowo, przy schylaniu długość pleców zwiększa wymiar o 12 do 15%. Zgięcie kolana skra-
ca długość (pozornie) nogawki też granicach 15 do 20%. W pozycji siedzącej obwód bioder i talii 
wzrasta również o 6 do 8%.

1 Przez odzież rozumiemy zbiór elementów okrywających korpus i kończyny. Ubiór jest pojęciem pojemniejszym, 
obejmuje zbiór wszelkich elementów okrywających całość ciała ludzkiego.
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Poza tym, co konwencjonalnie wiadomo o zabezpieczeniu odzieżą ciała przed niekorzystnym 
wpływem otoczenia, warto zwrócić uwagę na np. zabezpieczenie odzieży przed zapaleniem. Ma to 
znaczenie w stosunku do osób narażonych zawodowo na kontakt z ogniem, osób niepełnospraw-
nych itp. Zabezpieczenia istnieją w postaci apretowania substancjami opóźniającymi zapłon. Podob-
nie warto zwrócić uwagę na ochronę przed bakteriami, zagrzybieniem, przenikaniem szkodliwych 
substancji, przed porażeniem elektrycznością. W tym ostatnim przypadku dotyczy to np. obsługi 
stacji benzynowych, obsługi zbiorników gazów palnych i wybuchowych itd. System zabezpieczeń 
jest zasadniczo opanowany przez stosowanie środków odprowadzających ładunki elektryczne.

Warto również zwrócić uwagę na funkcje ciepłochronne, które mogą już dziś być pełnione nie 
przez wielowarstwowe, nieraz ciężkie ubrania, a poprzez stosowanie przewodzących prąd włó-
kien izolowanych, zasilanych mikrobateriami. 

Wiemy wiele o funkcjonalności związanej z zapewnieniem komfortu ruchowego. Ale nie zawsze 
uzmysławiamy sobie np. jak stosunkowo wymagającym pod względem funkcjonalnym wytworem 
może być prosty kostium kąpielowy. Musi przecież być lekki, nie zwiększać objętości w stanie mo-
krym, schnąć szybko, być odpornym na działanie wody, słońca, soli itp.

Jest oczywiste, że czasem wymagania funkcjonalności są usytuowane poza wymaganiami stan-
dardowymi. Dotyczą pewnego czasokresu wynikającego z nietrwałych potrzeb. Może to być stan 
ciąży, przejściowego uszkodzenia ciała, okres specjalnych zajęć. Ale także może dotyczyć stanów 
o trwałym charakterze – niepełnosprawność, posługiwanie się wózkiem itp.

Na koniec parę słów o tak wydawałoby się opanowanej funkcji odporności na przemakanie. 
Otóż szczególnego znaczenia w tej materii nabiera biegłość w analizie penetracji wody z zewnątrz. 
Decyduje o tym bowiem zarówno intensywność opadów – co jest oczywiste – ale także rodzaj, 
że pozwolę sobie na uproszczenie, materii doprowadzającej wilgoć z zewnątrz. Inny jest stopień 
przenikania przez kontakt z ziemią piaszczystą, inny z gliniastą, inny z pokrytą trawą czy liśćmi, 
inny przez kontakt z mokrymi krzewami itp.

Ograniczam się do paru przykładów, aby jedynie wyartykułować wagę, jakiej nabiera proble-
matyka projektowania funkcji w niektórych przypadkach.

Jak powiedzieliśmy wyżej projektowanie struktury jest owym trzecim działaniem mającym na 
celu zapewnienie pożądanego efektu końcowego.

Struktura najogólniej określa sposób konstruowania, dobór kształtów poszczególnych części 
składowych i rodzaj łączeń tych części. Jednym słowem wyznacza budowę wytworu w sensie po-
wszechnie stosowanym.

Jeśli chcielibyśmy wyrazić strukturę poprzez zastosowanie pojęcia funkcji, to struktura jest funk-
cją funkcji odzieży.

Projektowanie struktury odzieży odniesione jest oczywiście do budowy anatomicznej człowie-
ka i wskaźników antropometrycznych przy rzecz jasna uwzględnieniu płci, wieku i typu.

Z pewnością podstawową trudność w projektowaniu struktury odzieży stanowi konieczność 
przekształcenia dwuwymiarowego tworu, jakim jest dowolnie przydatny materiał odzieżowy, na 
produkt trójwymiarowy, który będzie egzystował, jak już wspomniano, w warunkach zmieniają-
cego się kształtu i wymiarów. Wymaga to wyrobionej świadomości skutków realizacji trójwymia-
rowej koncepcji odzieży poprzez łączenie płaskich części.

Jest i inna trudność – to dobór materiałów składowych. Chodzi o relacje ich własności i właściwo-
ści z punktu widzenia zachowania się wytworu tak w trakcie jego powstawania, jak i użytkowania.

Mamy tu więc do czynienia z koniecznością i celowością jakby podwójnej koordynacji materia-
łowej. Musimy bowiem zapewnić osiągnięcie optymalnej struktury w powiązaniu z określoną po-
trzebami funkcją, ale także struktury spełniającej uwarunkowania formalne, a więc dającej możli-
wość uzyskania wymaganego wyglądu.

Z punktu widzenia struktury odzieży można by wydzielić trzy warstwy składowe:
•  warstwę zewnętrzną, decydującą o wyglądzie zewnętrznym odzieży;
•  warstwę wewnętrzną, wpływającą na wartość użytkową, eksploatacyjną;
•  warstwę konstrukcyjną, stanowiącą swego rodzaju „kościec”, w oparciu o który kształtuje się 

formę. Obejmuje ta warstwa składniki konstrukcyjne, takie jak sztywniki, nici, wkłady usztyw-
niające krawędzie itp.
Tego rodzaju podział odnieść można do poszczególnych elementów odzieży. Ale możemy też 

inaczej spojrzeć na strukturę odzieży, traktując ją już jako zbiór elementów. W takim przypadku 
odróżniać można odzież wierzchnią i odzież spodnią, każdą złożoną z odpowiednich elementów.
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Prawidłowo zaprojektowana struktura zapewnić powinna uzyskanie dobrych wskaźników w ra-
mach:
•  zachowania kształtu i barw,
•  odpowiedniego przystosowania do kształtu i wymiarów ciała,
•  zachowania nadanych wymiarów,
•  powrotu do pierwotnego wyglądu w przypadkach zaszłych deformacji,
•  zachowania korzystnych własności fizyko-mechanicznych i higienicznych,
•  zachowania niezmienionej faktury materiałów,
•  zgodności z założoną konwencją estetyczną.

Jest oczywiste, że kształtowanie struktury podlega określonym uwarunkowaniom. Wymień-
my więc dobór odpowiednich surowców, rodzajów włókien i typów tkanin z punktu widzenia ich 
właściwości. Następnie zwraca uwagę konieczność uwzględniania nowych, stale rozwijających się 
technik modelowania i łączenia części elementu z sobą. Istniejące i doskonalone termiczno-me-
chaniczne kształtowanie odzieży, jak również wprowadzanie pozaszwalniczych sposobów łączeń, 
pociąga za sobą zmiany w strukturze, a w konsekwencji i w właściwościach użytkowych (odmien-
na przewiewność, odporność na ścieranie, podatność na kształtowanie itp.).

Dobór wszystkich czynników składowych: włókno, struktura wewnętrzna i zewnętrzna mate-
riałów odzieżowych, sposób konstruowania i modelowania odzieży, wreszcie metody wytwarza-
nia – wszystko to powinno sprzyjać uzyskaniu pożądanych walorów, które, aczkolwiek często prze-
słonięte atrakcyjnością formalną odzieży, również na tę atrakcyjność wpływają.

Co służy koordynowaniu elementów – czyli o środkach kształtujących harmonię ubioru.
Projektowanie odzieży angażuje podobne – jak to ma miejsce w dyscyplinach sztuki – działania 
i środki formalne. Jest tu bowiem, mimo i różnic, poszukiwanie formy, jednym z podstawowych 
celów.

Dla przykładu odzież w początkowej fazie projektowania, tworzenia koncepcji sylwetki, trak-
towana jest jako obiekt kompozycji dwuwymiarowej. Obrazują tę fazę szkice, rysunki ograniczo-
ne najczęściej do przedstawiania widoku proponowanego kształtu.

W następnej fazie rozważamy odzież już jako twór trójwymiarowy, będący swego rodzaju „po-
krowcem” dla ciała ludzkiego. Teraz traktujemy prace podobnie jak w przypadku rzeźby wolno-
stojącej, wzbogaconej walorami barwnymi. Dostrzec można tu zbliżenie do figuralnej rzeźby po-
lichromowanej z tą wszakże różnicą, że działającej w ostatecznym zamierzeniu dynamicznie.

I  w  tym przypadku obrazujemy ją początkowo rysunkiem, często barwnym, angażując wy-
obraźnię w proces przekładania tworu intencjonalnie przestrzennego na zapis płaski. Później do-
piero następuje etap działań przestrzennych. Dostrzegamy jednak różnicę w stosunku do rzeźby, 
o ile bowiem rzeźba jest bryłą masy materialnej – przynajmniej w sensie recepcji – to forma odzie-
ży jest, jeśli tak można powiedzieć, formą „pustą”, powłoką. Niemniej postrzegamy ją jako bryłę, 
gdyż jest po prostu wypełniona ciałem człowieka, Teraz dopiero mamy do czynienia z naturalną 
percepcją odzieży, bo dopiero wówczas funkcjonują założone wartości i formalne i strukturalne.

Ocena tych wartości dokonuje się głównie poprzez zmysł wzroku (nie należy bowiem zapomi-
nać o znaczeniu dotyku), a zatem harmonia i jedność zestawianych elementów oceniana jest su-
biektywnie w oparciu o intuicję, instynkt. Sądy sytuują się w kategoriach „pozytywne” i „negatyw-
ne”. Bywają zróżnicowane w zależności od wrażliwości oceniającego i jej ukierunkowania. Zresztą 
każde oko może w różny sposób rozpoznawać wartości. Każdy czas i każde społeczeństwo może 
mieć i ma swoje preferencje w tej materii.

W odniesieniu do odzieży można by najogólniej zwrócić uwagę na następujące charaktery-
styczne składniki budowy formy, które uważam za znaczące. 

Podziały powierzchni od poziomych, prostych, opartych np. na popularnej zasadzie złotego 
podziału, po złożone podziały zrytmizowane w układach wielokierunkowych, o zróżnicowanych 
proporcjach i napięciach.

Równoważenie ciężarów i napięć wyrażanych kształtem, wielkością, walorem, kolorem czy fak-
turą w wariantach symetrycznych i asymetrycznych.

Stosowanie właściwej skali środków kompozycyjnych, biorąc pod uwagę ich strukturę, użyty 
materiał, zastosowane akcesoria itp.
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Poza troską o wartości kompozycyjno-plastyczne odzież wykazuje unikalną w stosunku do użyt-
kowników wielu innych wytworów dążność do podniesienia atrakcyjności wizualnej użytkownika 
poprzez dodanie atrybutów pozanaturalnych.

Dior kiedyś powiedział, że wykreowanie atrakcyjnej formy odzieży chroni kobietę przed tym co 
naturalne. Odzież wykorzystuje więc szeroko zjawiska iluzji optycznej, której stosowanie pozwala 
wydłużyć, wysmuklić, czy przeciwnie – skrócić sylwetkę.

Z harmonią w odzieży wiążą się dość trudne do sprecyzowania, ale znaczeniowo pokrewne po-
jęcia „dobrego smaku” czy „elegancji”. Uważam, że ich wykładnią może być to, co nazywamy jed-
nością dzieła – czyli osiągnięcie podporządkowania wszystkich elementów jednemu celowi, jed-
nej myśli przewodniej.

Projektowanie więc w tej płaszczyźnie polega na takim doborze elementów, by ich zespół da-
wał poczucie oglądania skończonej całości.

Teraz przejdźmy do omówienia kolejno tych środków, które wydają się dla uzyskania jedności 
i harmonii istotne, które więc koordynacji służą.

Pozwolę sobie zastosować metodę pozornie przewrotną próbując przeprowadzić wywód nie-
jako od końca.

Sądzę jednak, że zaczynając od omówienia właśnie jedności i harmonii w odzieży, klarowniejsze 
stanie się dostrzeżenie tych podstawowych czynników, które osiągnięciu tego celu służyć mogą.

Byłoby jednak błędem uważać, że wykorzystaniu tych czynników można by nadać charakter 
normatywny. W płaszczyźnie działań formalnych jest tu po trosze tak jak w sztuce. Trudne, jeśli 
nie niemożliwe, jest dawanie recept na „dobre” dzieło. Można jedynie zwracać uwagę i omawiać 
cechy, które o takim kwalifikowaniu świadczyć mogą, jeśli oczywiście znajdą miejsce właściwe.

Jedność i harmonia.
Przez jedność rozumiemy pełną zgodność, zintegrowaną całość i skończoną. Pojęcie wyraża więc 
stosunek, w jakim wszystkie części składające się na daną całość należą wzajemnie do siebie i współ-
pracują dla osiągnięcia jednego celu.

A przecież to cel główny projektowania odzieży.
Jedność daje więc poczucie pełni, rzeczy skończonej. Jedność jest oczywiście nierozdzielna. 

Wszystkie składowe elementy są od siebie wzajemnie zależne i wzajemnie sobie potrzebne. Bar-
dzo trafnie ujmuje rzecz Arnheim, powiada, że osiągnięta jedność jest niedostrzegalna, dostrze-
galny jest natomiast brak jedności. Odnosi to także do innej sfery pisząc w Toward a Psychology of 
Art: „...dobrze zachowujący się człowiek to taki, którego zachowania się nie dostrzega, dobre per-
fumy są postrzegane jako aspekt stylu i charakteru kobiety, a nie jako zapach”.

Jedność jest więc praktycznie swego rodzaju zasadą syntetyzującą. Integruje wszystkie aspek-
ty projektowania odzieży – wszystkie elementy na podstawie zgodności każdego z każdym, każ-
dego z całością, z zastosowanymi akcesoriami, wreszcie całości z osobą użytkownika.

Ten ostatni warunek ma wagę szczególną, a jest jednocześnie trudny do spełnienia biorąc pod 
uwagę fakt anonimowości użytkownika dla projektującego. Projektant stwarza więc jedynie poten-
cjalne możliwości doborów poprzez stawianie do dyspozycji elementów dających się koordynować, 
a użytkownikowi nie odbiera inicjatywy skompletowania swego ubioru jako całości skończonej.

Warto może podkreślić, że siła efektu jedności jest psychologicznej natury. Daje satysfakcję, że 
nie tylko każdy potrzebny element całości jest, ale że jest na swoim miejscu.

Każda występująca w odzieży linia sprzyja percepowaniu jedności, jeśli kieruje nasz wzrok w kie-
runku ciała. Podobnie, jeśli jest w zgodności z kształtem ciała, bądź nawiązuje do tego kształtu ilu-
zyjnie. Pomagają kierunki zbiegające, a także układy linii o podobnym charakterze. Unifikują oczy-
wiście i powierzchnie – najbardziej jednak przy ich podobieństwie. W mniejszym stopniu, gdy są 
identyczne, bądź zupełnie różne.

Trudniej nieco mówić o sprzyjających jedności kompozycyjnej odzieży działaniach koloru, wa-
loru, czy faktury materiału. Jest tu trochę tak, jak z owym przykładem Arnheima dobrze zacho-
wującego się człowieka. Jeśli każdy kolor, walor, faktura jest na „swoim miejscu” i nie dostrzega-
my ich oddzielnie, ale widzimy całość rzeczy, to to jest dobry, bo konkretny obraz całości. Kolory, 
walory, faktury korespondują z sobą miejscem występowania i z kształtem sylwetki, którą budują.

Pojęciowo „harmonia” jest bardzo bliska „jedności”. Różnica jest raczej subtelna. Aby twór był 
harmonijny, nie musi być kompletny, nie musi dawać wrażenia rzeczy skończonej.
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Harmonia, będąca również kombinacją konsekwentną różnych wartości, zmierzająca do wy-
wierania wrażenia zgodności, nie jest oczywiście mierzalna. Oceniamy to, czy układ jest harmo-
nijny czy nie, na podstawie bardzo subiektywnych kryteriów. Przecież w różnych okresach czasu, 
w tym samym kręgu kulturowym, poglądy na temat co jest harmonijne a co nie cechowała od-
mienność. Różne bardzo składniki sprowadzone są często do kompromisu i mogą w odpowied-
nich warunkach współdziałać w osiągnięciu wspólnego, pozytywnego celu.

Mamy jeszcze w pamięci okres, gdy szokowało zestawienie kurtki typu battledress z delikatno-
ścią jedwabnej tkaniny, z której została wykonana. Dalej łączenie tkaniny typu drelich z kosztowną 
skórą kozłową czy cielęcą. Przykłady można by mnożyć. Doświadczenie podpowiada, że współcze-
śnie częściej harmonii szukamy w odpowiedzi na pytanie „jak” niż na pytanie „co”. Ważne stają się 
odpowiedzi na pytanie jak wykorzystać cechy materiałów, jak zestawić elementy, jak je usytuować 
itd. Mniejszy często mamy tu wpływ na to czym dysponujemy, i to ze względów bardzo różnych.

Harmonię jako pojęcie i jako zjawisko można rozpatrywać w wielu aspektach. W aspekcie np. 
funkcjonalnym oznacza komfort i  to w szerokim pojęciu, ruchowym, cieplnym itp. Odpowiada 
temu zastosowanie odpowiednich do wygodnego poruszania się luzów, ale także odpowiedniej 
struktury. A wszystko to wyznaczyć powinno kształt proponowanej sylwetki, czyli innymi słowy 
proponować modę. Nie zapominajmy, że odzież nie tylko istnieje, ona „współpracuje” z ciałem.

W aspekcie fizycznym harmonia ubioru przejawi się w zastosowaniu odpowiedniej skali i pro-
porcji elementów, które przecież muszą spełniać warunek wzajemnej odpowiedniości, i odpowied-
niości do kształtu figury człowieka i odpowiedniości do intencji formalnej. Krańcowe różnice, jak 
i nudne podobieństwa, działają tu równie negatywnie.

Aspekt psychologiczny można uznać za ten, w którym najpełniej objawia się harmonia lub jej 
brak. Odwołuje się do uczuć i emocji najsilniej, tworzy nastrój, wywołuje bezpośrednio dobre lub 
złe samopoczucie.

Harmonii sprzyja dobre rozłożenie akcentów. Dla przykładu powtarzanie linii obłych, podkre-
ślających delikatnie obłość kształtu ciała. Powtórzenie kształtów tworzy wówczas ciągłość. Z dru-
giej strony korzystny układ dać może konsekwentne akcentowanie linii prostych nadających cha-
rakter statyczny. Dodajmy do tego wykorzystanie umiejętne zjawiska kontrastu przez stosowanie 
dla przykładu materiałów błyszczących i matowych. Można by tu mówić również o stosowaniu 
zestawień monochromatycznych czy komplementarnych, bądź wreszcie kombinacji obu. Może 
warto tu zwrócić uwagę na stosowanie kontrastów walorowych czy nasycenia jako środka bar-
dziej wyrafinowanego.

W odzieży harmonia barw zależy jak sądzę od trzech czynników:
•  tonów, walorów i intensywności zestawianych elementów barwnych,
•  współdziałania z karnacją ciała użytkownika, kolorem włosów itp.,
•  relacji z osobowością, temperamentem i sposobem bycia użytkownika.

Psychologia ubioru potwierdza, że osoby pewne siebie, apodyktyczne, poszukują harmonii 
w śmiałych, kontrastowych zestawieniach elementów. Bardziej odpowiadają im kolory nasycone, 
faktury wyraziste. Rzecz się ma odmiennie w przypadku natur delikatnych, nieśmiałych. Nie moż-
na jednak przyjąć tego za regułę o tyle, że czasem może to być wynikiem szukania kompensacji.

Nie mogę w tych rozważaniach pominąć przypadków stosowania materiałów wzorzystych. Wy-
daje się, że ich harmonizowanie ma szanse kiedy:
•  motyw odpowiada okazji, wiekowi użytkownika i jego płci,
•  interpretacja jest stosowna do okazji,
•  aranżacja, uwzględniająca owe ww. stosowności łączy się dobrze z projektem struktury i jest 

w stanie równowagi,
•  wzór zastosowany pozostaje w odpowiedniej skali, proporcji do formy odzieży i sylwetki użyt-

kownika.
Te same kryteria odniósłbym generalnie do koordynowania akcesoriów i zdobin.
Na ogół harmonia jest bardzo delikatnym i kruchym skutkiem działań koordynacyjnych, bardzo 

łatwo ją naruszyć naruszając którekolwiek ogniwo. Eksponowany linearyzm prowadzi oko z jedne-
go miejsca w drugie, może więc wiązać z sobą poszczególne części czy elementy.

Dobrze dobrany i dobrze umiejscowiony kontrast ma duże znaczenie dla zaakcentowania ele-
mentu i tworzenia różnorodności. Nadto akcent wykorzystywany jest do wskazania nadanej hie-
rarchii, dominanty, czy jest po prostu czynnikiem równoważącym całość.
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Zdaję sobie sprawę jak dalece lektura tych rozważań pozostawia uczucie niedosytu. Wszyst-
ko brzmi ogólnie, wiele trzeba tu zrobić „odpowiednio”, „dobrze”, „stosownie” itd. Ale, jak powie-
działem wyżej, nie można dać recepty na stworzenie dzieła. Nie ma przepisu na napisanie dobrej 
książki – są natomiast słowniki, podręczniki ortografii i stylistyki.

Skoro już jednak poruszyłem te słownikowo-podręcznikowe „pomoce”, to przytoczę w konklu-
zji poglądowe zestawienie działań różnych środków kompozycyjnych w układzie porównawczym 
i bardzo schematycznie ujętej treści.

Środek wyrazu Rozwiązania „zdecydowane” Rozwiązania „delikatne”

Linia prosta, ciągła, gruba ostra, długa, 
pionowa lub skośna

obła, przerywana cienka, krótka, 
pozioma

Przestrzeń szeroka, otwarta, ciągła wąska, zamknięta, przerywana

Kształt szeroki, masywny, wypukły wąski, wklęsły, przezierny

Kolor tony ciepłe, jasne walory, duże nasy-
cenie, jaskrawe

tony chłodne, średnie walory, sła-
be nasycenie, stłumione

Faktura szorstka, chropowata, twarda, sztyw-
na, pełna, lita

gładka, delikatna, cienka, wiotka, 
porowata

Rytm przerywany, dynamiczny płynny, delikatny

Kontrast śmiały, ekstremalny średnie, niewielkie różnice

Skala duża mała lub średnia

Wzory
motywy śmiałe, kształty ostre, pła-
skie, geometryczne, ograniczone 
konturem odcinającym od tła

motywy delikatne, miękkie kształ-
ty, delikatny światłocień, układ 
motywów rozproszony

Równowaga nieformalna, złożona formalna, prosta

I cóż z tej tabelki wynika? To, że mamy środki, i że w podany sposób działać m o g ą. Ale na py-
tanie jak będą zestawiane, jak należy je kombinować wzajemnie, nie odpowie żaden podręcznik. 
Tej odpowiedzi szukać trzeba w uzdolnieniach, wyobraźni, wiedzy i intuicji twórcy.

Teraz podejmę próbę omówienia tych czynników działań formalnych – bo oczywiście nie wszyst-
kich – które w mym przekonaniu są dla koordynowania elementów odzieży znaczące, a niektóre 
wręcz podstawowe.

Proporcja
Zaczynam od zagadnienia z pewnością jednego z kluczowych z punktu widzenia budowy formy 
ubioru, jak i dla skutecznego koordynowania elementów.

Na ogół przyjmuje się, że proporcja jest rezultatem porównawczym współzależności odległo-
ści, wielkości, liczb czy części. Odnosi się to do wielkości liniowych w odzieży, wielkości dwuwy-
miarowych powierzchni i  trójwymiarowych form przestrzennych. Kluczową ideą proporcji jest 
„być w stosunku do”.

Z anatomicznego punktu widzenia często poszczególne części ciała wydają się kształtne, po-
prawnie zbudowane – określamy je jako proporcjonalne. Ale gdy owa kształtność nie koresponduje 
z pozostałymi częściami ciała i ciałem jako całością, wówczas postać wydaje się nieproporcjonalna. 

Jest oczywiste, że taki wytwór jak odzież nie powinien i nie bywa percepowany jako zespół od-
dzielnie istniejących części, lecz jako całość. Proporcja zaś ma działanie scalające, zmusza do ana-
lizy części z punktu widzenia całości, a zarazem integruje te części. Proporcja angażuje wrażliwość 
oka na postrzeganie odległości, ilości, wielkości przestrzeni itp.

Proporcja postrzegana być może na kilku poziomach:
•  wewnątrz elementu, poprzez porównywanie wymiarów kształtu,
•  między elementami, poprzez porównywanie wielkości powierzchni poszczególnych kształtów 

elementów, ich kolorów, walorów,
•  między elementem a całością, poprzez stosunek wielkości elementu do całości ubioru, elemen-

tu do całości sylwetki, wreszcie całości ubioru do sylwetki,
•  między całością sylwetki człowieka a otoczeniem.
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Tradycyjnie proporcję widzimy w stosunkach podziałów liniowych i kształtów powierzchni.
Powierzchnie zawierają w swej strukturze barwy, faktury i wzory. Zestaw barw, charakter faktur 

i rysunek wzoru działają różnie w zależności od przyjętych stosunków w jakich występują. O prawidło-
wych stosunkach świadczy satysfakcjonujące wrażenie optyczne – efekt wrażliwości i intuicji twórcy. 
Podziały na równe części nie bywają interesujące, podobnie jest zresztą i z podziałem na krańcowo 
różne wielkości. W takim przypadku mamy do czynienia z przytłaczającą dominantą jednej części.

A więc jak dzielić? Oczywiście tak, aby cieszyć wzrok. Niektórzy odwołują się do świata cyfr – 
złotego podziału – zachowując kombinacje tych stosunków. 

Nie jest to oczywiście jedyna droga uzyskania zadawalających efektów proporcji. W odzieży 
ma się rzecz często podobnie jak w sztuce, kiedy odchodzimy od kanonów na korzyść intuicji. Ela-
styczność ta często wynika ze względów funkcjonalności czy struktury.

Każdy nowopowstały kształt może wymagać odmiennych proporcji ze względu na pozostałe. 
Wynika to z konieczności współdziałania, aby uzyskać harmonijną całość.

Trzeba się liczyć jednak z tym, że taka interakcja proporcji może w przypadkach szczególnych 
działać odmiennie w stosunku np. do członków ciała ludzkiego. Stąd już jeden krok do wykorzy-
stania odpowiednich proporcji do stworzenia iluzji i kamuflażu – niepożądanych w przypadkach 
poprawnej budowy sylwetki, korzystnych przy wszelkich mankamentach w proporcjach ciała. Nie 
można zapominać, że proporcje ciała uważane za prawidłowe zawsze były wiązane z czasowym 
ideałem urody, nie należy więc mówić o jakimś ponadczasowym uwarunkowaniu poprawnej pro-
porcji, mimo to proporcję ubioru uważamy za korzystną najczęściej wówczas, gdy nawiązuje do 
naturalnych, opartych na anatomii podziałach ciała.

Poza działaniem fizycznym proporcja ubioru działa także – jeśli tak można powiedzieć – w płasz-
czyźnie psychologicznej. Proporcja wpływa na nasze wrażenie, że coś jest stabilne, ciężkie lub prze-
ciwnie, że jest wiotkie i lekkie. Obiekt wydaje się tym bardziej stabilny, im bardziej zbliżają się sto-
sunki wielkości czy jakości. I przeciwnie, obiekt nabiera wiotkości i lekkości w miarę kierowania się 
stosunków do wartości bardziej zróżnicowanych.

Możemy mieć jednak do czynienia z sytuacją, kiedy proporcja nie tyle dotyczy stosunków ele-
mentów do siebie i sylwetki, ile np. skali wzoru. Nie można pominąć wówczas nie tylko wielkości 
skali wzoru, ale i tego, czy tło jest aktywne czy pasywne, czy układ motywu jest prosty czy złożo-
ny. Wreszcie ważne jak się mają do siebie te wzorzyste składniki. Duże zbliżenie skali i zwłaszcza 
waloru doprowadzi do odbioru wrażenia, że mamy do czynienia z działaniem jednej powierzchni.

Może na zakończenie tych z konieczności rozważań ogólnych kilka bardziej szczegółowych 
uwag dotyczących budowania proporcji.

Otóż nie bez znaczenia pozostają:
•  rodzaj, kształt uczesania w relacji do kształtu głowy, twarzy i cech urody,
•  stosunek długości i grubości szyi do wielkości głowy,
•  stosunek kształtu i wielkości kapelusza do kształtu i wielkości głowy,
•  stosunek wielkości i kształtu głowy do wielkości i kształtu kołnierzy,
•  stosunek szerokości ramion do szerokości talii i bioder,
•  stosunek kształtu rękawów do kształtu ramion,
•  stosunek długości rękawów do długości ręki,
•  stosunek szerokości spodni czy spódnicy do długości,
•  stosunek wielkości dodatków i zdobin do całości i poszczególnych elementów,
•  stosunek szerokości i długości klap do długości marynarki i żakietu.

Można by w tym miejscu dać już stereotypowy znak „itd., itd.” nie popełniając błędu, bo tę wyli-
czankę można by ciągnąć długo. Byłoby to jednak o tyle bezcelowe, że nie wyczerpałoby i tak wszyst-
kich możliwości. Weźmy bowiem pod uwagę tę nieskończoną bodaj ilość kształtów i nieograniczoną 
dzięki wyobraźni ilość kombinacji. Jeśli nawet przesadziłem z tą nieograniczonością, to nie tak wiele.

Skala
Skala dotyczy wzajemnych związków wielkości poszczególnych części dodanych i elementów ubio-
ru względem siebie i względem całości z pominięciem kształtu.

Jest więc pojęcie skali pokrewne pojęciu proporcji, ale dotyczy głównie wielkości.
W odzieży, gdy mówimy o skali, to odnosimy to zazwyczaj do części dodanych, czy inaczej – czę-

ści składowych elementu. Najprościej mówiąc dobrze dobrana skala istnieje wtedy, kiedy nie do-
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strzegamy, że coś jest za duże lub za małe, bądź że coś jest za długie, za krótkie, za szerokie, czy za 
wąskie. Zwraca uwagę prawidłowość prostej proporcjonalności wielkości części składowej czy do-
datku (biżuterii, galanterii) do wielkości sylwetki. Czasem jednak stosowanie dużej skali objawia oso-
bowość śmiałą, ekspansywną.

Skala przejawia się także w wielkości wzoru czy motywu na tkaninie czy dzianinie, jak również 
w „objętości odzieży” będącej odbiciem tendencji, ale pośrednio ilości zużytego materiału. Ska-
la także służy akcentowaniu ważnego elementu w kompozycji sylwetki (długie, szerokie spodnie) 
lub części elementu (dużych rozmiarów kołnierz). Drobny motyw może poszerzać szeroką sylwet-
kę – przez kontrast, ale dobrze harmonizuje ze smukłą sylwetką. Odwrotnie, duży motyw w dużej 
skali przytłoczy smukłą sylwetkę.

Obszar oddziaływania relacji wyrażanych skalą jest i ważny i rozległy. Ma tu swe pole działania 
i sekwencja czy to barwna czy walor, i podobnie gradacja tak progresywna, jak i malejąca, a także 
wszelkie powtórzenia w tej samej lub zróżnicowanej skali prowadzące do efektów rytmicznych, czy 
dynamicznych. Radiacja również „manipuluje” skalą, w miarę zbliżania się do centrum skala wydaje 
się maleć, natomiast zwiększać w obszarze peryferyjnym. Wreszcie skala oparta na różnicach wiel-
kości może prowadzić do uzyskania kontrastów. Z drugiej jednak strony, ponieważ skala dotyczy 
współzależności porównawczej, może także przyczyniać się do równoważenia – a więc harmonii.

Na każdym kroku tych rozważań, jak widać, mamy do czynienia z relatywizmem. Stosunkowo 
niewiele jest tu stwierdzeń obiektywnych typu, że wąski paseczek uwypukli nieprzyjemnie zbyt sze-
rokie biodra. Wszystko zależy tu od umiejętności doboru i to nadal bardziej od tego „j a k” niż „c o”.

Na koniec parę uwag na temat akcesoriów występujących najczęściej w odmiennej od elemen-
tów ubioru skali. Mam głównie na myśli dodatki galanteryjne, jak chusteczki, chusty, paski, klamry, 
biżuterię, krawaty, szale itp. I tu szereg pytań: Jak się będą miały długie kolczyki do krótkiej szyi? 
Co uwypukli drobna biżuteria? Jak zadziała ciężka biżuteria i duża na drobnej sylwetce? Nie mno-
żę pytań, bo chodzi mi o ich sens, a nie o wyczerpanie problemu.

Rytm
W pewnym sensie rytm uznać można za prostą pochodną proporcji i skali. Rytm w odzieży wyni-
ka z układu linii, powierzchni, które działają poprzez określony porządek powtórzeń. Powtórzenia 
dotyczą fałd, plis, cięć, układów warstwowych, podziałów graficznych i wszelkich części dodanych, 
nakładanych, czy po prostu efektów zabiegów szwalniczych (stebnowania). Rytm wystąpić może 
także w strukturze wewnętrznej, czy zewnętrznej materiału odzieżowego (faktura, motyw wzoru).

W odzieży mamy do czynienia zasadniczo z dwiema postaciami czy typami rytmu. Z rytmem 
zuniformizowanym wyrażanym powtórzeniami o tej samej intensywności i przy zachowaniu tych 
samych interwałów oraz z rytmem redukowanym, to znaczy z powtarzaniem o wzrastającej lub 
zanikającej intensywności. Oczywiście mamy do czynienia również z możliwością występowania 
obu odmian rytmu.

Rytm w odzieży, podobnie zresztą jak w dziełach sztuki, jest odczuwany jako zorganizowa-
ny ruch, płynny czy rwany, wyrazisty jak i delikatny. Jest to oczywiście ruch pozorny, sugerowany 
układem kompozycyjnym elementów, jak i całości ubioru. Skoro rytm kojarzymy z ruchem, to nie 
sposób pominąć znaczenia kierunku, który wpływa nie tylko na budowę kształtu sylwetki, ale i na 
jego dynamikę. Ta ostatnia jest rzecz jasna proporcjonalna do intensywności rytmu, co zależy i od 
interwałów i stopnia rozbudowania.

Zjawisku rytmu sprzyjają wszelkiego rodzaju rozwiązania linearne, jak i quasi linearne, zwłasz-
cza te, pozostające w mniej lub bardziej konwencjonalnej zgodności z kształtem sylwetki. Nie wy-
klucza to oczywiście możliwości dobrego wykorzystania układów „sztywnych”, działających gra-
ficznie, wynikających często z podziałów konstrukcyjnych, strukturalnych, a wykorzystywanych 
jako kompozycyjne. Niemałą rolę odgrywają tu wzory materiałów odzieżowych.

Ogólnie układy rytmiczne sprzyjają scaleniu poszczególnych elementów, których dotyczą.
Podkreślić również trzeba, że ruch ciała nie nadaje rytmu odzieży, może go jednak intensyfiko-

wać (np. układy draperii, plisowania itp.).
Jest interesujące, że w aspekcie psychologicznym rytm daje tym większą satysfakcję, im jest 

bardziej subtelny, wyrafinowany – bardziej sugerujący niż znaczony.
Rytm jest ważkim środkiem budowy formy odzieży, a to ze względu na szeroki wachlarz kom-

binacji, które mu służą, tak w układach linii, jak operowaniu układami powierzchni, na wywoły-
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wanie napięć, tworzeniu kontrastów, powodowaniu iluzyjności poprzez pozorne zmiany wymia-
rów itd. Rytm również sprzyja uzyskiwaniu harmonii, równowagi poprzez umiejętne stopniowa-
nie – tworzenie kontinuum. 

Zwrócić uwagę należy także na tzw. drugorzędne środki wspomagające rytm, jakimi są akce-
soria, sposoby wykończenia, biżuteria itd.

O pożądanej skuteczności rytmu świadczy zgodność działań w płaszczyźnie tak formalnej, jak 
i strukturalnej.

Równowaga
W odzieży równowaga występuje jako stan symetrycznego rozłożenia napięć uzyskanego zarów-
no poprzez środki dodane – akcesoria itp. – jak i elementy składowe. Istota równowagi odnosi się 
do pozornego ciężaru, rozmiarów, umiejscowienia i do tego, co można by nazwać gęstością rozu-
mianą tu bardziej jako cecha materii.

 Ciało ludzkie stale doświadcza zjawiska fizycznej równowagi, walczy o nią. Równoważy cięża-
ry, napięcia poprzez interakcję wszystkich członków ciała.

Wizualnie jest trochę podobnie. Każdy element odzieży wchodzi we współdziałanie z pozosta-
łymi, jak i z całością sylwetki.

W zasadzie możemy tu mieć do czynienia z trzema rodzajami równowagi:
•  poziomą, kiedy jedna strona równoważy drugą,
•  pionową, kiedy górna część odzieży równoważy dolną,
•  kombinowaną, kiedy równowaga następuje poprzez radialne ciążenie do jakiegoś punktu ogni-

skującego, oczywiście najprościej centralnego.
Można by zastosować inny, prostszy podział na równowagę symetryczną i  asymetryczną. 

W pierwszej strony działają na zasadzie lustrzanego odbicia. W drugiej czynniki napięć, czy cięża-
ru, jednej strony znajdują swe równoważące odpowiedniki po drugiej stronie, ale już nie na zasa-
dzie lustrzanego odbicia. Nie występuje więc płaszczyzna symetrii. Równoważenie wymaga oczy-
wiście działań formalnych – kombinacji biorących udział w budowie odzieży części, elementów 
i akcesoriów. Równowaga jest także ważnym czynnikiem scalającym, syntetyzującym, prowadzi 
oko od jednego ciężaru do ciężaru wyrównującego i całość zaczynamy odbierać jako działającą 
statycznie. Fizyczna równowaga kształtu pokrywa się z równowagą wizualną.

Kiedy dwa obiekty mają ten sam kształt, rozmiar, kolor i tę samą zachowują odległość od jakie-
goś punktu środkowego, to wydaje się wówczas, że mają ten sam ciężar, że pozostają w formal-
nej – symetrycznej – równowadze. Jeśli jednak jeden z obiektów oddalić od tego punktu środko-
wego, to wyda się on optycznie mniejszy.

Stąd różnorodność wielkości i umiejscowienia jest decydująca dla uzyskania równowagi asyme-
trycznej – horyzontalnej. Równowaga, którą nazwaliśmy pionową, jest stosunkowo łatwiejsza do 
osiągnięcia. Wystąpi to wówczas, gdy mniejsze, drobniejsze kształty wystąpią w wyższych partiach 
odzieży, a wizualnie cięższe w dolnych. Dominujące jednak kształty pionowe robią czasem wraże-
nie, że grawitują. Powinny być wówczas umieszczane wyżej niż wypadałoby z ogólnych przesłanek.

W projektowaniu należy zwracać baczną uwagę na koordynowanie kształtów w aspekcie koloru, 
waloru z rodzajem wzoru, jak to ma miejsce przy stosowaniu tkanin, czy dzianin wzorzystych. Kształ-
ty – motywy zgrupowane wpływają znacząco na ciężar, zwłaszcza w tych przypadkach, gdy powinny 
być percypowane jako całość. Łatwiej jest równoważyć mając do czynienia z składowymi drobniejszymi.

Równowaga uzyskana kolorem należy do zadań trudnych w projektowaniu odzieży. Kolor bo-
wiem wchodzi w interakcję ze wszystkimi elementami, częściami już nie tylko odzieży, ale całości 
ubioru człowieka i otoczenia. Dobrze zrównoważony kolor wywołuje wrażenia przyjemne poprzez 
różnice tonów, walorów, nasycenia i znaczenia w całości kompozycji. Interesujące rezultaty daje 
wykorzystanie barw sąsiednich z koła barw i monochromatycznych. Jednakże zestawienie np. sa-
mych jasnych walorów zwłaszcza pokrewnych tonów, choć nie tylko, grozi monotonnością, nija-
kością. Podobnie zestawienie silnych walorów robi często wrażenie przygnębiające. Pożądany za-
zwyczaj rezultat dają kombinacje wybranych tonów i walorów z obu tych grup. Przeciw monoto-
nii działają rzecz jasna dobrze wyważone kontrasty. Stosujemy je zestawiając np. grupę barw tzw. 
stonowanych z elementem o barwie nasyconej, relatywnie o dużych rozmiarach.

Zwrócić należy uwagę na to, że wyselekcjonowany układ zrównoważonych barw musi korespon-
dować z ciężarem części czy elementu, wielkością kształtu, jego charakterem i miejscem, w któ-
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rym występuje. Kolory jaskrawe – bardzo nasycone łatwiej zrównoważyć, jeśli występują w dol-
nych partiach odzieży, uspokojoną kolorystycznie partią górną.

W kształtowaniu barwnym odzieży potwierdza się na ogół zjawisko, że jasne tony w słabych 
walorach przybliżają i poszerzają sylwetkę, podczas gdy ciemne wyszczuplają. Poza tym jaśniej-
sze są odbierane jako lekkie, przestrzenne, a ciemne odwrotnie – działają masą.

Wspomnieliśmy wyżej o działaniu ciężarów. Najczęściej wiążemy z ciężarem wielkość, ale prze-
cież gdy występują różne „gęstości” czy „spoistości” materii, obiekty tej samej wielkości mogą wy-
kazywać różny ciężar.

W aspekcie działań waloru mały element w górnej partii odzieży – np. ciemny stanik może rów-
noważyć działanie szerokiej, jasnej spódnicy. Ale i bywa odwrotnie – mały jasny stanik może zrów-
noważyć ciemną spódnicę na zasadzie działania prawa grawitacji.

Operowanie kolorem jest, jak wspomniałem, i trudne i ważne. Bywa jeszcze dodatkowo kom-
plikowane, gdy operujemy materią, w której lub na której kolory są mieszane, dają wrażenie bli-
skie efektom pointylizmu, mżą. Ich zestawienie z kolorami jednorodnymi wymaga dużej wrażli-
wości i troski.

Równowaga w takiej mierze jak w sferze koloru dotyczy i faktury, przynajmniej w ubiorze. Zja-
wisko ważne tak z punktu widzenia kształtowania formy, jak i struktury.

W aspekcie psychologicznym cięższe, gęstsze, wyrazistsze faktury wydają się logicznie usytu-
owane w dolnych partiach odzieży. Lżejsze natomiast w górnych. Ale nie tu wyłącznie leży grani-
ca podziału. Jest także ważny aspekt funkcji i struktury. W tym sensie dobrze jest oddzielać bar-
dzo zróżnicowane faktury. Nie chodzi tu oczywiście o względy wyłącznie technologiczne czy kon-
strukcyjne, ale także użytkowe. 

Złożone efekty wizualne polegające na kontrastach faktur muszą być z całą starannością kon-
trolowane.

Oczywiście nie przesądza to niemożności wykorzystywania faktur różnych. Przeciwnie, często 
stosujemy równoważenie przez wykorzystywanie zestawień cięższych, gruboziarnistych faktur 
z delikatniejszymi, mając jednak na uwadze zachowanie właściwych proporcji i zachowania pra-
widłowej budowy strukturalnej.

Dodajmy, że rodzaj użytej faktury musi korespondować z budową anatomiczną użytkownika.
Dotąd rozważaliśmy faktury typu reliefowego – czy jak kto woli płasko-wypukłe lub wklęsło-wy-

pukłe. Ale przecież powierzchnia może być ukształtowana poprzez pokrycie jej wzorem czyli kom-
binacją określonych motywów. Równowagę osiąga się wówczas na dwóch poziomach:
•  samego wzoru na tkaninie czy dzianinie,
•  rozłożenia składnika wzorzystego w odzieży.

Stosunkowo tu łatwo zrównoważyć pojedynczy motyw o  dużych stosunkowo rozmiarach. 
Trudniej wtedy, gdy działa układ wzorów płaszczyznowo. Czym bardziej wyrazisty wzór i bardziej 
skomplikowany, tym bardziej absorbuje naszą uwagę i dlatego trudniej go zrównoważyć. Czę-
sto powierzchnie wzorzyste wydają się – zależnie oczywiście od zastosowanych środków formal-
nych – cięższe niż gładkie.

Kiedy zastosowany wzór dostarcza odczucia silnego, rytmicznego układu walorowego czy ko-
lorowego, to może uzyskać przeciwwagę w użyciu różnych komponent działających statycznie.

Spośród środków kompozycyjnych warto zaakcentować zastosowanie sekwencji gradacji, ryt-
mu i kontrastu. Ten ostatni skuteczniej może niż pozostałe służy równoważeniu.

Proporcja i skala mają krytyczne znaczenie dla osiągnięcia równowagi. Działają przecież we 
wzajemnych relacjach znaczenia rozmiaru dla wrażenia ciężaru. Z jednej strony mamy tu do czy-
nienia z proporcją i skalą elementów, z drugiej uwzględnić należy proporcję i skalę części doda-
nych, akcesoriów itp.

Strukturalnie kierunki cięć konstrukcyjnych, jak i kierunki np. fałd czy drapowań mogą w rów-
nym stopniu pomagać lub szkodzić osiąganiu wrażenia równowagi całości. Odnosi się to głównie 
do kierunków skośnych, które biegnąc z jednego ramienia w stronę przeciwległego biodra przy-
czyniają się do uzyskania równowagi dynamicznej, nieformalnej, lub biegnąc z obu ramion zmie-
rzają do osiągnięcia równowagi statycznej – formalnej.

Starannych działań wymagają formy odzieży charakteryzujące się w zamyśle projektanta róż-
nymi częściami wyraźnie odstającymi, zwłaszcza jednostronnie. Korzystnym wyjściem byłoby po-



MO
DA

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

szukiwanie czynników równoważących, które swym ciężarem przynajmniej wizualnie kierowały-
by się do środkowej części sylwetki.

Wreszcie na koniec rozważań o znaczeniu równowagi w kompozycji odzieży zwrócić należy 
uwagę na funkcję światła. O tym jednak będzie mowa w dalszej części. Wpierw poświęcę uwa-
gę sprawom faktury, koloru i tego, co można by nazwać wzorzystością materiałów odzieżowych.

Faktura
Fakturę rozumiemy jako strukturę powierzchni materiału, aczkolwiek bywa ona również wynikiem 
jego struktury wewnętrznej.

Faktura zwraca naszą uwagę z dwóch względów:
•  Jest wynikiem i obrazem budowy materiału, z którego powstanie odzież.
•  Odwołuje się do trzech naszych zmysłów – wzroku, dotyku i słuchu.

Wzrok reaguje na wartości wizualne, dotyk mówi nam coś o jakości materiału jako substancji, jej 
budowie, dostarcza wrażeń przyjemnych lub nieprzyjemnych. Wreszcie „dźwiękowa jakość” ma-
teriału doświadczana w trakcie jego ruchu również nie pozostaje bez znaczenia.

Doświadczenie pozostawia nam pamięć dotykową substancji, jej zachowania i cech. Doświad-
czenia te tracą oczywiście swą wartość, kiedy spotykamy się po raz pierwszy z zupełnie nową struk-
turą, dotąd nieznaną.

Charakterystyka powierzchni wynika z samej budowy materiałów odzieżowych, jak i jest efek-
tem procesów wykończalniczych, chemicznych i mechanicznych.

Organoleptyczna ocena struktury wsparta charakterystyką wynikającą z analiz metrologicznych 
daje możność właściwego do charakteru materiału zastosowania. Po pierwsze może to się doko-
nać przez przyporządkowanie cech materiału do formy odzieży, ale może i być odwrotnie, kiedy 
formę odzieży projektujemy w taki sposób, aby wykorzystać cechy materiału.

O ile struktura – efekt uzyskany w sferze techniki – określa podatność materiału na formowa-
nie, to faktura, będąca także efektem działań technicznych, daje możliwości bezpośrednie koor-
dynowania elementów odzieży w sferze wizualnej przy uwzględnieniu wszelkich warunków ko-
ordynacji materiałowej.

Ta różnorodność ukształtowania powierzchni bardzo wzbogaca wartości formalne materiału 
wówczas, gdy pokrywamy go drukiem. Obok wartości plastycznych samego druku otrzymujemy 
bardzo interesujące swym działaniem efekty fakturalne. Jest to ważne z uwagi na stale rozwijające 
się techniki druku (np. imitacyjne) stosowane do rozmaitych struktur materiałów, powstających do 
tego z często nowych surowców. Trzeba pamiętać, że czym bardziej odchodzimy od płaskich – a więc 
zwartych w swej konstrukcji – tkanin, tym większa jest swoboda zachowania się przędz w struk-
turze, większe możliwości tarcia, czy zahaczania. Czym bardziej otwarta struktura powierzchni, 
tym bardziej materia tkaniny narażona jest na niepożądane efekty działań mechanicznych. Oczy-
wiście w konsekwencji wygląd materiału odzieżowego może daleko odbiegać od zamierzonego.

Mówiąc w sposób bardzo uproszczony, mamy powierzchnie chropowate, gładkie, z okrywą 
włosową o różnych stopniach miękkości oraz powierzchnie śliskie. Każdy rodzaj musi znaleźć wła-
ściwe zastosowanie. Śliskie podszewki stosujemy, aby uniknąć tarcia, w tymże celu duży stopień 
poślizgu wykazują materiały przeznaczone na ubiory narciarskie, czy dla kolarzy wyczynowych.

Faktury chropowate, puszyste – przeciwnie – zwiększają tarcie, a jednocześnie wyraźnie zwięk-
szają objętość odzieży.

Jeśli widoczne właściwości faktury są wynikiem budowy tkaniny czy dzianiny, mówimy wów-
czas o tkaninach czy dzianinach „fakturalnych”. Wedle Arnheima postrzegamy powierzchnię jako 
fakturalną, kiedy nasza percepcja przenosi się z poziomu odnoszącego się do pojedynczego mo-
tywu do poziomu odnoszącego się do działania powierzchniowego.

Faktura, poprzez wywołaną grę światła i cienia, ma istotny wpływ na percepcję koloru. Ta sama 
barwa wygląda zupełnie odmiennie w zależności od kąta padania i odbicia światła. Dla przykła-
du kolor tkaniny puszystej wydaje się przygaszony, przynajmniej na powierzchni okrywy. Na tka-
ninach błyszczących wydaje się znacznie intensywniejszy niż na matowych.

Oczywiście poza wpływem na ukształtowanie faktury samej konstrukcji tkaniny należy odno-
tować niebagatelny wpływ własności użytego w przędzy surowca na działania barwne.

Faktura nie pozostaje bez wpływu na funkcję odzieży. Wyobraźmy sobie garnitury o identycz-
nej strukturze, z których pierwszy będzie skonfekcjonowany z tkaniny tweedowej o wyraźnie ziar-
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nistej powierzchni, drugi – z tkaniny czesankowej o wzorze np. kraty typu Prince de Galles, czy też 
jednobarwnej flaneli, trzeci wreszcie z krepy wełnianej.

Pierwszy skojarzymy oczywiście z charakterem sportowym, drugi będzie miał już szersze za-
stosowanie całodzienne, a trzeci nabierze atrybutów ubioru wieczorowego.

Nie zapominajmy, że w tym przypadku dochodzi jeszcze aspekt psychofizyczny, przecież użyt-
kownik doświadcza wrażeń tak wizualnych, jak dotykowych, a także wpływa to na jego dobre lub 
złe samopoczucie. Nie sposób pominąć tu dość istotnej sprawy, że reakcje użytkownika uwzględ-
niają wrażenie, jakie swym ubiorem – jego formą i odpowiedniością – wywiera na obserwatorach. 
W tym aspekcie, o którym mówimy, nie negliżujmy właściwości dźwięku, pożądanego lub nie. Inne 
zupełnie wrażenia sprawia delikatny szelest jedwabnej tkaniny, a inny skóry.

Na koniec podkreślić trzeba, że faktury elementów odzieży współdziałają z sobą, z powierz-
chownością (typem) użytkownika, jego karnacją, kształtem sylwetki. Mogą działać iluzyjnie w mia-
rę potrzeby, lub akcentować realia.

Kolor
Kolor uważam za dominujący środek koordynowania elementów ubioru, biorąc pod uwagę wy-
soki stopień reagowania człowieka na barwę.

W zamierzeniu nie leży rozwinięcie rozważań o barwie. Nie sądzę, by było to celowe. Istnieje 
bardzo bogata przecież literatura przedmiotu. Poruszam tylko wybrane aspekty, służące temato-
wi opracowania, starając się jednocześnie zwrócić uwagę na mniej powszechne aspekty barwy 
i to te, które wiążą się z projektowaniem odzieży.

Na początku – w dużym skrócie i uproszczeniu – trochę o psychofizycznym oddziaływaniu kolo-
ru. Mam tu na myśli temperaturę barw, ruch pozorny, jaki są zdolne wywołać, działanie powierzch-
ni barwnej, jej ciężar, tzw. „dźwięk”, czy zachowanie się w stanie wilgotnym.

Temperatura odwołuje się oczywiście do doświadczeń fizycznych – to będzie barwa słońca, to-
pionego metalu, ognia itp. Wiemy, że to co gorące, to charakteryzuje się czerwienią, oranżem, żół-
cieniem. Tę więc grupę kolorów odbieramy jako „ciepłe”.

Odwrotnie, kolory bezchmurnego nieba, cieni na śniegu, czystej wody czy odległego, zamglo-
nego horyzontu odbieramy jako chłodne. Wyjątkiem jak wiemy są zielenie przez swą pochodność 
od składnika niebieskiego i żółtego. Klasyfikacja do grupy chłodnych czy ciepłych barw dokonuje 
się oczywiście na zasadzie przewagi jednego ze składników. Jednak prowadzenie wszelkich kla-
syfikacji w zakresie temperatury barwy jest sprawą wrażliwości osobniczej i może być zwodna. 
Czyż nie mówimy o „chłodnych” czerwieniach, „zimnych” brązach, a czy kobalt przy błękicie pa-
ryskim nie jest ciepły?

Na temperaturę wpływa również walor i intensywność. Zazwyczaj barwy walorowo jasne wydają 
się zimniejsze, a walorowo ciemniejsze – cieplejsze. Wynika to przecież z efektu odbicia i absorpcji.

Kolor to także czynnik dający iluzję ruchu. Ciepłe tony przy jasnych walorach dają wrażenia przy-
bliżania. Chłodne, ciemne, przeciwnie – oddalają. Jasne, ciepłe kolory wykazują dążność odśrodko-
wą, podczas gdy zimne, ciemne – dośrodkową. Interesujące rezultaty dają interakcje jasnych barw 
o dużym stopniu nasycenia, odbieramy je jako wibrację, mżenie.

Związana z ruchem jest także wielkość powierzchni barwnych. Przecież kojarzymy „duże” z bli-
skością, a „małe” z oddaleniem.

Ciepłe tony przy jasnych walorach i dużym nasyceniu optycznie powiększają sylwetkę. Prze-
ciwnie, redukują wymiary sylwetki tony chłodne o  ciemnych walorach i  niewielkim nasyceniu. 
Oczywiście nie można traktować tego normatywnie, bowiem „wszystko” zależy od „wszystkiego”.

Wiadomo, że dwie tak samo ukształtowane i tej samej wielkości bryły wydają się odmienne w za-
leżności od tonu i waloru. Ciemne zawsze robią wrażenie cięższe niż jasne. Również tony chłodne, 
jasne przy średnim nasyceniu, wydają się lżejsze niż ciepłe, ciemne, nasycone.

Ciężar barwy działa w ubiorze w ten sposób, że odczuwamy pewnego rodzaju większy kom-
fort, jeśli jasne kolory występują w górnej części odzieży, a ciemne w dolnych. Nie jest to jednak 
regułą i nie zawsze się sprawdza.

Wymieniając wyżej cechę koloru – dźwięk – ująłem to słowo w cudzysłów. Ale przecież znane 
są powszechnie określenia „kolory krzykliwe”, „kolory wyciszone”. Sądzę, że można z powodzeniem 
koordynować kolory na poziomach dźwięków barw. Aktualne będą tu również wszelkie współza-
leżności w planie równowagi, proporcji, kontrastu itp.
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I jeszcze jedna cecha, o której warto pamiętać. Otóż kolor materiału ulega zmianie w stanie mo-
krym, czy tylko wilgotnym, poza oczywiście grupą materiałów odpowiednio uodpornionych na 
chłonność wody. Dla przykładu, kolory jasne, rozbielone, wydają się na ciele przezroczyste, gdy 
są mokre.

Reakcje psychiczne użytkowników na świat barw są – jak wykazują obserwacje i rozmaite ana-
lizy – dalekie od możliwości jakichkolwiek uogólnień. Jedni w szary deszczowy dzień poprawiają 
sobie nastrój jasnym, kolorowym ubiorem, inni czują się znakomicie w szarościach, bez względu 
na wpływ otoczenia. Jeszcze inni … tak można by przytoczyć tu wiele przykładów reakcji na ko-
lory. Dużo zależy od temperamentu, wrażliwości, upodobań, czy nawet tradycji. Klasyfikacje re-
akcji, jak wskazuje obszerna zresztą literatura na temat psychologii i symboliki barw, jest nieostra.

Można by powiedzieć bardzo ogólnie o związkach między odbieraniem działania barw, czy 
nawet preferencjami w tej mierze, a manifestacją emocji. I tak czerwień łączy się z pasją, miłością, 
siłą, odwagą, aktywnością, pewnością siebie, żółcień – to zadowolenie, powodzenie, radość, opty-
mizm, ale także zdradliwość i tchórzostwo. Zieleń kojarzy się z przyjaźnią, młodością, niedoświad-
czeniem, zazdrością, zdrowiem. Niebieski symbolizuje spokój, lojalność, szczerość, konserwatyzm, 
pasywność, godność, powagę. A szarość – to spokój, powaga, wszechstronność, natomiast brąz to 
opieszałość, naturalność i pokora.

I można by tak dalej i dalej. Ale cóż konkretnego wnosi taka informacja? To mody tworzą ko-
lory, a nie tworzą struktur psychicznych i nastrojów. Owszem, rozmaicie się obchodzimy z modą, 
a rozsądek wsparty intuicją podpowiada, co z niej wybrać. Projektanci mody nie mogą swymi wi-
zjami zadowolić wszystkich psychik, zachcianek, upodobań. Dlatego zalecić wypada tu podcho-
dzenia do sprawy z pewną dozą krytycyzmu.

Jest taka teoryjka, że typy introspektywne preferują tony chłodne i ciemne walory o niskim 
stopniu intensywności. Typy ekstraspektywne mają mieć zgoła odmienne upodobania. Niespój-
ność charakterystyk emocjonalnych i fakt anonimowości użytkownika – oto przeszkody w braniu 
na serio tego rodzaju twierdzeń.

Niejakie natomiast znaczenie praktyczne ma sprawa znajomości oddziaływania koloru na psy-
chikę człowieka. Wiadomo, że nasycone czerwienie czy oranże stymulują, aktywizują, i to wów-
czas, gdy dotyczą zarówno odzieży, jak i otoczenia. Zdarzają się i efekty fizjologiczne – wzrost czę-
stotliwości pulsu, szybkość oddechu. Odmiennie natomiast działają chłodne tony niebieskie czy 
zielone – relaksują.

Jednakże trudno byłoby się pogodzić z wizją przebojowej, aktywnej osobowości ubranej w czer-
wieniach, a wczasowiczów w chłodnych błękitach.

Takich stereotypów, na które należałoby patrzeć krytycznie, jest więcej. Często klasyfikuje się 
kolory na „męskie” i „damskie”, wyróżnia się kolory bieliźniane, co np. przy około dwudziestu kil-
ku kolorach bardzo różnych bielizny męskiej (!) zaczyna zupełnie tracić sens.

Mówi się o kolorach „prymitywnych” i „wyrafinowanych”. Te pierwsze to znane Ostwaldowskie 
barwy pierwsze. Ich postrzeganie i akceptowanie nie wymaga wyrobionej wrażliwości. W miarę 
jednak wyrabiania sobie tej wrażliwości – a więc z wiekiem – wzrastają preferencje wobec barw 
kombinowanych, pochodnych o wzrastającym stopniu złożoności. Owszem, z wiekiem postrzega-
my więcej, obserwujemy wnikliwiej, zdobywamy doświadczenia w otaczającym barwnym świe-
cie, rozróżniamy więcej. Wszystko wskazywałoby na to, że owe „wyrafinowania kolorystyczne” po-
zostają niezmienne. Lecz tak nie jest. W różnych okresach czasu różne zestawienia kolorystyczne 
opatrywano etykietą „wyrafinowanych”, czasem pod wpływem określonych prądów w sztuce ma-
larskiej, czy określonej estetyki.

Póki co nie ograniczajmy więc stosowania barw „pierwszych” wyłącznie na odzież dziecięcą 
i nie ograniczajmy odzieży dziecięcej wyłącznie do barw prymitywnych.

Doświadczenia przynajmniej dwudziestu ostatnich lat obaliły stary stereotyp sezonowości w ko-
loryzacji na zasadzie lato wesołe, a zima smętna. Okazało się, że recepta nie była sensowna i przez 
cały rok odzież może być barwna i różnorodna w swej barwności.

Pozostaje wreszcie postawić pytanie, czy istnieją jakiekolwiek zasady, czy po prostu wskazania 
ułatwiające koordynację kolorystyczną, skoro o konkretnych przepisach nie może być mowy. Jest 
tu podobnie jak w malarstwie – nie ma recept, są poszukiwania i doświadczenia. Te doświadczenia 
w sferze projektowania odzieży dają orientację i jedynie orientację w obszarach korespondujących 
grup kolorów na zasadzie zgodności i przeciwieństw. Próbuję to niżej schematycznie zilustrować.
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Przedstawione schematy są raczej inspirującym przekazem idei kombinacji barwnych. Nie za-
pominajmy, że koncepcja ubioru, tak w treści, jak formie, rodzi się wraz z tendencjami mody. Re-
spektują logikę struktury, nie zawsze funkcji (zbyt obcisłe suknie, zbyt wąskie rękawy, nadto po-
szerzone ramiona itp.). W sferze formy – a więc i koordynacji barw – zachowuje prawo do swobo-
dy inwencji i eksperymentu. Właśnie te schematy mogą stanowić punkt wyjścia dla eksperymen-
tu, a nie stanowią celu, który w układzie barwnym musi być osiągnięty.

Bez kreatywnej funkcji kształtu i koloru nie można wszak mówić o projektowaniu mody.
Pewnego rodzaju ogólną przesłankę opartą na działaniu podobieństw i przeciwieństw sformu-

łował Munsell. Oto cztery jej warianty.

Podobne tony – skontrastowane walory i intensywność.
Podobne walory – skontrastowane tony i intensywność.
Podobna intensywność – skontrastowane tony i walory.

Podobne tony i walory – skontrastowana intensywność.
Podobne tony i intensywność – skontrastowane walory.
Podobne walory i intensywność – skontrastowane tony.

Podobne tony, walory i intensywność.

Skontrastowane tony, walory i intensywność.
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Oczywiście możliwości mnożenia układów w zróżnicowanych stopniach wartości każdej cechy 
zdają się być nieograniczone.

Reasumując, można dojść do wniosku, że istnieją dwa zasadnicze problemy związane ze sto-
sowaniem koloru w odzieży.

Po pierwsze trzeba wiedzieć, jaki efekt fizyczny i psychologiczny chcemy osiągnąć.
Po drugie – w jaki sposób stosować barwy, by tego dokonać. 
Pierwszy problem, jak sądzę, polega na powiązaniu efektu fizycznego z efektem psychologicz-

nym, tak by zapewnić harmonijne oddziaływanie całości. Drugi natomiast – to „stworzenie” orygi-
nalnego układu barwnego, który pozwoli zrealizować postulat harmonii.

Wzór
Przez wzór będziemy tu rozumieli układ linii i kształtów w wersjach achromatycznych i chroma-
tycznych wynikających bądź ze struktury tkaniny, czy dzianiny, bądź położony na powierzchni tka-
niny, czy dzianiny, techniką druku. Na efekt wzoru składają się efekty poszczególnych składników, 
które ten wzór budują.

Wzory mogą powstać w drodze naśladownictwa, mogą być pochodną postacią jakiegoś pier-
wotnego źródła, jego interpretacją – wreszcie nową, nieistniejącą uprzednio aranżacją.

Źródła – to natura, twory sztuczne, symbole czy imaginacja. Interpretacja może być realistycz-
na, abstrakcyjna, albo daje w wyniku stylizację. Aranżacja może być jedno- lub wielokierunkowa, 
ograniczona lub nieograniczona.

Kompozycja wzoru opiera się na znanych ze sztuk plastycznych zasadach. Poza klasycznymi 
technikami tkackimi, dziewiarskimi, czy drukarskimi, mamy do czynienia także z wzorami uzyska-
nymi techniką haftu, koronkarską, czy poprzez aplikacje. Istnieją także możliwości kombinowa-
nia tych technik.

Efekt optyczny zastosowania składnika wzorzystego to intensywniejsze, niż ma to miejsce 
w przypadkach składników gładkich, kierowanie naszej uwagi. Służy to zarówno wyakcentowaniu 
pożądanego miejsca odzieży, jak również, zależnie od charakteru wzoru, tuszowaniu tego, co nie 
jest na tyle atrakcyjne, by to zauważać. Wzory ukierunkowane – to znaczy takie, w których układ 
motywu wyznacza kierunek, akcentują oczywiście ten właśnie kierunek na sylwetce. Często mogą 
kierować wzrok także poza sylwetkę, dzięki czemu zacierają w pewnym sensie jej kształt.

Ze względu na potencjalnie nieograniczone możliwości budowania wzorów operowanie wzo-
rzystymi składnikami, czy całymi elementami w ubiorze, w celu uzyskania harmonijnej całości jest 
trudne i wymaga dużej wyobraźni i staranności. Trudne jest zestawianie elementów wzorzystych 
z sobą, ale także z elementami gładkimi lub fakturalnymi.

Składanie części prezentujących zróżnicowane motywy wzbogaca formalnie odzież, ale wyma-
ga spełnienia pewnych warunków.

Motywy należy dobierać według zgodności z punktu widzenia np. tematu, wieku użytkowni-
ka (dzieci – dorośli), sytuacji, w jakiej będzie funkcjonował ubiór.

Motywy zachować powinny odpowiednie stosunki wielkości względem siebie i części, w któ-
rych występują.

Interpretacja motywu musi pozostawać na dającym się porównać poziomie czytelności szczegółu.
Zestawiane wzory, tak z punktu widzenia samego motywu, jak i tła, muszą wykazywać har-

monię kolorystyczną – to oczywiście truizm. Pomocne jednak byłoby zastosowanie jakiejś czytel-
nej zasady budowy koncepcji kolorystycznej. Mam tu na myśli określenie stosunków tonów, wa-
lorów, nasycenia, oparcia w działaniach podobieństw, czy przeciwieństw, czy wreszcie zastoso-
wania dominanty.

Warto może jeszcze zwrócić uwagę na naiwności klasyfikacji wzorów ze względu na sam mo-
tyw i jego interpretację. Ma tu się rzecz podobnie jak w przypadku kolorów. Często używa się okre-
śleń: „wzór kobiecy”, „wzór męski”, „wzór krawatowy” itp. Otóż podziały wyraźnie się zacierają i ten 
proces będzie się nadal rozwijał. Już dziś te same tkaniny, o tych samych wzorach, stosuje się na su-
kienki czy bluzki damskie i męskie koszule. Daleko ważniejszą sprawą jest wyrobienie umiejętno-
ści uzyskiwania korelacji wzoru ze strukturą odzieży, liniami cięć konstrukcyjnych, konturem ele-
mentu. A przy tym wszystkim należy mieć na uwadze korelację poszczególnych składników z ru-
chem ciała. W przypadku stosowania tkanin drukowanych działania te są trudniejsze niż w przy-
padku gładkich, nawet fakturalnych.
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Światło
Nie jest mym zamierzeniem poświęcenie uwagi w tym opracowaniu teorii światła. Chcę jedynie prze-
kazać trochę refleksji na temat działania tego medium w projektowaniu i funkcjonowaniu odzieży.

Światło rzadko jest traktowane jako ważny czynnik o znaczącym wpływie na interesujący nas 
problem. A przecież odzież, podobnie jak wszystkie składniki otaczającego nas świata, bez świa-
tła nie istnieje. A przecież światło, zależnie od swej charakterystyki fizycznej, a więc składu, czy-
li temperatury, ma możność wydobyć dodatkowo wartości związane z barwą, czy ukształtowa-
niem powierzchni materiału. Łączy się z tym działanie światła na samą sylwetkę, co pozwala wy-
dobyć efekty światłocieniowe.

Warto zwrócić uwagę ogólnie na aspekt psychofizyczny oddziaływania promieniowania świetlnego.
Nasze reakcje na światło wydają się oczywiste, zrozumiałe. Jasność ma właściwości stymulu-

jące – daje przecież możliwość poznawania świata, zbliżenia się do niego. Jasność ogranicza na-
szą podatność na zaskoczenie, daje poczucie bezpieczeństwa, pewności. Sprzyja reakcjom opty-
mistycznym.

Inaczej ciemność – ograniczenie lub brak światła – sugeruje powagę, tajemniczość, nawet przy-
gnębienie, zależnie od reakcji osobniczych. Ciemność kojarzyć się może także z nieznajomością, 
niepewnością czy niewiedzą. Umiarkowana ciemność natomiast uspakaja, wprowadza nastrój in-
tymny. Nam oczywiście bardziej znany jest nastrój „przyćmionych świateł”, z którym mamy do czy-
nienia w wielu miejscach publicznych – w kawiarniach, w foyer teatru itp.

Jest oczywiste, że te właściwości światła i ciemności mają wpływ na antycypację rodzaju oświe-
tlenia, w którym funkcjonuje określony ubiór. Zmiana warunków oświetlenia zdecydowanie zmie-
nia kolorystykę ubioru i to w sposób mogący wykluczyć pozytywny efekt skoordynowanej cało-
ści. Znajdzie to odbicie w reakcji psychicznej i użytkownika i widzów.

Światło określa fizyczną charakterystykę obiektu – jego kształt, wymiary, kierunek, fakturę, ko-
lor. Podkreślam raz jeszcze szczególna cechę odzieży – egzystuje przede wszystkim w ruchu, od-
miennie niż w przypadku większości otaczających nas obiektów. Odzież żyje w ruchu, a światło 
wydobywa jej walory, uwypukla ruchomy światłocień, wklęsłości i wypukłości tak bryły ciała ludz-
kiego, jak i okrywającej ją odzieży. Światło pozwala wyodrębnić figurę ludzką z otaczającej ją prze-
strzeni, nadaje formie charakter, określa bowiem jej cechy.

Dzięki światłu (mam na myśli oczywiście każdorazowo określony dla danego momentu czy cza-
su jego skład i charakterystykę, jego temperaturę) następuje ciągła, wymuszona ruchem zmiana 
kształtu bryły i koloru.

Zwraca uwagę, że bezsprzecznie duży wpływ na odbiór wrażenia ma nie tylko rodzaj oświetle-
nia, ale także położenie źródła światła względem figury i kierunek oświetlenia.

Oczywiście ostre światła punktowe wydobywają ostre kontrasty walorowe i zacierają niuanse 
barwne. Inaczej ma się rzecz przy stosowaniu światła rozproszonego – zanikają ostre kontrasty, 
osłabia się bryłowatość figury. Wiedzą o tym organizatorzy pokazów, fotograficy, powinni dobrze 
wiedzieć i projektanci, w jakich warunkach zaistnieje projektowana odzież.

Powiedzieliśmy, że różne rodzaje światła wywołują zmiany barwy. A jak to jest z fakturą. Fak-
tura reaguje zasadniczo na każdy rodzaj światła na podobnej zasadzie jak płaskorzeźba. Ta reak-
cja przebiega właściwie w trzech planach – odbicia, pochłaniania i przekazywania. Zjawisko za-
leży od ostrości źródła, kąta padania i odległości od źródła światła, rodzaju faktury. Ostre światło 
wydobywa wyraźny relief, rozproszone rozmywa fakturę, światło pada bowiem równocześnie pod 
różnymi kątami. Zjawiska te wykorzystuje się jako wskazówkę już na etapie projektowania przędz 
tkackich czy dziewiarskich. Dzięki tej wiedzy stosujemy mieszanki odpowiednio dobranych kolo-
rowych włókien czy barwne przędze dwojone. Daje to przy dalszym wykorzystaniu możliwości 
splotów bardzo bogate efekty fakturalne. Dzieje się tak dzięki grze pochłaniania i odbijania świa-
tła. Tu rysuje się problem dostosowania nie tylko układu barwnego, ale i faktury do sytuacji wyni-
kającej z warunków oświetlenia.

Światło odbite np. od delikatnych połyskliwych tkanin jest wyraźnie jasne, nieraz nawet ostre. 
Odbite od tkanin np. wełnianych, czy dzianin, będzie rozproszone, przytłumione. Faktury różne re-
agują różnie na oświetlenie. Niektóre w świetle przyćmionym robią wrażenie „gęstych”, o dużym 
ciężarze, grubszych niż są istotnie. W jasnym świetle większość nabiera lekkości, wydają się cień-
sze. Nie jest łatwe budowanie skorelowanego układu faktur i barw przy jednoczesnym uwzględ-
nieniu takich a nie innych warunków oświetlenia.
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Wiadomo przecież, że odzież funkcjonuje w różnych warunkach świetlnych; raz będzie to świa-
tło dzienne (też zresztą zmieniające zabarwienie w zależności od pory dnia), raz sodowe, albo ja-
rzeniowe czy fluorescencyjne. 

Wpływ rodzaju oświetlenia na kolor powierzchni odzieży jest duży, przykłady znajdziemy w po-
niższej tabeli.

Kolor w świetle dziennym Kolor w świetle sodowym Kolor w świetle 
fluorescencyjnym

Biały
Niebieski
Zielony
Żółty
Pomarańczowy
Czerwony
Czarny

Lekko zażółcony
Brązowy 
Brązowo-żółty
Żółty
Brązowy
Brązowy
Czarny

Niebiesko-biały
Fioletowy
Ciemnozielony
Zielono-żółty
Brązowy
Ciemnobrązowy
Czarny

Jest jeszcze jedna, dość istotna kwestia związana ze światłem i jego wpływem na odbiór wra-
żeń barwnych w odzieży. Chodzi o natężenie światła.

Poziom natężenia światła wpływa na percepcję barwy w trojaki sposób:
•  decyduje o nasyceniu, jaskrawości,
•  decyduje o stopniu jasności,
•  decyduje o stopniu zniekształcenia barwy.

Dochodzi tu do paradoksu – zbyt jaskrawe światło przytłumia nieraz kolor. Ma to miejsce wte-
dy, gdy stopień naświetlenia jest wyższy niż możliwość selektywnego pochłaniania przez mate-
riał odzieżowy, albo przekracza zdolność wyróżnienia barwy wzrokiem.

Odzież w świetle silnych reflektorów lub silnym świetle słonecznym wydaje się kolorystycznie 
nieostra, niezbyt wyraźnie określona, zatraca bogactwo niuansów. W świetle łagodnym poszerza 
się paleta rozróżnialnych barw. Kolory o krótkich długościach fal wydają się stosunkowo jaśniejsze, 
te o dłuższych tracą zdolność odbijania szybciej i wydają się ciemniejsze. W silnym świetle kolory 
wydają się cieplejsze – często bieleją – w świetle słabym wydają się chłodniejsze – niebieszczeją.

Oczywiście wyczerpanie całości zagadnienia nie jest tu możliwe, wymagałoby oddzielnego stu-
dium na temat fenomenologii koloru w świecie struktur włókienniczych. Chodzi tu jedynie o zwró-
cenie uwagi na bardzo istotny czynnik koordynacji elementów odzieży – koordynacji kolorystycz-
nej i fakturalnej, być może czynnik najważniejszy ze względów formalnych. Trudno przecenić rolę 
światła, a jednak jest to czynnik niestety powszechnie niedostrzegany w projektowaniu. Dlaczego? 
Sądzę, że światło to ten czynnik działania, który łatwo wymyka się kontroli – przynajmniej kontroli 
pełnej. Najwięcej obserwowanych zjawisk to wynik odbicia. Projektant i użytkownik na ten feno-
men zwraca największą uwagę, negliżują te zjawiska, które zależą od właściwości światła.

Iluzja w ubiorze
Na pierwszy rzut oka iluzja nie wydaje się być tu ani ważnym środkiem, ani ważnym celem. A jednak.

Chodzi tu o związki działań optycznych – zwanych w fizyce złudzeniami – z budową formy ubioru.
Nasza wiedza o zjawiskach iluzji pozwala stwierdzić, że właściwie istnieją dwie przyczyny ich 

postrzegania, fizjologiczna i wynikająca z wyuczenia. Są przypadki pośrednie, kiedy postrzega-
my łącznie obie.

Pojęcie iluzji fizjologicznej jest stosunkowo proste, a jej uwarunkowania znane. Ciało ludzkie 
ulegające zmianom kształtu wywołanym ruchem, wygląd człowieka nieodpowiadający jego wie-
kowi, opalenizna – oto przykłady.

Iluzja wyuczona natomiast ma wiele objaśnień. Wedle jednych jest wynikiem takiego proce-
su mentalnego człowieka, który w normalnych okolicznościach rozumie więcej ze świata postrze-
ganego wzrokowo. Dostrzega łatwiej odkształcenia, zniekształcenia, dwuznaczności, niejasności. 
Wedle tej teorii wszystko powstaje w mózgu, a nie w oku.

Ktoś, kto uzyskałby wzrok – zdolność widzenia – w późnym wieku, byłby mało podatny na dzia-
łanie iluzji, bo nie skontrolowałby wzrokowo pracy mózgu, nie nauczyłby się postrzeżeniowych na-
wyków. Ma to oczywiście związek z kręgiem kulturowym, w którym się żyje. Ludzie żyjący w kul-
turach, w których nie istnieje dwuwymiarowe obrazowanie trójwymiarowych tworów, nie mogą 
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odczytywać i zrozumieć znaczenia płaskiego zapisu. Proces wyuczenia odbywa się niejako auto-
matycznie.

W projektowaniu odzieży to rozróżnienie iluzji, o którym była mowa wyżej, jest istotne. W przy-
padku stosowania iluzji fizjologicznej efekt jest oczywisty dla każdego bez względu na nawyki kul-
turowe. W drugim natomiast przypadku reakcje mogą być zróżnicowane – nie dziwi odmienność 
poglądów i doświadczeń ludzi z kręgów kulturowo odmiennych.

Ta świadomość pomaga operować celowo i korzystnie środkami wywołującymi pożądane wra-
żenia. Iluzja jest pożytecznym narzędziem projektanta odzieży, służącym osiąganiu wielu celów, 
dla przykładu:
•  osiągnięcia ideału urody,
•  tuszowaniu mankamentów urody,
•  zmiany wyglądu na korzystniejszy (wyszczuplenie, wydłużenie, skrócenie),
•  wyeksponowaniu istniejących, korzystnych cech urody.

Prosta obserwacja prowadzi do wniosku, że przeciętna sylwetka raczej odbiega od ideału i jest 
to sprawą stopnia. Przyczyny leżą w wadliwej budowie anatomicznej (też stopniowalnej), bądź 
w wadliwej postawie. Konfekcjoner musi dostarczyć odzież o właściwej pasowalności dla sylwe-
tek, których kształt mieści się w określonych granicach tolerancji. Pomaga oczywiście wiedza an-
tropometryczna i określone przy jej pomocy wzorce. Są one różne i część z nich należy zbliżyć do 
ideału. A nie zapominajmy, że w projektowaniu odzieży mamy do czynienia z użytkownikiem ano-
nimowym – a więc żadnej konfrontacji z odbiorcą. Możemy więc działać tylko w pewnych grani-
cach, opierając się na zasadach bardzo ogólnych. Korzystamy, że oko pozbawione jest możliwości 
rozumowania i wierzy w to co widzi. Oko ocenia jedną długość przez porównanie z inną. Smuklej-
sze wydaje się to, czego długość oceniamy jako mniejszą od szerokości. Wszelkie pasy i cięcia po-
ziome, przecinając figurę, skracają ją optycznie. Tną odzież przynajmniej na dwie części, z których 
każda wydaje się szersza i krótsza od całości nie ciętej paskiem. Zwrócić należy uwagę na fakt, że 
poziom przecięcia nie jest bez znaczenia. Czym poziom odcięcia jest wyżej w stosunku do sylwet-
ki, tym bardziej wydaje się ona wydłużona, gdyż oko niejako automatycznie traktuje ją jako całość, 
ignorując niewielką powierzchnię odciętą w górnej części odzieży.

Poświęćmy trochę uwagi cięciom pionowym. Ogólnie służą optycznemu wyszczupleniu syl-
wetki. Cięcia pionowe przechodzące przez talię – to znaczy znajdujące się z jej obu stron, tak po-
wyżej, jak poniżej – wysmuklają dzięki temu, że oko wychwytuje głównie pionowy pas powierzch-
ni zawarty między tymi cięciami. Efekt wzrasta wraz z przedłużeniem linii cięć w obu kierunkach.

Stosowanie działań iluzyjnych ma również na celu np. zwrócenie naszej uwagi na określony 
punkt lub obszar, dla przykładu głowę lub twarz. Akcentuje się wówczas kołnierze, kieruje uwa-
gę na szyję poprzez dobrany kształt dekoltu, stosuje obramowania głowy elementami galante-
ryjnymi lub akcesoriami – jak szale, chusty, zawoje, kapelusze. Może być i inaczej. Niekiedy chce-
my odwrócić uwagę od głowy, a skierować ją na inny punkt, który staje się wówczas swego ro-
dzaju ogniskiem kompozycji plastycznej ubioru. Atrakcyjność takiego ogniska ześrodkowuje na-
szą uwagę. Wykorzystuje to się w sytuacjach, gdy chodzi nam o kamuflowanie pewnych nieko-
rzystnie działających partii sylwetki.

Pozostałoby do wyjaśnienia nasuwającą się tu wątpliwość – a to czy istnieją, czy nie istnieją ja-
kieś wskazówki, czy wręcz przepisy mówiące o celowości stosowania różnych środków iluzji w okre-
ślonych sytuacjach. Otóż odpowiedzmy od razu, że istnieją. Zastanowić się tylko warto, jaką mogą 
pełnić funkcję w projektowaniu. Z całą pewnością nie można ich stosować bezkrytycznie – przeciw-
nie, stosować ze szczególną uwagą. Wyjaśnię dlaczego. Otóż ambitnie – a więc prawidłowo trak-
towane projektowanie odzieży to nie działanie zgodne z modą, a  T w o r z e n i e  M o d y ! A two-
rzenie mody to narzucenie s w o j e j wizji sylwetki, s w o j e j wizji ideału wyglądu, postaci. A więc 
musi być ta sylwetka jakaś, określona, której cechy będą spójne i definiowalne. Będzie obrazem 
oryginalnym, autorskim. Nie będzie więc mogła ta sylwetka prezentować jednocześnie wszelkich 
wynikających z owych zaleceń efektów środków zastosowanej iluzji.

Zbiory wskazówek, o których wyżej wspomniałem, występują często w literaturze, głównie an-
glosaskiej, żeby wymienić M. L. Davis’a, czy H. Brockman. Cytowanie w tym miejscu nie miałoby 
większego sensu. Może ograniczę się do wskazania ogólnych celów, którym te porady służyć mają.
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A więc co należy robić, aby wydać się:
•  wyższym,
•  niższym,
•  szczuplejszym,
•  tęższym,
•  aby optycznie:
•  poszerzyć twarz,
•  zwęzić twarz,
•  wyszczuplić szyję,
•  wydłużyć szyję,

Wskazówki, poza poruszoną wyżej sferą powiedzmy fizyczną sylwetki, ingerują także w sferę 
psychiczną człowieka, starając się wpłynąć na jego samopoczucie. Poradnictwo dotyczy więc ta-
kich spraw jak:
•  wygląd „człowieka interesu”,
•  wygląd „człowieka sukcesu”,
•  wygląd osoby szczególnie zadbanej, wyrafinowanej w doborze odzieży,
•  wygląd emanujący „silną osobowością”,
•  wygląd pełnej fantazji nonszalancji, itd., itd.

Ten krótki przegląd tematów – bo nie wskazań – już dostatecznie wskazuje na ograniczone i ra-
czej wybiórcze możliwości praktycznego wykorzystania tego rodzaju wskazówek. Nie dają się sto-
sować zawsze i wszędzie ze względu właśnie na konieczność tworzenia harmonijnych trendów, 
w ramach których będzie albo „szeroko” albo „wąsko”, albo „krótko” albo „długo”, albo „małe głów-
ki” albo „duże” i tak albo, albo. Owszem często – a od pewnego czasu już znacznie częściej niż daw-
niej – występuje parę akcentowanych tendencji – parę, ale nie wszystkie jednocześnie. W związ-
ku z tym wskazania są w jakimś stopniu pomocne w ramach projektowanych tendencji, z którymi 
się logicznie wiążą i kiedy sprzyjają osiągnięciu zamierzonych linii, kształtów lub określonej do-
minanty formalnej.

To wszystko, co poruszyłem wyżej, jest dalekie od wyczerpującego studium na temat środ-
ków plastycznych zmierzających do uzyskania harmonii odzieży poprzez działania koordynacyjne.

Sądzę, że udało mi się scharakteryzować, przynajmniej w formie syntetycznej, tak same środ-
ki, jak i ich rolę. Oczywiście też nie wszystkie, a te jedynie, które z punktu widzenia tematu wyda-
wały mi się warte omówienia.

Brak jakichkolwiek opracowań na ten temat w polskim piśmiennictwie daje nadzieję na przy-
datność tego opracowania.

A jakie korzyści praktyczne z tego wynikają? Oczywiście żadne w podręcznikowym sensie. Nie 
ma tu wskazówek, przykładów, przepisów typu „co z czym i w jaki sposób”. Każdy elementarz był-
by tu nietaktem. Żywię jednak nadzieję, że opracowany materiał z pewnością porządkuje – a może 
i wzbogaca – naszą wiedzę i tym przysłuży się rozwojowi myśli (czy nawet tylko jej zainicjowaniu) 
o projektowaniu przemysłowym odzieży.

Ostatnia uwaga dotyczy metodologii. Temat nie wnosi nic, co wykraczałoby poza stosowane 
metody projektowania odzieży, jak m.in. analizy funkcji, ergonomiczne czy morfologiczne. Zwra-
cam uwagę na te ostatnie, jako ułatwiające prace koordynacyjne i to głównie w ramach doboru 
materiałów, faktur, kolorów, wzorów itp.

Gwoli jedynie zilustrowania rzeczy znanej załączam schemat tablicy morfologicznej.

•  zwęzić biodra,
•  poszerzyć biodra,
•  wydłużyć nogi,
•  skrócić nogi,
•  zakamuflować odstające lub ob-

wisłe pośladki,
•  wyprostować zbyt zaokrąglone 

ramiona,
•  zakamuflować zbędną otyłość, 

itd., itd.

•  poszerzyć szyję, 
•  poszerzyć ramiona,
•  zwęzić ramiona,
•  uwypuklić biust,
•  zmniejszyć biust,
•  skrócić tors,
•  wydłużyć tors,
•  zwęzić talię,
•  poszerzyć talię,
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SKŁADNIKI  WARIANTY

KSZTAŁT

SYLWETKA S1 S2 S3 S4 Sn

ELEMENT I E I1 E I2 E I3 E I4 E In

ELEMENT II E II1 E II2 E II3 E II4 E IIn

ELEMENT N E N1 E N2 E N3 E N4 E Nn

SUROWIEC
FAKTURA
WŁASNOŚCI

MATERIAŁ I M I1 M I2 M I3 M I4 M In

MATERIAŁ II M II1 M II2 M II3 M II4 M IIn

MATERIAŁ N M N1 M N2 M N3 M N4 M Nn

KOLORY JEDNOLITE KJ1 KJ2 KJ3 KJ4 KJn

KOLORY ZŁOŻONE KZ1 KZ2 KZ3 KZ4 KZn

WZORY DRUKOWANE WD1 WD2 WD3 WD4 WDn

AKCESORIA A1 A2 A3 A4 An

GALANTERIA G1 G2 G3 G4 Gn

INNE I1 I2 I3 I4 In

POWIĄZANIA 
OKREŚLAJĄCE DOBÓR

Zamiast zakończenia
Dobrze projektować – to tworzyć, a może lepiej – to stwarzać? Tak czy inaczej, jeśli projektant 
chce być twórcą, jego możliwości posługiwania się materiałem (z punktu widzenia doboru wła-
sności i właściwości) i techniką (z punktu widzenia doboru środków i metod wytwarzania) muszą 
być tak opanowane, aby pozwalały mu koncentrować się na realizacji myśli twórczej – to jest po-
szukiwaniu formy.

W przeciwnym przypadku twórczość mogłaby się opierać w zbyt dużej mierze na przypadku. A prze-
cież najczęściej – bo oczywiście nie zawsze – jest ona rezultatem nie ślepych trafów, lecz woli twór-
cy. Jednym więc z warunków sukcesu staje się dostateczna znajomość – użyjemy tu skrótu – techniki.

Jeśli z tej strony nie zaistnieją ograniczenia, projektant – twórca musi dostrzec w otaczającej 
rzeczywistości swej profesji możliwość pokazania innym swego punktu widzenia, swej interpre-
tacji. A ten punkt widzenia i tę interpretację musi pokazać w odzieży tak czytelnie i jednoznacz-
nie, aby inni mogli dostrzec to, co chce im pokazać.

Nie wystarczy tu zobaczyć coś w czymś, czego inni nie widzą. Nie wystarczy wyobrazić sobie, 
jak to mogłoby wyglądać w rzeczywistości w odzieży. To za mało. Odzież ma przemówić sama 
wartością i atrakcyjnością swej formy i zachowania. Ale to też jeszcze nie dość. Wizja projektanta 
musi być na tyle oryginalna, aby w mnogości innych wizji, którymi współcześnie wszyscy projek-
tanci licytują się wzajemnie, zwrócić uwagę użytkownika, zainteresować go i przekonać. Pomijam 
tu oczywiście cały cykl pośredni związany z marketingiem, promocją, reklamą, który jest już dziś 
olbrzymim, a nieodzownym mechanizmem dotarcia do konsumenta.

Na tej drodze „podboju” liczyć można głównie jednak na własne umiejętności, które należy do-
skonalić do takiego poziomu, kiedy opanowanie umiejętności pozwala wykorzystać mało znane 
lub nieznane innym możliwości. Wszystko w celu uzyskania jedności i harmonii „nowego”.

W takiej sytuacji przechodzimy wydaje się od tworzenia do stwarzania, czy też od stwarzania 
do tworzenia. Nie zamierzam tu analizować, czy to rozważanie leży w polu semantyki czy ontolo-
gii. Język polski rozróżnia w każdym razie czasowniki „tworzyć” i „stwarzać”. Tworzymy z czegoś, 
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a stwarzamy coś. Stwarzanie więc podkreśla w swym znaczeniu moment nowości wytworu. Moż-
na więc zaryzykować stwierdzenie, że celem działania projektanta jest innowacyjność, a więc stwa-
rzanie w płaszczyźnie rzecz jasna preparacyjnej – projektowej.

Angażując materię – nie dosłownie, gdyż nie jest realizatorem wytworu – staje się twórcą po-
przez świadomość realizowalności materialnej swej idei, swej intencji.

Rola innowacyjności w modzie nie ma konstytuować nowego, intencjonalnego świata, lecz po-
zostawać w realnym związku ze światem materialnym. Jeśli są tu jakieś podobieństwa do przed-
miotu intencjonalnego, to występuje on jako model czy projekt.

Tak więc nowość, o której mowa, ma dwa aspekty:
•  jako realizacja intencjonalnego projektu,
•  jako rzecz – jeśli tak można powiedzieć – dodana do zastanej rzeczywistości materialnej, włą-

czona w procesy, które w niej zachodzą.
Na koniec warto może wspomnieć, że ta nowość powinna być konsekwentnym rezultatem wie-

loaspektowo widzianej jedności, przynajmniej w rozumieniu Ingardena. A więc jedności istotnej, 
funkcjonalnej i harmonijnej. Zwłaszcza chcę zwrócić uwagę na znaczenie tej ostatniej. Jest bowiem 
ona typem jedności najwłaściwiej charakteryzującej proces twórczy. Zarówno fazy tej jedności, 
jak i komponenty procesu, prowadzą do jedności związanej z ideą mającego powstać wytworu.

Jeszcze parę zdań wyjaśnienia. Dlaczego nie „Zakończenie”, ale coś zamiast. Otóż niniejsza pra-
ca jest częścią szerzej pomyślanej całości nt. koordynacji w projektowaniu odzieży. Uzupełnieniem 
będzie (obecnie w stadium korekty) omówienie koordynacji materiałowej odnoszącej się do dobo-
ru cech użytkowych (własności i właściwości) z punktu widzenia zapewnienia prawidłowych wa-
runków konstruowania, konfekcjonowania i użytkowania.

Jeśli niniejsze opracowanie poświęcone jest głównie zagadnieniu budowy skoordynowanej, 
harmonijnej formy – to druga część dotyczy zagadnień funkcji i struktury.

Po zakończeniu całości będzie czas i miejsce na „Zakończenie”. 

Jan Henryk Finkstein
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Edmundas
SALAdžIuS

Upamiętniając dwudziestolecie przyjaźni 

Rok 2013 jest szczególnie znaczący i radosny dla Kowieńskiego fakultetu wileńskiej Akade-
mii Sztuk Pięknych i Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Puła-
skiego w Radomiu.

Artyści-pedagodzy wspomnianych instytucji Kowna i Radomia już dwadzieścia lat współpra-
cują: prowadzą wspólne projekty, organizują wystawy, dzielą się doświadczeniem oraz cieszą się 
wzajemnymi sukcesami tak naukowymi, jak i twórczymi.

20-letni okres dla historycznej przestrzeni – to drobnostka, zaś dla człowieka – to spory etap 
w jego życiu, a jeszcze większy – dla jego twórczości. Historia często kieruje się prawidłowościa-
mi, tymczasem o życiu i losie człowieka nierzadko przesądza przypadek...

Pewnym latem odległego 1984 roku, w byłej Niemieckiej Republice Demokratycznej, na ple-
nerze w mieście Magdeburg spotkali się i zaprzyjaźnili litewscy i polscy artyści-malarze. Ja spotka-
łem Aleksandra Olszewskiego – artystę malarza z Radomia – nawet nie przeczuwając, że ta przy-
jażń będzie towarzyszyć mi całe życie. 

Po blisko dziesięciu latach (w roku 1993) A. Olszewski na Politechnice Radomskiej stworzył gru-
pę inicjatywną i założył kierunek Edukacji artystycznej. W tym czasie Litwa odzyskała niepodle-
głość. Aleksander Olszewski, wiedząc że w tym trudnym dla Litwy 1993 mnie powierzono kiero-
wanie Kowieńskim Instytutem Sztuk Pięknych, zaproponował mi nawiązanie współpracy między 
naszymi instytucjami. I tak to się zaczęło...

Wydział Sztuki w Uniwersytecie Technologiczno-Humanistycznym im. K. Pułaskiego w Radomiu 
jest najmłodszy. Wydziałem kieruje prof. dr. hab. Aleksander Olszewski, prodziekan ds. Studenc-
kich i Studiów stacjonarnych dr Wiesław Jelonek , który pełnił tę funkcję do 30.06.2012 r. (obec-
nie funkcję tę pełni dr Mariusz Dański oraz prodziekan ds. Naukowych i Artystycznych dr hab. An-
drzej Markiewicz. 

Wydział przygotowuje profesjonalnych artystów w trójstopniowym systemie edukacji. Tutaj 
co roku na studia częściowe przyjeżdżają studenci z innych krajów w ramach programu Erasmus. 
Wspólnie z innymi na Wydziale Sztuki swoją wiedzę pogłębiają również studenci Kowieńskiego 
Fakultetu Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Rozwój Kowieńskiego Fakultetu Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych kształtowały całkiem inne 
okoliczności. W roku 1922 założona Kowieńska Narodowa Szkoła Sztuki po dwóch dekadach dzia-
łalności została podzielona...

W roku 1941 Kowieńska Szkoła Sztuki została podzielona na dwa niezależne szkoły artystycz-
ne w Kownie i w Wilnie. Uczelnie zostały nazwane Kowieńskim Instytutem Sztuki oraz Wileńską 
Akademią Sztuk Pięknych.

Po wojnie, w roku 1951, Kowieński Instytut został włączony do Państwowego Instytutu Sztuki 
Litewskiej Republiki Radzieckiej i utracił swoją samodzielność. Kowno straciło tradycje profesjonal-
nej sztuki, ukształtowane przed wojną związane ze szkolnictwem wyższym. Jednakże wysiłkiem 
energicznych i innowacyjnych nauczycieli-artystów w roku 1951 powstał Wydział Wieczorowy Wi-
leńskiego Instytutu Sztuki. Dzięki entuzjazmowi nauczycieli i uczniów w roku 1991 w składzie Wi-
leńskiej Akademii Sztuk Pięknych został odtworzony Kowieński Instytut Sztuk Pięknych, obecnie 
noszący nazwę Kowieńskiego Fakultetu Wileńskiej Akademii Sztuk Pięknych.

 W Kowieńskim fakultecie (w ramach umów) wykładają profesorowie z krajów Unii Europej-
skiej, krajów skandynawskich i Stanów Zjednoczonych. Ostatnio swoim doświadczeniem dzielił 
się prof. Aleksander Olszewski. I to jest przykład, jak przyjaźń osobista wyrasta na owocną współ-
pracę międzyinstytucjonalną, korzystną i konieczną dla obecnych i przyszłych pokoleń studentów.
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Jestem bardzo szczęśliwy, że mogę się spotkać i podzielić myślami oraz ideami z utalentowa-
nym mistrzem rysunku i propagatorem tej sztuki – Andrzejem Markiewiczem, rzeźbiarzem Wie-
sławem Jelonkiem, grafikiem Adamem Romaniukiem, czy malarzem Bogumiłem Łukaszewskim.

Mam nadzieję, że koledzy z Radomia wybaczą mi, że w tym artykule nie mogłem wspomnieć 
wszystkich miłych mi ludzi. 

Kiedyś, wracając z Radomia, gdzie miałem wykłady, odwiedziłem Warszawę. Siedząc na brze-
gu Wisły z zanurzonymi w wodzie nogami, zmęczonymi długimi spacerami po ulicach ogromne-
go miasta, podziwiałem zachód słońca i wspaniałą panoramę miasta. Myślałem o mieście Rotter-
dam i Erazmie z Rotterdamu, tym samym, którego nazwisko nosi nasz europejski program wy-
miany akademickiej. Siedząc spokojnie w Bazylei, napisał swoje słynne dzieło Pochwała głupoty 
(r. 1509). I tak sobie pomyślałem, jacy my – Polacy i Litwini – często jesteśmy dziwni. Litwę i Polskę łą-
czy kilkuwiekowa wspólna historia, dlatego konieczne jest utrzymanie symbiozy tych dwóch państw.

Ważne jest, aby zachować współpracę i przekazać ją młodemu pokoleniu. A model komunika-
cji i przykład dobrych stosunków manifestujemy my sami. Dla akademickiego młodszego pokole-
nia musimy prezentować się jako uczciwi i honorowi ludzie, a młodzież polska i litewska musi zo-
baczyć nas z wyciągniętymi do siebie rękoma.

Edmundas Saladžius
 21. 01. 2013 r.

Kowno

Autor, profesor, były rektor i kierownik Katedry Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie, 
Wydział Sztuki w Kownie. Uprawia grafikę. Jego kompozycje to monotypie, linoryty 
i litografie, ale szczególne miejsce w jego twórczości zajmują miniatury, plakaty i ilustracje 
książkowe.

Otwarcie wystawy na Wydziale Grafiki Kowieńskiego Instytutu Sztuki Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie 
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Aleksander
OLSZEWSKI

Edmundas Saladžius

W związku z przypadającym w tym roku Jubileuszem 20-lecia współpracy z Wydziałem Sztuki w Kow-
nie Akademii Sztuk Pięknych w Wilnie chciałbym przybliżyć twórczość litewskiego grafika zasłużonego 
w utrzymywaniu kontaktów między naszymi wydziałami i uczelniami.

Z osobą prof. Edmundasa Saladžiusa i jego twórczością zetknąłem się po raz pierwszy w roku 
1984 na Międzynarodowym Plenerze w Magdeburgu w ówczesnej NRD. Podczas miesięcz-
nego pobytu poznałem twórcę i  interesującego człowieka o bardzo radykalnym stosunku 

do otaczającej nas wówczas rzeczywistości w Europie. Nie bał się o tym rozmawiać – to były cza-
sy posolidarnościowej rewolucji w Polsce. W pobliżu naszego zakwaterowania przemieszczały się 
sowieckie czołgi; zdarzyło się, że jeden zaczął się palić – bardzo to się nam podobało. 

Twórczość Edmundasa Saladžiusa była dla mnie odkryciem szczególnym, ponieważ w tam-
tym czasie o sztuce litewskiej miałem bardzo blade pojęcie. W następnych latach z uwagą śledzi-
łem twórczość jego, jak i kilku innych poznanych wówczas twórców litewskich. Kiedy otrzymałem 
zaproszenie Związku Artystów Litewskich do odwiedzenia i zapoznania się z kulturą Litwy, moim 
przewodnikiem po środowiskach twórców, ale i terenie, był Edmundas Saladžius. Poznałem Wil-
no, a przede wszystkim Kowno i jego okolice. Byłem zauroczony zabytkami, ale również spotka-
niami z twórcami kręgu kowieńskiego.

To wtedy mogłem poznać różnorodne pola Jego działalności na terenie Kowna i Wilna. Najbar-
dziej jednak interesującymi były obszary dotyczące jego działalności projektowej: ilustracje,książki, 
a nade wszystko jego grafika warsztatowa w technice linorytu. Moje zainteresowanie twórczością 

Edmundas Saladžius, Z cyklu Zones of Offence
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Edmundasa wynikało z zupełnie odmiennego sposobu uprawiania sztuki graficznej. Nie wszyst-
ko nas dzieli, obaj posługujemy się linią, rzadko kiedy w naszych kompozycjach pojawi się plama, 
która stanowi często rodzaj tła ograniczającego działanie linii. Najważniejszym jednak środkiem 
ekspresji dla Edmundasa Saladžiusa jest linia pełna elegancji, ale i ascetyzmu. Kolor w jego twór-
czości jest nośnikiem określonej treści, często symbolicznej i tylko takie ma znaczenie. Twórczość 
Edmundasa Saladžiusa jest niezwykle konsekwentna i na przestrzeni lat można zauważyć, jak ar-
tysta ciągle podobnymi środkami buduje różnorodne treści i znaczenia.

Cechą charakterystyczną Jego pracy są cykle. Trudno znaleźć w Europie twórcę, z którego czer-
pałby On inspirację; jeśli już to tylko w warstwie treściowej,literackiej. Sztuka jego jest na wskroś 
indywidualna i oryginalna, jest zjawiskiem osobnym – dlatego interesującym. Tak jak wspomnia-
łem, twórczość Edmundasa realizuje się poprzez cykle. Tematami ich są bardzo różnorodne zagad-
nienia z szeroko rozumianej kultury, życia społecznego i religii. Kultura chrześcijańska ma dla jego 
twórczości również duże znaczenie. Często są to komentarze do otaczającej nas rzeczywistości. 

Chciałbym tu zatrzymać się troszkę dłużej przy cyklu opisującym Wielki Tydzień i Drogę Krzyżową. 
Kilka lat temu zwiedzałem we Francji Chapelle de Vence zrealizowaną przez Henri Matisse’a, gdzie wy-
korzystał ceramikę i rysunek do opowiedzenia o Drodze Krzyżowej Jezusa z Nazaretu. Henri Matisse 
do swojej opowieści o cierpieniu używa kreski rozedrganej próbującej w sposób prosty, niezamyka-
jącej formy, otwartej na otaczającą przestrzeń wyrażać treści znane od 2000 lat. Edmundas Saladžius 
ten sam temat realizuje w zupełnie inny sposób. Język graficzny opracowany przez niego to synte-
za lapidarności, ale i wielkiej ekspresji mającej swój wymiar w kontrastowaniu dużych powierzchni 
czerni symbolizującej ciszę dramatu. Jego linia ma działanie wielkomiejskiego neonu. W warstwie tre-
ściowej grafiki dotyczące Wielkiego Tygodnia odkrywają nową jakość graficznego przekazu. Tema-
tami pasyjnymi w sztuce zajmowało się bardzo wielu artystów w muzyce, malarstwie, teatrze, filmie, 
literaturze (Beckett, Bergman, Chagall, Grotowski, Penderecki, Tarkowski, von Trier, Wajda, Ratzinger 
i wielu innych). Do grona zmagających się z tymi zagadnieniami dołączył z dobrym rezultatem Ed-
mundas Saladžius. Żałuję bardzo, że sztuka Jego nie jest, jakby zasługiwała na to, rozpowszechnio-
na, to wielka strata dla autora i kultury litewskiej.

W innych cyklach zajmuje się komentowaniem, opisywaniem świata, z którym ma do czynie-
nia codziennie. Treści tak powstałe mają ludzki wymiar. Bywa w tych obserwacjach szyderczy, a na-
wet okrutny, ale elegancja linii łagodzi tę wypowiedź. Innymi cyklami są grafiki odnoszące się pro-

Edmundas Saladžius, Z cyklu Zones of Offence
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blemów człowieka, takich jak samotność, władza, miłość, przyjaźń, a na szczególną uwagę zasłu-
gują cykle związane z psami, kotami i rybami. Witold Gombrowicz powiada, że „bez moralności 
nie ma literatury, moralność to jakby sex appeal pisania1. Niemoralność jest odpychająca a sztuka 
musi być przyciągająca”. Ten cytat współgra z drogą twórczą Edmundasa Saladžiusa. Jeszcze je-
den cytat z Gombrowicza,który pasuje do omawianej twórczości: „człowiek naruszający swoją for-
mę jest aktywny, jest podmiotem formy, on ją stwarza”2. Linia stosowana do opisywania i komen-
towania świata rzeczy widzialnych prowadzona po krawędzi formy oddziela świat realny od nie-
rozpoznawalnego, ukrytego, niosącego różne znaczenia, linia to krawędź, to granica, to podział, 
to opis rzeczy, to definicja formy i opis płaszczyzny, ale i najkrótsza droga między dwoma punkta-
mi. „Woda w rzekach mimo swej krętości przebiega drogą naykrótszą jaką tylko niezbędne w bie-
gu zawady przebydż jey dozwolą”3. Jest jeszcze coś charakterystycznego w twórczości Edmunda-
sa Saladžiusa– to odwoływanie się do sztuki ludowej, etnograficznej, gdzie linearność jest kwin-
tesencją tej sztuki.

Edmund Saladzius to nie tylko znakomity twórca grafiki warsztatowej i projektowej, ale rów-
nież niezwykle zaangażowany wykładowca i pedagog. Miałem możliwość obserwacji go w kon-
taktach ze studentami,bezpośredniość duża wiedza o warsztacie grafika zjednywały mu autory-
tet i uznanie w gronie studentów i pedagogów.

Wielką zasługą profesora była pomoc w organizowaniu międzynarodowych kontaktów między 
uczelniami Radomia i Kowna. Zaowocowało to wymianą studentów i pracowników naszych uczel-
ni w ramach europejskiego programu Erasmus. Edmundas Saladžius w znaczący sposób przyczy-
nił się do rozwoju stosunków między naszymi środowiskami, zwłaszcza w latach 1996–1999, kiedy 
kierował ówczesnym Wydziałem Sztuki będąc jego Rektorem. Tamten okres pozwolił nawiązać bar-
dzo mocne trwałe więzi między naszymi uczelniami. Aktualnie współpraca między naszymi uczel-
niami przebiega wzorcowo – ostatnio gościliśmy w Radomiu aktualnego Rektora Wileńskiej Aka-
demii Sztuk Pięknych prof. Audriusa Klimasa oraz Dziekana Wydziału w Kownie Jonasa Adulajtisa, 
którzy kontynuują dobre tradycje zapoczątkowane przez Edmundasa Saladžiusa. Ta współpraca 
jest niezwykle ważna dla stosunków polsko-litewskich. Mam nadzieję, że działalność ich wszyst-
kich dobrze służy współpracy między naszymi narodami. Oprócz działalności twórczej na terenie 
swojego miasta i kraju Edmundas aktywnie uczestniczy w propagowaniu sztuki litewskiej poza 
granicami, uczestniczy w wystawach w Niemczech, Francji, Argentynie, USA, Austrii, Rosji, Polsce. 
W krajach tych Jego prace znajdują się w muzeach i galeriach prywatnych.

Podsumowując tę krótką recenzję jego twórczości, działalności pedagogicznej i organizator-
skiej trzeba podkreślić jego bezinteresowność i wielkie zaangażowanie w działalność społeczną, 
kulturę i sztukę. 

Aleksander Olszewski

1 Witold Gombrowicz, Testament, s. 42.
2 Tamże, s. 40.
3 K. Podczaszyński, Filozofia o piękności w robotach przemysłu, „Dziennik Wileński”, r. 1821, s. 3.

Autor, profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Huma-
nistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
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Andrzej 
GIERAGA

Pracownia profesora Romana Modzelewskiego 
– kilka słów refleksji w związku z wystawą

pamięć to słowo, które współcześnie robi karierę, gdyż zawiera w swoim przesłaniu głębo-
kie konotacje emocjonalne o rozmaitym zabarwieniu. Można jego sens ująć różnie – szero-
ko, jako pamięć narodu, jako pamięć ważnych wydarzeń, ale także konkretnie, jako pamięć 

o wybitnych postaciach. Pamięć jest spoiwem mentalnym, łączy bowiem czas przeszły z rzeczywi-
stością. Stwierdzenie „zapamiętaj mnie” lub „zachowaj mnie w swojej pamięci” w domyśle ozna-
cza – zapamiętaj mnie dobrze, zapamiętaj mnie mile. Ale pamięć, choć jest immanentną cechą 
naszego rozumu, nie jest zjawiskiem niezmiennym – trwa, gdy jest podtrzymywana, zanika gdy 
jej nie pielęgnujemy. Jest świadectwem „obecności” już nieobecnego – kogoś lub czegoś, z kim 
i z czym w przeszłości dzieliliśmy wspólny czas i przestrzeń. Jako ekwiwalent przeszłości powraca 
w miłych wspomnieniach, przywołuje sceny, które były naszym udziałem.

Piszę te słowa z uczuciem wdzięczności dla autorów wystawy p.t. „Pracownia Profesora Romana 
Modzelewskiego”, wystawy o wy-
miarze historycznym, która odbyła 
się w bieżącym roku w Galerii Kobro, 
w Akademii Sztuk Pięknych w Łodzi. 
Profesor Roman Modzelewski był 
moim mistrzem od pierwszego roku 
studiów do dyplomu włącznie. Pro-
fesorowi zawdzięczam wiedzę teo-
retyczną i praktyczną, którą zdoby-
łem podczas edukacji w zakresie ma-
larstwa i rysunku.

Kim był profesor Roman Mo-
dzelewski? Był wizjonerem, znako-
mitym malarzem i  projektantem, 
doskonałym dydaktykiem. Eks-
perymentował z formą i kolorem, 
czego przykładem są słynne ob-
razy analityczne Słońca i efekty po-
widokowe – nazwane przez Strze-
mińskiego solaryzmem. Artysta 
przez całe życie twórcze nieustan-
nie poszukiwał rozwiązań formal-
nych problemów koloru, mate-
rii, faktury, a  jako wytrawny pro-
jektant problemów związanych 
z  funkcjonalnością. Dysponował 
bogatą wiedzą merytoryczno-hi-
storyczną z zakresu malarstwa, co 
wyrażało się znakomitą znajomo-
ścią epok historycznych oraz rów-
nie głęboką znajomością warszta-
tu. Był autorem i realizatorem pro-
jektów jachtów z tworzyw sztucz-

Wernisaż wystawy „Pracownia Profesora Romana Modzelewskiego” 
Galeria Kobro, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
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nych, a w 1957 roku stał się prekur-
sorem za sprawą projektu pierw-
szego fotela wykonanego w cało-
ści z masy plastycznej.

To, co zapamiętałem dzięki edu-
kacji prowadzonej pod kierunkiem 
Profesora, to wpajany przezeń po-
gląd, iż kształcenie jest nieodłącz-
nym elementem procesu twórcze-
go, a wolność i otwartość są warun-
kami sprzyjającymi w podejmowa-
niu decyzji kreatywnych, bowiem 
umożliwiają rozpoznanie wrodzo-
nych predyspozycji studentów 
i właściwe ukierunkowanie indywi-
dualnego procesu kształcenia.

Okres studiów jest zawsze waż-
nym doświadczeniem w życiu stu-
denta. Studia nie są w stanie prze-
kazać pełnej, kompletnej wiedzy, 
mogą natomiast stworzyć funda-
ment samodzielnej pracy. Pedago-
gowi przypada – w myśl najlepszej 
sokratejskiej zasady – rola inicjato-
ra i rola prowadzącego dialog – czę-
sto dyskretny, niemy. Takim dydak-
tykiem był Profesor. Nigdy niczego 
nie sugerował, ważył słowa i  jesz-
cze bardziej gesty.

Profesor (tak go zapamiętałem) 
uważał, iż świadomość artystyczna 
decyduje o trafnym doborze i oce-
nie środków warsztatowych, jednak 
pod warunkiem, że pedagog nie wywiera nadmiernej presji, nie stawia przed malującym zbyt wy-
górowanych zadań, ale motywuje i czeka. Czeka cierpliwie na pierwsze efekty, potrafi je dostrzec 
i na ich podstawie buduje wiarę w końcowy efekt. Niech za rekapitulację moich rozważań doty-
czących edukacji w pracowni Profesora posłuży myśl Jose Ortegi y Gasseta:

„Rzeczywistość, podobnie jak krajobraz, ma nieskończoną liczbę perspektyw, z których wszyst-
kie są na równi prawdziwe i autentyczne. Jedyną perspektywą fałszywą jest ta, która rości sobie 
prawa do wyłączności. Całościową prawdę uzyskać można jedynie przez powiązanie tego co wi-
dzi nasz bliźni z tym, co my widzimy”.

Mój osobisty wywód kończę z wiarą i nadzieją, że to, czego nauczyłem się o edukacji w pra-
cowni Profesora, sprawi, iż na zawsze będzie on obecny w mojej pamięci, a ja wspominać go będę 
z uczuciem wdzięczności za wiedzę, którą zostałem obdarzony.

Andrzej Gieraga
Łódź, lipiec 2012

Autor, profesor, były Kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku,
związany z Wydziałem Sztuki UTH Radom.

Fragment wystawy „Pracownia Profesora Romana Modzelewskiego” 
Galeria Kobro, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi
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Stanisław
Zbigniew

KAMIEńSKI 

Trzy uczelnie, trzy historie, trzy wystawy

Tegoroczna wystawa odbywająca się w trzech miastach, w których działają uczelnie, gdzie pe-
dagogami są artyści uczestniczący w obecnej wystawie, jest już drugim międzynarodowym 
projektem gromadzącym rok po roku twórców z Banskiej Bystrzycy i Radomia. Do udziału 

w tegorocznych wystawach zaprosiliśmy również artystów – pedagogów z uniwersytetu w Ko-
szycach, jednak niewielu z nich przyjęło zaproszenie. Tym razem wszyscy uczestnicy wystawy zo-
stali poproszeni o przygotowanie prac niewielkich rozmiarów (maksimum 70 x 50 cm), nie tylko 
ze względów logistycznych. Chodzi o to, że duże formaty na wystawach zbiorowych „ogranicza-
ją” niekiedy dostęp odbiorców do prac mniejszych, które trzeba oglądać i odczytywać z bliska. 

Na obecny projekt składają się i wystawa w trzech odsłonach i publikacja, która nie tylko peł-
ni rolę katalogu, ale przedstawia również historię powstania i rozwoju jednostek dydaktycznych 
kształcących studentów utalentowanych plastycznie na uniwersytetach w Banskiej Bystrzycy, Ko-
szycach i Radomiu, bibliografię wydawnictw opublikowanych przez te jednostki oraz listę peda-
gogów, nie tylko artystów, ale również teoretyków sztuki, pracujących w tych jednostkach. 

Na każdym z trzech uniwersytetów inne tendencje i kierunki kształcenia artystycznego wyda-
ją się priorytetowe. Banska Bystrzyca nastawiona jest na kształcenie nauczycieli wychowania pla-
stycznego, Koszyce kształcą przede wszystkim projektantów dla potrzeb przemysłu, Radom kła-
dzie nacisk na nowe media cyfrowe oraz architekturę wnętrz. Jednak własna twórczość artystów 
kształcących studentów w tych trzech ośrodkach akademickich nie musi być zdeterminowana przez 
owe tendencje wynikające z lokalnego zapotrzebowania na określonych specjalistów. 

Ekspozycja międzynarodowej wystawy prac pedagogów wydziałów sztuki uniwersytetów w Banskiej Bystrzy-
cy, Koszycach i Radomiu, w Múzeum Slovenského národného povstania Banska Bystrzyca – 10.VI – 14.VII.2013
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Nasze wspólne wystawy mają pokazać zbieżności i różnice artystycznych postaw i zaintereso-
wań oraz formalnych rozwiązań, stanowiących język naszych wypowiedzi plastycznych. 

Jaka będzie przyszłość naszych wspólnych pokazów? Może kolejna wystawa powinna być te-
matyczna? Czy potrafimy znaleźć temat, problem interesujący w równej mierze artystów ze Sło-
wacji i Polski? Mam nadzieję, że spotkania i rozmowy uczestników obecnych wystaw w Banskiej 
Bystrzycy, Koszycach i Radomiu dadzą odpowiedź na te pytania. 

Dodam jeszcze, że wspólnie realizowane projekty międzynarodowych wystaw i wydawnictw 
to bardzo ważne, ale nie jedyne formy współpracy między naszymi uczelniami. Istotna wydaje się 
również wymiana pracowników i studentów w ramach europejskiego programu Erasmus, a co za 
tym idzie, wymiana wiedzy, doświadczeń dydaktycznych i programów edukacyjnych oraz ich spo-
sobów wprowadzania w życie. 

 
***
Poniżej przedstawiam tekst, który stanowi refleksję dotyczącą pracy kuratora nad przygotowa-

niem ekspozycji wystaw zbiorowych.
Zbiorowe wystawy twórczości grup środowiskowych, społeczności akademickich czy związ-

kowych, które nie mają charakteru konkursów, gdzie wyłania się, przynajmniej w założeniu, pra-
ce najlepsze, najbardziej wartościowe, są bardzo trudnymi przedsięwzięciami kuratorskimi. Trud-
ność wynika stąd, że niełatwo jest zaaranżować ekspozycję składającą się z prac artystów, których 
łączy jedynie przynależność do wspólnego związku twórczego, czy praca w jednej szkole, uczelni 
plastycznej, szczególnie, jeśli wystawa nie jest tematyczna, nie ma wspólnego hasła czy dedyka-
cji. Uważa się na ogół, że taką skomplikowaną sytuację ekspozycyjną ratują dzieła wybitne, wokół 
których organizuje się, jak gdyby w tle, pozostałe prace i, czym więcej tzw. wybitnych dzieł, tym 
ciekawsza cała ekspozycja. Co do tego ostatniego stwierdzenia nie ma wątpliwości, łatwo też jest 
powiedzieć – „dzieło wybitne”, czy „praca przeciętna, na średnim poziomie”, ale już dużo trudniej 
rozróżnić wśród dostarczonych na wystawę obiektów te, należące do jednej albo drugiej katego-
rii, szczególnie gdy są to powstałe niedawno prace żyjących współcześnie artystów, niejednokrot-
nie naszych znajomych czy kolegów. Bardzo trudno zdobyć się wówczas na odpowiedni dystans 
wobec oglądanych, często po raz pierwszy, dzieł sztuki, pozwalający na zobaczenie ich poza kon-
tekstem towarzyskim czy środowiskowym. W takich sytuacjach dochodzę często do przekonania, 
że byłoby znacznie lepiej nic nie wiedzieć o autorstwie poszczególnych prac, jednak w wielu przy-
padkach można domyślać się i rozpoznawać, spod czyjej ręki wyszły, po znanym już z wcześniej-
szych realizacji sposobie budowania formy, prowadzenia kreski, po tej samej albo zbliżonej kolo-
rystyce. Trudno stawiać się w roli sędziego (choć niektórym przychodzi to zadziwiająco łatwo), fe-
rującego wyroki co do wybitności czy przeciętności dzieł artystów z własnego kręgu, chyba, że ma 
się wysokie mniemanie o sobie, o własnej intuicji, możliwościach poznawczych i intelektualnych, 
że stawia się siebie ponad innymi.

Niejako na przeciwnym krańcu wobec roli obiektywnego sędziego, spotykamy się z postawą 
kuratora biorącego pod uwagę wszelkie dotyczące go układy, który w najkorzystniejszych punk-
tach ekspozycji umieszcza prace własne i swoich dobrych znajomych, tych od których jest lub 
może być zależny, na których przychylności mu zależy. Temu przypadkowi nie chcę poświęcać 
wiele uwagi, dodam tylko, że choć dla ekspozycji to bez wątpienia najgorsze rozwiązanie, ale pa-
radoksalnie, jest ono stosowane częściej, niż można się spodziewać. 

Jednym z prostych i często praktykowanych sposobów budowania ekspozycji wystaw zbio-
rowych jest gromadzenie prac mniejszego formatu wokół prac dużych, monumentalnych. Trud-
no umieścić gdzieś z boku, czy w przysłowiowym kącie obraz wielkoformatowy, nawet jeśli zda-
je się niezbyt interesujący, bo taki zabieg może naruszyć równowagę ekspozycji. Chyba, że obiek-
ty o podobnym „wizualnym ciężarze” umieszczamy po obu stronach ściany albo przestrzeni wy-
stawowej, którą można ogarnąć jednym spojrzeniem. Poza tym, stosując naiwną zasadę dobrej 
wiary, chcemy rozpoznawać w pracach dużego formatu istotne dzieła dla ich autorów (opus ma-
gnum). Gdyby było inaczej - gotowi jesteśmy myśleć - nie wybieraliby przecież dla swojego za-
mierzenia takiej skali. 

Większość artystów wie zapewne lepiej od kuratorów o owym psychologicznym mechanizmie 
domagającym się szacunku i uznania dla dzieł dużych rozmiarów i często, jak sądzę, pod tym ką-
tem dokonują wyboru wśród własnych prac na wystawę zbiorową. Może nawet z tym nastawie-



W
YD

AR
ZE

NI
A

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

niem tworzą je od razu większe 
i głośniejsze niż trzeba, byle tyl-
ko zwrócić uwagę niewpraw-
nych a łatwowiernych „budow-
niczych” ekspozycji. 

Wracam do głównego wątku 
tego tekstu. Niezależnie od po-
ziomu zgromadzonych do wy-
eksponowania dzieł, od mnie-
mania kuratora i artystów o so-
bie i roli jaką każdy ma odegrać, 
równie trudno jest zaaranżo-
wać dobrą ekspozycję jako ca-
łość z prac lepszych, jak i słab-
szych, bo problem nie ograni-
cza się i  nie kończy na zebra-
niu prac najbardziej wartościo-
wych, na co kurator najczęściej 
nie ma wpływu, a polega na znalezieniu porządkującego ekspozycję systemu dla wspólnej korzy-
ści wszystkich zebranych dzieł. Przeszkadzać sobie nawzajem mogą nie tylko źle zestawione pra-
ce przeciętne, ale również nieodpowiednio sąsiadujące prace ciekawsze artystycznie. Rzadko kie-
dy udaje się znaleźć wspólny „wątek”, nić łączącą wszystkie prace i na tej podstawie odczytać ich 
kolejność w wyobrażonej narracji czy opowieści, jaką jest wystawa. Taka narracja może przyjmo-
wać różne założenia i wyrażać się różnymi hasłami czy tytułami, np. „Od figuracji do abstrakcji” lub 
„Od form organicznych do konstrukcji geometrycznych”, czy „Od wizji do obrazów bardziej obiek-
tywnych” lub po prostu – „Od wewnątrz – na zewnątrz”. Pomysłów na przebieg i charakter narracji 
może być bardzo wiele, ale i tak znajdą się prace wyłamujące się z tak ustalonego porządku, z któ-
rymi nie wiadomo co zrobić, dotyczy to zarówno prac mało wyrazistych, nijakich, jak i silnych, in-
dywidualnych wypowiedzi. Umiejętność dostrzegania powinowactwa, pokrewieństwa ducha czy 
formy, wspólnej myśli, atmosfery czy temperamentu, podejmowanych bardziej świadomie czy in-
tuicyjnie problemów i zagadnień (które, wypowiadane językiem plastycznym, nigdy nie będą oczy-
wiste), pozwala grupować pojedyncze prace w mniejsze zespoły i znajdować dla tych grup jakąś 
kolejność, właściwe relacje przestrzenne, wzajemne usytuowanie w obszarze galerii. 

Dzięki takiemu podejściu poszczególne prace mogą wspierać się nawzajem, uzasadniać swo-
ją obecność na wystawie i w rezultacie tworzyć ciekawy obraz całości, bogatszy, niż zdawać by się 
mogło, każda z nich oddzielnie. Można zatem mówić o umiejętności, jeśli nie sztuce ekspozycji, kie-
dy zbiorowa wystawa przestaje być sumą tylko pojedynczych obiektów, a staje się czymś więcej, 
obrazem (niekoniecznie pełnym) dokonań twórczych swojego czasu i miejsca, gdzie powstawała, 
jego atmosfery, zasięgu artystycznej myśli, obszaru zainteresowań autorów i tym samym, w pew-
nej przynajmniej mierze, zainteresowań społeczności owego kręgu kulturowego. 

Powiem na koniec, powtarzając może to, co już wyczytać można z całego tekstu – prace wy-
bitne mogą także zyskiwać na dobrym sąsiedztwie z pracami nie tak wybitnymi, nie tylko odwrot-
nie. Bowiem dzieła wybitne nie powstają (prawie nigdy) w atmosferze próżni, ale w swoim men-
talnym i fizycznym otoczeniu i można zaryzykować twierdzenie, że gdyby nie pewna aura, skłon-
ności nie wiedzieć skąd się biorące, ku takim a nie innym wyobrażeniom, formom czy rozwiąza-
niom, nie byłoby podstaw, odpowiedniego „podłoża” dla rozwinięcia się wypowiedzi, obrazów 
wybitnych, wyrastających ponad przeciętny poziom. Być może właśnie wystawy zbiorowe są do-
brym miejscem dla uświadomienia sobie (czy raczej budzenia się i ugruntowywania takiej świa-
domości), które współczesne obrazowania artystyczne potrafią zagarnąć większe obszary prze-
czuć i przemyśleń, niż to zdarza się twórcom na co dzień. 

Oglądając muzealne kolekcje reklamujące się posiadaniem arcydzieł, do których pielgrzymują 
miłośnicy sztuki nawet z odległych stron, najdalszych zakątków świata, lubię odnaleźć w ich eks-
pozycyjnych przestrzeniach dzieła, o których nie wspominają przewodniki, autorstwa mniej zna-
nych czy niemal nieznanych twórców, takie, które odkrywają nagle przede mną swoje tajemnice 

Wystawa „Trzy uczelnie, trzy historie, trzy wystawy” 
w galerii Uniwersytetu Technicznego w Koszycach 
przy wejściu do auli głównej, 18.VII – 20.IX.2013
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i  przyciągają niedostrzeganym po-
wszechnie blaskiem, przyćmionym może 
nieco przez owe arcydzieła, które rzuca-
ją na kolana tłumy. 

Nie musimy czuć się rozczarowani czy 
skonsternowani faktem, że oto przema-
wia do nas i zdaje się być bardziej przeko-
nujące nie arcydzieło gromadzące więk-
szość zwiedzających, ale obraz z bocznej 
sali, gdzie zaglądają nieliczni, często nie 
zwalniający przy tym kroku. Może ich po-
wrotny pociąg odchodzi już niebawem? 
Artystyczna wartość dzieła nie jest jedy-
nie jego cechą immanentną, określoną 
raz na zawsze obiektywną własnością, 
ale powstaje na granicy, gdzie spotyka 
się myśl czy wyzwanie twórcy z oczeki-
waniem i przyjęciem odbiorcy.

„W pierwszej młodości wierzymy, że 
wielcy i sławni są lepsi i, koniecznie, mą-
drzejsi, no i wszystko dla mnie mogą zro-
bić, jeżeli zechcą. Magia sławy. W staro-
ści się wie, że sławni wcale nie muszą 
być lepsi jako ludzie, zwykle gorsi. A je-
żeli chodzi o pracę twórczą, wie się rów-
nież, że są tacy, których nikt nie zna – lep-
si, głębsi, o umyśle ostrzejszym, bezin-
teresowniejszym, a nawet o rezultatach 
pracy rzadszych, nieraz najrzadszych, 
że oni nigdy nawet po śmierci nie będą 
sławni, bo się tym nigdy nie interesowali, 
bo były sprawy dla nich milion razy waż-
niejsze”, tak pisał Józef Czapski w swoim dzienniku pod datą 30 czerwca 1965 roku. 

Porozumienie z dziełem sztuki nie wzbudzającym powszechnego zachwytu, umiejętność do-
strzegania takich dzieł, odkrywanie ich dla własnych potrzeb i satysfakcji, jest przywilejem każde-
go, kogo stać na samodzielne myślenie i indywidualne odczucia. 

Może podobne doznania mogą stać się naszym udziałem na wystawach sztuki aktualnej, po-
wstającej niejako na naszych oczach, co do której nie zostały ustalone jeszcze wiążące opinie eks-
pertów, co wielkie, a co mniejsze; właśnie na zbiorowych wystawach sztuki współczesnej, gdzie 
czujemy się niejednokrotnie zdezorientowani, mówiąc kolokwialnie – skołowani, ale możemy w za-
mian za to łatwiej dokonywać wyborów na własną rękę. Sztuka ekspozycji może nam pomóc w ta-
kiej samodzielnej wędrówce przez wystawę.

Stanisław Zbigniew Kamieński
9.11– 2.12.2012

Józef Czapski, Wyrwane strony, Zeszyty Literackie, Warszawa 2010; s. 77/78

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

ŁAŹNIA - Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria, 
Radom - 3.X - 18.1X.2013
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Mieczysław 
SZEWcZuK

Autoportrety - zapis tego, co osobiste 

Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu w 2011 r. obchodziło jubileusz 20-lecia działalno-
ści, a w 2012 dwudziestolecie rozpoczęcia akcji gromadzenia darów (dzięki której zbiory 
placówki podwoiły się i teraz posiada kolekcję ponad 4500 dzieł). Przez te dwa lata na ko-

lejnych wystawach prezentowaliśmy ważne fragmenty kolekcji. Po kilkunastu latach działalności 
zaczęliśmy zwracać szczególną uwagę na zapisane w polskiej sztuce 2. połowy XX wieku narracje 
i sensy. Zapis tego, co publiczne i co osobiste – relacje z życia. To sztuka aktualna stworzyła nową 
perspektywę na różne obszary sztuki tamtego czasu 

Leszek Sobocki, Autoportret A.D. 1977, 1977, olej, płótno, 90x90 cm, kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej 
w Radomiu
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Po wystawach „Wspominanie wojny” i „Polityka i etyka”, prezentowanych w roku 2011, rok 2012 
rozpoczęliśmy wystawą „Rysować, malować autoportret, to znaczy opowiadać o sobie”. 

Tradycja organizowania w Radomiu wystaw portretu i autoportretu sięga lat 70. ubiegłego stu-
lecia. W latach 1978–1990 Biuro Wystaw Artystycznych w Radomiu zorganizowało pięciokrotnie 
Triennale „Prezentacje Portretu Współczesnego”, a w latach 1994–2006 Okręg Radomski Związku 
Polskich Artystów Plastyków pięciokrotnie „Triennale Autoportretu”. Malarstwo portretowe zbierały 
dwie instytucje, BWA i Muzeum Okręgowe. Kiedy w 1990 r. powołano Muzeum Sztuki Współczesnej 
(nowy oddział Muzeum Okręgowego), zbiory połączono. Powstała w Radomiu kolekcja malarstwa 
portretowego, w której jest wiele znakomitych dzieł. Muzeum Sztuki Współczesnej prezentowało 
ją już w wielu miastach. Ale tym razem pokazało wyłącznie autoportrety – obrazy, rysunki i grafiki. 

W  autoportretach artyści zapisują emocje i  myśli. Pokazaliśmy twórców należących do róż-
nych generacji, urodzonych w latach międzywojennych, ale też w połowie XX wieku (prace z lat 
1943–2005). Są w kolekcji tradycyjne rysowane autoportrety, jak np. rysunek tuszem 17-letniego 
Andrzeja Wajdy, czy akwaforta Balthusa (także podarowana przez Wajdę). Są arcydzieła malarstwa 
portretowego, np. dużych formatów obrazy Łukasza Korolkiewicza (Zbawienna nicość, 1981) i Zby-
sława Maciejewskiego (Balkon, 1980). Ale tuż obok tych tradycyjnych autoportretów były na wy-
stawie rysunki Ewy Kuryluk z serii Rysopisów (1990), wykonane na bawełnianej surówce, rozmaicie 
ułożonej i wyciętej; są na nich rysunki twarzy i rąk oraz teksty, zgodnie z mottem artystki: „piszę, 
czego nie mogę narysować, rysuję, czego nie mogę napisać”. 

Serie autoportretów, rysowanych czy malowanych regularnie przez pewien czas układają się 
w opowieści o autorach; jak rysunki Magdaleny Hoffmann i Małgorzaty Hołówki, czy też zestaw 25 
autoportretów malowanych na pudełkach po farbach w latach 1996–2004 przez Mariusza Droho-
mireckiego, tworzący Pamiętnik malarza (za podobny otrzymał w Radomiu na Triennale w 1997 r. 
główną nagrodę).

Pokazanie wśród autoportretów obrazu Kiejstuta Bereźnickiego Portret zbiorowy w  czer-
niach z 1976 r. mogło być dla oglądających zaskoczeniem. Malarz przedstawił tu dwukrotnie sie-
bie jako chłopca – obok matki. Malując obraz, wracał pamięcią do lat dzieciństwa w czasie woj-
ny. Dziełem-relacją z pobytu w obozie w Oświęcimiu jest rysunkowy tryptyk Mariana Kołodzieja  
z r. 2006, pt. Nr 432 (taki miał obozowy numer wielki scenograf). Wcześniej, w 1963, Jerzy Krawczyk 
przedstawił własną sylwetkę na obrazie Myszy i ludzie; w miejscu twarzy umieścił schemat obozu 
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Krystyna Piotrowska, Autoportret z Fredą, 1993, akwaforta, papier, 67x98,5 cm, 
kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej Radomiu, dar Artystki
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Auschwitz. Identyfikował się z kimś, kto w czasie okupacji ukrywał się, kogo umysł wypełniał lęk 
przed wywiezieniem do obozu. 

Autoportrety Leszka Sobockiego są dla nas opowieścią o zmieniającym się z latami jego sto-
sunku do rzeczywistości politycznej (na wystawie były prace z lat 70. i obraz z 2005 r.). Swoje zdzi-
wienie nową rzeczywistością roku 1990 utrwalił w autoportrecie (Ja się budzę, ja się patrzę…) Ma-
rek Sapetto. 

Stanisław Zbigniew Kamieński w cyklu czterech autoportretów (1996–2000, powielony tech-
niką serigrafii rysunek, uzupełniany kolorem, w każdym innym) opowiada, jak z latami zmienia się 
spojrzenie człowieka na świat. Najpierw patrzy z nadzieją; ale świat sprawia nam zawód, wtedy: 
„unikam spojrzenia świata” i „świat unika mojego spojrzenia”; w końcu przychodzi czas akcepta-
cji świata, gdy wydaje się, że także świat akceptuje człowieka. To wyjątkowe dzieło, o niezwykłej 
prostocie formy; mówi o sprawach uniwersalnych i najbardziej osobistych zarazem. Pokazane tu 
zostało po raz pierwszy.

Były na wystawie autoportrety w szybie – na obrazach Korolkiewicza i Marii Markowskiej, ry-
sunkach Jarosława Kawiorskiego. Autoportrety z osobami bliskimi, Markowskiej z mężem (Portret 
podwójny, 1971 – odważnie ujawniający trudne sytuacje osobiste), oraz Wiesława Obrzydowskie-
go z żoną i dziećmi (ten rodzinny portret rysowały też, a właściwie pomazały dzieci). Na grafikach 
Krystyny Piotrowskiej jest ona – z wielkimi artystami, z Rembrandtem (1994), van Goghiem i Fridą 
Kahlo (obie 1993). Młodzieńczy autoportret malarski Marka Oberländera (z 1954 r.) utrwalił jego fa-
scynację van Goghiem. Grzegorza Morycińskiego Autoportret w kimonie (1992) jest świadectwem 
fascynacji kulturą Japonii. Arkadiusz Waloch namalował siebie ze swoim nauczycielem z liceum 
plastycznego i mistrzem, Adamem Hoffmannem (Z Adamem 1979). W kolekcji jest malarski auto-
portret Hoffmanna, ale on umieszczał swoją głowę, postać, w wielu rysunkach – przedstawieniach 
symbolicznych, układających się w opowieść o egzystencji (np. Adam – człowiek ziemi 1973). Tę se-
kwencję wystawy kończył jego autoportret ze śmiercią. 

Wystawa prezentowała 70 dzieł, z czego blisko 50 prac to dary dla Muzeum Sztuki Współcze-
snej, zgromadzone przez ostatnie dwadzieścia lat. Na tej wystawie twórcy, na ogół bliscy przyja-
ciele muzeum, opowiadali o tym, co dla nich ważne.
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Łukasz Korolkiewicz, Zbawienna nicość, 1981, olej, płótno, 136x190 cm,
kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej Radomiu
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Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom 1975, polonista, 
krytyk sztuki, kurator wystaw, muzealnik. 

*
Na zakończenie muszę dodać, że nieco póź-
niej, ale też w  tym samym czasie (15.03. 
– 20.05.2012), w  Muzeum Niepodległości 
w  Warszawie prezentowana była wystawa 
65 autoportretów, pt. „Galeria autoportretu 
współczesnego 1984–1990”. Prezentowała 
obrazy z dawnej kolekcji BWA; zorganizowa-
na została z inicjatywy jej twórców, dr Ewe-
liny Pierzyńskiej-Jelskiej i  Andrzeja Jelskie-
go. Przygotowali ją, by przypomnieć o tych 
zbiorach po ponad dwudziestu latach od li-
kwidacji galerii. 

Rzeczywiście tak jest, że tylko nieliczne 
obrazy z tych zbiorów pojawiają się na wysta-
wach organizowanych przez Muzeum Sztu-
ki Współczesnej, zarówno na tych problemo-
wych, jak i pokazach portretów. Bardzo czę-
sto – przy różnych okazjach – Muzeum pre-
zentuje portrety autorstwa Edwarda Dwur-
nika (Agnieszka Osiecka, Tomasz Stańko oba 
1978, Autoportret 1983). Wielokrotnie poka-
zywaliśmy autoportrety Jerzego Krawczyka 
(Autoportret z kwiatami 1966), Marii Anto (Au-
toportret podwójny 1973), Wiesława Szambor-
skiego (Zaczynam autoportret 1983), Antonie-
go Fałata, Andrzeja Sadowskiego, Zbysława Maciejewskiego, Andrzeja Okińczyca (Autoportret za 
szybą dymną 1983), Stanisława Baja, a na wystawach problemowych także Jerzego Dudy-Gracza 
(Ora et colabora 1983), Krzysztofa Jackowskiego (Autoportret w czerwieni 1987), Ludwika Jaksztasa 
(na tle blokowiska). Znalazły się więc w tych zbiorach obrazy wybitne, ale jest to tylko część zgro-
madzonej przez BWA kolekcji. Zdarzało się, że portrety autorstwa tych samych artystów trafiały 
do obu kolekcji, tworzonej przez BWA i muzealnej (np. Zbysława Maciejewskiego, Leszka Soboc-
kiego). Niekiedy obie instytucje kupowały portrety z tej samej wystawy, kolejnego Triennale. (To 
było możliwe w czasach, gdy niemal wszystkie instytucje miały pieniądze na zakupy dzieł sztuki).

Mieczysław Szewczuk

 
Wystawa: „Rysować, malować autoportret, to znaczy opowiadać o sobie. Malarstwo, rysunek, grafika z ko-
lekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu”; Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom; 13.01.– 9.04.2012 r.

Autorzy prac: Balthus, Kiejstut Bereźnicki, Izaak Celnikier, Mariusz Drohomirecki, Tadeusz Dudziński, Ha-
lina Hermanowicz, Adam Hoffmann, Magdalena Hoffmann, Małgorzata Hołówka, Stanisław Zbigniew Ka-
mieński, Zbigniew Karpiński, Jarosław Kawiorski, Edward Kiełtyka, Marian Kołodziej, Łukasz Korolkiewicz, 
Jerzy Krawczyk, Ewa Kuryluk, Zbysław Marek Maciejewski, Krzysztof Mańczyński, Andrzej Markiewicz, 
Maria Markowska, Grzegorz Moryciński, Marek Oberländer, Wiesław Obrzydowski, Władysław Paciak, Kry-
styna Piotrowska, Marek Sapetto, Hieronim Skurpski, Leszek Sobocki, Barbara Szajdzińska-Krawczyk, An-
drzej Wajda, Arkadiusz Waloch, Paweł Warchoł. 

Edward Kiełtyka, Autoportret, 1976, olej, tektura, 
39,5x29,5 cm, kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej Ra-
domiu
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Mieczysław 
SZEWcZuK

O jubileuszu 90-lecia muzeum w Radomiu

W 2013 r. Muzeum im. Jacka Malczewskiego obchodziło jubileusz 90-lecia. Jubileusz jednej 
z najważniejszych instytucji kulturalnych miasta był skromny, obchodzony w Noc Muze-
ów, wśród wielu atrakcji. Ale dwa wydarzenia trzeba odnotować: wystawę jubileuszową 

i wydawnictwo.

Skrót historii muzeum
Jednak najpierw chciałbym przypomnieć kilka dat. Początki muzeum w  Radomiu to rok 1909. 
W tym roku ksiądz Jan Wiśniewski (1876–1943), historyk regionalista, kolekcjoner, patriota, udo-
stępnił zwiedzającym swoje prywatne zbiory pamiątek jako Muzeum Polskiego Towarzystwa Kra-
joznawczego, w mieszkaniu na plebanii, czyli w budynku, który jest pozostałością radomskiego 
zamku. Tym samym otworzył pierwsze w mieście muzeum. W 1913, wyjeżdżając z Radomia, zde-
cydował się część zbiorów podarować miastu (dzieła sztuki sakralnej, m.in. obraz Cranacha, dał 
do Muzeum Diecezjalnego w Sandomierzu, a rękopisy do Biblioteki Jagiellońskiej). Przekazał je ra-
domskiemu oddziałowi Polskiego Towarzystwa Krajoznawczego, pod warunkiem zorganizowania 
w ciągu roku muzeum. Wybuchła I wojna światowa i muzeum nie powstało w tym czasie (zbiory 
niszczały). Dopiero w 1923 r. udało się otworzyć w gmachu starostwa muzeum PTK, które jednak 
w okresie międzywojennym nie miało stałej siedziby i kilkakrotnie zmieniało lokalizację. Ale zbio-
ry powiększały się – dzięki darom.

W czasie okupacji w zamkniętym dla publiczności muzeum malarz i twórca zbiorów etnogra-
ficznych, Stanisław Trzebiński, prowadził (pod nadzorem gestapo) prace inwentaryzacyjne, a po 

Jacek Malczewski, Zatruta studnia z autoportretem, 1916, olej, tektura, 99,5 x 148,7 cm
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ich zakończeniu został w 1942 r. aresztowany i wywieziony do Auschwitz (gdzie zmarł w 1943 r.). 
Muzeum było odtąd dostępne tylko dla publiczności niemieckiej. 

W 1945 r. powstało Muzeum Miejskie przy ówczesnej ulicy Nowotki, które w 1964 zostało prze-
mianowane na Muzeum Regionalne, a w 1975 przekształcone w Muzeum Okręgowe. Od 1991 r. 
główną siedzibą muzeum jest gmach dawnego kolegium pijarów w Rynku. W 1993 r. Muzeum 
Okręgowe otrzymało imię największego z artystów urodzonych w Radomiu, Jacka Malczewskie-
go. Od 1999 r. nazywa się Muzeum im. Jacka Malczewskiego.

Z mojej perspektywy 
Jako pracownik Muzeum im. Jacka Malczewskiego z najdłuższym stażem (zacząłem pracę w Mu-
zeum Okręgowym w 1975 r.), byłem w końcu lat 70. jednym ze współpracowników dyrektora To-
masza Palacza (1934–2009), który zmieniał małe muzeum powiatowe w instytucję wojewódzką. 
Wyznaczył kierunki rozwoju placówki – muzeum wielodziałowego. Najważniejszym celem było 
stworzenie kolekcji dzieł Jacka Malczewskiego i galerii malarstwa przełomu XIX i XX wieku; po-
nadto – powiększenie zbiorów dokumentujących historię Radomia i  przyrodniczych, stworze-
nie kolekcji sztuki współczesnej oraz kolekcji malarstwa nieprofesjonalnego. W stanie wojennym, 
w 1983 r., dyrektor musiał opuścić muzeum. A mimo to wiele z jego planów udało się zrealizować; 
rozpoczęte wtedy działania przy tworzeniu kolekcji – mimo trudności – były kontynuowane. Ko-
lejny dyrektor, Janusz Pulnar (1940–2013), skupił swoją uwagę nie na powiększaniu zbiorów, a na 
organizowaniu wielkich wystaw historycznych i historyczno–literackich, które przyniosły placów-
ce rozgłos w całym kraju. Nie jest jednak moim celem pisanie historii muzeum, jedynie przywoła-
łem niektóre fakty. Z okazji jubileuszu. A historię muzeum być może napisze ktoś z okazji stulecia. 
To trudne zadanie; zbiory powiększały się, ale też ulegały rozproszeniu; brak dokumentów doty-
czących dawnych zbiorów, a historia muzeum po II wojnie uwikłana jest w politykę.

Muszę dodać, że zbiory etnograficzne znalazły się w powołanym w 1976 r. Muzeum Wsi Ra-
domskiej czyli skansenie, zaś w oparciu o tworzoną od końca lat 70. kolekcję wybitnych dziel sztu-
ki współczesnej, w 1990 r. powołany został nowy oddział: Muzeum Sztuki Współczesnej. Wów-
czas było to pierwsze w Polsce muzeum sztuki współczesnej, które w 1992 r. rozpoczęło akcję gro-
madzenia darów – i w ten sposób zgromadziło ponad 2500 dzieł. (Zbiory oddziału to teraz 4500 
dzieł. Wybitni polscy artyści kilku pokoleń stali się współtwórcami kolekcji i programu radomskie-
go muzeum sztuki). 

Wystawa jubileuszowa
Przy wejściu na wystawę wisiały dwa eksponaty: Portret ks. Jana Wiśniewskiego, założyciela mu-
zeum (namalowany w 1941 r. przez innego wybitnego księdza związanego z Radomiem, Włady-
sława Paciaka), a obok afisz Muzeum Oddziału Radomskiego Polskiego Towarzystwa Krajoznaw-
czego, z informacją, kiedy można je zwiedzać na plebanii, podpisany: Kustosz Muzeum X. Jan Wi-
śniewski. Nie ma daty, ale z pewnością z 1909 r. 

Wystawa jubileuszowa – wzorowana na XIX-wiecznych prezentacjach – przygotowana zosta-
ła w wielkiej, klasycystycznej sali w gmachu popijarskim przez Grażynę Głuch, na co dzień kon-
serwatora. Wystawa ukazywała różnorodność zbiorów zgromadzonych dziś w Muzeum im. Jac-
ka Malczewskiego. Wiele eksponatów pokazywanych rzadko, a jeśli chodzi o przywiezioną do Ra-
domia w czasie okupacji kolekcję „egzotyki”, czyli obiektów różnych kultur świata (zwracała uwa-
gę XVIII-wieczna zbroja samurajska), przez lata zdeponowaną w muzeach Łodzi i Warszawy – po 
wojnie po raz pierwszy. Można było obejrzeć eksponaty ze zbiorów wszystkich działów: archeolo-
gii, historii, przyrody, sztuki dawnej, sztuki nieprofesjonalnej i oddziału Muzeum Sztuki Współcze-
snej. Łącznie ponad 200. Kuratorka wystawy połączyła je w sposób przemyślany i ekspozycyjnie 
efektowny. Stworzyła okazję do obejrzenia zgromadzonych tu takich skarbów, jak rysunek Chopi-
na przedstawiający Samuela Bogumiła Lindego, czy arcydzieło snycerskiego rzemiosła, „Rzeźba 
z godłem państwowym…”, popularnie nazywane „ołtarzem Józefa Piłsudskiego”. Któremu twór-
ca tego dzieła, Wincenty Flak (1870–1943), rzeźbiarz amator, złożył w 1937 r. hołd. Dokument wiel-
kiego patriotyzmu tamtych lat. Wątek prezentujący pamiątki radomskie z XIX i początku XX wie-
ku był jednym z najważniejszych. 

Ponieważ czynne były równocześnie galeria malarstwa polskiego i wystawa dzieł Jacka Mal-
czewskiego, pokazane wtedy arcydzieła malarstwa należą do zbiorów Muzeum Sztuki Współcze-
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snej (obrazy Tadeusza Brzozowskiego, Wojciecha Fangora, Zbysława Marka Maciejewskiego, Ja-
dwigi Maziarskiej, Zbigniewa Tymoszewskiego…). Każdy ze zwiedzających odnajdywał obiekty, 
o których istnieniu w Radomiu dotąd nie wiedział. 

Wydawnictwo
Jako wydawnictwo jubileuszowe muzeum przygotowało katalog dzieł Jacka Malczewskiego, ma-
larstwa i rysunku, prezentujący też wiersze i archiwalia. Obszerny, dobrze zaprojektowany i wyda-
ny. Tytuł: „Jacek Malczewski znany i nieznany”. Na taką prezentację zbiorów czekaliśmy od lat, choć 
właśnie w ostatnich latach kolekcja rysunków i archiwaliów znacznie się powiększyła. 

Historię kolekcji napisała, opracowała obrazy (52 pozycje katalogu) i rysunki (64 pozycje) Pau-
lina Szymalak. Poezje Malczewskiego, czyli zgromadzone w muzeum rękopisy jego wierszy – pre-
zentuje Ilona Pulnar-Ferdjani (już na początku czytamy fragment listu ojca malarza, który wcześnie 
dostrzegł, że syn chętnie pisze wiersze, choć nie ma w tym kierunku zdolności!). 

Chciałbym tu – jako świadek i uczestnik wydarzeń – napisać o faktach, o których autorki nie na-
pisały w katalogu. Przede wszystkim o ludziach, którzy tę kolekcję stworzyli. Tak się złożyło, że każ-
da z osób kierujących muzeum zakupiła przynajmniej jeden ważny obraz Malczewskiego. 

W 1960 r. Anna Apanowicz (1915–2010) Zatrutą studnię z chimerą (z 1905 r.). To był pierwszy ob-
raz artysty zakupiony przez muzeum. Dzieło wyjątkowe, dobrze znane wszystkim, którzy intere-
sują się twórczością i wyobraźnią malarza. Do dziś pozostaje jednym z najczęściej reprodukowa-
nych obrazów Malczewskiego. Przez długie lata było i nadal pozostaje znakiem firmowym radom-
skich zbiorów. 

Potem kupowali kolejni dyrektorzy (już za moich czasów): Tomasz Palacz w 1977 Zatrutą studnię 
z autoportretem (1916), Janusz Pulnar w 1986 Autoportret z Muzą (1908), a Adam Zieleziński w 2010 
Scenę alegoryczną z portretem sióstr (z 1921 r.). Najwięcej dzieł Malczewskiego kupiło muzeum za 
dyrekcji Tomasza Palacza, np. w 1979 r. aż 8 prac, w tym takie dwa obrazy, jak Portret Piotra Hubal-
Dobrzańskiego (1914) i Pokusa (1918), czyli portret Marii Balowej z Malczewskim jako faunem (teraz 
na okładce katalogu). Dziś nie można tego sobie wyobrazić, że w jednym roku... Widzieliśmy, z jaką 
determinacją dyrektor starał się o fundusze na zakup kolejnych dzieł. Duży zestaw dzieł zakupiono 
też na początku dyrekcji Janusza Pulnara, np. w 1985 r. 5 obrazów, niewielkich, ale był wśród nich 
efektowny Portret mężczyzny (z 1913). 

Najdłużej tworzyła te zbiory Katarzyna Posiadała (w muzeum pracowała w latach 1976–2011  
– i przez długie lata kierowała działem sztuki). Ważne, że umiała tworzyć kolekcję dzieł Malczew-
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skiego w taki sposób, by uzyskać równowagę – w kolekcji i na wystawach – między obrazami o róż-
nym charakterze, malowanymi „gładko”, w których malarz ulegał gustowi środowiska, a tymi, w któ-
rych z pełną swobodą ujawniał swój talent (co nie zawsze udaje się kuratorom wystaw i czasami 
mamy wrażenie, że Malczewski był głównie twórcą kiczu). 

I  najważniejsze: zdobyła zaufanie, przyjaźń Krzysztofa Malczewskiego (wnuka Jacka, a  syna 
Rafała), który podarował wielkie archiwum rodzinne (cenne dokumenty, listy, fotografie, dyplo-
my) – i pamiątki. Po jego śmierci żona, Krystyna Malczewska, podarowała muzeum (w 2006 i 2007) 
w imieniu męża 5 obrazów jego dziadka, w tym dwa tak świetne: Portret Rafała Malczewskiego 
z żoną (z 1922 r.) i Portret Rafałka z gołębiami (ok. 1900). Muzeum otrzymało w darze wielki mają-
tek. Zasługi Katarzyny Posiadały są ogromne – przede wszystkim to ona stworzyła kolekcję, która 
pozwala radomskiemu muzeum tak wszechstronnie pokazywać twórczość i postać patrona. A po-
zyskane przez nią w depozyt i eksponowane okresowo, wybitne obrazy, także arcydzieła, obrazy 
intrygujące (jak U źródła życia, ok. 1911), decydowały, że przez lata w radomskim muzeum można 
było oglądać duży zespół dzieł na najwyższym poziomie. (Niestety, nie ma już teraz w muzeum 
najcenniejszej ze zdeponowanych prywatnych kolekcji – 7 znakomitych obrazów, wśród których 
był właśnie ten, ważny dla mnie: U źródła życia). 

Chciałbym tu przywołać jeszcze osobiste wspomnienie. Ja zakupiłem do zbiorów Chimerę 
z 1909 r., jeden z najważniejszych w kolekcji obrazów szkicowych. Kupowaliśmy go w grudniu  
1981 r., już po ogłoszeniu stanu wojennego (w muzeum były jeszcze pieniądze) i podróżowałem do 
Krakowa całkowicie pustym pociągiem (okazywałem podczas kontroli delegację). Obraz pokazuje, 
jak mistrzowskim gestem malował Malczewski, jak niewiele dotknięć pędzlem wystarczyło mu, by 
stworzyć świetny obraz. I znakomicie zestawia się z „Zatrutą studnią z chimerą”, z 1905 r., najważniej-
szym z radomskich arcydzieł.
*
Zdarza się, że prowincjonalne muzeum prezentuje sztukę na najwyższym poziomie. Wtedy zbio-
ry muzeum służą promocji miasta. Pierwsze obrazy Jacka Malczewskiego (Autoportret, ok. 1920 
i tryptyk Mój pogrzeb, 1923) kupił Radom już w latach dwudziestych XX wieku, zgodnie z uchwałą 
Rady Miejskiej z 30.06.1925 r., by m.in. w ten sposób – kupując obrazy od artysty – uczcić 50-lecie 
jego pracy twórczej (w 1946 r. Zarząd Miejski przekazał je do zbiorów muzeum). Gromadzona tak 
długo kolekcja dzieł Jacka Malczewskiego stwarza więc Radomiowi szansę takiej promocji. Mal-
czewski to jeden z największych malarzy epoki. Stworzył jeden z najbardziej fascynujących świa-
tów wyobraźni w polskiej sztuce. W radomskiej kolekcji są obrazy przedstawiające ten świat, na 
najwyższym poziomie artysty, ale też inne – dla nas również ważne – bardziej osobiste, ukazujące 
rodzinę, jego związki z Radomiem i regionem. 

Mieczysław Szewczuk
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Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, dyplom 1975, polonista, 
krytyk sztuki, kurator wystaw, muzealnik. 
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SOKOLOvA 

Kilka impresji i refleksji
o wystawie Kremnickie spotkania
od jednej z kuratorów wystawy

Aby wystawa artystyczna – która nie ma wspólnego tematu określonego merytorycznie, jest zbio-
rową i plastycznie różnorodną – była dobrą, potrzebnych jest kilka warunków, reguł oraz ich prze-
strzeganie. Te reguły nie są nigdzie ściśle określone, ani napisane. Trzeba je po prostu „wyczuć“ 

realizując ekspozycję. Najistotniejsze są tylko te ogólnie znane fakty. Przede wszyskim, że muszą być 
do dyspozycji dzieła wysokiej (czy przynajmniej dobrej) jakości, interesujące. To zawsze zależy od po-
ziomu artystycznego prac autorów i ich indywidualnych programów twórczych. Następnie, dla ekspo-
nowania tych prac jest potrzebna taka przestrzeń, której możliwości wystawowe będą korespondować 
z charakterem prac. I w końcu, musi istnieć wrażliwy kurator, który zdecyduje się na taki (mniej – wię-
cej kompromisowy) sposób instalacji dzieł, aby wystawa robiła wrażenie przestrznnej całości estetycz-
no-wizualnej i przy tym jednocześnie umożliwiała osobne brzmienie pojedynczych, prezentowanych 
prac. W dzisiejszych czasach osoba kuratora wystawy artystycznej stała się w świecie sztuki ważną. To 
generalnie kurator – już od lat 70. XX wieku – decyduje o wyborze autorów i ich konkretnych dzieł na 
wystawę. On jest autorem wystawy, tzn. autorem oglądanej przez widza koncepcji ekspozycji. Nadal są 
jednak wystaw, w realizacji których kurator nie ma aż tak swobodnej realizacji, np. realizując wystawy 
pokonkursowe, gdzie przy wyborze prac jest apriorycznie ważna decyzja jury. Należą do nich też wy-
stawy typu salonowego, gdzie kurator zwykle nie ma możliwości co do wyboru autorów oraz ich prac. 
W obu tych sytuacjach kurator spełnia tylko funkcję realizatora sposobu aranżacji dzieł w przestrzeni 
ekspozycyjnej i kontekście innych, eksponowanych dzieł wystawy. 

Jaki był charakter wystawy „Kremnickie spotkania“ i jakie były warunki jej realizacji? Tę wystawę 
można scharakteryzować jako międzynarodową (polsko – słowacką), i salonową. To znaczy, wystawia-
ne dzieła nie były selekcjonowane przez kuratorów i sami autorzy decydowali o tym, co chcą na wy-
stawie pokazać. Dodatkową, charakteryzującą ją cechą był fakt, iż autorzy to artyści profesjonalni i jed-
nocześnie pedagodzy. Nie jest więc przypadkiem, że celem tej wystawy było nie tylko prezentowanie 
twórczości artystów, ale też zaprezentowanie wartości warsztatowych, poziomu umiejętności peda-
gogów – plastyków z dwóch państw i z dwóch różnych rodzajów szkół. Jednej większej, zorientowa-
nej na kształcenie samodzielnych artystów (Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej im. K. Pułaskie-
go – dziś Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu) i drugiej, mniejszej, edukują-
cej przyszłych nauczycieli wychowania plastycznego (Katedry Kultury Plastycznej Wydziału Pedago-
gicznego Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy ze Słowacji). Dlatego też, polską kolekcję za-
stępowało nieporównywalnie więcej autorów – 25., podczas gdy liczba słowackich była mniejsza, tyl-
ko 9. W sumie 34 twórców pokazało prace malarskie, rysunkowe, graficzne, fotograficzne, komputero-
we, przestrzenne (rzeźby). Większość z nich była dziełami sztuki wysokiej, ale było też, choć niewiele, 
prac dizajnerskich (tzn. dzieła sztuki użytkowej, designu). Różnorodność indywidualnych programów 
twórczych i różne techniki autorów wzbogaciły polemikę osobistych języków artystycznych. Koncep-
cję instalowania poszczególnych prac w galerii determinowała sytuacja in medias res. Bowiem, nie moż-
na było wcześniej zrobić dokładnego scenariusza wystawy, jedynie ogólną koncepcję ekspozycji. Co 
więcej, realizatorów wystawy determinowała głównie duża ilość dzieł i niewielkie możliwości ich prze-
strzennego eksponowania, aczkolwiek sama przestrzeń galerii Muzea Monet i Medali w Kremnicy ko-
respondowała z charakterem prac.

Kuratorów wystawy Kremnickie spotkania było trzech. Z Polski dwóch (S. Z. Kamieński, M. Strze-
lec) a ze Słowacji jeden (autorka tego tekstu). Tak naprawdę sama forma interpretacji wizualnej w gale-
rii była wynikiem pracy pięciu osób, pomimo oficjalnych kuratorów – też jednego wystawiającego au-
tora (M. Urbańskiego) i jednej pracownicy muzeum (J. Kollárikovej). Jedynie wspólną, zgodną współ-
pracą, uwzględnianiem wzajemnych konsultacji udało się w danej przestrzeni zdobyć harmoniczne 
brzmienie tej prezentacji, jako całości i jednocześnie optymalnego eksponowania pojedynczych dzieł. 
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Przestrzeń ta nie była zbyt dużą a prac było do niej bardzo wiele. Konieczne było ich selekcjonowanie 
na miejscu, ciągle zważając na możliwości instalowania ich tak, aby każdy z autorów prezentował przy-
najmniej jedną pracę. Swoją rolę grał nie tylko demokratyczny punkt widzenia tego problemu, także 
uwzględnienie osiągnięć artystycznych pojedynczych autorów. Na koniec udało się to osiągnąć. Nawet 
tak, że i jedno dzieło wystarczająco reprezentowało wysiłek twórczy jego autora, określając go na sce-
nie sztuki współczesnej (polskiej, słowackiej czy międzynarodowej). Ten ostatni warunek był najwięk-
szą trudnością, bo niektórzy wybitni autorzy reprezentowani byli tylko jedną pracą. Nawet w kilku przy-
padkach nie decydowała ani ilość pokazanych prac danego autora, ani usytuowanie jego dzieła w któ-
rejś z trzech sal wystawowych; z których druga była (w kodowaniu wartości prezentowanych prac) naj-
bardziej eksponowaną; i pierwsza – wstępna, była najmniej zauważalną (z punktu widzenia odbiorcy). 
Wbrew tym dyspozycjom, charakter indywidualnych programów twórczych pozwalał podzielić dzieła 
na kilka grup – kolekcji eksponowanych razem, lub wykorzystać niektóre jako wizualny element łączą-
cy. Charakter ekspozycji określały jednak dzieła czysto abstrakcyjne – głównie abstrakcji geometrycznej 
(konstrukcyjnej i częściowo lirycznej) – i też dzieła, które rzeczywistość wyabstrahowały do jej podsta-
wowych znaków, pozostawiając czytelność rzeczy. Drugą główną grupę zastępowały dzieła figuracyj-
ne, zdecydowanie mimetyczne. Były one najbardziej wyrazowo zróżnicowane (tematycznie i formalnie).

Co wskazywało na to, że możemy wystawę uważać za dobrą i interesującą? Odpowiedź na to ostat-
nie pytanie będzie w każdym przypadku subiektywną oceną, bo nie można pozbyć się osobistych pre-
ferencji, ani osobistych interpretacji. Wbrew temu, spróbuję podać parę spostrzeżeń. Argumentacja 
moja jest kompromisowa, bo taką uważam za uczciwą, odpowiadającą rodzajowi i charakterowi wy-
stawy. Poziom pokazu determinowało głównie to, że brali w niej udział dobrzy, nawet i wybitni artyści 
i większość z nich chciała pokazać przykłady ze swoich najlepszych – albo przynajmniej lepszych – prac. 
Uważam, że każdy z twórców chciał być prezentowany tak, aby dzieło reprezentowało jego indywidu-
alny wysiłek twórczy (i też tak), aby jedna praca reprezentowała go godnie. To przy instalacji dzieł bar-
dzo ułatwiało pracę kuratorów. Każda z trzech sal wystawowych była zrealizowana tak, aby w kolej-
ności ich prezentowania elementem łączącym był charakter estetyczny dzieł, tzn. formalnie i ideowo 
powiązane poszukiwania artystyczne a nie pojedyncze media. Natomiast różnorodność programów 
twórczych autorów umożliwiała rozegranie dynamiki instalacji przestrzennej rytmem kontrastów, dia-
logów poglądów artystycznych. Wystawa uzyskała tym równowagę jakościową w swojej całości. Jedy-
nym problemem był fakt, że w ramach wystawy musiały połączyć się nie tylko prace społecznie nieza-
leżne – estetycznie autonomiczne, ale i prace autorów zajmujących się sztuką stosowaną w dziedzinie 
projektowania graficznego (których było tylko trzech, ale autorów wzajemnie nieporównywalnych). 
Była to niezwykła sytuacja. Z tego powodu podjedliśmy decyzję umieszczenie prac dizajnerskich (ko-
munikacji wizualnej) w pierwszej – wstępnej sali. W ten sposób znalazł się w niej słynny reprezentant 
współczesnego polskiego plakatu P. Kunce.

Myślę, że na ogólne wrażenie z wystawy znaczący wpływ miał wygląd instalacji dzieł w drugiej, 
centralnej i zarówno największej sali wystawowej. Obrazy pokazane w niej oscylowały między wyra-
żaniem się czysto abstrakcyjnym i zobrazowaniem rzeczy mniej optycznie rozpoznawalnych, znanych, 
ale czasami przesuniętych do obszarów czysto figuracyjnych. Przy obu miejscach wstępu do tej sali 
umieszczone były i dobrze widocznie prace sztuki abstrakcyjnej. Był to estetycznie dominujący punkt, 
będący czystym językiem sztuki plastycznej (budowanie kompozycji opartej na linii, kształtach, kolo-
rach lub strukturach). Tę sztukę wyrażania się poprzez samodzielną formę wizualną reprezentowały 
głównie dzieła: H. Hoffmana, A. Olszewskiego, M. Dańskiego, A. Gieragi, S. Z. Kamieńskiego, W. Jelonka,  
A. Węgłowskiego, H. Wojdały-Markowskiej, B. Klimek-Kurkowskiej i A. Markiewicza. Formy czystej abs-
trakcji dopełniały eksponaty eliminujące granicę między abstrakcją i figuratywnością (A. Romaniuka,  
R. Kołodzieja, A. Brzegowego, J. Trojana), filozoficznie lub formalnie, bezpośrednio łączące te dwa nur-
ty (K. Nowickiej-Urbańskiej, K. Pietrzak, J. Uhela, J. Husara). Płynnie z nimi rezonowały mikrosondaże do 
świata natury M. Strzelec i dwie miniaturowe prace, jednoznacznie figuratywne aż do hiperrealizmu Ł. 
Rudeckiego. Sposób plastycznego wyrażania się tych dwóch artystów w wystawionych dziełach kusił 
widza do kontemplacji jakości samotnych form, co korespondowało z sensem abstrakcji. 

Bezproblemowe połączenie tych delikatnych prac pełnych niuansów i jednocześnie odmiennych 
w wyrazie umożliwiało podzielenie przestrzeni montowaną ścianą instalacyjną. Był to pragmatyczny 
powód, bo ta ściana usunęła realnie grożące zakłócenia między pracami metafizycznymi, racjonalny-
mi, lirycznymi, mocno ekspresyjnymi, a nawet ironicznymi. 
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Charakter tego centralnego pomieszczenia pozwolił na płynne nawiązanie do dalszych eksponatów 
w ostatniej, o wiele mniejszej sali wystawowej. Swoje miejsce znalazły w niej prace zorientowane w kie-
runek sztuki neokonceptualnej, postmodernistycznej. Chociaż taka charakteryzacja nie jest pewnie do-
skonała – jest raczej mglistą, ale wszystkie prezentowane w tej sali prace miały te cechy współczesne-
go myślenia artystycznego. Umożliwiało to wskazanie i wyeksponowane w nich specyficzności strate-
gii twórczych, w których (wydaje mi się) swą rolę grał ukryty element narracyjny. Dzieła w tej trzeciej 
sali były zatem bardziej ironiczne, aż sarkastyczne (M. Sokol), bardziej egzystencjalnie – subiektywne, 
ekspresyjne (R. Kmetova, J. Kožuškova), lub odwrotnie bardziej dokumentalne liryczne i duchowe (M. 
Urbański, E. Hnatova, B. Łukaszewski). Elementem łączącym te dzieła było wyrażenie obrazowe odczu-
wania czegoś na krawędzi między istnieniem codziennym – zmysłowym i ponadzmysłowym – trans-
cendentalnym i zarówno/albo element jakiegoś dystansu, czy nawet wizjonerstwa.

Na koniec wspomnę impresję z wstępnej sali. Taką odwróconą refleksje robię z jednego ważnego 
powodu. Ta przestrzeń podczas realizowania wystawy uzyskała swój ostateczny wygląd jako ostatnia, 
choć (jak już wspomniałam) aprioryczną decyzją kuratorów było, że w tej wstępnej przestrzeni będą 
umieszczone dzieła projektowania graficznego dwóch autorów (P. Kunca, M. Bartka). Do estetycznego, 
wizualnego brzmienia ich prac były wybierane dalsze prace. Zupełnie inny charakter miały natomiast 
małe ilustracje książek dziecięcych K. Lucinkiewicza, których instalowanie w ramach wystawy było chy-
ba największym kompromisem. Dalsze dzieła były już z obszaru sztuki autonomicznej (prace A. Kwie-
cień, K. Łyszcza, Sz. Piasty), do których należą – wbrew technice – również miniaturowe, subtelne tkani-
ny E. Staniszewskiej. Wszyscy ci twórcy reprezentowali nie tylko różne dziedziny sztuki użytkowej lub 
wysokiej i różne generacje autorów, ale też różne poziomy artystyczne. W końcu udało się osiągnąć to, 
że sala wstępna stała się równowartościową wobec pozostałych i jednocześnie w pełni prezentującą 
całą wystawę. W moim postrzeganiu, była ona dla czytania wystawy przez swoją heteronomiczność 
jakimś lustrem oddającym charakter całej ekspozycji: mozaiką osobistych programów twórczych, ar-
tykułowanych językiem różnych mediów plastycznych. 

Po każdej wystawie artystycznej zostaje ślad materialny – dokumentacyjny, nawet po tej niedobrej. 
Tej wystawie towarzyszył katalog dwujęzyczny z tekstem recenzentów – polskim Tamary Książek i sło-
wackim Katariny Sokolovej, zgodnie z ich znajomością indywidualnej twórczości pojedynczych auto-
rów. Ma on objętość 55 stron i wszystkie cechy porządnego, prawidłowego materialu dokumentacyj-
nego, informacyjnego. Redakcyjnie przygotował go prof. Stanisław Zbigniew Kamieński, który zrobił 
też jego wizualną formę. Katalog został zrealizowany dzięki partycypacji w kosztach druku wystawia-
jących autorów oraz osobnemu, finansowemu wsparciu dziekana Wydziału Sztuki Uniwersytetu Tech-
nologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego, prof. Aleksandra Olszewskiego. Jest to świa-
dectwo nie tylko zainteresowania autorów ideą wystawy, potrzeby publicznego prezentowania swo-
ich dzieł, ale też, myślę, świadectwem dziwnej sytuacji współczesnej kultury. A może skali wartości dzi-
siejszego społeczeństwa? Nie znalazł się bowiem, żaden inny sponsor tej wystawy. Wydarzenia spor-
towe – mecze, czy wybory miss nie mają takich problemów (w dzisiejszych czasach kryzysu, i nie mu-
szą to być wydarzenia na poziomie międzynarodowym – wystarczy regionalnym, lokalnym). Z drugiej 
stronie, to właśnie chęć przekonywania trudności (absurdów życia dzisiejszego) daje sztuce silę. Nieste-
ty, dobre – uczciwe prezentowanie sztuki to dzisiaj zwykle jest osobistą sprawą, indywidualną pojedyn-
czych twórców, artystów i czasem też kuratorów, a nie show-bizensu. Wystawa Kremnickie Spotkania 
bez względu na swój oficjalny charakter, wynikający ze społecznej roli instytucji organizujących ją, była 
wynikiem głównie osobistych a nie komercyjnych zainteresowań. Wydaje mi się, że pewnie z tego po-
wodu nikt z autorów nie chciał widza szokować „odkryciem Ameryki“. I to w dzisiejszych, trudnych dla 
świata sztuki czasach jest istny rarytas. 

Katarina Sokolova
sierpień 2012

Autorka, dr historyk sztuki, adiunkt Uniwersytetu M. Beli w Bańskiej Bystrzycy.
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Od dworu-wieży mieszkalnej kanonika Sadłochy Niżeńskiego  
– do prywatnej własności Zygmunta III. 

Uwagi w sprawie przemian terenu i zabudowy późniejszego kom-
pleksu architektonicznego Warszawskiego Towarzystwa

 Dobroczynności zw. Res Sacra Miser (i inne uwagi)* 

Jacek
GAJEWSKI

dzieje i szczególny charakter architektury rezydencjonalnej w Warszawie (a właściwie archi-
tektury i małej urbanistyki zespołów rezydencjonalnych), są ściśle powiązane ze znacze-
niem Warszawy (jako miejsca) na mapie politycznej Polski. Początkowo, po inkorporacji Zie-

mi Warszawskiej do Korony Królestwa Polskiego – m.in. znaczenia Warszawy jako swoistej rezy-
dencji „etapowej”, w której dwór zatrzymywał się w przejazdach pomiędzy dwoma stolicami: Kra-
kowem i Wilnem, z czasem zaś – Warszawy jako centralnego ośrodka dyspozycji władzy, stałej ofi-
cjalnej rezydencji władzy ustawodawczej i rezydencji zwyczajnej władcy. 

Przemiany, którym podlegało znaczenie polityczne Warszawy (znaczenie Warszawy nie jako 
miasta, ale właśnie: jako miejsca), miały też swój pośredni wpływ na dzieje zagospodarowania ar-
chitektonicznego terenu, na którym znajduje się kompleks zabudowań Warszawskiego Towarzy-
stwa Dobroczynności (obecnego zakładu opiekuńczego Caritas Diecezji Warszawskiej) zw. Res Sa-
cra Miser; terenu należącego kolejno: do sekretarza królewskiego i kanonika kapituły warszawskiej 
Kaspra Sadłochy Niżeńskiego, następnie do potężnych rodów magnackich odgrywających znaczą-
cą rolę w polityce wewnętrznej, ale też i zagranicznej państwa – Kiszków, a zwłaszcza Mniszchów, 
przejściowo do podkomorzego w. koronnego Andrzeja Boboli i wreszcie do Zygmunta III (jako wła-
sność prywatna króla) oraz królewicza Władysława Zygmunta Wazy, z kolei – do podkomorzego 
nadwornego kor. Adama Kazanowskiego, wdowy po nim Elżbiety ze Słuszków, 2. v. za Hieronimem 
Radziejowskim, następnie Lubomirskich, karmelitanek bosych i, w końcu – w warunkach kadłubo-
wej suwerenności Królestwa Polskiego oraz w dobie zaboru rosyjskiego – do Warszawskiego To-
warzystwa Dobroczynności. Obecnie zespół zabudowań – pozostałości po słynnym pałacu Kaza-
nowskich – jest własnością Centrum Charytatywnego pod dawną nazwą Res Sacra Miser, którym, 
jak wspomniano, zarządza instytucja charytatywna Konferencji Episkopatu Polski Caritas Polska Ar-
chidiecezji Warszawskiej. Znajdujący się zaś w obrębie zabudowań kościół pw. Niepokalanego Po-
częcia Najśw. Maryi Panny włączony obecnie został do parafii pw. św. Jana Chrzciciela w Warszawie. 

Rezydencja, którą po roku 1628 (zapewne na przełomie lat 20/30 XVII wieku), niemal przed śmier-
cią, zaczął na tym miejscu wznosić Zygmunt III z przeznaczeniem na prestiżową siedzibę Władysła-
wa Zygmunta Wazy, kreowanego przez ojca prawie oficjalnie na następcę tronu – ostatecznie zreali-
zowana została przez Adama Kazanowskiego podkomorzego nadw. kor. 1634, stolnika w. kor. 1643, 
marszałka nadw. kor. od 1643. Pałac Kazanowskich podziwiany przez ludzi elit i opisywany z zachwy-
tem (Adam Jarzębski, Gościniec albo krótkie opisanie Warszawy, wyd. 1643 w Warszawie; Jean de La-
boureur w prywatnym diariuszu, 1646, wyd. 1647 w Paryżu) uchodził w powszechnej opinii za miej-
sce olśniewającego przepychu i niezwykłego zbytku. Pomijając współczesnych badaczy, traktujących 
te opinie sceptycznie (jednak bez podania argumentacji), jak również pozostawiając na boku pane-
giryczną wymowę Gościńca Jarzębskiego (dziełko dedykowane było właścicielowi pałacu – Adamo-
wi Kazanowskiemu), porównanie opisu pałacu Kazanowskich u Jarzębskiego z opisem pałacu przez 
Laboureur’a (dworzanina Ludwika XIV, historyka i sekretarza marszałkowej de Guébriant towarzyszą-
cej Ludwice Marii Gonzaga zaślubionej per procura Władysławowi IV w jej podróży do Polski) zawar-
tym w jego Relacji z podróży królowej polskiej..., zdaje się potwierdzać prawdziwość opisu Jarzębskie-
go; tym bardziej, że relacja Laboureur’a miała w znacznej mierze charakter osobisty. 

Po latach zniszczeń oraz licznych adaptacyjnych przebudów do nowych, zmieniających się ce-
lów, zachowane pozostałości pałacu Kazanowskich pełnią obecnie funkcje zakładu opieki nad nie-
uleczalnie chorymi – hospicjum diecezjalnego. Dzieje tej rezydencji, to nie tylko jeden z jakże licz-
nych, drastycznych przykładów degradacji polskiego krajobrazu kulturowego, ale też i przykład 
zmian charakteryzujących jakość i kierunek tej degradacji. 
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1. Początki architektonicznego zagospodarowania terenu, na którym obecnie znajduje się 
kompleks zabudowań pozostający pod zarządem Caritas Polska Archidiecezji Warszawskiej, sięga-
ją lat 60-tych XVI wieku i związane są z prywatną, podmiejską (extra moenia) siedzibą sekretarza 
królewskiego, prepozyta kapituły warszawskiej kanonika Kaspra Sadłochy Niżeńskiego z Osieka,  
h. Korczak (1516–1603). Podmiejski dwór Sadłochy Niżeńskiego był o tyle istotny dla późniejszej 
zabudowy traktu krakowskiego (krakowskiego przedmieścia) i jej szczególnego charakteru, bo-
wiem w pierzei wschodniej od strony Zamku Warszawskiego właściwie otwierał (topograficznie) 
ciąg podmiejskich rezydencji ludzi elit powiązanych z funkcjonowaniem państwa i dworem kró-
lewskim; rezydencji sytuowanych pomiędzy Zamkiem Warszawskim, jako oficjalną siedzibą wład-
cy i  siedzibą władzy ustawodawczej a  rezydencją prywatną króla w Ujazdowie. I  jeszcze jeden 
aspekt. Otóż przypadek dworu kanonika Sadłochy Niżeńskiego ważny jest także z innych powo-
dów. Jest bowiem ilustracją degradacji społecznej modelu domu pańskiego w formie wieży miesz-
kalnej oraz trwania modelu aż po koniec XVI stulecia, tj. aktualności modelu w jego późnośrednio-
wiecznej bryle architektonicznej (niezależnie od takiej czy innej motywacji) w latach 60-tych XVI 
wieku, kiedy dwór Sadłochy powstał – aż po początek lat 90-tych XVI wieku, kiedy został zmoder-
nizowany w zakresie wystroju architektonicznego z zachowaniem zasadniczych cech bryły i nad-
to – po lata 20-te XVII wieku, kiedy to jego widok zasadniczo w nie zmienionej od lat 90-tych XVI 
wieku formie i wystroju architektonicznym, zarejestrowany został na panoramie Warszawy łączo-
nej z Christianem Melichem. Jest interesujące, że badacze architektury uznali, iż model domu pań-
skiego w formie średniowiecznej (późnogotyckiej, czy gotycko-renesansowej) wieży jest na tyle 
anachroniczny po połowie wieku XVI, że posunęli się do zakwestionowania walorów informacyj-
nych widoku Warszawy (a pośrednio tym samym widoków i innych miast) w Civitates Orbis Terra-
rum – słynnym dziele Brauna i Hogenberga, w którym opisano i zamieszczono panoramy najważ-
niejszych i największych ośrodków miejskich, w tym Warszawę. 

Na lokalizacji i charakterze architektonicznym dworu kanonika Sadłochy Niżeńskiego zawa-
żyła niewątpliwie pozycja społeczna właściciela, a także powiązane z prestiżem pełnione funkcje 
(na temat kanonika Sadłochy zob. zwłaszcza 33, ss. 280–282.): nie tyle – rzecz jasna – w obrębie 
struktury kościelnej, co zwłaszcza te wymagające należnej reprezentacji, związane z jego służbą 
przy dworze królewskim. Dodajmy, że Sadłocha jako kanonik kapituły warszawskiej dysponował 

Widok ogólny Warszawy, około 1586 (1587?). Theatrum praecipuarum […] liber sextus, Kolonia 1617 (1618), tabl. 
47. Repr. J. Gajewski wg Swift M., Konstam A., Cities... 
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w obrębie murów miejskich własną kanonią, wzmiankowaną jednak dopiero w latach 1594–1602 
pod późniejszym nr. porządkowym: ul. Jezuicka 4. Usługi, które zaufany sekretarz oddawał panu-
jącym – zarówno królowej Bonie, a szczególnie Zygmuntowi Augustowi były poważne i wymagały 
nie tylko wiedzy, ale poniekąd i dyplomatycznych umiejętności oraz zaufania. M.in. z taką, niezwy-
kłej wagi sprawą Zygmunt August zwrócił się (1569) do Sadłochy jako obecnego swojego, a byłe-
go sekretarza przy boku królowej Bony w czasie jej pobytu w Bari. Chodziło o udzielenie królowi 
poufnych informacji na temat „szkód” poczynionych w majątku królowej wdowy (tzw. sumy ne-
apolitańskie i posiadłości włoskie rozgrabione z poduszczenia i na korzyść dworu hiszpańskiego, 
kamery skarbowej Neapolu oraz rodziny zaufanego dworzanina królowej Gian Lorenzo Pappaco-
da), a także o powiązaną z zagarnięciem mienia królowej jej śmiercią (zmarła 19 XI 1557 r. wedle 
wszelkiego prawdopodobieństwa otruta) i roli w tej sprawie wspomnianego dworzanina królowej. 
Pertraktacje z królem Hiszpanii Filipem II oraz mediującymi cesarzem i Stolicą Apostolską o zwrot 
majątku Bony trwały do końca życia Zygmunta Augusta. List zaś króla (datowany 28 VIII 1569 r.) do 
Sadłochy Niżeńskiego, jako świadka wydarzeń w Bari, wiązał się z ujawnieniem nowych okolicz-
ności dotyczących odzyskania spadku po Bonie i, bezpośrednio, ze związanym z tą sprawą wyjaz-
dem w październiku 1569 r. kardynała Hozjusza do Rzymu i Madrytu. 

Sekretarzem Zygmunta Augusta ksiądz Sadłocha Niżeński został w r. 1558, tj. kilka miesięcy po 
śmierci Bony, wydaje się jednak, że był on zaufanym króla i wówczas kiedy służył Bonie, także i pod-
czas pobytu w Bari. Znał okoliczności fałszerstw i matactw związanych z zagarnięciem spadku po 
królowej, a Zygmunt August zdawał sobie sprawę z tego, że Sadłocha wie – jak pisał – „niemało 
o tych szkodach”. Król miał więc niewątpliwie już wcześniej od Sadłochy poufne i aktualne infor-
macje na temat sytuacji na dworze matki w Bari. Po śmierci Zygmunta Augusta Sadłocha Niżeń-
ski służył Annie Jagiellonce, w której dyspozycji pozostawał do końca życia królowej (mylnie okre-
ślany jako „kanclerz” Anny Jagiellonki w: Starowolskiego Monumenta Sarmatarum, podobnie tak-
że w herbarzu Paprockiego). Będąc w służbie Zygmunta Augusta, oddał w Warszawie królowi roz-
liczne usługi, m.in. zarządzając funduszami na realizację przedsięwzięć budowlanych z dyspozycji 
króla („różne budowy KJM”) – zarówno o charakterze publicznym, jak i przedsięwzięć prywatnych 
króla. Udział Sadłochy Niżeńskiego jako królewskiego szafa-
rza w tych realizacjach łączony jest głównie z budową słyn-
nego stałego mostu przez Wisłę – imponującego dzieła in-
żynierskiego powstałego w latach 1568–1573 (36, s. 23–33.) 
oraz z pracami na Zamku Warszawskim, związanymi z mo-
dernizacją dla potrzeb rezydencji królewskiej starych, śre-
dniowiecznych zabudowań i  zwłaszcza budową na tere-
nie zamkowym rezydencji Zygmunta Augusta, zwanej No-
wym Domem Królewskim (zob. m.in.: 33, ss. 280–282 oraz 
lit. tamże.). Obecność Sadłochy Niżeńskiego przy wspomnia-
nych przedsięwzięciach króla w Warszawie pozwala domnie-
mywać, że w podobnej roli królewskiego płatnika mógł on 
występować i  przy realizacji innych królewskich inwesty-
cji – nowej, własnej rezydencji króla w Ujazdowie, obszerne-
go drewnianego dworu na prawym brzegu Wisły (od około 
1568) przy przeprawie przez rzekę w Pradze, a zapewne tak-
że dworu w Piasecznie, dworu i stajni królewskich dziane-
tów przy trakcie krakowskim (późniejszy teren willi królewi-
czowskiej). Wydaje się to o tyle prawdopodobne, ponieważ 
wszystkie te przedsięwzięcia powstawały w latach 60-tych 
XVI wieku, w okresie większego zainteresowania króla War-
szawą, jako w zamysłach władcy przyszłym centrum poli-
tyczno-administracyjnym państwa. 

Kilka czynników zdecydowało o lokalizacji dworu–wie-
ży mieszkalnej Sadłochy Niżeńskiego poza miastem, na te-
renie pomiędzy klasztorem bernardynów, od strony północ-
nej oddzielonym wąską uliczką zwaną Usilna, Mała (Parva 
Platea), lub Krótka (13, s. 16.), od zachodu wąską ulicą, rów-

Dwór-wieża mieszkalna kan. Sadłochy 
Niżeńskiego. Fragment widoku 
ogólnego Warszawy w: Theatrum 
praecipuarum... Repr. J. Gajewski 
wg Swift M., Konstam A., Cities... 
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noległą do traktu krakowskiego, określaną jako Freta Bernardyńska albo Bernardyńska, a od stro-
ny południowej stromą drogą, odchodzącą od Frety ku Wiśle, za którą, od południa, znajdował się 
grunt dziekański. Jednym z tych czynników był oczywisty deficyt przestrzeni w murach i przepi-
sy miejskie. Przede wszystkim jednak własna posiadłość, na „otwartym” terenie (jakkolwiek w wa-
runkach już urbanizującego się przedmieścia) i poza jurysdykcją miejską, pozwalając realizować 
pożądany i stosowny do przynależności stanowej Sadłochy etos życia ziemiańskiego – przydawa-
ła prestiżu należnego urodzeniu i pozycji społecznej właściciela. Należy zwrócić uwagę na jeszcze 
jeden korzystny aspekt wiążący się z taką właśnie lokalizacją siedziby kanonika Sadłochy, a mia-
nowicie na sąsiedztwo z kościołem pw. św. Anny i klasztorem bernardynów. Sekretarzowi królew-
skiemu i zaufanemu człowiekowi króla pozwalało to na co najmniej pośredni wgląd w działalność 
warszawskiego klasztoru braci mniejszych. Możemy też nie mieć wątpliwości, że i kapituła war-
szawska miała swój interes w swoistej kontroli nad warszawskim konwentem bernardynów, który, 
mając już wcześniej zatargi z klerem diecezjalnym, bezpośrednio podlegał wszak władzom pro-
wincji. Wszystko to było o tyle ważne, bowiem bernardyni pełnili istotną rolę w duchowej opiece 
nad zjeżdżającymi do Warszawy i obozującymi na lewym brzegu posłami koronnymi. (Dodajmy 
w nawiasie, że nad Litwą, stającą na prawym brzegu Wisły, opiekę duchową sprawowali bernar-
dyni sprowadzeni w 1617 r. do warszawskiej Pragi, dla których duży kościół i klasztor wzniesiono 
w latach 1617–1632.) Rosnąca frekwencja wiernych i w konsekwencji rozbudowywana działalność 
pasterska warszawskich bernardynów, zakonu, który w tym czasie wyraźnie włączył się w działal-
ność kontrreformacyjną, wprowadzając w życie postanowienia Tridentinum (przyjęte aktualnie przez 
Polskę na sejmie parczewskim w roku 1564), nadto nierzadka obecność goszczących w klasztorze 
hierarchów Kościoła w Polsce, sprawiały, że sąsiedztwo dworu Sadłochy stało się w latach 60-tych 
XVI wieku najważniejszym – obok kolegiaty – miejscem życia religijnego Warszawy i to zarówno 
z punktu widzenia władzy duchownej, jak i władzy świeckiej.

 Lokalizacja prywatnej siedziby kanonika Sadłochy Niżeńskiego okazała się jednak niezwykle 
korzystna przede wszystkim w świetle znaczenia, którego nabierało przedmieście bernardyńskie 
(bądź plac bernardyński, jak nazywano ten fragment traktu krakowskiego) zwłaszcza w świetle 
późniejszych przemian, którym podlegało nie samo miasto, co właśnie Warszawa – miejsce na ma-
pie politycznej Państwa, jako centrum administracyjne i centrum dyspozycji władzy oraz „siedzi-
ba zwykła” (sedes ordinaria) władcy. Położenie dworu Sadłochy było również korzystne w kontek-
ście zmieniającej się zabudowy traktu krakowskiego pomiędzy siedzibami królewskimi: moderni-
zowanym i przebudowywanym Zamkiem Warszawskim, od czasu ważnej decyzji podjętej w ostat-
ni dzień sejmu lubelskiego roku 1569 wyznaczonym na stałą siedzibę sejmów walnych (Zygmunt 
II August, Volumina Legum, t. 2, s. 92, par. 177.) i pełniącym rolę oficjalnej rezydencji władcy na czas 
sejmu – a pałacem w Ujazdowie jako prywatną, podmiejską siedzibą Zygmunta Augusta. Wkrót-
ce teren, który zajmował dwór podmiejski kanonika Sadłochy stał się jednym z najbardziej pożą-
danych w Warszawie (zob. 7.). 

 W 1572 r. podmiejski dwór Sadłochy Niżeńskiego został zajęty za długi na rzecz wojewodziny 
witebskiej Anny z Radziwiłłów Kiszczyny (zm. 1600). Nie udało się odnaleźć informacji kiedy i z ja-
kiego powodu Sadłocha, szafarz królewskich przedsięwzięć w Warszawie, zaciągnął zobowiąza-
nia finansowe – najprawdopodobniej u wojewodziny witebskiej – na swojej majętności. Jest jed-
nak interesujące, że egzekucja królewskiego urzędnika z jego podwarszawskiej posiadłości mia-
ła miejsce w roku śmierci króla i to na rzecz Kiszczyny, która dwa lata wcześniej, w roku 1570, za-
pisała „swoje majątki ziemskie” właśnie królowi. Niewykluczone, że przyczyną zaciągnięcia przez 
Sadłochę długu na własnym majątku mogły być trudności z wykonaniem przez niego płatności 
związanych z realizacją (w tym przypadku przed, ale także i po śmierci 7 VII 1572 Zygmunta Au-
gusta) królewskich przedsięwzięć, m.in. kończonego (początek kwietnia 1573) mostu przez Wisłę. 
Prace te, realizowane były w ostatnim ich etapie już z polecenia Anny Jagiellonki i w pośpiechu. 
Od początku kwietnia (od 5 IV) prawie do końca maja 1573 r. na prawym brzegu Wisły, pod wsią 
Kamion, obradował bowiem sejm elekcyjny. Niewykluczone zatem, że Sadłocha odpowiedzialny 
za realizację ważnego i prestiżowego dzieła, w obliczu trudności z jego finansowaniem zastawił 
i to jeszcze za życia Zygmunta Augusta (egzekucja nastąpiła wszak w 1572 r.) własną majętność dla 
pozyskania niezbędnych środków inwestycyjnych. Pomimo podjętych wysiłków, z ukończeniem 
mostu nie zdążono na początek obrad sejmowych. Wiadomo natomiast, że w 1576 r. ze skarbca 
koronnego Sadłocha otrzymał stosunkowo wysoką kwotę 1.556 złp. jako gratyfikację należną za 
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budowę mostu. Nie wiemy jednak czy wypłata tej kwoty dotyczyła lat 1572–1573, czy też może 
raczej odnosiła się do prac przy moście warszawskim w związku z okolicznością kolejnej elekcji  
– w r. 1575/1576. Dodajmy, że wartość nabywcza kwoty, którą otrzymał Sadłocha była raczej nie-
współmierna do wartości całej jego zastawionej nieruchomości, jakkolwiek szacunkowo odpo-
wiadała w przybliżeniu przeciętnej wartości kamienicy miejskiej. Zatem, biorąc pod uwagę oko-
liczności i raczej zaniżoną kwotę zastawną, nie sposób rozstrzygnąć czy owe 1.556 złp. wypłaco-
ne ze skarbca koronnego było kwotą zwrotu za poniesione przez Sadłochę nakłady przy kończe-
niu mostu w latach 1572–1573. Niemniej ustalenie tej kwestii rzucałoby ciekawe światło na pozycję 
Sadłochy przy dworze królewskim (przecież nie tylko jednego z sekretarzy) i jego możliwości eko-
nomiczne. Dwór – kamienica, a już szczególnie dwór w formie wieży mieszkalnej, był wszak ozna-
ką zamożności właściciela. Można też dociekać, czy dochód z uposażenia kanonii i środki własne, 
którymi dysponował Sadłocha Niżeński – wszak średniozamożny szlachcic, były wystarczające na 
zakup ziemi i budowę dworu–wieży wysokością górującej nad otoczeniem? 

W ciągu siedemnastu lat użytkowania przez Kiszków dawny dwór wieżowy Sadłochy był nie-
wątpliwie modernizowany. Wydaje się, że ostateczny kształt dworu znany z przechowywanego 
w Bayerische Staatsgemäldesammlungen w Monachium widoku Warszawy około 1620 (lub 1625), 
którego autorstwo wiązane jest z Christianem Melichem (34, s. 46, poz. 3.), nadały zmiany, które już 
należy wiązać z kolejnymi jego właścicielami. W 1589 r. syn wojewody podlaskiego Mikołaja Kiszki, 
starosta drohicki Mikołaj Kiszka (zm. 1620) odsprzedał dwór synowi podkomorzego w. koronnego 
Mikołaja Mniszcha – staroście łukowskiemu, jasielskiemu, osieckiemu i krasnostawskiemu Miko-
łajowi Mniszchowi (zm. 1597) dworzaninowi królewskiemu, który powiększył posesję, dokupując 
przyległe grunta. Po jego śmierci posiadłość przeszła w 1598 r. w ręce jego brata Jerzego Mnisz-
cha (zm. 1613) kasztelana radomskiego, wojewody sandomierskiego, ojca carowej Maryny Mnisz-
chówny, zaufanego człowieka Zygmunta III. 

Jest zrozumiałe, że z punktu widzenia potrzeb elit władzy wręcz niezbędna była własna stała, 
pańska siedziba położona w pobliżu Warszawy. Szczególnie pożądana była lokalizacją w sąsiedz-
twie Zamku Warszawskiego, jak wspomniano: rezydencji „etapowej” dworu w czasie przejazdów 
międz stolicami państwa polsko–litewskiego: Krakowem i Wilnem, a przede wszystkim zapisane-
go w konstytucjach (a zatem niejako „na zawsze” stałego, sankcjonowanego prawem) miejsca sej-
mów zwykłych, sejmów konwokacyjnych i elekcyjnych oraz ustalonej już tym samym oficjalnej re-
zydencji władcy na czas sejmów zwykłych. Wszystko to nie tylko uzasadniało, ale wręcz wskazy-
wało w przypadku ludzi władzy na konieczność posiadania własnej siedziby w Warszawie. Jest też 
zrozumiałe, że atrakcyjnie pod tym względem położony teren dawnej posiadłości kanonika Sadło-
chy Niżeńskiego mógł budzić zainteresowanie przedstawicieli elit życia publicznego i polityczne-
go zaangażowanych w sprawy Państwa. 

Ta, wspomniana atrakcyjność terenu, który należał do Sadłochy Niżeńskiego wzrosła od cza-
su powiązania w r. 1611 z Warszawą (jako miejscem) centralnego ośrodka dyspozycji władzy, tj. 
przeniesienia do Warszawy kancelarii królewskich z siedzibą w Zamku Warszawskim i, co za tym 
idzie, przeniesienia do Warszawy stałej zwykłej rezydencji króla. Zygmunt III, poza apartamenta-
mi w zamku warszawskim, które miały charakter siedziby oficjalnej związanej z  funkcjami pań-

Dwór-wieża mieszkalna kan. Sadłochy Niżeńskiego po przebudowie przez Mniszchów. Fragment widoku 
ogólnego Warszawy, Christian Melich (?), około 1620 (lub 1625), olej, płótno. Bayerische Staatsgemäldesammlungen, 
Monachium, Repr. J. Gajewski wg M. Rozbicka, R. Kunkel, W. Wółkowski, Interwencyjne badania
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stwowymi władcy, w zasadzie nie dysponował w Warszawie prywatną, reprezentacyjną siedzibą. 
Wszystko zdaje się zatem wskazywać, iż nie było sprawą przypadku, że dawną posiadłość kanoni-
ka Sadłochy podkomorzy w. koronny Andrzej Bobola, zaufany doradca i od 1599 r. osobisty sekre-
tarz królewski, odkupił od Mniszchów właśnie w r. 1611, jak również nie było sprawą przypadku,  
że już po kilku miesiącach, w 1612 r. (4, s. 23; – por. 39, s. 279 podaje błędnie r. 1617.) Bobola „przeka-
zał” dwór i skupione sąsiadujące z nieruchomością Sadłochy grunta na rzecz prywatnej własności 
Zygmunta Wazy. Zestawienie dat wydaje się w tym miejscu wymowne. Rok 1611 – początek reali-
zacji decyzji Zygmunta III o powiązaniu stałej rezydencji władcy z Warszawą, przyjazd króla spod 
Smoleńska do Warszawy i początek budowy przez władcę (i, w konsekwencji, przez elity Państwa) 
oprawy sceny życia politycznego i publicznego. Rok 1612 – przekazanie (darowanie) terenu przez 
podkomorzego w. koronnego Andrzeja Bobolę Zygmuntowi Wazie na własność prywatną. Pacta 
conventa ograniczały władcy, jak wiadomo, prawo do kupowania posiadłości ziemskich dziedzicz-
nych, toteż zdaje się nie ulegać wątpliwości, że podkomorzy Bobola, właśnie jako zaufany człowiek 
Zygmunta III, zakupił cały ten teren na swoje nazwisko, jednak w rzeczywistości dla króla. Dodaj-
my, że z takimi „darowiznami” spotykamy się kilkakrotnie, wyjąwszy ośmieszający władcę (i nie-
możliwy w innych niż polskie warunkach prawno-politycznych) przypadek udziału Augusta II w li-
cytacji (1720) wilanowskiej rezydencji po Janie III; zakup – jak wiadomo – nie doszedł do skutku 
z powodu upokarzającego Augusta II przebicia jego oferty przez hetmanową w. kor. Elżbietę Sie-
niawską, ale i tak wzbudziło to kontrowersje. Podobnie było i z innymi ujawnionymi królewskimi 
zakupami per procura, zwłaszcza ze sprawą Jana III i woj. ruskiego Marka Matczyńskiego, na któ-
rego to Matczyńskiego nazwisko król kupił w 1677 roku podwarszawski Milanów – późniejszy Wi-
lanów, z kolei zaś w roku 1682 wszedł w posiadanie miejsca swoich narodzin – Oleska, przejmu-
jąc dobra z zamkiem od kasztelana krakowskiego Stanisława Koniecpolskiego (zm. 1682) za spłatę 
jego długów. Nieco inaczej wyglądała sprawa zakupu Ujazdowa przez Stanisława Augusta na jego 
własność dziedziczną – faktycznie nabytego przez króla w roku 1766, oficjalnie zaś w 1764. Wyda-
je się, że transakcja Jerzy Mniszech/Andrzej Bobola z Zygmuntem III w tle była tu jednak swoistym 
precedensem. Nie ulega moim zdaniem wątpliwości, że przyczyną tych przekształceń własnościo-
wych na rzecz mienia prywatnego Zygmunta Wazy, było obliczone na osiągnięcie trwałych i da-
lekosiężnych efektów politycznych dążenie władcy do przypisania w sposób trwały do Warszawy, 
jako miejsca sejmów zwykłych (nb. z sankcją prawną), całej sfery życia politycznego. Odnosiło się 
to do struktur oficjalnych związanych z funkcjonowaniem Państwa, ale również i do sieci różnego 
rodzaju wpływów i zależności nieformalnych niejako wpisanych w system działania Państwa. Sfe-
ra sacrum władzy (sejmy koronacyjne i królewskie pogrzeby) pozostała przy Krakowie, teraz już 
tylko swoistej stolicy koronacyjnej. 

 Z realizacją planów Zygmunta III mających na celu wykreowanie nowej przestrzeni dialogu 
politycznego w Polsce i nowej jakości tego dialogu po zwycięsko zakończonej (1609) wojnie do-
mowej, wiązała się wspomniana konieczność stworzenia odpowiedniej oprawy sceny życia poli-
tycznego, w tym m.in. potrzeba wzniesienia niezbędnej prywatnej rezydencji władcy, obok rezy-
dencji oficjalnej króla w Zamku Warszawskim. Możemy uznać, że teren, na którym zależało królo-
wi; zależało tak bardzo, że doszło aż do złamania prawa – musiał być w orbicie propagandowych 
zamysłów Zygmunta III od początku realizacji idei stworzenia z Warszawy (jako miejsca) centrum 
życia politycznego i publicznego Państwa. 

 Pośrednio, przeniesienie stałej rezydencji króla do Warszawy, było konsekwencją pomieszcze-
nia w Zamku Warszawskim (który stał się własnością Rzeczypospolitej) sejmu zwykłego, kancela-
rii urzędów centralnych i stałej oficjalnej siedziby władcy na czas sejmu, jak również koniecznością 
sprawnego funkcjonowania administracji w określonych warunkach politycznych i prawno-ustro-
jowych, a także – po prostu – komunikacyjnych. Bezpośrednią przyczyną przeniesienia się króla 
akurat w tym czasie do Warszawy było wystąpienie Zebrzydowskiego i wojna domowa. Zygmunt 
III, dla którego wypowiedzenie posłuszeństwa przez opozycję było głębokim wstrząsem, okazał 
łaskę, pozostawiając Zebrzydowskiego na urzędzie woj. krakowskiego (1601–1620). Wyjeżdżając 
w 1609 r. pod Smoleńsk, do Krakowa król już jednak na stałe nie wrócił. 

 Nie wiemy jakie były pierwotne zamysły Zygmunta III w stosunku do „przyjętego” od podko-
morzego w. koronnego Andrzeja Boboli terenu dawnej posiadłości kanonika Sadłochy. Niewyklu-
czone jednak, że wiązały się one początkowo właśnie z kwestią wzniesienia w tym miejscu pry-
watnej rezydencji królewskiej. Zamek Warszawski w związku z realizacją uchwały sejmu lubelskie-



HISTORIA
SZTUKI

95arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

go 1569 r. o powiązaniu stałego miejsca sejmów walnych z Warszawą, był własnością Państwa, 
pomieszczenia zaś rezydencjonalne króla w Zamku miały charakter oficjalny, a stosunkowo nie-
wielki apartament mieszkalny króla (zapewne około dziesięciu pokoi i pomocniczych lokalności) 
był niewystarczający i nieodpowiedni. Nie tylko (i nie tyle) z powodów bytowych rodziny królew-
skiej (bliskość pomieszczeń urzędów, sal sejmowych i infrastruktury sejmowej) oraz ważnych po-
wodów rozbudowanego ceremoniału dworskiego, ale nade wszystko dlatego, że pokoje królew-
skie w Zamku Warszawskim były rezydencją monarchy oficjalną, związaną z funkcjami państwo-
wymi władcy jako symbolicznie elementu struktury państwa i należały do Państwa. Być może za-
tem rzeczywiście pierwotnym – wobec pilnej potrzeby uregulowania tej sprawy – zamiarem Zyg-
munta III było wzniesienie własnej prywatnej, podmiejskiej rezydencji na „przyjętym” przez króla 
w 1612 roku od Boboli równie „pilnie” zakupionym przez tegoż w 1611 roku terenie dawnej posia-
dłości kanonika Sadłochy. Teren ten, nieodległy od Zamku i, nadto, topograficznie niejako w cen-
trum przestrzeni życia publicznego – owej swoistej sceny, na którą kreowano plac „przed bernar-
dyny”, gdzie odprawiał się spektakl życia publicznego i politycznego, niewątpliwie nieprzypad-
kowo stał się przedmiotem zainteresowania króla. Niewykluczone, że w realizacji tego zamiaru 
przeszkodziły wypadki polityczne (wojna moskiewska i jej następstwa), a także nowe okoliczno-
ści i wynikające z nich potrzeby prestiżu związane z widokami na tron moskiewski dla królewicza 
Władysława (1617 i nieco później), a zwłaszcza niemal oficjalne kreowanie przez Zygmunta III wła-
snego syna na swojego następcę na tronie polskim. Z czasem stały się one niewątpliwie przyczy-
ną podjęcia przez króla decyzji o budowie na terenie „darowanym” przez podkomorzego Bobolę 
rezydencji królewicza Władysława jako rezydencji następcy władcy. Sprawa następstwa władysła-
wowego na tronie polskim pojawiała się zresztą z poduszczenia Zygmunta III wielokrotnie (m.in. 
w 1606 r. Szczęsny Kryski, ale i później) w propozycjach powrotu do elekcji vivente rege, przedsta-
wianej jako najdogodniejsze, zadowalające zainteresowane strony, rozwiązanie. Na sejmie w 1626 r. 
król wręcz dosłownie przedstawił ideę powrotu do tego politycznego urządzenia, z której – z uwa-
gi na spodziewany opór – szybko jednak (1630) zrezygnował. Oficjalnie (na sejmie 1631 r.) opowia-
dając się przy wolnej elekcji, w istocie jednak dążył do usadowienia na tronie Władysława, w prze-
kazie oficjalnym – jako gwaranta zasad wolności, której jednym z pryncypiów była przecież wol-
na elekcja. Wydaje się, że sprawa budowy pałacu królewicza Władysława, jako kreowanego (w taki 
czy inny sposób: jawny – sprawa elekcji vivente rege, bądź ukryty – jednająca szlachtę deklaracja 
Zygmunta III na sejmie 1631 r. w sprawie konieczności utrzymania wolnej elekcji) na następcę tro-
nu może być tu ilustracją prawdziwych intencji władcy i podejmowanych w związku z nimi dzia-
łań propagandowych. 

Początek budowy (z którą król zwlekał przez kilkanaście lat) pałacu dla królewicza nastąpił wszak 
około 1629/1630 r. Jest też znamienne, że pomimo pilnej potrzeby wzniesienia własnej prywatnej 
rezydencji, Zygmunt III w r. 1619 swoim kosztem realizuje w odległym o pół dnia drogi od Warsza-
wy Nieporęcie okazałą, budzącą zachwyt inwestycję: drewniany pałac – letnią rezydencję – z rozle-
głym ogrodem i trzema dziedzińcami – paradnym i dwoma gospodarczymi, jednocześnie wstrzy-
mując budowę własnej rezydencji w Warszawie. Niewykluczone zatem, że priorytet prywatnej no-
wej rezydencji warszawskiej Zygmunta III początkowo rzeczywiście mógł być wiązany w zamysłach 
króla z terenem „przekazanym” przez Bobolę, skoro równolegle powstała rezydencja letnia kró-
lewska w Nieporęcie. W zmieniających się okolicznościach politycznych, w tym dotyczących kwe-
stii sukcesji tronu, zmieniało się również podejście króla do przeznaczenia i celu inwestycji zwią-
zanej z terenem dawnej posiadłości kanonika Sadłochy. 

Jak wiadomo, realizacja projektów Zygmunta III odnoszących się do własnej rezydencji pod-
miejskiej nastąpiła dopiero po kilku latach i łączyła się już z inną lokalizacją – Ujazdowem, gdzie 
z funduszy królewskich od 1624 roku wznoszono według projektu Matteo Castello pałac (zamek) 
– pseudo-inkastelowaną willę podmiejską. Tymczasem, właściwie od początku „przejęcia” w 1612 
roku od podkomorzego Boboli dawnej posiadłości kanonika Sadłochy, aż do roku 1628, tj. do cza-
su rozpoczęcia budowy pałacu królewicza Władysława – dawny dwór Sadłochy, przebudowany 
i otoczony budynkami gospodarczymi, wykorzystywany był jako część infrastruktury dworskiej, 
a w latach 1620–1628 umieszczono w nim królewską mennicę. Nie dla takich, rzecz jasna, powo-
dów w 1611 roku zausznik królewski Bobola nabył od Jerzego Mniszcha posiadłość, by następnie 
„podarować” ją Zygmuntowi III. 
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Zdaje się zatem nie ulegać wątpliwości, że teren – ograniczony od północy zabudowaniami 
klasztoru bernardynów i schodzącą w dół ze skarpy drogą określaną jako Usilna, Krótka lub Mała, 
od zachodu zamknięty Fretą Bernardyńską, od południa – drogą schodzącą ze Skarpy Wiślanej, 
znalazł się w orbicie zainteresowań króla nie tylko ze względów praktycznych (pilna potrzeba rezy-
dencji prywatnej króla), ale również (a może i przede wszystkim) z powodów propagandowo-poli-
tycznych i państwowych. To bowiem, jak wspomniano wyżej, niemal przed frontem dawnej posia-
dłości Sadłochy, na tzw. rynku (placu) bernardyńskim miały miejsce ceremonialne wjazdy do Zam-
ku Warszawskiego, akty o charakterze państwowym, w tym aktualnie (tj. w roku przyjazdu króla 
do Warszawy) m.in. hołd lenny z Prus Książęcych złożony Zygmuntowi III (16 XI 1611) przez elekto-
ra brandenburskiego Jana Zygmunta Hohenzollerna. Poprzedziły go dwa hołdy z lenna pruskie-
go i z lenna kurlandzkiego złożone Zygmuntowi III w 1589 r. Wcześniej, przed kościołem św. Anny 
hołd z Prus Książęcych odebrał (26 II 1578) król Stefan. W planach królewskich plac bernardyński, 
nazywany też przedmieściem bernardyńskim (suburbium Bernardinorum seu Cracoviense), w spo-
sób niemal oczywisty musiał wiązać się z zamiarem stworzenia nasyconej właściwymi treściami 
przestrzeni publicznej na zamknięciu głównego traktu prowadzącego do miasta, tj. tu: do Zamku 
Rzeczypospolitej i KJM. Inaczej być przecież nie mogło; do miasta w obrębie murów wszak – poza 
kościołami – „nie wchodzono”. Jak wspomniano ważne miejsce w tych królewskich projektach mu-
siała zajmować rezydencja własna monarchy, być może – w moim przekonaniu – wiązana począt-
kowo przez Zygmunta III z terenem dawnej posiadłości Sadłochy, z czasem zastąpiona koncep-
cją realizacji rezydencji królewicza Władysława (jako niemal oficjalnej rezydencji następcy tronu) 
w związku z potrzebami propagowanej wizji elekcji vivente rege Władysława (1624 i później) i póź-
niejszą (1630 i 1631 i później) „grą” polityczną króla w związku z tą sprawą. Rozumiemy, dlaczego 
Zygmunt III mógł się interesować tym terenem i rozumiemy dlaczego królewski zausznik podko-
morzy Bobola właśnie w 1611 r. nabył dawną posiadłość Sadłochy, a w niespełna rok (w 1612) zbył 
(przekazał) dopiero przecież co zakupioną nieruchomość na rzecz prywatnej własności króla; ro-
zumiemy też dlaczego Zygmuntowi III tak zależało żeby szybko wejść w jej posiadanie. I wydaje 
się, że to nie tylko i nie tyle uszczerbek w mieniu prywatnym króla, co zburzenie planów królew-
skich związanych z  propagandowo-politycznym „zagospodarowaniem” placu przed kościołem 
bernardynów wywołały gniew Zygmunta III, kiedy to całą posiadłość wraz z pałacem w budowie 
królewicz Władysław pochopnie i bez wiedzy ojca podarował swojemu faworytowi Adamowi Ka-
zanowskiemu (zob. 7; – więcej na ten temat w oddzielnej pracy przygotowywanej przez autora.). 
Jak wiadomo, projekty utworzenia w tej części traktu krakowskiego przestrzeni publicznej, owe-
go Forum Wazów, żeby użyć określenia Juliusza A. Chrościckiego, urzeczywistniać zaczął dopiero 
Władysław IV (zob. m.in. 5, ss. 28–46, passim.). 

 2. Badacze dziejów pałacu Kazanowskich kilkakrotnie wypowiedzieli się na temat ogólnego 
wyglądu, bryły, a także planu dworu kanonika Sadłochy Niżeńskiego, bądź dworu, który rzeko-
mo miał zostać wzniesiony przez – jak niektórzy z badaczy uważają – późniejszych właścicieli te-
renu, tj. Kiszków, bądź Mniszchów, bądź nawet – jak się też uważa – Andrzeja Bobolę (ewentualnie 
przez Bobolich). Podstawą dla tych wypowiedzi był widok dworu na dwóch znanych panoramach 
Warszawy: 1) na widoku (miedzioryt wyrytowany zapewne przez Abrahama Hogenberga) Warsza-
wy zamieszczonym w wydanym w Kolonii w roku 1617 (wznowionym 1618) tomie VI dzieła Geor-
ga Brauna i Abrahama Hogenberga: Civitates Orbis Terrarum. Theatrum urbium praecipuarum totius 
mundi liber sextus, dla którego – wedle wszelkiego prawdopodobieństwa – podkładem był rysunek 
wykonany zapewne przez Jacoba Hoefnagla około roku 1586, najpóźniej w r.1587? (34, s. 43–44, 
poz. 2; – 7.) oraz 2) na wspomnianym wyżej widoku Warszawy od strony Pragi, ukazującym miasto 
około 1620 (1625?) roku, którego autorstwo wiązane jest z Christianem Melichem (34, s. 46, poz. 3.). 

 W wyniku analizy obu tych ważnych źródeł ikonograficznych, dotychczasowi badacze uznali, 
że: 1) widoczny na panoramie łączonej z Melichem dwór zwieńczony renesansowo-manierystycz-
ną attyką wzniesiony został po 1611 r. przez Andrzeja Bobolę (40, s. 8.) i że jest on „nowy” w stosun-
ku do dworu kanonika Sadłochy; 2) późnorenesansowy dwór przedstawiony na panoramie Meli-
cha może być identyczny z dworem wzniesionym przez kanonika Sadłochę (39, s. 279.), ze wskaza-
niem, że przy założeniu, iż dwór z attyką widoczny na panoramie łączonej z Melichem jest „nowy”, 
należałoby uznać, że dwór Sadłochy musiałby być identyczny z budowlą o cechach architektury 
późnośredniowiecznej na panoramie Warszawy zamieszczonej w VI tomie Civitates Orbis Terrarum 
(Tamże.); 3) hipoteza ostatnia z wymienionych została uznana za „nadinterpretację” i przez innych 
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badaczy całkowicie odrzucona (30, s. nlb.) ze względu na – jak to określono – „daleko posunięty 
schematyzm rysunku i umowność przedstawień” w panoramie Warszawy (oraz innych miast) w Ci-
vitates Orbis Terrarum (Tamże.). Uznano przy tym jednocześnie, że dwór z attyką widoczny na pa-
noramie Warszawy wiązanej z Melichem jest identyczny z dworem kanonika Sadłochy, tzn. wznie-
siony został w takiej właśnie, późnorenesansowo-manierystycznej formie przez Sadłochę (Tamże.). 

W tym miejscu należy wskazać, że ów „schematyzm” i „umowność” panoramy Warszawy, a tak-
że widoków innych miast zamieszczonych w dziele Brauna i Hogenberga, które tak niepokoiły nie-
których badaczy, miały jednak swoje granice. Problem dokumentacyjnej wiarygodności (i jej zakre-
su) widoków miast w Civitates Orbis Terrarum podnoszony już był także wcześniej w odniesieniu do 
widoków innych miast (na podstawie analiz poszczególnych widoków miast – ostatnio wyraźniej: 
37, passim; – także m.in.: 1, s. 72–89; – 8, s. 477 i nn., czy np. 41, s. 103.). Charakterystyka topografii 
z podkreślonymi (jakkolwiek w sposób umowny) jej wyróżniającymi szczegółami (np. wspomnia-
na wyżej Parva Platea oddzielająca teren bernardyński od własności kanonika Sadłochy na widoku 
Warszawy w Civitates Orbis Terrarum), czy charakterystyka zabudowy (np. widok kościoła św. Anny 
od strony wschodniej, most przez Wisłę), były na widokach miast w Civitates Orbis Terrarum zazna-
czane i to w sposób względnie czytelny, tj. oddający nie tylko podstawowe, ale przede wszystkim 
wyróżniające cechy. Co do tego nie ma żadnych wątpliwości i nie ma w tym miejscu potrzeby przy-
kładowego wskazywania tych szczególnych elementów topografii i zabudowy na panoramie War-
szawy w Civitates Orbis Terrarum, ani też przeprowadzania ich analizy ikonograficzno-porównaw-
czej w celu weryfikacji. Argumentów w tym zakresie dostarczają wszystkie widoki miast polskich 
(i nie tylko polskich), które zamieszczone zostały w Civitates Orbis Terrarum. Niewątpliwie takim 
właśnie elementem charakterystycznym zabudowy miasta był w swoim czasie renesansowo-ma-
nierystyczny dwór zwieńczony attyką, który przedstawiony został na panoramie przypisanej Me-
lichowi i którego to dworu powstanie (w takiej formie) niektórzy badacze (zob. 30, s. nlb.) powią-
zali, jak wspomniano wyżej, z kanonikiem Sadłochą. Tymczasem na widoku Warszawy w Civitates 
Orbis Terrarum dwór ten (wyeksponowany jako charakterystyczny element zabudowy na panora-
mie przypisanej Melichowi) wygląda – jak wiadomo – zupełnie inaczej i wyróżnia się wyraźnie swo-
imi gabarytami, formą i szczegółami (m.in. dostawiona do struktury klatka schodowa) jako wieża 
mieszkalna – z zabudowy okolicy kościoła bernardynów. Dodajmy na marginesie, że jest niemoż-
liwe, żeby w takiej postaci, jaka widoczna jest na panoramie Warszawy wiązanej z Melichem, dwór 
Sadłochy powstał w początku lat 60-tych XVI wieku. Attyka w tzw. typie polskim, z arkadowym fry-
zem i wolutowym grzebieniem, którą zwieńczony jest dwór widoczny na panoramie przypisanej 
Melichowi, wykształciła się bowiem dopiero pod koniec 3. i ostatecznie w 4-tej ćwierci XVI wieku 
jako pochodna attyki krakowskich Sukiennic powstałej w latach 1557–1558.

Argumentem w dyskusji nad problemem wiarygodności ikonograficznej przedstawienia dwo-
ru kanonika Sadłochy na widoku Warszawy w Civitates Orbis Terrarum i dobrym materiałem porów-
nawczym świadczącym o jakości dokumentacyjnej widoków miast, w tym widoku Warszawy w Ci-
vitates Orbis Terrarum może być zamieszczony w tym samym, tj. VI tomie dzieła Brauna i Hogenber-
ga, widok prymasowskiego Łowicza powstały najpewniej w (lub około) 1607 roku, na co wskazuje 
umieszczony na rycinie kartusz z herbem prymasa Bernarda Maciejowskiego (1605 nominowany, 
faktycznie panował 1606–1608, zm. 19 I 1608) (8, s. 474.). Budynki kanonii łowickich, o których wia-
domo, że były murowane i zwieńczone attykami renesansowymi – tak właśnie zostały przedsta-
wione, w odróżnieniu od mającej jeszcze wyraźnie średniowieczny charakter szeregowej zabudo-
wy szczytowej w pierzejach rynkowych i głównych ciągach komunikacyjnych miasta, która dosto-
sowana została w sposób rygorystyczny (jeden obowiązujący gabaryt dla wszystkich budynków 
w skali całego miasta) do przepisów budowlanych określonych w rozporządzeniu (nowoczesnym 
w zakresie funkcji miasta) danym przez arbpa gnieźnieńskiego, prymasa i kanclerza w. kor. Jana 
Łaskiego w r. 1526. Ta charakterystyczna, jednostajna, szeregowa zabudowa szczytowa, o równej 
szerokości frontów i na jedną obowiązującą wysokość w skali całego miasta liczącego około sied-
miuset domów w zwartej zabudowie – musiała bez wątpienia zrobić w 1607 roku wrażenie na ry-
sowniku pracującym dla Brauna i Hogenberga; musiała, bowiem w takiej skali (i, dodajmy, z reali-
zacją opartą na takich założeniach) nie miała nigdzie analogii – ani na terenie Europy, ani poza Eu-
ropą. I tak też przedstawiona została na widoku Łowicza; podkreślmy: w odróżnieniu od tych bu-
dynków w zabudowie miasta, które po rozluźnieniu przepisów wspomnianego mandatu pryma-
sowskiego, wzniesione zostały (głównie około: 3. ćwierć XVI – początek XVII wieku) jako murowa-
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ne z attyką – co też zostało zaznaczone na widoku Łowicza w Civitates Orbis Terrarum (8, s. 474–475 
i n.). Wiarygodność dokumentacyjną widoku Warszawy w Civitates Orbis Terrarum zdaje się tak-
że potwierdzać nieco wcześniejszy (przed 1581 r.) widok Warszawy zamieszczony jako winieta na 
213 stronie opublikowanych w 1581 roku Constitucie, Statuta y Przywileie na walnych Seymiech Ko-
ronnych od Roku Pańskiego 1550 aż do roku 1581 uchwalone (34, s. 42, poz. 1.). Na tej drzeworytni-
czej winiecie, ukazującej widok Warszawy od Miasta Nowej Warszawy, nieco na północ od fary no-
womiejskiej – po klasztor bernardynów i kościół św. Anny przy trakcie krakowskim od strony po-
łudniowej – zarówno układ topograficzny, z charakterystycznymi elementami ukształtowania te-
renu, jak i charakterystyczne elementy zabudowy odpowiadają analogicznym elementom topo-
grafii i zabudowy Warszawy na widoku miasta w Civitates Orbis Terrarum. Dodajmy, że oba wido-
ki ujęte zostały z nieco innej perspektywy, a nadto ich walor dokumentacyjny podkreśla aktuali-
zacja: na widoku Warszawy powstałym przed 1581 r. ukazano niedokończoną wieżę kolegiaty św. 
Jana. Nie ma zatem powodu do całkowitego odrzucenia wartości dokumentacyjnej widoku War-
szawy w Civitates Orbis Terrarum.

Ponieważ tak charakterystyczny element zabudowy, którym przecież był renesansowo-ma-
nierystyczny dwór stojący na dawnej realności kanonika Sadłochy (wręcz wyeksponowany – i to 
niemal w szczegółach – w panoramie Warszawy przypisanej Melichowi) nie został w jakikolwiek 
sposób zaznaczony na względnie jednak wiarygodnym widoku Warszawy w Civitates Orbis Terra-
rum, nie ma zatem powodu, żeby uznać, że ten dwór w formie, w której go oglądamy na panora-
mie łączonej z Melichem, był dziełem kanonika Sadłochy. Wszystko zdaje się wskazywać, że dwór 
Sadłochy – (późno–) średniowieczna (jak można sądzić po jej ogólnej bryle ukazanej na widoku 
Warszawy), gotycko-renesansowa wieża mieszkalna – nie wyróżniał się stylowo z zabudowy śre-
dniowiecznej i, że jego wygląd zbliżony był do przedstawionego na widoku Warszawy zamiesz-
czonym w Civitates Orbis Terrarum. Dodajmy, że porównanie gabarytów dworu kanonika Sadło-
chy (nb. dominujących w najbliższej zabudowie) na widoku Warszawy w Civitates Orbis Terrarum 
z gabarytami dworu na widoku Warszawy wiązanym z autorstwem Christiana Melicha, pozwala 
uznać, że jest to ta sama budowla po przebudowie. Nadto, porównanie gabarytów dworu Sadło-
chy z gabarytami zabudowań i kościoła bernardynów na widoku Warszawy w Civitates Orbis Ter-
rarum oraz analogicznie porównanie gabarytów tychże budowli na widoku Warszawy wiązanym 
z Melichem, również potwierdza wartość ikonograficzną widoku Warszawy w Civitates Orbis Terra-
rum, którą, jak wspomniano, kwestionują niektórzy z naszych badaczy. 

Badania archeologiczne i analiza pozostałości korpusu dawnego pałacu Kazanowskich miały 
ujawnić w piwnicach płn.–wschodniej partii pałacu (skrzydła wschodniego) pozostałości kwadra-
towej sali przekrytej czterema sklepieniami krzyżowymi na czterech pasach opartych na central-
nym filarze. Kondygnacja ta była zapewne przyziemiem budynku, który słusznie interpretuje się 
jako relikt dworu kanonika Sadłochy (39, s. 283; – 30, s. nlb.). Taką interpretację zdaje się potwier-
dzać także analiza przeskalowanej ikonografii dworu kanonika Sadłochy i jego sytuacji topogra-
ficznej w stosunku do elementów zachowanych i ikonografii partii północnej korpusu dawnego 
pałacu Kazanowskich. Na kolejnej kondygnacji (obecny parter) zachowały się pozostałości lokalno-
ści przekrytej czterema sklepieniami krzyżowymi na kwadracie. Kondygnacja ta (pierwotnie kon-
dygnacja pierwszego piętra) podzielona została na cztery, lub raczej na trzy mniejsze pomieszcze-
nia, z których każde nakryte sklepieniem krzyżowym na kwadracie. Wszystko wskazuje, ze był to 
pierwotnie apartament składający się z sieni narożnej i dwóch izb, bądź, raczej, w układzie syme-
trycznym z sieni – mającej charakter pomieszczenia recepcyjnego o dwóch sklepieniach krzyżo-
wych na kwadracie, skomunikowanej z dwoma gabinetami przyległymi do niej od strony wschod-
niej – każdy ze sklepieniem krzyżowym na planie kwadratu. W pomieszczeniach od strony wschod-
niej zachowały się przęsła sklepień z fragmentami profilowanych żeber (30, s. nlb.). 

Można zatem – jak uważam – przyjąć, że dwór kanonika Sadłochy był gotycko-renesansową, 
założoną na planie kwadratu (bądź zbliżonym do kwadratu), ceglaną wieżą mieszkalną o trzech 
kondygnacjach, z regularnie rozplanowaną, symetryczną, osiową elewacją przynajmniej od strony 
wschodniej. Dwór przekryty był wysokim, dwuspadowym dachem, przy czym elewację wschod-
nią i zachodnią wieńczyły wysokie, oddzielone gzymsem od górnej kondygnacji, trójkątne szczy-
ty. Połacie dachu nad elewacjami północną i południową – miały kształt wydłużonych prostoką-
tów. Od strony zachodniej, przez wysokość trzech kondygnacji, dobudowana była lokalność (węż-
sza od szerokości frontu), którą nakryto dachem dwuspadowym, obniżonym w stosunku do wyso-
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kości dachu korpusu budowli. Ta, dostawiona do ściany zachodniej korpusu, węższa od niego lo-
kalność mieściła niewątpliwie klatkę schodową, komunikującą wszystkie trzy kondygnacje dworu 
Sadłochy. Przemawia za tym nie tylko dyspozycja dwóch, wspomnianych wyżej kondygnacji wie-
ży, w których nie uwzględniono schodów, ale również swoista typowość rozwiązania, w którym 
klatka schodowa dostawiona do ściany zewnętrznej była niejako rozwiązaniem modelowym po 
przeniesieniu na wieżę rycerską/szlachecką funkcji mieszkalnych w miejsce dawnych obronnych. 

Pojawiająca się w  literaturze przedmiotu interpretacja szczytów nad elewacjami wschodnią 
i zachodnią jako wyróżnionych z całej elewacji – ceglanych (m.in. 39, s. 279.), w świetle ikonogra-
fii (jakkolwiek ogólnikowej) jest nie do przyjęcia, ponieważ na miedziorycie w Civitates Orbis Terra-
rum przedstawiającym Warszawę nie zostało to zaznaczone, a kolory naniesione na widoki miast 
w Civitates Orbis Terrarum mają wszak, jak wiadomo, charakter wtórny. Regularne rozmieszczenie 
otworów okiennych widoczne w elewacji wschodniej i podkreślenie rozkładem otworów okien-
nych osiowej kompozycji, stanowiące już normą w czasie kiedy powstawała wieża mieszkalna Sa-
dłochy, było konsekwencją symetrycznie uporządkowanej przestrzeni wewnętrznej (co potwier-
dzają zachowane sklepienia drugiej kondygnacji dworu Sadłochy), ale również i dążeniem do uzy-
skania odpowiedniego efektu estetycznego w szacie zewnętrznej budynku. 

Na rejestrującej stan około 1620 (lub 1625?) r. panoramie Warszawy wiązanej z  Melichem, 
wschodnia elewacja dworu kanonika Sadłochy jest wsparta trzema potężnymi, ceglanymi, nie-
tynkowanymi skarpami o trzech odsadzkach. Jedna z tych skarp – płn.–wschodnia – zachowa-
ła się w  substancji architektonicznej skrzydła wschodniego pozostałości pałacu Kazanowskich, 
a obecnych zabudowań hospicjum Caritas. Ta właśnie skarpa zaznaczona jest również na widoku 
Warszawy w Civitates Orbis Terrarum. Oględziny masy muru na poziomie dolnej kondygnacji wie-
ży kanonika Sadłochy (tj. na poziomie obecnych piwnic skrzydła wschodniego kompleksu zabu-
dowań Caritas) miały ujawnić strukturalne dowiązanie tej skarpy (jedynej zachowanej z pierwot-
nie trzech) do substancji muru. Zdaje się to przemawiać za dobudową trzech skarp (dwóch naroż-
nych i trzeciej na osi) do istniejącej już elewacji wschodniej dworu zagrożonej osuwającym się te-
renem od strony Wisły. Dodajmy, że problemy z niestabilnym, osuwającym się podłożem od stro-
ny Wisły pojawiały się niejednokrotnie. Data powstania widoku Warszawy w Civitates Orbis Terra-
rum, na którym widoczna jest zachowana, płn.-wschodnia skarpa, wyznacza górną granicę okre-
su czasu, w którym wzmocniono skarpami ścianę wschodnią dworu na lata przed r. 1586 (1587?). 
Można przyjąć, że skarpy w elewacji wschodniej dworu są rezultatem modernizacji i koniecznego 
wzmocnienia dworu–wieży mieszkalnej przeprowadzonego być może jeszcze przez kanonika Sa-
dłochę lub przez Kiszków po przejęciu dworu. Dodajmy, że analogiczne rozwiązania podparcia na-
roży skarpami najczęściej o dwóch lub trzech odsadzkach: dwoma w jednej elewacji, bądź cztere-
ma na narożach, stosowane były nierzadko w dworach – wieżach mieszkalnych gotycko-renesan-
sowych i renesansowych na terenie środkowo–europejskim, w tym także i polskim (10, s. 91 i nn.). 

Wydaje się, że równie wiarygodnie – z marginesem na swoistą stylistykę przedstawień miast 
w Civitates Orbis Terrarum – ukazano otoczenie dworu kanonika Sadłochy. Jednokondygnacyjny 
budynek nakryty dachem dwuspadowym, który na panoramie Warszawy w Civitates Orbis Terra-
rum znajduje się od strony południowej dworu Sadłochy odnajdujemy także na panoramie War-
szawy wiązanej z autorstwem Christiana Melicha, na której ujęty on został od strony południo-
wo-wschodniej (jak i cała panorama wiązana z Melichem, w odróżnieniu od panoramy Warszawy 
w Civitates Orbis Terrarum ujętej od strony północno-wschodniej). Na panoramie wiązanej z Meli-
chem widać również nieco wyższy budynek gospodarczy dostawiony (?) do południowej elewacji 
dworu; na widoku Warszawy w Civitates Orbis Terrarum budynek ten jest zasłonięty przez dwór Sa-
dłochy. Te dwa budynki to najpewniej część infrastruktury dworskiej, zapewne mieszczącej kuch-
nię i łaźnię lokowane zawsze poza budynkiem mieszkalnym. Od strony zachodniej na terenie po-
sesji Sadłochy ukazano na widoku Warszawy w Civitates Orbis Terrarum również nieokreśloną bliżej 
strukturę architektoniczną, którą być może interpretować należy jako budynek bramny lub zabu-
dowania gospodarcze. Całość otoczona była płotem (palisadą?), w którym od strony wschodniej 
umieszczono bramkę prowadzącą do otoczonego płotem, zadrzewionego ogrodu, poniżej któ-
rego dwukondygnacjowe budynki o różnych gabarytach, nakryte dachami dwuspadowymi, któ-
re – jak się wydaje – usytuowane były już poza posiadłością kanonika Sadłochy.

3. Typ budowli: domu wieżowego kanonika Sadłochy, określiła – z jednej strony – jego lokali-
zacja poza właściwym miastem, w otwartej przestrzeni, na której możliwe i niejako uzasadnione 
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Dwór-wieża mieszkalna, „dom pański” 
i „kamienica”. Drzeworyt w: Piotra 
Krescentyna Księgi o gospodarstwie... 
ks. I, s. 4 (Kraków 1549). Repr. J. Gajewski 
wg T. Jakimowicz, Dwór murowany...

Wnętrze domu pańskiego; w tle dwory-wieże mieszkalne 
w krajobrazie wiejskim. Drzeworyt w: Mikołaja Reja 
Zwierciadło... (Kraków 1568). Repr. J. Gajewski 
wg T. Jakimowicz, Dwór murowany...

przynależnością stanową Sadłochy, było wystawienie (na własnym terenie) wolnostojącego dwo-
ru – swoistej villa suburbana w formie gotyckiej szlacheckiej wieży mieszkalnej. Z drugiej zaś stro-
ny musimy pamiętać, że do około lat 80/90-tych XVI wieku dom pański w formie wieży mieszkal-
nej był nie tylko aktualnym, ale wręcz przeważającym (w różnych wariantach) typem dworu wiej-
skiego łączącego cechy architektury mieszkalnej i – zewnętrznie – cechy architektury obronnej 
(wieża) – bardziej, rzecz jasna, symbolicznie (jako znak warowni) niż realnie. Jak już wspomnia-
no, ten typ budowli o średniowiecznym rodowodzie, utrzymał swój gotycki charakter stosunko-
wo długo, aż po lata 60-te XVI wieku. Odnosiło się to przede wszystkim do bryły i elewacji nieja-
ko „wystawionych” na interpretację zdeterminowaną odniesieniem do tradycji i z takim nastawie-
niem (jak wskazują na to inne przykłady architektury o charakterze rezydencjonalnym) realizowa-
nych przez inwestorów. Renesansowo-manierystyczny kostium: biało tynkowane elewacje, atty-
ki kryjące dachy pogrążone – w miejsce wysokich dachów gotyckich i nowy detal architektonicz-
no-rzeźbiarski nakładany na średniowieczną strukturę, dopiero w 4. ćwierci XVI wieku zdomino-
wał to pozornie zapóźnione budownictwo. 

Dwór murowany, a szczególnie wieża mieszkalna, swoją średniowieczną formą przywołująca 
w świadomości odbiorcy utrwalony tradycją i około połowy XVI wieku postrzegany już jako spraw-
dzony w praktyce życiowej wzór domu pańskiego, była nie tylko oznaką prestiżu i możliwości in-
westycyjnych właściciela, ale przede wszystkim swoistym, jednoznacznie kojarzonym desygnatem 
przynależności stanowej. Desygnatem, którego dawna forma była o tyle uzasadniona i pożądana, 
że wizualnie wskazywała na niejako odwieczne „zakorzenienie” właściciela w miejscowej topogra-
fii i jego trwały, „od pokoleń”, związek z jego posiadłością ziemską. Wzrost aktywności politycznej 
stanu szlacheckiego i świadomość udziału w funkcjonowaniu Państwa, sprawiły że typ domu pań-
skiego w formie wieży mieszkalnej (wieży będącej znakiem wyróżnionego i niegdyś przysługują-
cego suwerenowi elementu architektury obronnej) był już inaczej postrzegany. Wieża mieszkal-
na – wobec społecznej dostępności (m.in. przypadek dworu kanonika Sadłochy) – teraz (tj. po fun-
damentalnej konstytucji sejmu radomskiego 1505 roku nihil novi sine communi consensu poważnie 
ograniczającej kompetencje prawodawcze władcy i po sejmie roku 1518) mogła kojarzyć się z su-
werennością osobistą, sankcjonowaną przepisami prawa powiązanymi z przynależnością do sta-
nu rycerskiego i z atrybutem suwerenności – bezpieczeństwem (dawna funkcja militarna wieży 
i jej forma jako znak architektury obronnej). Przemiany w postrzeganiu Państwa, przemiany w po-
strzeganiu władcy, jego miejsca w strukturze Państwa, ewolucja systemu władzy – czego konse-
kwencją były wspomniane przemiany w modelu ustrojowym – przekładały się zapewne też i na 
takie rozumienie, dostępnych już społecznie form architektonicznych. Świadczy o tym chociaż-
by popularność dzieła Krescentyna (Księgi o gospodarstwie) wydanego w Krakowie w tłumaczeniu 
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Andrzeja Trzycieskiego dwukrotnie w stosunkowo niewielkim odstępie czasu (1549, 1571; – zob. 
10, s. 35 i nn. ) i zawarte w nim uwagi o „baszcie albo wieży” jako typie budowli zapewniającym 
bezpieczeństwo (10, s. 40.), a także ilustracje w dziele Krescentyna, czy w Zwierciadle Reja, prezen-
tujące imaginowany krajobraz (polski), w którym wręcz zwyczajnym elementem zabudowy jest 
dwór w formie wieży mieszkalnej otoczonej budynkami zaplecza gospodarczego. W dobie egze-
kucji taka wykładnia mogła nadawać problematyce architektonicznej dworu wieżowego szczegól-
nej wymowy, aktualizując średniowieczny w swojej genezie model i wypełniając go nową treścią. 

Jakkolwiek rodowód domu pańskiego w formie wieży był odległy i sięgał, jak wspomniano, głę-
bokiego średniowiecza, to walory, w tym zwłaszcza utylitarne, tego rodzaju architektury były aktu-
alnie wręcz zalecane przez literaturę teoretyczną dotyczącą spraw budownictwa i gospodarskich. 
M.in. na kilkanaście lat przed powstaniem dworu Sadłochy w wydanym w roku 1549 (i w 1571) wspo-
mnianym dziele Krescentyna wskazano, że typ domu pańskiego w formie wieży, poza prestiżem 
w odbiorze społecznym, łączył funkcjonalność użytkową z zaletami architektury obronnej, zapew-
niając możliwość stawienia skutecznego oporu w razie napadu. Istotny bowiem wydaje się tu jesz-
cze jeden czynnik, który w przypadku podwarszawskiego dworu kanonika Sadłochy (i w analogicz-
nych innych) mógł zdecydować o wyborze formy wieżowej, właśnie jako łączącej funkcjonalność 
z zaletami architektury obronnej i nadto wyróżniającej się swoim „obronnym” wyglądem, co – jak 
się wydaje – mogło również mieć swój wymiar praktyczny. Przypomnijmy, że w tym czasie, tj. po 
połowie XVI wieku, ziemie polskie poddane zostały dość intensywnej akcji fortyfikowania dwo-
rów, kościołów, synagog, cerkwi, poprawiania umocnień miast. Ta swoista inkastelacja, obejmują-
ca głównie, ale nie tylko, tereny południowo-wschodnie była reperkusją na postępy militarne Tur-
cji (zwłaszcza w r. 1541 zagarnięcie wielkiej części terytorium Węgier) i stałe, pomimo wieczystego 
pokoju zawartego (1533) z Turcją, zagrożenie ze strony tatarskiego lennika Imperium Osmańskie-
go (najazdy o różnej skali, m.in. w latach: 1533, 1534, 1538, 1541, 1549, 1551, 1558, 1569). Głównie, 
jak wspomniano, wzmacniano obronność terenów południowo-wschodnich, ale również w głębi 
państwa – wzdłuż działów wodnych i na ważnych komunikacyjnie przeprawach przez rzeki na kie-
runkach przewidywanych działań Ordy Tatarskiej, przemieszczającej się głównie działami wodny-
mi. Takie uzasadnienie miało wzmocnienie przepraw na rzekach, których koryta przecinały wielkie 
działy wodne (np. Łowicz, Sochaczew na Bzurze, Serock – przeprawy poniżej zlewu Bugu z Narwią 
i w Zegrzu), czy na drodze do przeprawy (np. kościół obronny w Brochowie w pobliżu brodu przez 
Bzurę na kierunku przeprawy przez Wisłę pod Wyszogrodem). Te z pozoru przestarzałe już systemy 
i dzieła, nie spełniające warunków współczesnej obrony (np. fortyfikacje Pułtuska, kończone w l. 
30-tych XVI w. określone przez badaczy jako anachroniczne), dawały możliwość skutecznej obro-
ny wobec dobrze znanego na ziemiach polskich i litewskich przeciwnika – Ordy Tatarskiej. Dru-
ga linia murów miasta Starej Warszawy z Barbakanem – basteją artyleryjską (1545–1549) na przed-
bramiu od strony miasta Nowej Warszawy, kościół w Brochowie (1551–1561), poza swoimi rzeczy-
wistymi walorami wobec takiego właśnie przeciwnika, były także swoistym znakiem architektu-
ry obronnej, w których wyeksponowano elementy mające świadczyć o ich przeznaczeniu. Takim 
właśnie znakiem (i właściwie tylko znakiem) architektury obronnej wydaje się być gotycko-rene-
sansowa fara w Serocku ze ślepymi otworami strzelniczymi w cylindrycznych narożnych skarpa-
ch-wieżyczkach wyniesionych ponad koronę murów. Panujący nad okolicą z wysokiego prawego 
brzegu Narwi – kościół farny w Serocku niejako wystawiony był na ogląd z dużej odległości z prze-
ciwległego brzegu Narwi. Rzeczywisty walor obronny kościoła – poza położeniem – był znikomy. 
Nie ulega jednak wątpliwości, że realizacji tych nie można „traktować w kategoriach dziwactwa” 
inwestorów, a już zwłaszcza usytuowanego na kierunku ku przeprawie przez Wisłę i osłaniające-
go dawną przeprawę przez Bzurę kościoła w Brochowie (por. 15, s. 58.), w którym – jak się okaza-
ło – znakomicie powiązana została problematyka semantyczna (atrybuty zamku) z rzeczywistymi 
walorami obronnymi zapewniającymi ochronę miejscowej ludności (w zakrystii wzniesionej celo-
wo nad ciekiem wodnym była możliwość urządzenia kuchni oraz lazaretu dla obrońców) i dają-
cymi możliwość skutecznego oporu. Sam kościół brochowski – początkowo zabezpieczony tyl-
ko rowem i palisadą oraz chroniony rozlewiskiem rzeki, dopiero w latach 20-tych XVII wieku (por. 
tamże oraz m.in. 26, s. 189.) w związku z kolejną falą umacniania polskiego terenu zagrożonego 
najazdem tureckim po klęsce pod Cecorą, otoczony został czworobocznym murem ze strzelnica-
mi oraz bastionami w typie starowłoskim na narożach (najpewniej wówczas to zamurowano prze-
znaczone do prowadzenia ognia na wprost działobitnie w przyziemiu naw bocznych) – spełniał 
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realne wymogi (w tym praktycznie brak martwego pola ostrzału) obrony w stosunku do przeciw-
nika, na którego był obliczony. Tym przeciwnikiem byli mobilni, nie prowadzący artylerii i unika-
jący oblężeń Tatarzy (szerzej problem architektury sakralnej obronnej, w tym kościoła w Brocho-
wie, omawiam w innym miejscu). Nie wykluczone zatem, że i w przypadku dworu wieżowego ka-
nonika Sadłochy, usytuowanego wszak w wolnej, łatwo dostępnej przestrzeni poza murami miej-
skimi, ten – obronny, czy tu może raczej: pseudoobronny aspekt – również mógł zdecydować o ar-
chaizowanym, „średniowiecznym”, typie architektury, ale też i o jej „średniowiecznym” kostiumie. 

4. Symptomatyczne dla stanu badań nad problematyką dworu w formie wieży jest pominięcie 
podwarszawskiej wieży mieszkalnej kanonika Sadłochy zarówno w monograficznym opracowa-
niu problematyki dworu murowanego w Polsce w XVI wieku autorstwa Teresy Jakimowicz, w któ-
rym omówione zostało przede wszystkim zagadnienie domu pańskiego w formie wieży (10, pas-
sim, tamże wcześniejsza literatura.), jak również w  mniejszych opracowaniach, pretendujących 
jednak do ujęcia monograficznego (zob. np. 17, passim.). Nie ulega przy tym wątpliwości, że licz-
ba obiektów obecnie zidentyfikowanych jako dwory w formie wieży mieszkalnej stanowi, jak mo-
żemy się domyślać, jedynie niewielką część pierwotnego stanu. Wyprowadzanie zatem wniosków 
ogólnych dotyczących problematyki dworu w formie wieży mieszkalnej, w sytuacji gdy przesłan-
kami dla tych wniosków są szacunki liczbowe, może być (i zapewne jest) obciążone marginesem 
błędu. Dlatego właśnie można przyjąć, że przypadek dworu – wieży mieszkalnej kanonika Sadło-
chy, średniozamożnego (przy założeniu, że nie miał dodatkowych, tj. nieewidencjonowanych, do-
chodów z racji swojej funkcji królewskiego płatnika) szlachcica, jest tu symptomatyczny i rzutu-
je na skalę zjawiska.

Dodajmy w tym miejscu, że w kontekście problematyki dworu w formie wieży mieszkalnej w Pol-
sce, jak również w kontekście architektury budynków sejmowych, zastanawiające są początki bu-
dowy Nowego Domu Królewskiego – pałacu sejmowego Zygmunta Augusta w Zamku Warszaw-
skim, przystosowywanym do wymogów funkcjonowania dwuizbowego Sejmu polskiego i oficjal-
nej rezydencji władcy na czas sejmów. Na pomieszczenia sejmowe przekształcono (pod kierun-
kiem architekta Giovanniego Battisty Quadro w latach 1570–1571, po podjęciu ostatecznej decy-
zji przez sejm lubelski 1569 r. o umieszczeniu w Warszawie sejmów walnych) XV-wieczny, późno-
gotycki budynek zwany Domem Wielkim z obszernymi salami w przyziemiu i na pierwszym pię-
trze. Równolegle wznoszono pałac sejmowy władcy określany jako Nowy Dom Królewski. Prace 
nad Nowym Domem Królewskim miały rozpocząć się z polecenia Zygmunta Augusta już wcze-
śniej, jak słusznie sugerują niektórzy z badaczy (m.in. Jerzy Lileyko) przed 1569 r. Wiązało się to nie-
wątpliwie z oczekiwanym wprowadzeniem w życie unii realnej Korony z Wielkim Księstwem Litew-
skim i planowanym miejscem wspólnych obrad w Warszawie (co nastąpiło na wspomnianym sej-
mie lubelskim 1569 r.). Znamienna i wiele mówiąca jest tu również data rozpoczęcia budowy mo-
stu przez Wisłę – rok 1568 (początek palowania dna Wisły 25 VI 1568), imponującego w skali Euro-
py przedsięwzięcia inżynierskiego, wymagającego ogromnych nakładów finansowych (dystrybu-
cją ich zajmował się – jak wiadomo – sekretarz królewski kanonik Sadłocha) i zaplecza organiza-
cyjnego. Przygotowania musiały trwać od kilku lat (m.in. sezonowanie materiału budowlanego), 
a wyprzedzać musiała je jeszcze decyzja króla o podjęciu całego przedsięwzięcia. Toteż nie ulega 
wątpliwości, że wobec od dawna dążącej do unii realnej strony polskiej (pomimo oporu panów 
litewskich), zdeterminowany Zygmunt August widział w Warszawie przyszłe centrum polityczne 
i administracyjne połączonego państwa polsko–litewskiego już na kilka lat przed sejmem lubel-
skim 1569 r., na którym doszło do podpisania aktu zjednoczeniowego obu organizmów w jedno 
państwo i wyznaczenia Warszawy miejscem wspólnych sejmów walnych. Inwestycje warszawskie 
króla, m.in.: budowa Nowego Domu Królewskiego, projektowanego najpewniej od razu jako pa-
łac sejmowy władcy (Warszawa była już wszak miejscem sejmów), most przez Wisłę, okazały pałac 
królewski w Ujazdowie, dwór w Pradze, były przedsięwzięciami nie tylko wymagającymi ogrom-
nych środków inwestycyjnych zaangażowanych, nb., niemal w tym samym czasie, ale też decyzje 
o ich podjęciu (i skala wszystkich inwestycji) wymagały odpowiedniego wyprzedzenia w czasie.

Można przypuszczać, że Nowy Dom Królewski, z przeznaczeniem na pałac sejmowy Zygmun-
ta Augusta, również planowano (a, jak się przypuszcza, nawet zaczęto wznosić) z kilkuletnim wy-
przedzeniem w stosunku do ostatecznego ustanowienia Warszawy wspólnym dla Korony i Litwy 
miejscem sejmowym. Budynek o trzech kondygnacjach założony na planie kwadratu, z własną ze-
wnętrzną klatką schodową pomiędzy kondygnacjami, w którym pomieszczenie recepcyjne apar-
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tamentu rezydencjonalnego króla 
powiązane zostało na tym samym 
poziomie (pierwszego piętra) spe-
cjalnym przejściem (omijającym do-
stępną z zewnątrz klatkę schodową 
w Wieży Okrągłej) przez Sień Wiel-
ką z pomieszczeniem Izby Senator-
skiej (pomieszczenia Izby Poselskiej 
– z osobnym wejściem – ulokowa-
no na parterze). Wejście do Izby Se-
natorskiej prowadziło z klatki scho-
dowej w Wieży Okrągłej, pełniącej 
wyłącznie (na żadnej z  kondygna-
cji nie była ona skomunikowana 
z  pomieszczeniami pałacu królew-
skiego) rolę wejścia dla senatorów 
z dziedzińca zamkowego na pierw-
sze piętro; do Izby Poselskiej wcho-
dziło się od strony Wieży Grodzkiej. 
Komunikację pomiędzy Izbą Posel-
ską a  Izbą Senatorską zapewnia-
ły schody w  Wieży Grodzkiej, któ-
rymi posłowie ziemscy przecho-
dzili na wspólne obrady trzech sta-
nów z Izby Niższej na piętro do sieni w Wieży Grodzkiej i dalej przez przedsionek nazywany izbą 
„przed radną” – do Izby Senatorskiej. Tędy wprowadzano również do Izby Wyższej zagraniczne le-
gacje, które król przyjmował w obecności senatu (zob.: 18, s. 53–54 i nn.; – 19, s. 26 i n.). W tak prze-
myślany sposób rozwiązana komunikacja pomiędzy poszczególnymi pomieszczeniami sejmowy-
mi i rezydencją króla zapewniała konieczną izolację stanów sejmujących gdy było to wymagane. 
Uważa się, że twórcą tego układu był prowadzący prace w tym czasie na Zamku architekt Quadro 
(m.in.: 18, s. 56; – 19, s. 37.). Teza ta jest co najmniej wątpliwa, bardziej prawdopodobne jest jed-
nak, że przynajmniej ogólne (jeżeli nie szczegółowe) postulaty dotyczące całego układu pomiesz-
czeń, ich wzajemnej relacji i ciągów komunikacyjnych wyszły od strony polskiego zleceniodaw-
cy i inwestora. Rola architekta polegała – jak należy uznać – na dostosowaniu tych postulatów do 
istniejących już warunków i kontynuacji rozpoczętej wcześniej budowy pałacu sejmowego króla. 

 Trudno oprzeć się wrażeniu, że ogólna zasada rozwiązania komunikacji i wzajemnej dyspozycji 
pomieszczeń sejmowych i pomieszczeń rezydencjonalnych króla jest rozwinięciem (z konieczny-
mi zmianami wymuszonymi nie tylko zastaną topografią miejsca – inną w Warszawie niż w Piotr-
kowie) modelu, który wprowadziło rozwiązanie piotrkowskiego zespołu zabudowań sejmowych 
(por. 18, s. 55.) i to pomimo wszystkich różnic (w Piotrkowie dwa budynki sejmowe – Izba Poselska 
w parterowym; Izba Senatorska w piętrowym budynku, które odrębnie skomunikowane były z pa-
łacem sejmowym króla – wieżą mieszkalną Zygmunta I (na temat zespołu budynków sejmowych 
i pałacu królewskiego zob.: 18, s. 32–33; – 32, s. 155–156; – 38, s. 215 i nn.; – 11, s. 21 i nn.). Zwraca-
jącą uwagę różnicą w stosunku do rozwiązania piotrkowskiego, było w warszawskim pałacu sej-
mowym króla założenie na tej samej kondygnacji (drugiej) co pomieszczenia Izby Senatorskiej po-
mieszczeń recepcyjnych w apartamencie królewskim i, skomunikowanie ich specjalnym, izolowa-
nym z zewnątrz przejściem z Izbą Senatu. Rozwiązanie takie miało istotne znaczenie, ułatwiając 
cyrkulację pomiędzy pałacem króla a pomieszczeniami Senatu, ale także miało i swój pewien wy-
miar symboliczny. Przy takim układzie pomieszczeń rezydencji sejmowej króla i Izby Senatu, wład-
ca pozostawał już niejako w tej samej kubaturze, jakkolwiek oddzielony od pomieszczeń obu Izb 
Sejmu. Król (a nie pozostałe Stany sejmujące, jak było w Piotrkowie) udawał się do Izby Senatu na 
wspólne obrady połączonych Izb. Można przypuszczać, że było to odbierane jako jedność całej 
struktury władzy ustawodawczej.

Rzut (zbliżony do kwadratu) Nowego Domu Królewskiego i symetryczne rozmieszczenie okien 
w ścianach wschodniej i zachodniej na wszystkich kondygnacjach, a – jak można się domyślać – 

Zamek Królewski w Warszawie (około 1569–1598), rzut pierwszego 
piętra: 1. wieża Grodzka i schody kręcone z Izby Poselskiej (parter);  
2. Sień przed Izbą Senatorską; 3. Izba Senatorska z tronem 
królewskim (4); 5. Sień Wielka przed apartamentem królewskim 
i schody kręcone w Wieży Okrągłej; 6. pomieszczenie recepcyjne 
apartamentu królewskiego w Nowym Domu Królewskim – pałacu 
sejmowym Zygmunta Augusta. Repr. J. Gajewski wg J. Lileyko, Sejm 
polski...
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być może także propagandowy imperatyw zachowania (pomimo różnic) rozwiązania wypróbo-
wanego od przynajmniej końca XV wieku (zabudowania sejmowe zgrupowane wokół pałacu kró-
lewskiego – domniemanej średniowiecznej wieży mieszkalnej Kazimierza Wielkiego w Piotrkowie, 
do której swoją koncepcją miała by nawiązywać wzniesiona zasadniczo w latach 1512–1519 nowa 
piotrkowska rezydencja sejmowa Zygmunta I) zdaje się wskazywać, że i w Warszawie zamierzano 
zrealizować i właściwie zrealizowano pałac sejmowy króla w formie wieży mieszkalnej, jakkolwiek 
– w pewnym stopniu – ukrytej w ogólnej kubaturze zabudowań zamkowych. Niewykluczone też, 
że początek tych prac należałoby wiązać z obecnością w Warszawie przysłanego z Krakowa kró-
lewskiego budowniczego Jorga Schwartza, bez wątpienia identycznego z budowniczym Jurkiem 
z Krakowa wymienianym w rachunkach zamkowych i pracującym w Warszawie przed przybyciem 
architekta Quadro. (Przypomnijmy w nawiasie, że Schwartz był budowniczym mostu przez Wisłę 
finansowanym i rozliczanym z wydatków za pośrednictwem kanonika Sadłochy, który także nad-
zorował od strony finansowej prace na Zamku Warszawskim.) 

Nowy Dom Królewski – pałac sejmowy Zygmunta Augusta, jakkolwiek nie wyróżniony wy-
raźniej w gabarytach, w zasadzie realizował jednak formalne postulaty modelu domu pańskiego 
w formie wieży: całość założono na rzucie zbli-
żonym do kwadratu, na wszystkich kondygna-
cjach powtórzono liczbę otworów okiennych 
i ten sam ich rozkład, poszczególne kondygna-
cje skomunikowano zewnętrzną klatką scho-
dową, a sam budynek pałacu sejmowego kró-
la wyodrębniony został w planie (w ścianach 
lateralnych wschodniej i zachodniej), a także, 
co prawda nieznacznie, w bryle. Podobnie jak 
w wieży mieszkalnej Zygmunta I w Piotrkowie 
(por. 38, s. 216.), Nowy Dom Królewski nakry-
ty został dachem dwuspadowym. Odrębność 
strukturalna pałacu sejmowego króla była – jak 
wspomniano – czytelna w ogólnej bryle zabu-
dowań Zamku Warszawskiego i tak też, tj. jako 
wyodrębniony z zabudowy zamkowej, został 
Nowy Dom Królewski ukazany na wspomnia-
nym wyżej widoku Warszawy w  wydanych 
w 1581 r. Constituciach, Statutach y Przywilejach 
i na nieco późniejszym (1586, najpóźniej 1587?) 
widoku Warszawy w Civitates Orbis Terrarum. 
Ta „odrębność” struktury Nowego Domu Kró-
lewskiego czytelna jest jeszcze również w wi-
doku Zamku na panoramie Warszawy z 1620 
(lub 1625?) roku wiązanej z Melichem, a także 

Widok Zamku Warszawskiego z Nowym Do-
mem Królewskim – pałacem sejmowym 
Zygmunta Augusta. Fragment widoku 
ogólnego Warszawy. Drzeworyt 
w: Constitucie, Statuta y Prziwileje... (Kraków 
1581). Repr. J. Gajewski wg J. Lileyko, Sejm 
polski...

Widok Zamku Warszawskiego z Nowym Domem Królewskim 
– pałacem sejmowym Zygmunta Augusta. Fragment widoku 
ogólnego Warszawy. Rysunek Abrahama Boot, 1627. 
Repr. J. Gajewski wg P. Groth, Egzemplarz relacji...

Pałac sejmowy Zygmunta I w Piotrkowie. Rekonstrukcja 
stanu w XVI wieku. Repr. J. Gajewski wg J. Szablowski, 
Kilka uwag...
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na bardziej szczegółowym rysunku Abrahama Boot, ukazującym Zamek po przebudowie w latach 
1598–1619 (9, passim; – 34, s. 50, poz. 5.) oraz w widoku Zamku w tle znanego portretu Ludwiki Ma-
rii (1649) rytowanego przez Willema Hondiusa według Justusa Van Egmont.

Zarówno Nowy Dom Królewski w Warszawie, jak i pałac – wieża mieszkalna Zygmunta I w Piotr-
kowie, pełniły podobne funkcje – oficjalnej rezydencji króla na czas obrad sejmowych, w której 
król mieszkał sam. W Piotrkowie król dysponował położonym opodal miasta własnym dworem 
z folwarkiem. Własne dwory posiadali królowa i Zygmunt August jako następca tronu dyspono-
wali, jak wiadomo, również osobnymi własnymi dworami (31, s. 47, 58–59; – 18, s. 35.). W pobliżu 
znajdowały się również dwory możnowładców na czas sejmu (w 1568 było ich trzydzieści osiem) 
i rozległa infrastruktura oraz obozowisko dla zjeżdżającej na sejmy reprezentacji ziemskiej i szlach-
ty (m.in. 11, s. 22–23, przyp. 7.). W związku z informacją na temat dworu piotrkowskiego Zygmun-
ta Augusta, wysunięto nawet twierdzenie, że król „wolał zamieszkiwać w czasie sesji parlamentu 
w drewnianym dworze na Bugaju [w Piotrkowie]” (3, s. 22.). Marcin Bielski w Kronice Polskiej poda-
je, że król przybył do dworu na piotrkowskim Bugaju w 1561 r. (tj. przed sejmem 1562–1563). Dwór 
ten był prywatną rezydencją władcy, w której król zamieszkiwał poza obradami. W trakcie sesji 
władca przebywał w rezydencji sejmowej (31, s. 47; – por. 28, s. 44.). Było to o tyle oczywiste, po-
nieważ wiązało się z realizacją trybu obrad, łączenia izb i ceremoniału sejmowego. Nadto, król, tu: 
jako stan osobny, był przecież elementem struktury Państwa. Analogicznie było i w nowym miej-
scu sejmowym – Warszawie, gdzie Zygmunt August miał do prywatnego użytku własne rezyden-
cje podmiejskie, z najważniejszą – wzniesionym właśnie nowym pałacem w Ujazdowie. 

Na wprowadzenie modelu wieży mieszkalnej, niejako „zamkniętej” w strukturze pałacu sejmo-
wego Zygmunta Augusta w Warszawie, rzutuje także propagandowe, tj. ideowe i polityczne, uza-
sadnienie zastosowania modelu wieży mieszkalnej w pałacu sejmowym Zygmunta I w Piotrko-
wie, z innymi już jednak uwarunkowaniami w Warszawie (do zagadnienia tego wrócimy w innym 
miejscu). Dodajmy w tym miejscu, że takie rozwiązanie (model wieży mieszkalnej) wprowadzo-
ne w pałacu sejmowym Zygmunta Augusta w Warszawie mogło kojarzyć się odbiorcy jako swo-
iste odbicie przemian ustrojowych, których konsekwencją stało się włączenie władcy w strukturę 
Państwa już nie jako elementu nadrzędnego, ale jako osobnego stanu trzeciego sejmującego do-
danego do obu izb. Wydaje się, że rezultatem tych przemian była strona funkcjonalna rozwiąza-
nia warszawskiego z inną cyrkulacją (klatki schodowe, korytarze) pomiędzy kondygnacjami i po-
szczególnymi pomieszczeniami sejmowymi.

Trudno, z kolei, powiedzieć czy jednak rzeczywiście w Piotrkowie wzajemna relacja pałacu sej-
mowego króla, budynku Izby Poselskiej i budynku Izby Senatorskiej była przełożeniem aktualnej 
problematyki ustrojowej (i konkretnie: politycznej) na język gabarytów, form architektonicznych 
budzących jednak w dobie Zygmunta I nowe już skojarzenia (wieża mieszkalna jako forma dostęp-
na społecznie, a nawet – jeżeli można się tak wyrazić – „politycznie”). Toteż wydaje się, że raczej 
nie sposób zgodzić się z prostym wnioskiem, którego przesłanką jest dominujący gabaryt pałacu 
sejmowego Zygmunta I w Piotrkowie, że pałac króla w stosunku do parterowego budynku miesz-
czącego Izbę Niższą – Poselską i piętrowego budynku mieszczącego Izbę Wyższą – Senatorską, 
miał symbolizować „wysoką pozycję właściciela [właściciela? – p.m. J.G.] w systemie władzy”, bądź 
„symbol nadrzędności społecznej” (11, passim; – 10, s. 81; – 22, s. 483; – 17, s. 505.), „miała przypomi-
nać [przypominać ? – p.m. J.G.] sejmującej szlachcie o nadrzędnej roli monarchy w państwie” (18, 
s. 35.), czy też miał nieść „symboliczne przesłanie […] wieży o nadrzędności władcy wobec stanów 
obradujących w dwóch drewnianych konstrukcjach [tu: szopach – parterowej i piętrowej mieszczą-
cych obie Izby Sejmu – p.m. J.G.]” (3, s. 22.). Wydaje się, że wobec ograniczanych kompetencji pra-
wodawczych króla (z czego sejmująca szlachta zdawała sobie niewątpliwie dobrze sprawę) i po-
głębiającego się upadku autorytetu władcy, wieża piotrkowska Zygmunta I nie była już nawet tak 
odczytywana przez współczesnych, zwłaszcza wobec wspomnianej, dewaluującej pierwotną ko-
notację ideową, społecznej dostępności typu budowli. Tym bardziej, że do innych, już istniejących 
(a także aktualnie powstających) wież mieszkalnych polskiego rycerstwa upodabniał pałac sejmo-
wy Zygmunta I w Piotrkowie jego ogólny późnogotycki charakter. W kontekście dorobku mistrza 
Benedykta – budowniczego pałacu, w kontekście proweniencji artystycznej tego dorobku, jak rów-
nież ikonografii – wydaje się, że próba rekonstrukcji pierwotnego wyglądu pałacu piotrkowskiego 
zaproponowana przez Jerzego Szablowskiego, jest w swoim zarysie najbardziej prawdopodobna 
(38, s. 215 oraz passim.). Można przypuszczać, że zarówno od strony dysponenta warstwy treścio-
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wo-ideowej (czy był to król, czy też coraz wyraźniej przejmujący królewskie kompetencje Naród), 
jak również z punktu widzenia odbiorcy – nie gabaryt, a typ budowli (i jego konotacja wskazująca 
na społeczną i, jak wspomniano, niejako „polityczną”, dostępność typu budowli) był swoistym ar-
gumentem propagandowym w przypadku pałacu sejmowego Zygmunta I w Piotrkowie. Zwróćmy 
też uwagę, że i pałac piotrkowski i przebudowa zamku sandomierskiego to niejako „państwowe” 
inwestycje (por. 32, s. 158; – 28, s. 37, przyp. 5.), co też niewątpliwie rzutowało na ich problematykę 
ideową i, jak widać, na jej nośnik, tj. problematykę artystyczną – styl i stylistykę.

Być może zatem pałac piotrkowski – rezydencja Zygmunta I na czas sejmu – usytuowany w cen-
trum terenu zajętego przez zespół budowli sejmowych (poza którym – rzecz jasna – znajdował się 
teren „rezydencjonalny” i obozowisko szlachty – por. 28, s. 39–41.) wzniesiony w typie wieży miesz-
kalnej (i w takiej właśnie, a nie innej, formie, stylistyce i stylu – ogólnie: późnogotyckim, czy też 
w rzeczywistości: gotycko-renesansowym) miał być nie tyle symbolem „nadrzędności społecznej 
[?– p.m. J.G.]” władcy, bądź symbolem „nadrzędności władcy wobec stanów sejmujących”, co raczej 
obecności władcy w strukturze sejmowej i jedności z radzącym nad sprawami Państwa Narodem 
reprezentowanym przez obie Izby Sejmu. Odbiciem wzajemnej relacji (w aktualnej sytuacji prze-
mian ustrojowych) pomiędzy stanami sejmującymi a władcą, jak stanem osobnym, był raczej ce-
remoniał sejmowy i przede wszystkim realnie odczuwany porządek cyrkulacji pomiędzy poszcze-
gólnymi elementami zespołu budynków sejmowych (z pałacem królewskim włącznie), w którym 
uczestniczyły wszystkie trzy elementy struktury sejmowej – łącząc się na wspólne obrady w po-
mieszczeniu recepcyjnym złożonym z dwóch obszernych lokalności na ostatniej kondygnacji pa-
łacu sejmowego króla (18, s. 36.). Porządek ten, ze względu na podział funkcjonalny budynków 
i pomieszczeń sejmowych, musiał zostać utrzymany również w dobie sejmów Zygmunta Augusta 
(31, s. 47.). Zwróćmy bowiem uwagę na rozwiązanie komunikacji i funkcje poszczególnych kondy-
gnacji w pałacu sejmowym króla w Piotrkowie: w wysokim przyziemiu znajdowały się sień i klatka 
schodowa, skład (lamus?), pomieszczenie skarbca królewskiego, wyżej – na pierwszej kondygna-
cji (parter) – pomieszczenia mieszkalne podkomorzego nadwornego stale przebywającego przy 
władcy, odpowiedzialnego za pokojowców królewskich i dworzan oraz za bezpieczeństwo wład-
cy, jak również asystującego królowi podczas obrad sejmowych, nad pomieszczeniami podkomo-
rzego, na drugiej kondygnacji pałacu (pierwsze piętro) – usytuowano apartament mieszkalny kró-
la (por. 22, s. 483, gdzie wypowiedziano twierdzenie, że apartament Zygmunta I znajdował się na 
najwyższym, drugim piętrze, dolne zaś kondygnacje służyły jako miejsce „spotkań z senatorami”.). 
Na trzeciej, najwyższej (i wyróżnionej też wysokością) kondygnacji pałacu – ulokowano reprezen-
tacyjne pomieszczenie recepcyjne składające się z obszernej Sieni i Izby Wielkiej (Stuba superior). 
Jak słusznie wskazał Jerzy Lileyko (18, s. 36.), pomieszczenie recepcyjne – w związku z wyłącznie 
sejmową funkcją pałacu, służyło za miejsce symbolicznego łączenia się Stanów sejmujących pod-
czas uroczystego powitania i żegnania króla, inauguracji sejmu, spotkań króla z Izbą Wyższą i po-
łączonych obrad trzech Stanów sejmujących. Do okazałego reprezentacyjnego pomieszczenia 
nad apartamentem królewskim, na najwyższej, w systemie polskim najważniejszej, pańskiej, kon-
dygnacji, prowadziły z przyziemia, szerokie schody umieszczone w klatce schodowej wydzielonej 
z dyspozycji przestrzennej przyziemia i z sieni na pierwszej i drugiej kondygnacji. 

Jeżeli dwie kondygnacje mieszkalne były w pałacu piotrkowskim tej samej wysokości, to trze-
cia, ostatnia kondygnacja piętra recepcyjnego nad piętrem apartamentowym króla wyróżniała się 
również gabarytem. Ta gradacja czytelna była jeszcze wyraźniej w elewacjach: okna piętra miesz-
kalnego króla były wyższe od okien piętra, na którym znajdował się pokoje mieszkalne podkomo-
rzego (nb. dyspozycja przestrzenna obu tych kondygnacji była analogiczna), okna kondygnacji naj-
wyższej, były wyraźnie większe, tj. wyższe, a okna głównego pomieszczenia recepcyjnego – Izby 
Wielkiej, były nadto szersze i otrzymały bardziej bogate sześciopolowe podziały (w odróżnieniu 
od czteropolowych podziałów pozostałych otworów okiennych) oraz bardziej bogatą i bardziej 
skomplikowaną oprawę kamieniarsko-rzeźbiarską. Podział funkcjonalny pałacu sejmowego króla 
i gradacja efektów: gabarytów, form, dekoracji – były czytelne i wymowne. Wszystko to musiało – 
z uwagi na praktykę sejmową i wymuszoną przez nią cyrkulację pomiędzy budynkami – odnosić 
się do aktualnej i podlegającej przemianom problematyki modelu ustrojowego Państwa. Jak widać 
ową, wspomnianą wyżej, „nadrzędność” w modelu ustrojowym Państwa pokazano w programie 
funkcjonalnym pałacu sejmowego króla. To bowiem nie król w tym modelu – jak i w rzeczywisto-
ści ustrojowej – jest suwerenem, ale Państwo. Państwo, którego reprezentacja w osobach człon-
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ków Izby Niższej – Poselskiej i Izby Wyższej – Senatorskiej staje przed majestatem władcy w akcie 
łączenia się stanów; władcy, który wywyższony w przestrzeni objętej baldachimem symbolizują-
cym sklepienie niebieskie jest już tylko elementem jako odrębny stan w (a nie: nad) tej strukturze. 
Możemy się domyślać odczuć posłów i senatorów – najpierw podziwiających z zewnątrz monu-
mentalną bryłę pałacu królewskiego z wyeksponowaną ostatnią kondygnacją, a później wchodzą-
cych w orszaku na ostatnie piętro pałacu na wspólne obrady z królem i mijających kondygnację 

z apartamentem królewskim. W zmieniającym 
się modelu Państwa miejsce władcy postrzega-
ne było już inaczej, a sam model i sposób jego 
funkcjonowania świadczył o osłabieniu pozycji 
monarchy w Państwie oraz ograniczeniu jego 
suwerennych prerogatyw (por. 18, s. 35, 36.). Pa-
łac piotrkowski był zarówno mieszkaniem kró-
la na czas obrad sejmowych, ale służył i celom 
Państwa. Był oglądany i  podlegał ocenie. Re-
zydującego w pałacu władcę postrzegano nie 
tylko jako osobą, ale raczej przede wszystkim 
jako „instytucją”, element struktury Państwa 
(więcej na ten temat w pracy przygotowywa-
nej przez autora.). 

Dziesięć lat przed rozpoczęciem budo-
wy pałacu sejmowego w  Piotrkowie zaczęto 
(1501/1502) realizować dzieło niezwykle ważne 
dla dziejów sztuki polskiej, ale także i europej-
skiej – nagrobek króla Jana Olbrachta powstały 
z dyspozycji królowej matki Elżbiety Habsbur-
żanki (z której zleceniem, 1501, należy wiązać 
zamówioną późnogotycką tumbę z przedsta-

wieniem jej syna, zmarłego króla Jana Olbrachta, wyko-
naną zapewne w warsztacie Jorga Hubera) oraz z dys-
pozycji jej syna królewicza Zygmunta (z którego zlece-
niem, 1502, należy wiązać zamówione odrębnie i póź-
niej niż płyta z wizerunkiem króla, nowoczesne rene-
sansowe obramienie nagrobka, które wykonane zo-
stało przez warsztat Franciszka z Florencji przyjętego, 
1502, na służbę królewicza Zygmunta); całość ukończo-
no przed 1505 (por. ostatnio zwłaszcza: 22, s. 381–384, 
tamże literatura.). Umieszczony na tumbie wizerunek 
zmarłego króla w całej symbolice władzy królewskiej 
odnoszącej się do jej boskiego pochodzenia i gotowo-
ści króla do wypełnienia nałożonych nań z sankcją Bo-
ską w akcie koronacji i przyjętych powinności i prero-
gatyw, ujęty został w podwójną arkadę struktury (łuku) 
triumfalnej, której poszczególne strefy, symbolizując 
elementy podstawowe w modelu świata, odnoszą się 
do problematyki eschatologicznej. W partii najwyższej 
struktury nagrobka, w strefie nieba ziemskiego symbo-
lizowanej podniebiem z dwóch pasów kasetonów wy-
pełnionych panopliami, umieszczono godło państwo-
we i dwie gotycko-renesansowe tarcze z herbami: 1) 

Nagrobek króla Jana Olbrachta w katedrze 
krakowskiej. Jorg Huber(?) od 1501, Franciszek 
z Florencji od 1502-przed 1505. Repr. J. Gajewski 
wg H. Kozakiewiczowa, Rzeźba XVI wieku...

Wykusz na II piętrze pałacu króla Aleksandra. 
Pałac na Wawelu. Franciszek z Florencji, po 
1502–1506(?). Repr. J. Gajewski wg M. Morka, 
Sztuka dworu...
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ziemi dziedzicznej cesarza – herbem Arcyksię-
stwa Austrii, tj. herbem austriackim Habsbur-
gów (nb. po stronie ważniejszej heraldycznie) 
i 2) ziemi dziedzicznej króla polskiego i wielkie-
go księcia litewskiego, tj. litewską Jagiellońską 
Pogoń. Herby: austriacki Habsburgów i  litew-
ski Jagiellonów, w takim układzie i w stosun-
ku do godła Królestwa Korony Polskiej, mia-
ły – jak uważam – odniesienie nie tyle rodowe 
(Pogoń – jako herb ojcowski; herb Habsbur-
gów – jako rzekomo herb matczyny), jak sądzą 
niektórzy z badaczy, ani tym bardziej personal-
ne w stosunku do fundatorów dzieła (Elżbieta 
Habsburżanka – matka Jana Olbrachta i Zyg-
munt Jagiellończyk – brat zmarłego króla), ile 
odniesienie polityczno-państwowe. Herb au-
striacki Habsburgów (umieszczony przecież ce-
lowo po prawej, heraldycznie ważniejszej stro-
nie) wskazywać miał na Jagiellońskie roszczenia 
(por. 23, s. 358–359 i in.; – 22, s. 92 i in.) w zakre-
sie dziedzicznego Arcyksięstwa Austrii, a tym 
samym tronu cesarskiego: Zygmunt Luksem-
burski, ostatni z dynastii luksemburskiej i pra-
wnuk Kazimierza Wielkiego króla Polski oraz 
Albrecht II, jako dziedzic i następca Zygmunta 
Luksemburskiego, po którym tron cesarski objął Fryderyk III z bocznej linii Habsburgów; Zygmunt 
Luksemburski był pradziadem, a Albrecht II dziadem – po matce Elżbiecie Habsburżance – zmar-
łego króla Jana Olbrachta/Albrechta. Dla porządku dodajmy, że Elżbieta Habsburżanka po koro-
nacji w Krakowie, wystawiła 6 III 1454 r. rezygnację z sukcesji austriackiej w zamian za wypłacenie 
posagu, czego w pełni nie zrealizowano i co m.in. było podstawą roszczeń w stosunku do Habs-
burgów (3, s. 185 i nn.). Litewska Pogoń Jagiellonów (umieszczona po stronie lewej heraldycznie) 
wprowadzała zaś wątek dziedzictwa wielkoksiążęcego zrealizowanego (realizowanego nieustan-
nie z mocy Boga) w unii personalnej z Litwą i dziedzicznego tytułu wielkoksiążęcego, jako należne-
go władcy Państwa Polskiego. Zestawienie herbu austriackiego Habsburgów z herbem litewskim 
Pogoń Jagiellonów, i do tego na miejscach heraldycznie odpowiadających precedencji ziem dzie-
dzicznych władcy polskiego, nie pozostawiało odbiorcy i interpretatorowi tego przekazu wątpli-
wości: wobec zrealizowanego (realizowanego nieustannie) dziedzictwa Jagiellońskiego – prezen-
towano dziedzictwo austriackie władcy Królestwa Polskiego, jako wymagające realizacji z mocy 
sankcji Boskiej. Zwróćmy też, przy okazji i na marginesie uwagę, że we wspólnym Sejmie „miejsce” 
Korony było po stronie heraldycznie prawej, ważniejszej, zaś „miejsce” Litwy było po stronie heral-
dycznie lewej i tak też w Izbie Senatorskiej w Zamku Rzeczypospolitej i KJM w Warszawie po obu 
stronach tronu królewskiego umieszczono supraporty z kartuszami z herbami Korony – po stro-
nie heraldycznie prawej i Litwy – po stronie lewej heraldycznie. Analogicznie również zaprojekto-
wano rozmieszczenie w Izbie Senatorskiej panneaux (1721–1723) z: 1) emblematami dygnitarstw 
koronnych – na ścianie zachodniej Izby, tj. po prawicy króla i 2) emblematami dygnitarstw litew-
skich – na ścianie wschodniej Izby, tj. po lewicy króla. 

Na taką lekcję, tj. na kwestię dziedzictwa cesarskiego (pielęgnowaną przez Dom Jagielloński: 
Elżbieta Habsburżanka, a  także m.in. i Zygmunt I, jak wiadomo, „rozważali” niejednokrotnie tę 
kwestię, czego ślady m.in. w heraldyce, a m.in. choćby w nadawanych potomstwu królewskiemu 
imionach: Olbracht/Albrecht, Aleksander, Zygmunt, Zygmunt August) wskazywało też umieszcze-
nie w centrum strefy sacrum nagrobka Jana Olbrachta godła Państwa Polskiego, a nie herbu Pań-
stwa, tj. godła na tarczy herbowej. Zabieg ten, stosowany wszak w kompozycjach heraldycznych 
nie tylko podkreślał zasadę hierarchii (strony) herbów umieszczonych na wydzielonej powierzch-
ni, ale przyporządkowywał oba herby umieszczonemu w centrum całej kompozycji godłu Króle-
stwa Polskiego. W analogicznym porządku oba herby i godło Królestwa Polskiego rozmieszczono 

Karta tytułowa dzieła Pomponiusa Letusa 
De Romanorum magistratibus (Kraków 1512). 
Repr. J. Gajewski wg Z. Piech, Monety, pieczęcie...
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na fryzie zwieńczenia wykusza na II piętrze Pałacu króla Aleksandra, tj. skrzydła zachodniego Pa-
łacu na Wawelu. Tu godło Królestwa znajduje się na tle gloryfikującego tonda, gdy pozostałe her-
by umieszczone zostały na tarczach „temporalnych”, gotycko-renesansowych: po stronie heraldycz-
nie ważniejszej: austriacki Habsburgów i litewska Pogoń Jagiellońska – po stronie heraldycznie lewej. 
Zdaniem niektórych badaczy takie rozmieszczenie herbów miało nawet (rzekomo) wskazywać, że 
„budowlę [skrzydło zachodnie Pałacu – p.m. J.G.] należy łączyć z królową Elżbietą”. Dyspozycja obu 
herbów i godła Królestwa Polskiego była zatem identyczna jak w nagrobku Jana Olbrachta. I w tym 
przypadku jest więc wątpliwe, że wyposażenie heraldyczne wykusza wawelskiego Pałacu króla Alek-
sandra (tak też pośrednio jako pierwszy określał skrzydło zachodnie pałacu wawelskiego Andrzej Fi-
schinger) odwoływało się – jak sądzą niektórzy badacze – do problematyki „rodowej, po mieczu i po 
kądzieli” królewskich dysponentów. Przeczy temu również hierarchia stron oraz zasady kwadrowania 
rodowej tarczy herbowej z hierarchią pól. Dobrą ilustracją jest tu porządek, w którym skwadrowana 
została pieczęć królewicza Zygmunta jako księcia głogowskiego, na której herby litewska Pogoń Ja-
giellonów i austriacki Habsburgów umieszczone zostały jako herby rodowe. Pomijając inne przykła-
dy, należy wskazać tu również na stronę tytułową wydanego w roku 1512 w Krakowie dzieła Pom-
poniusza Letusa De Romanorum magistratibus... (zob. 25, s. 256–257.), na której pod powiązanymi ze 
sobą herbami Królestwa Korony Polskiej i Wielkiego Księstwa Litewskiego (unia personalna) umiesz-
czono – zgodnie z hierarchią stron – po stronie heraldycznie ważniejszej Podwójny Krzyż jako herb 
Jagiełłowy (ojciec Kazimierz Jagiellończyk), po drugiej zaś stronie herb austriacki Habsburgów, jako 
herb domowy (matka Elżbieta Habsburżanka) – rzecz jasna – w odniesieniu do problematyki rodo-
wej. Zwróćmy na marginesie uwagę, że i umieszczenie (strony: lewa/prawa) przedstawień św. Woj-
ciecha i św. Stanisława na stronie tytułowej dzieła Letusa podporządkowane zostało hierarchii stron, 
stosownie do ikonografii patronów Królestwa Polskiego. 

W nagrobku Jana Olbrachta po raz pierwszy w sztuce sepulkralnej heraldyka państwowa usy-
tuowana została w miejscu zarezerwowanym dla przedstawienia o charakterze dewocyjnym, któ-
re w strukturze nagrobka umieszczano w tym właśnie miejscu, tj. w strefie sacrum, ujętej od góry 
podniebiem arkady symbolizującej sklepienie niebieskie (por. sztuka sepulkralna doby renesansu 
włoskiego). Po raz pierwszy też, gloryfikując Państwo (suwerennie trwające niejako „od zawsze”, 
na co wskazuje „motywika antyczna”, „rzymska” i „cesarska” godła Królestwa ujętego w wieniec – 
gloryfikujący – chwały wiecznej, w odróżnieniu od „temporalnych” gotycko-renesansowych tarcz 
z herbami: austriackim Habsburgów i litewskim Jagiellonów) wskazano, że wypełnienie powinno-
ści w akcie koronacji nałożonych z mocy Boga – chwalebne czyny władcy zasłużonego na polu cy-
wilnym i militarnym (wsławił się w czasie pokoju i wojny) w służbie Państwa, którym władał z sank-
cją Boską – są tytułem do chwały wiecznej. Eksponując w polu symbolizującym strefę nieba ziem-
skiego herb austriacki Habsburgów, wskazano również, że tytułem do chwały wiecznej zmarłego 
króla były także starania o należne Jagiellonom z sankcją Boską dziedzictwo austriackie. W kon-
tekście całego nagrobka Jana Olbrachta – gloryfikującego obramienia i płyty z przedstawieniem 
zmarłego króla ukazanego w pełnym aparacie władzy, tj. zaprzysiężonych w akcie koronacji prero-
gatyw i powinności – wprowadzenie w polu symbolizującym niebo ziemskie herbu austriackiego 
Habsburgów mogło być też rozumiane jako nałożony z mocy Boga jagielloński obowiązek w sto-
sunku do cesji cesarskiej. Jakże zatem odbiorca miał interpretować umieszczenie panopliów w ka-
setonach wypełniających podniebie strefy nieba ziemskiego symbolicznie obejmujące herb au-
striacki Habsburgów (wrócimy do tej sprawy w innym miejscu). 

Poza Polską dzieło o takiej wymowie politycznej, tj. sławiącej służebną rolę władcy wobec jego 
Państwa, nie powstało, także z powodów o charakterze ustrojowym. Nagrobek Jana Olbrachta 
(a właściwie jego triumfalne obramienie gloryfikujące Państwo i władcę), w pewnym stopniu do-
stępny i dla „potocznego” odbiorcy, musiał robić także szczególne wrażenie w przestrzeni dyskur-
su nad sprawami prawno-ustrojowymi zawierającej się między przywilejem cerekwickim oraz sta-
tutami nieszawskimi 1454 roku i przywilejem piotrkowskim roku 1496 a fundamentalną dla polskiej 
ustrojowości konstytucją nihil novi nisi commune consensu sejmu radomskiego 1505 roku. Królew-
ski dysponent dzieła, był przede wszystkim właścicielem jego treści i przesłania, wprowadzonego 
bez wątpienia ze świadomością oczekiwanego efektu propagandowo-politycznego. Być może tak-
że i dlatego nowa treść gloryfikująca Państwo i gloryfikująca władcę jako zasłużonego (wsławio-
nego) dla Państwa ubrana została w nową formę i nową dekorację ornamentalną, która już sama 



HI
ST

OR
IA

SZ
TU

KI
110 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

z siebie była przekazem. Znaczenie nagrobka Jana Olbrachta było – jak pisał Władysław Tatarkie-
wicz (1976) – bez wątpienia przełomowe i istotne w dziejach sztuki polskiej, ale także i europejskiej.

Podejmowane przez Zygmunta I przedsięwzięcia, z którymi związane było zamierzone co do 
efektów politycznych posługiwanie się nową renesansową sztuką, której zasadniczym składnikiem 
była „rzymska”, imperialna forma architektoniczna i motywika (problematykę tę przede wszyst-
kim omawiał Jerzy Kowalczyk, 1976; zob. 14, ss. 293–348, passim.) wskazuje, że wprowadzenie tej 
nowej formy i nowej motywiki na polski teren było celową decyzją przyszłego władcy i miało na 
względzie konkretne korzyści propagandowe. Wydaje się również, że można zaryzykować twier-
dzenie, iż przyczyną takiej właśnie decyzji władcy, przecież decyzji świadomej co do jej konse-
kwencji nie tylko propagandowych, ale i politycznych (trudno przypuszczać, by było inaczej) była 
konieczność kreowania pożądanego obrazu Państwa i władcy w odniesieniu do jego sytuacji mię-
dzynarodowej, w tym zwłaszcza w odniesieniu do Cesarstwa. W odniesieniu do Cesarstwa, wią-
zało się to m.in. z ciągle i z różnym natężeniem powracającym roszczeniem do spadku cesarskie-
go (nt. pretensji do dziedzictwa po Zygmuncie Luksemburskim i Albrechcie II zob. np.: J. Garbacik, 
1948; – Z. Wojciechowski, 1979; – A. Pawiński, 1893; – J. Skoczek, 1932; – 23, s. 358–359 i in.; – 22,  
s. 89 i nn., passim.). Nie ulega też wątpliwości, że formy i motywy „nowej sztuki” – renesansu, jako 
kojarzące się z problematyką (nie tylko wszak artystyczną) antycznego/imperialnego Rzymu, a nad-
to wprowadzające do jagiellońskich realizacji wątki ideowo–treściowe bezpośrednio odnoszące się 
do problematyki „cesarskiej” (np. rzymskie panoplia, godło Królestwa Polskiego w gloryfikującym, 
ponadczasowym, „rzymskim”, „cesarskim” wieńcu w symbolicznej strefie nieba ziemskiego w ob-
ramieniu nagrobka Jana Olbrachta, czy też np. gloryfikowane przedstawienia triumfu cesarskie-
go w podniebiu baldachimu nad nagrobkiem Jagiełły itd.), aktualizowane do polskich warunków 
ustrojowych i polityczno-prawnych (pretensje do schedy cesarskiej – Arcyksięstwa Austrii jako kra-
iny dziedzicznej Habsburgów i korony cesarskiej, z którą dziedzictwo austriackie powiązane było; 
ale także i kwestia suwerenności Państwa i władcy) – były najbardziej właściwym pod względem 
ideowo–treściowym, jak również komunikatywnym nośnikiem dla łatwej w odbiorze, zatem sku-
tecznej, wizualnej prezentacji kwestii związanej z imperialnymi pretensjami Jagiellonów, jak rów-
nież prawno–ustrojową kwestią suwerenności Państwa i władcy polskiego. I właśnie królewicza 
Zygmunta wiązano (w 1496 roku, a więc pięć lat przed sprowadzeniem w na Wzgórze Wawelskie 
włoskich artystów z twórcą obramienia nagrobka Jana Olbrachta Franciszkiem z Florencji) poważ-
nie z dziedzictwem po Zygmuncie Luksemburskim, jako ewentualnie zasiadającego na tronie ce-
sarskim po umierającym (jak się okazało – rzekomo) Maksymilianie I (24, s. 17.). To – z jednej stro-
ny. Z drugiej zaś strony, odwoływanie się do form i motywów artystycznych utrwalonych praktyką 
lokalną i odpowiadających przyzwyczajeniom odbiorcy miejscowego, zdają się – wobec pragma-
tyzmu politycznego króla – świadczyć o powiązaniu polityki artystycznej z problematyką propa-
gandową systemu władzy. Realizowana była ona z wykorzystaniem środków artystycznych (form 
i motywów) zależnych – jak wskazują na to same przedsięwzięcia podejmowane w kręgu zleceń 
królewskich – od oczekiwanych efektów i odbiorcy, do którego była skierowana. Działalność in-
westycyjna władcy i prowadzona przez niego polityka artystyczna nie były przecież sprawą pry-
watną, rezultatem zaspokojenia potrzeb estetycznych, czy np. wynikały z – jak również twierdzo-
no – „braku odpowiednio kwalifikowanych sił artystycznych”, ale nakierowane na osiągnięcie ko-
rzyści propagandowych, podlegały zawsze interpretacji i ocenie odbiorcy, z czym władca musiał 
się liczyć jako dysponent i niewątpliwy współtwórca programu ideowo–treściowego, z którym im-
manentnie powiązana była także problematyka ideowo–treściowa zawarta w formie i motywach 
dekoracyjnych. Trudno też oprzeć się wrażeniu, że inwestycje Zygmunta I o znaczeniu lokalnym 
i nastawione na odbiór w przestrzeni miejscowej (pałac sejmowy króla w Piotrkowie, moderniza-
cja zamku sandomierskiego) utrzymywały swój ogólnie średniowieczny kostium, bądź odwoły-
wały się do form gotycko-renesansowych zakorzenionych w świadomości miejscowego odbior-
cy i zapewne rozumianych jako właściwe, bowiem sprawdzone w dotychczasowej praktyce Pań-
stwa. Z kolei trudno również oprzeć się wrażeniu, że przede wszystkim te inwestycje, które mogły 
podlegać, bądź zawierały wątki treściowe podlegające także interpretacji zewnętrznej i odnosiły 
się do problematyki propagandy Państwa i władcy w wymiarze powszechnym, w tym do wspo-
mnianych roszczeń do schedy cesarskiej – otrzymały nową oprawę stylową zarówno co do formy, 
jak i motywów dekoracyjnych. Pośrednio zdaje się na to wskazywać także tryb i celowość zatrud-
nienia warsztatów pracujących przecież niejako równolegle w różnych, tj. bądź dawnej, bądź no-
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woczesnej, konwencjach stylowych. Wydaje się więc, iż można, jak wspomniano wyżej, zaryzykować 
twierdzenie, że prowadzona świadomie co do efektów polityka artystyczna stała się elementem sys-
temu władzy Zygmunta I. Toteż, pomimo wszystkich różnic charakteryzujących dwa, całkowicie inne 
pod względem stylowym, artystycznym i przeznaczenia, przedsięwzięcia Zygmunta: obramienie na-
grobka króla Jana Olbrachta i pałac sejmowy króla w Piotrkowie – wymowa ideowa oprawy nagrob-
ka Jana Olbrachta i wspomniana, ideowa nadrzędność funkcji poszczególnych kondygnacji królew-
skiego pałacu sejmowego w Piotrkowie łączyła te dzieła, jak swoisty wspólny mianownik. Te dwie in-
westycje, całkowicie różne i w całkowicie różny sposób ukazując miejsce władcy w modelu ustrojo-
wym, sytuowały króla w centrum struktury systemu (jak wizualnie przedstawiono to w Statucie Ła-
skiego, 1506 i w Statutach i przywilejach koronnych, 1570 Jana Herburta), ale jako element tej struktu-
ry: w obramieniu nagrobka Jana Olbrachta, wskazując na zasługę ziemską władcy (w tym podnosząc 
kwestię odzyskania dla Państwa cesarskiego dziedzictwa zmarłego władcy i aktualizując tę kwestię 
w formie przesłania wobec jego następców) jako drogę do Zbawienia w Królestwie Bożym; w pała-
cu sejmowym króla – ukazując to miejsce w sposób niemal dosłowny. 

Wieża mieszkalna nie była już postrzegana jako symbol stosunku suwerena do poddanych, 
bowiem dawny suweren (ograniczany już wszak wcześniej w swoich prerogatywach) stał się sam 
elementem systemu. W odróżnieniu od starej rezydencji kazimierzowskiej w Piotrkowie (najpew-
niej także w formie wieży o charakterze mieszkalno-obronnym) i monarszego pałacu na Wawelu, 
pałac sejmowy Zygmunta I w Piotrkowie był (w moim przekonaniu) z jednej strony zewnętrznym 
symbolicznym wyrazem ciągłości władzy królewskiej w Państwie (nawiązanie do wcześniejszej, 
kazimierzowskiej, rezydencji władcy w Piotrkowie), z drugiej zaś był odbiciem przemian ustrojo-
wych (i politycznych) w początku XVI wieku. Rycerska (szlachecka) wieża mieszkalna ze wszystki-
mi atrybutami (w tym jej obronnością w przeszłości będącą atrybutem suwerena) przysługiwała 
już nie tylko suwerenowi, ale wręcz stała się swoistym desygnatem przynależności do stanu rycer-
skiego (szlacheckiego) i oznaką możliwości inwestycyjnych właściciela. Zwraca uwagę stosunko-
wo szybko postępująca i społecznie jednak głęboka (na naszym terenie, w miarę przemian ustro-
jowo-prawnych) dewaluacja wartości ideowych, które wyrażał swoją formą fenomen wieży miesz-
kalnej. Wyrazistym zaś symptomem niejako kresu tych przemian zdaje się być dwór pański w for-
mie wieży mieszkalnej, który wzniósł dla siebie, na własne potrzeby mieszkalne, średniozamożny 
szlachcic, ksiądz, kanonik kapituły warszawskiej Kacper Sadłocha Niżeński; wzniósł niemal równo-
legle z warszawskim pałacem sejmowym króla (struktura wieży mieszkalnej ukryta w kubaturze 
zabudowań), którego realizacji finansowanie kanonik Sadłocha osobiście nadzorował jako królew-
ski urzędnik – sekretarz i szafarz królewskich inwestycji w Warszawie. 

5. W  związku z  przytoczonymi wyżej wątpliwościami badaczy dotyczącymi wartości doku-
mentacyjnej widoku Warszawy w VI tomie Civitates Orbis Terrarum i wiarygodności ikonograficznej 
ukazanego na tym widoku dworu kanonika Sadłochy oraz w związku z podnoszonymi przez ba-
daczy wątpliwościami co do wyglądu tego dworu i jego przemian, z całą zatem pewnością uznać 
można, że: 1) na panoramie Warszawy, której autorstwo wiązane jest z Christianem Melichem nie 
przedstawiono dworu w jego pierwotnej, tj. zrealizowanej przez kanonika Sadłochę formie póź-
nogotyckiej, czy też gotycko-renesansowej wieży mieszkalnej oraz 2) można przyjąć z niemal cał-
kowitą pewnością, że widok dworu Sadłochy w pierwotnej formie zarejestrowany został właśnie 
na panoramie Warszawy w Civitates Orbis Terrarum. Powstaje zatem pytanie kiedy i dla kogo, a tak-
że w jaki sposób dokonano przebudowy dworu Sadłochy na nowożytną rezydencję – dwór rene-
sansowo-manierystyczny, który przedstawiono na panoramie Warszawy przypisanej Melichowi? 

Civitates Orbis Terrarum, sześciotomowe dzieło Brauna, Hogenberga, Hoefnagla, kartografa Fre-
ese i innych współpracowników, powstawało długo (I tom tego swoistego atlasu-przewodnika uka-
zał się w 1572 r.; ostatni zaś, VI, z polskimi miastami – w 1617 z dodrukiem w 1618 r.), długo też zbie-
rano materiały, zwłaszcza ikonograficzne do poszczególnych tomów. Widok Warszawy w Civita-
tes Orbis Terrarum powstał na podstawie materiałów ikonograficznych zebranych zapewne nieco 
przed rokiem 1586, tj. jeszcze w okresie panowania Stefana Batorego, a najpóźniej w 1587 roku. 
Skoro górną granicą dla przedstawienia dworu w formie wieży kanonika Sadłochy wyznacza pa-
nowanie Batorego, to tym samym jest ona również dolną granicą powstania dworu renesanso-
wo-manierystycznego zarejestrowanego na panoramie przypisanej Melichowi. Wszystko wskazuje, 
że jako inwestora przebudowy dawnego dworu Sadłochy należy wykluczyć Andrzeja Bobolę, któ-
ry – jak można uważać – zakupił nieruchomość per procura z powodu, który sygnowaliśmy wyżej 
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i był w jej posiadaniu najpewniej zaledwie kilka miesięcy, by przekazać ją w posiadanie Zygmunto-
wi III. Jako inwestorów przebudowy dworu wykluczyć należy również Kiszków: wojewodzinę Annę 
z Radziwiłłów Kiszczynę, która za długi przejęła dwór Sadłochy, jej syna Jana – starostę generalne-
go żmudzkiego, kasztelana wileńskiego i wojewodę brzeskolitewskiego, który odsprzedał dwór 
wojewodzie podlaskiemu Mikołajowi Kiszce, po którym dwór odziedziczył (1587 r.) jego syn – sta-
rosta drohicki Mikołaj Kiszka władający nieruchomością do 1589 r. Do roku 1586 lub najdalej 1587 
dawny dwór Sadłochy nie został poddany na tyle wyraźnym przemianom, że byłyby one czytelne 
w jego widoku zarejestrowanym na powstałej w tym czasie panoramie Warszawy w Civitates Orbis 
Terrarum. Wydaje się również, że niespełna dwuletni okres. tj. lata 1587–1589, w którym dwór był 
w posiadaniu Mikołaja Kiszki starosty drohickiego, także nie przyniósł zmian, które zarejestrowa-
ne zostały na panoramie Warszawy wiązanej z Melichem. Kolejnymi właścicielami dawnej posia-
dłości kanonika Sadłochy byli Mniszchowie – władający tym terenem od roku 1589 do 1611: Miko-
łaj Mniszech (zm. 1597) dworzanin królewski, starosta łukowski, jasielski, osiecki (któremu w 1589 
r. odstąpił dwór Mikołaj Kiszka) i Jerzy Mniszech (zm. 1613) kasztelan radomski, wojewoda sando-
mierski (od 1590), krajczy w. koronny, żupnik ruski, starosta lwowski (1593), starosta samborski, so-
kalski, sanocki, rohatyński, ojciec Maryny, z przyzwoleniem króla niemal prowadzący własną po-
litykę międzynarodową, który w 1598 r. objął warszawską majętność po zmarłym bracie Mikoła-
ju. Jak wiadomo, zarówno Kiszkowie, jak i Mniszchowie mieli wystarczająco dużo powodów na-
tury publicznej, politycznej, a także osobistej, dla których rezydencja w sejmowej Warszawie i to 
w pobliżu siedziby urzędów oficjalnej rezydencji króla była szczególnie pożądana. Trudno sobie 
też wyobrazić żeby potężni, jakkolwiek borykający się z trudnościami finansowymi (kwestia goto-
wizny) Kiszkowie nie przystosowali dawnego dworu kanonika Sadłochy do swoich potrzeb, tym 
bardziej, że w Warszawie nie dysponowali inną siedzibą. Zmiany te musiały jednak być ograniczo-
ne do prac we wnętrzu i zapewne rozbudowy infrastruktury (stajnie, wozownie itp. obiekty zwią-
zane z obsługą dworu zjeżdżających do Warszawy Kiszków); zewnętrzna strona najpewniej nie ule-
gła radykalnym zmianom, które niewątpliwie zostałyby odnotowane na widoku Warszawy w Ci-
vitates Orbis Terrarum. Ostatni z Kiszków władał zaś dworem, jak wspomniano, niespełna dwa lata. 
Trudno też sobie wyobrazić, żeby dworu po Kiszkach nie przekształcili (z tych samych powodów) 
w luksusową rezydencję Mniszchowie – Mikołaj, a po nim Jerzy. I to właśnie Mniszchowie doko-
nali – w moim przekonaniu – zmian w zewnętrznej szacie dawnego dworu Sadłochy. Można – jak 
uważam – przyjąć, że dwór widoczny na panoramie Warszawy przypisanej Melichowi, a więc oko-
ło roku 1620 (lub 1625?), przedstawia stan po zmianach, których dokonali zarówno Kiszkowie (za-
pewne głównie we wnętrzach, przystosowując dwór do swoich wymogów), jak i – przede wszyst-
kim – Mniszchowie, przebudowując dawny dwór Sadłochy na nowożytną, renesansowo-maniery-
styczną willę podmiejską. Struktura murów lateralnych i dyspozycja przestrzenna dwóch dolnych 
kondygnacji najprawdopodobniej nie została zmieniona. Konsekwencją braku wyraźniejszych 
zmian w dyspozycji wnętrza było zachowanie zewnętrznego systemu komunikacji pomiędzy kon-
dygnacjami, do których dostęp był – jak uprzednio – z klatki schodowej umieszczonej w trójkon-
dygnacyjnej dobudówce od strony zachodniej. Niewykluczone, że w dwóch dolnych kondygna-
cjach powiększono otwory okienne, które otrzymały nową kamieniarkę. Wyraźne zmiany objęły 
natomiast ostatnią kondygnację mieszczącą piętro mieszkalne i zwieńczenie całej budowli; wy-
soki dach siodłowy utrzymany w tradycji budowlanej późnego średniowiecza, zastąpiono sięga-
jącą na około jedną kondygnację, manierystyczną (porenesansową) attyką o posegmentowanym 
cokole i bogatym architektoniczo-rzeźbiarskim grzebieniu, ponad którą wyprowadzone zostały 
dwa wysokie kominy. Elewacje dawnego dworu Sadłochy otynkowane zostały na biało, przy czym 
trzy potężne szkarpy o trzech lub czterech odsadzkach w kondygnacji przyziemia pozostawiono 
w czerwonej cegle. Elewacja dworu od strony wschodniej prezentowała się jako dwuosiowa, trój-
kondygnacyjna, o – jak wspomniano – zapewne powiększonych otworach okiennych, z odciętą 
gzymsem górną (trzecią) kondygnacją piętra mieszkalnego o mniejszych (w stosunku do kondy-
gnacji drugiej, tj. pierwszego piętra) otworach okiennych; dolne kondygnacje (pierwsza – przyzie-
mia i druga – pierwszego, paradnego, piętra), których dyspozycję przestrzenną właściwie znamy, 
miały charakter recepcyjny i reprezentacyjny. 

Modernizacja ta przeprowadzona musiała być zapewne po roku 1589, po wejściu Mikołaja 
Mniszcha w posiadanie dworu. Dolną, nie pozostawiającą wątpliwości datą graniczną jest niewąt-
pliwie rok 1586 (1587?); stan około tego roku, ukazujący jeszcze późnośredniowieczny w swojej 
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formie i kostiumie dwór-wieżę mieszkalną ówcześnie w posiadaniu Mikołaja Kiszki, zarejestrowa-
ny został – jak wspomniano – na widoku Warszawy w Civitates Orbis Terrarum. Można zatem z nie-
małą dozą prawdopodobieństwa przyjąć, że gruntowna modernizacja, której rezultatem była tak-
że zmiana ogólnego charakteru szaty zewnętrznej dworu, nastąpiła po roku 1589, kiedy to posia-
dłość przeszła od Kiszków w ręce Mniszchów i należała do Mikołaja Mniszcha. Potrzeba utrzymy-
wania stałej (i na odpowiednim poziomie) rezydencji w sejmowej Warszawie zapewne wymogła 
na tym przedstawicielu elit przeprowadzenie gruntownych robót modernizacyjnych, których re-
zultat ukazuje widok dworu na panoramie Warszawy łączonej z Melichem. 

Porównanie skali dworu, który identyfikujemy jako siedzibę Mniszchów, kolejnych właścicieli 
dawnej posiadłości kanonika Sadłochy (powiększonej z czasem o dokupione grunty) z innymi ele-
mentami zabudowy zarejestrowanymi na wiarygodnym przekazie ikonograficznym – panoramie 
Warszawy przypisanej Melichowi, prowadzi do wniosku, że dwór wyróżniał się nie tylko gabaryta-
mi, ale także jakością i charakterem architektury przekształconej w prawdziwie pańską rezydencję 
służącą właścicielom w czasie ich pobytów w interesach publicznych i politycznych w Warszawie.

W takiej postaci dwór Mniszchów przetrwał do końca lat 20-tych XVII wieku, kiedy odkupiony 
(1611) przez Andrzeja Bobolę i darowany przez niego (1612) królowi, wykorzystywany był do róż-
nych celów (m.in. w latach 1622–1628 mieściła się w nim mennica królewska). 

Zapewne na przełomie lat 20/30-tych XVII wieku z dyspozycji Zygmunta III rozpoczęto na te-
renie dawnej posiadłości Sadłochy, a później Mniszchów budowę rezydencji dla królewicza Wła-
dysława Zygmunta Wazy, niemal oficjalnie wysuwanego przez ojca na następcę tronu. Czy prace 
(z włączeniem dworu Mniszchów w kubaturę północno–wschodniego narożnika korpusu) nad re-
zydencją królewicza prowadzone według projektów królewskiego architekta Costante Tencalli były 
na tyle zaawansowane, że w 1632 roku można było pałac określić jako „nie wykończony” – dokład-
nie tego nie wiemy. Do takiej oceny przychyla się Jolanta Putkowska (27, s. 112; – zob. też 4, s. 22.), 
podczas gdy Adam Miłobędzki przesunął początek budowy pałacu dopiero na rok 1637 i wiązał 
je wyłącznie z inwestycją Kazanowskiego (21, s. 204–205.). Bez wątpienia jednak budowa pałacu 
musiała być co najmniej rozpoczęta, skoro w 1632 roku określano stopień ich zaawansowania. Ro-
boty ciągnęły się długo i trwały jeszcze w latach 40-tych XVII wieku; m.in. w 1643 r. nie skończona 
była część zaplecza gospodarczego (27, s. 112.), co należy identyfikować z robotami (m.in. wozow-
nie) w skrzydle południowym pałacu (12, w. 1248–1254.).

Zarys detalu architektonicznego i ogólny kształt attyki wieńczącej warszawski dwór Mniszchów, 
które rozpoznawalne są na widoku Warszawy łączonym z autorstwem Melicha, przywodzą na myśl 
rozwiązania manieryzmu (porenesansu) małopolskiego. Mieszczą się one w stylistyce warsztatów 
krakowsko-pińczowskich oraz ich pochodnych około roku 1600, dla której stylistycznym impulsem 
była twórczość Santi Gucciego, a polem działania przede wszystkim pogranicze krakowsko–lubel-
skie. Należy w tym miejscu zwrócić uwagę, że kontynuatorzy problematyki stylistycznej kamieniar-
skich warsztatów krakowsko-pińczowskich Santi Gucciego pracowali właśnie dla Mniszchów. Ich dzie-
łem jest powstały około 1600 roku nagrobek właściciela dworu warszawskiego – Mikołaja Mniszcha 
(zm. 1597) i jego małżonki Zofii z Działyńskich (zob. m.in. zwłaszcza 6, s. 84, 85.) ustawiony wtórnie 
w kaplicy pw. Matki Bożej Różańcowej przy kościele par. w Radzyniu. Wydaje się, że nawet na pod-
stawie tak znikomych danych, których dostarcza ikonografia dworu warszawskiego Mniszchów (wi-
dok Warszawy łączony z Melichem) można przyjąć wspólną proweniencję stylistyczną (i pośrednio: 
warsztatową) ze wskazaniem na warsztaty krakowsko-pińczowskie, zarówno w przypadku przebu-
dowy dworu warszawskiego, jak i nagrobka Mikołaja Mniszcha i jego małżonki w Radzyniu. Mate-
riału porównawczego dostarczają liczne realizacje zwłaszcza z pogranicza ziemi krakowskiej i lubel-
skiej w postaci detalu architektoniczno-rzeźbiarskiego, m.in. z kręgu inwestycji firlejowskich, nagrob-
ki – np. Uchańskich (1590) w kościele par. w Uchaniach, detal architektoniczny pałacu w Baranowie, 
Kamienicy Konopniców w Lublinie oraz w bardziej przetworzonej formie, nieco późniejsze, z począt-
ku XVII wieku – np. dekoracja Kamienicy Celejowskiej (około 1615) w Kazimierzu Dolnym.

 Nagrobek Mniszchów, jak wspomniano, przeniesiono i zmontowano wtórnie (z częściową utra-
tą dekoracji zwieńczenia) na nowym miejscu w czasie budowy obecnego kościoła par. w Radzyniu. 
I to właśnie do okresu budowy nowego kościoła radzyńskiego i wtórnego zestawienia nagrobka 
w kaplicy Matki Bożej Różańcowej należy odnieść sygnaturę budowniczego obecnego kościoła 
Jana Wolffa umieszczoną na odwrociu kartusza herbowego nagrobka Mniszchów. Sygnatura ta, 
odnaleziona podczas ostatnich prac konserwatorskich (2003) interpretowana jest przez niektórych 
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badaczy mylnie jako sygnatura wyko-
nawcy nagrobka Mniszchów, który na 
tej podstawie błędnie identyfikowa-
ny jest jako dzieło Jana Wolffa (20, s. 
36; – zob. też 16, passim.).

W 1951 r., w związku z planowaną 
po II wojnie światowej odbudową pa-
łacu Kazanowskich, pod kierunkiem 
Mariana Sulikowskiego przeprowa-
dzone zostały prace badawczo-rekon-
strukcyjne, których rezultatem było 
m.in. zlokalizowanie i wyodrębnienie 
z  pozostałości pałacu Kazanowskich 
elementów renesansowo-maniery-
stycznego dworu Mniszchów (okre-
ślonego przez Sulikowskiego – na-
szym zdaniem błędnie – jako dwór 
Bobolich). W  przedstawionej przez 

Sulikowskiego hipotetycznej wizji dworu, attyka rekonstruowana jest jako arkadowy fryz z grze-
bieniem z leżących esownic, łączących niewysokie sterczyny zwieńczone naprzemiennie kulami 
i szyszkami (35, s. 4.). 

 Niektórzy z badaczy, sugerując się hipotetyczną jeżeli chodzi o szczegóły detalu architekto-
nicznego i dość swobodną rekonstrukcją dworu Mniszchów (dla której podstawą jest widok dwo-
ru na panoramie Warszawy wiązanej z autorstwem Melicha) oraz rekonstrukcją pałacu Kazanow-
skich przeprowadzoną przez Sulikowskiego (Tamże.), doszli do nieuzasadnionego wniosku, że „at-
tyka pałacu Kazanowskich była adaptowana z [attyki – p.m. J.G.] dworu prałata Sadłochy [!? – p.m. 
J.G.] i odpowiednio [tj. do frontu elewacji pałacu Kazanowskich – p.m. J.G.] przedłużona” (39, s. 283; 
– por. 30, s. nlb.). Jeżeli poważnie potraktować to twierdzenie, to attyka pałacu Kazanowskich mu-
siała zawierać w swojej substancji architektonicznej attykę dworu Mniszchów (przecież nie dwo-
ru Sadłochy – ten, jak wiadomo, miał charakter późnośredniowiecznej wieży mieszkalnej i nakry-
ty był dachem dwuspadowym), a wysokość dworu – określiłaby wysokość pałacu. O ile natural-
nym i możliwym do realizacji zabiegiem mogło być (i było) włączenie w kubaturę pałacu Kazanow-
skich dwóch dolnych kondygnacji dworu Mniszchów – przyziemia (na poziomie obecnej piwnicy) 
i pierwszej kondygnacji – to przy skali przedsięwzięcia i środkach inwestycyjnych zaangażowanych 
w realizację pałacu Kazanowskich trudno przypuszczać, że całe skrzydło wschodnie pałacu, czy-
li korpus główny tej luksusowej rezydencji był w dużej mierze rezultatem respektowania (z jakie-
go powodu?) gabarytów zewnętrznych (tj. wraz z attyką) wschodniej elewacji dworu Mniszchów. 

 Wysunięto również przypuszczenie, że z attyki tej zachowała się szyszka ze zwieńczenia ster-
czyny, ustawiona obecnie na dziedzińcu obecnego zakładu opiekuńczego Caritas (39, s. 283.). Hi-
potezę tę, jak wspomniano zapewne sugerowaną rekonstrukcją wykonaną przez Sulikowskiego, 
należy bez wątpienia odrzucić, a przeczy jej widok wschodniej elewacji (fasady) korpusu pałacu 
Kazanowskich zarejestrowany w r. 1656 przez Jönsona Erika Dahlbergha na jego rysunku panora-
my Warszawy z natury przechowywanym w Bibliotece Królewskiej w Sztokholmie (sygn. nr 10783). 
Rysunek ten posłużył jako podkład dla miedziorytu wykonanego przez Nicolas Perelle’a w dziele 
Samuela Pufendorfa De Rebus a Carolo Gustavo […] gestis ogłoszonym w 1696 r. w Norymberdze. 
Rekonstrukcję attyki z motywami renesansowo-manierystycznymi jako zwieńczenie pałacu Kaza-
nowskich słusznie poddano jednoznacznej krytyce (29, s. 13.). Dodajmy, że również forma szyszki, 
która jest przechowywana na dziedzińcu dawnego pałacu Kazanowskich odbiega zarówno od mo-
tywów attyki, która wieńczyła dwór kanonika Sadłochy, jak i tej, którą zwieńczony był pałac Kaza-
nowskich; odbiega również od form polskiego porenesansu. Dziwi zatem powrót do tej koncepcji 
(38, s. 283.), która jest nie do zaakceptowania nie tylko z powodów artystycznych, stylowych, ale 
także i technicznych; trudno nawet przypuszczać, że projektant (i budowniczy) pałacu Kazanow-
skich wykorzystał ten element w swojej koncepcji zwieńczenia elewacji pałacu. Niewykluczone, 
że „pomysł” Sulikowskiego w odniesieniu do projektu odbudowy pałacu Kazanowskich miał pod-
łoże w cieszących się swoistą popularnością w tym czasie (początek lat 50-tych XX wieku) bada-

M. Sulikowski, Próba rekonstrukcji dawnego dworu 
kan. Sadłochy-Niżeńskiego po przebudowie Mniszchów. 1951. 
Repr. J. Gajewski wg M. Sulikowski, Pałac Kazanowskich..
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niach nad renesansem i manieryzmem w Polsce oraz nad zagadnieniem tzw. rodzimości w sztuce 
polskiej doby renesansu, a także w częstym odwoływaniu się polskich projektantów doby socre-
alizmu do form i motywów tej właśnie formacji stylowej. 

 * Niniejszy artykuł jest pierwszą częścią większego opracowania zawierającego uwagi i propozy-
cje badawcze do dziejów dawnego zespołu pałacu Kazanowskich.

Jacek Gajewski
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Arteterapia literacka 
– o nowych możliwościach książki

Anna
KLAS
-MARKIEWIcZ

Wstęp

W literaturze omawiającej tematykę arteterapii panuje prawdziwy chaos. Termin arteterapia 
bywa rozumiany tak szeroko, i tak różnorodnie, że każde jego użycie wymaga odrębne-
go definiowania, co z kolei namnaża ilość definicji i prowadzi do rozmywania znaczenia. 

Już sama nazwa bywa problematyczna; obok arteterapii używa się określenia arterapia, arttera-
pia, artoterapia czy wreszcie kulturoterapia. Termin arteterapia (art therapy) pochodzi od wyrazów: 
ars (sztuka) i therapeuéin (leczenie), podobnie kulturoterapia (culture therapy): pochodzi od słów: 
kultura (uprawa ziemi) oraz leczenie (terapeuéin). Ze względu na rodzaj zastosowanego w proce-
sie terapii tworzywa rozróżnia się: muzykoterapię (muzyka), choreoterapię (taniec), chromotera-
pię (barwy), dramatoterapię (gra sceniczna), ludoterapię (zabawa), hortikuloterapię (ogród), silvo-
terapię (las), talasoterapię (morze), socjoterapię (towarzysz), teatro- i filmoterapię (teatr i film) oraz 
biblioterapię, czyli terapię książką z wyróżnianą niekiedy w jej obrębie poezjoterapią. Autorka ma 
świadomość niekompletności podziału arteterapii / nie wymieniam choćby ergoterapii, ergono-
terapii czy estetoterapii /; rezygnując z badania jej odmian skupiam się na analizie terapeutyczne-
go działania jakim jest biblioterapia. 

Biblioterapia – istota, historia, typologia
Biblioterapia nie jest niczym nowym ani nieznanym1. Już na starożytnej bibliotece w Aleksandrii 
widniał napis: Lekarstwo dla duszy, a w kairskim szpitalu Al-Mansur chorych psychicznie leczono 
czytaniem Koranu. W osiemnastowiecznych europejskich szpitalach psychiatrycznych także sto-
sowano czytanie tekstów religijnych w celu niesienia ulgi chorym. Wkrótce rozszerzono te działa-
nia również na pozycje świeckie2. W XX wieku biblioterapia doczekała się wielu opracowań i jest 
metodą adresowaną do dzieci i dorosłych. Literatura, najpierw oralna, a później przekazywana na 
piśmie, w druku, na ścieżkach dźwiękowych, zawsze stanowiła niezastąpione tworzywo pedago-
giczne. Skoro tak jest, iż „(…) stosunek nasz do rzeczywistości jest bez ustanku kształtowany przez 
literaturę”3, a to kształtowanie może prowadzić do różnych skutków, to mając na uwadze stawiane 
sobie cele, tak powinniśmy dobierać lektury, by móc realizować te założenia, które są pożądane. 
Takimi celami, obok wychowawczych, poznawczych, filozoficznych, estetycznych, emocjonalnych, 
werystycznych, ludycznych i innych, mogą być także cele terapeutyczne. W świetle nowych ba-
dań nad literaturą – jako narracją zewnętrzną oddziałującą na strukturę „Ja” – nabiera ona nowego 
znaczenia. Maria Molicka podkreśla, że utwory literackie są odzwierciedleniem wiedzy i doświad-
czenia, wyobraźni i emocji ich autorów, co ma niebagatelny wpływ na czytelnika, pomagając mu 
w budowaniu własnej wiedzy i samowiedzy, kreacji siebie i swojego udziału w życiu4. Jak zauważa 
M. B. Siemież literatura spełnia funkcję terapeutyczną w odniesieniu do czterech sfer osobowości 
człowieka: W sferze intelektu umożliwia zdobycie wiedzy niezbędnej dla zrozumienia i rozwiąza-
nia własnych problemów. W sferze społecznej pomaga dostrzec socjalne i kulturowe uwarunkowa-
nia działalności człowieka oraz związki łączące go z innymi ludźmi. W sferze emocjonalnej umoż-
liwia dokonanie wglądu we własne emocje, postawy i motywy, daje możliwość identyfikacji oraz 
powoduje kompensację bez narażania czytelnika na niebezpieczeństwa związane z bezpośred-
1 Zob E. J. Konieczna, Biblioterapia w praktyce. Poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów, Impuls, Kra-
ków 2006, s. 13.
2 E. Tomasik, Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogiki Specjalnej, War-
szawa 1994, s. 10.
3 Cz. Miłosz, cyt za. :E. Tomasik, s. 10.
4 Por. M. Molicka, Biblioterapia i bajko terapia. Rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i sie-
bie, Media Rodzina, Poznań 2011, s. 117-119.
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nim omawianiem jego osobistych problemów. W odniesieniu do zaburzonego zachowania po-
maga w oduczaniu zachowań niepożądanych, koncentrując uwagę czytelnika na wzorach zacho-
wań społecznie akceptowanych5. Literatura, tak jak osoby cieszące się autorytetem, ma wpływ na 
dokonywane wybory i system wartości, zawierając prawdę o ludziach i ich egzystencji. O warto-
ści literatury dla celów terapeutycznych przekonują także słowa Danuty Gostyńskiej, która uważa,  
że „ literatura piękna prezentuje nie odkrytą jeszcze przez psychologów żyłę złota, podwójnie cen-
ną jako bogate archiwum przeżyć ludzkich, najgłębsze źródło wiedzy o człowieku, a nade wszyst-
ko jako arsenał żywych leków psychicznych”6. Dzięki literaturze człowiek odkrywa w sobie nowe 
strony osobowości, poznaje nowe obszary zjawisk, psychiki własnej i drugiego człowieka. Odpo-
wiedni dobór lektury pomaga znaleźć wzorce osobowe, działa wspomagająco, ukazując osiągnię-
cia innych ludzi. Wprawdzie mamy tutaj do czynienia z doświadczeniem ze świata wirtualnego, ale 
przeżywane jest ono w sposób bardzo realny, oddając istotę tego doświadczenia. Literatura sprzy-
ja także budowaniu zasobów osobistych: samowiedzy i wiedzy ale także umiejętności intra- i in-
terpersonalnych: asertywności, empatii, sztuki negocjacji, komunikacji, radzenia sobie w trudnych 
sytuacjach. Lektura pozwala na reinterpretację „Ja” poprzez dostarczanie wzorów i argumentów 
wywołujących zmianę. W tym procesie szczególnie ważne jest samodzielne odkrywanie, indywi-
dualne uświadamianie uniwersalnych prawd egzystencjalnych. Ta samodzielność przeżywania, 
oceniania, wartościowania opisanych czynów i postaw, pozwalając na zachowanie pełnej auto-
nomii, może w efekcie doprowadzić do głębokiego przeżycia, a niekiedy nawet do katharsis7. Jo-
seph Gold odnajduje w literaturze podstawę dla biblioterapii, wskazując tkwiące w niej możliwo-
ści w postaci poznawania przemyśleń innych ludzi, identyfikacji z protagonistą utworu, jego emo-
cjami i przenoszeniem ich na siebie, bezpieczeństwa „bycia kimś innym” w tym samym czasie, roz-
wijania uczuć – także tych negatywnych, uodpornienia na trudne sytuacje, powrotu do równo-
wagi po okresach trudnych. Autor podkreśla, że fikcja literacka jest modelem ludzkiego doświad-
czenia, pomocną siłą w zmaganiach z emocjonalnymi problemami, szczególnie w depresji, życio-
wych kryzysach, dysfunkcjach w rodzinie. W literaturze można znaleźć podobieństwo do własnej 
sytuacji życiowej8. Specjaliści wyodrębniają sześć oczekiwanych skutków biblioterapii: „szybsze 
zrozumienie siebie, oczyszczanie emocjonalne (katharsis), pomoc w rozwiązywaniu problemów 
dnia codziennego, zmianę w relacjach z innymi, promocję satysfakcjonujących związków przyja-
cielskich, dostarczenie nowych informacji”9 oraz stymulację do dyskusji o problemie i poznanie in-
nego punktu widzenia tej samej sprawy.

Historia 
U schyłku XIX wieku w szpitalach zaczęto organizować biblioteki dla lekarzy, a nieco później od-
rębne zbiory dla pacjentów, zachęcając do wykorzystywania książek o treści religijnej i rozrywko-
wej; wkrótce stworzono regulaminy szpitalne dotyczące funkcjonowania bibliotek szpitalnych. Na 
stanowiska bibliotekarzy zaczęto przyjmować osoby odpowiednio wykształcone, mające rozezna-
nie w potrzebach czytelników. Po raz pierwszy termin „biblioterapia” został użyty przez Samuela 
McChorda Crothersa w roku 1916 na łamach numeru „Atlantic Month”, choć już w roku 1904 E. Ka-
thleen Jones – pierwsza wykształcona bibliotekarka – zaczęła stosować książki w leczeniu chorych 
umysłowo w Waverly. Crothers dokonał kombinacji dwóch greckich słów, odpowiadających książ-
ce (biblion) oraz leczeniu (therapeia). W r. 1920 termin biblioterapia został wprowadzony jako hasło 
do Oxsford English Dictionary. Jako nauka jest biblioterapia dziedziną stosunkowo młodą i z tego 
powodu stwarza częste problemy natury metodologicznej. Już sama terminologia proponowana 
jest przez wielu badaczy w różny sposób. Problemy terminologiczne wynikają także z nierestryk-
cyjnego traktowania pojęcia „literatura”, dotyczącego choćby wydzielania z niego poezji lub włą-
czania jej w zakres pojęciowy literatury. W latach 60. XX w. w Stanach Zjednoczonych dostrzeżono 
szczególną użyteczność tekstów literackich w odniesieniu do specyficznych problemów, między 
innymi w pracy nad lękami, a w roku 1966 Amerykańskie Stowarzyszenie Bibliotekarzy przyjęło ofi-
cjalną definicję biblioterapii, uznając ją za: „użycie wyselekcjonowanych materiałów czytelniczych 

5 M.,B. Siemież, Człowiek niepełnosprawny jako podmiot działań biblioterapeutycznych, [w:], M. Fedorowicz,T. Kru-
szewski, Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki, t.1, Wyd. UMK, Toruń 2005, s. 11.
6 Ibidem, s. 10.
7 M. Molicka, op. cit., s. 129-130.
8 J. Gold, Read For Your Life, za: M. Molicka, op. cit., s. 134–135.
9 Ibidem, s. 136.
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jako pomocy terapeutycznej w medycynie i psychiatrii; także poradnictwo w rozwiązywaniu pro-
blemów osobistych przez ukierunkowane czytanie”10. Nie da się ukryć, że do dziś, zarówno w lite-
raturze światowej jak i polskiej, pojawiają się coraz to nowe definicje kładące nacisk na odmienne 
aspekty działań w obrębie biblioterapii. O wiele prostszą definicję w odniesieniu do biblioterapii 
(czy terapii czytelniczej – reading therapy) podali J.M. Clarke i E. Bostle. Ich zdaniem oznacza ona: 
„terapeutyczne stosowanie książek i innych materiałów względem pojedynczych osób lub grup 
osób”11. Korzystając z obydwu definicji zespół badawczy WSPS IBIN UW wyprowadził definicję bi-
blioterapii, dającą zastosować się w pedagogice specjalnej. Według niej biblioterapia jest „zamie-
rzonym działaniem przy wykorzystaniu książki lub materiałów niedrukowanych (obrazów, filmów) 
prowadzącym do realizacji celów rewalidacyjnych, resocjalizacyjnych, profilaktycznych i ogólno-
rozwojowych.” Koniecznym elementem tak pojętej biblioterapii jest międzyosobowy kontakt in-
dywidualny (biblioterapeuty z jedną osobą) bądź grupowy12. Coraz większa liczba publikacji po-
wodowała pogłębiający się chaos definicyjny w dziedzinie biblioterapii. W latach 70. ubiegłego 
wieku prowadzono na całym świecie coraz więcej badań nad czytelnictwem chorych. Za niezwy-
kle ważne wydarzenie naukowe uznano wydanie książki pod redakcją R.J. Rubin Bibliotherapy So-
urcebook (Londyn 1978), w której znalazły się artykuły amerykańskich psychologów, psychiatrów 
i zawodowych terapeutów. W tym samym roku Rhea Joyce Rubin dokonała typologii bibliotera-
pii, nakreślając jej trzy kategorie:
•  biblioterapia instytucjonalna, która oznacza zastosowanie literatury, przede wszystkim dydak-

tycznej, w stosunku do indywidualnego „zinstytucjonalizowanego” pacjenta, zwłaszcza umy-
słowo chorego. Jej celem jest informowanie o chorobie i zapewnienie rekreacji;

•  biblioterapia kliniczna, polegająca na stosowaniu literatury, głównie wyobrażeniowej, w grupach 
pacjentów z problemami emocjonalnymi lub behawioralnymi. Opiera się na dobrowolnym udziale 
pacjentów w zajęciach prowadzonych przez lekarza i bibliotekarza. Głównym jej celem jest uzyska-
nie przez pacjenta wglądu w siebie, co ma prowadzić do zmian w jego sytuacji psychologicznej;

•  biblioterapia rozwojowa (wychowawczo-humanistyczna) ma na celu wykorzystanie materia-
łów czytelniczych dla „normalnych” pacjentów /niehospitalizowanych/, to znaczy tych, którzy 
nie mają zaburzonego zachowania ani innych większych problemów wewnętrznych. Ma po-
budzać normalny rozwój i wspierać zdrowie psychiczne uczestników, by potrafili rozwiązywać 
problemy, które niesie życie oraz kierować nim tak, by było ono w miarę szczęśliwe13.
Kształtowanie się polskiego modelu biblioterapii datuje się od XVII i XVIII wieku, działań jezu-

itów w organizowaniu planowanego i kierowanego czytelnictwa chorych, mającego na celu od-
ciąganie myśli od choroby. Pierwsza biblioteka szpitalna w Polsce powstała dzięki darom społe-
czeństwa jako odzew na ogłoszoną w 1870 r. prośbę o składanie darów dla biblioteki Zakładu dla 
Ludzi Kalekich we Lwowie. Wkrótce potem R. Czacka założyła w Zakładzie dla Niewidomych w La-
skach bibliotekę brajlowską. Dostrzegano również konieczność niesienia pomocy osobom prze-
bywającym w więzieniach. Okres I i II wojny światowej przerwał prace teoretyczne nad bibliote-
rapią (trzeba zaznaczyć, że nikt wtedy tego terminu nie używał) ale nie przeszkodził działaniom 
praktycznym. Do popularyzowania zagranicznych osiągnięć bibliotekarstwa szpitalnego po woj-
nie przyczyniła się znacznie wspomniana już Danuta Gostyńska, publikując materiały na temat 
takich placówek w Belgii. W tym czasie działalność w polskich bibliotekach szpitalnych zamyka 
się w formułach: były trudności, nie było, brakowało. Mimo to lecznictwo polskie bardzo nieśmia-
ło próbowało wprowadzać niekonwencjonalne sposoby leczenia. Psychoterapeuci zwracali uwa-
gę, że dobrze dobrana książka może spełniać rolę leczniczą, wpływać na samopoczucie pacjen-
ta, ale wymaga to segregowania książek tak, jak leków w aptece, by uchronić czytelnika przed ne-
gatywnym wpływem lektury. Trudna sytuacja ekonomiczna lat 70. nie sprzyjała rozwojowi biblio-
terapii, jednakże w tym okresie pojawiają się pierwsze zinstytucjonalizowane działania na rzecz 
jej rozwoju. W Poznańskiej Akademii Medycznej, a później w ATK w Warszawie i w Uniwersytecie 
Wrocławskim w Instytucie Bibliotekoznawstwa zaczęto wypracowywać naukowe podwaliny tej 
gałęzi wiedzy w Polsce, uznając ją za naukową metodę psychoterapeutyczną. Wykazano jej ści-
słe powiązania z naukami medycznymi, psychologią i filozofią. W 1998 roku założone we Wrocła-
wiu Polskie Towarzystwo Biblioterapeutyczne wydaje kwartalnik „Biblioterapeuta” – biuletyn in-
10 M.,Fedorowicz,T. Kruszewski, op. cit., s. 11.
11 Ibidem, s. 11.
12 Ibidem, s. 11.
13 I. Borecka, Biblioterapia nowa szansa książki, Wyd. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie, Olsztyn 1992, s. 14–17.
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formacyjny, znakomity i jak dotąd jedyny periodyk, w którym przedstawiciele różnych dyscyplin 
zamieszczają relacje z praktycznych działań w tej dziedzinie. Na jego łamach kształtuje się współ-
czesny model biblioterapii polskiej14. Rozwija się ona na styku medycyny, pedagogiki i bibliologii, 
stosują ją w swojej działalności przedstawiciele rożnych profesji: psychiatrzy, psychologowie, pe-
dagodzy, pracownicy socjalni, bibliotekarze. Stąd też staje się ona przedmiotem odmiennych kla-
syfikacji. Zależnie od orientacji teoretycznej raz włącza się ją do grupy oddziaływań terapeutycz-
nych przez sztukę, innym razem sprowadza ją do roli techniki, narzędzia terapeutycznego lub do-
radczego. Przez jednych traktowana jest jako samodzielna dziedzina wiedzy, przez innych jedy-
nie jako część większych dyscyplin15.

Wspomniana reguła dotyczy między innymi arteterapii i doradztwa. W wyniku podobieństwa 
w stosowaniu narzędzi zamiennie podawane są też terminy takie jak: bibliodoradztwo, biblioprofi-

laktyka, kulturoterapia czy poezjote-
rapia. Pomimo zbieżności występują 
one w praktyce samodzielnie. Biblio-
terapia polecana jest w sytuacjach 
doświadczania stresu, po trauma-
tycznych wydarzeniach czy w  za-
burzeniach nastroju, osobowości. 
Stosuje się ją również w celu popra-
wy jakości życia lub stymulacji roz-
woju. Używa się książek jako mate-
riałów leczących, kojących (uspoka-
jających) i uczących16. Głównym za-
daniem biblioterapii jest budzenie 
stanów pożądanych i eliminowanie 
emocjonalnych stanów szkodliwych, 
których nie da się osiągnąć bez rze-
telnej wiedzy o stanie oczytania, in-
telekcie i przeżyciach psychicznych 

pacjenta. Biblioterapeuta, którym może być lekarz, bibliotekoznawca, psycholog musi przed pod-
jęciem terapii poznać problemy, aktualny stan zdrowia, osobowość, stopień oczytania pacjenta, 
znać dokładnie proponowaną książkę i jej psychologiczny wpływ na chorego. Z. Kozakiewicz, wy-
korzystując wieloletnie doświadczenie w pracy na rzecz chorych opracowała program kształcenia 
specjalistów biblioterapeutów, w 1985 r., po raz pierwszy, przystąpiono do jego wdrażania w Pań-
stwowym Studium Kulturalno-Oświatowym i Bibliotekarskim we Wrocławiu, nieco później w po-
znańskiej Akademii Medycznej17.

Biblioterapeuta
Na przestrzeni lat biblioterapią zajmowali się przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych; naj-
wcześniej wprowadzili ją do szpitali lekarze i odpowiednio przygotowani bibliotekarze. Następnie 
stała się biblioterapia ważną metodą terapeutyczną w rękach pedagogów specjalnych. Coraz czę-
ściej sięgają po nią nauczyciele, bibliotekarze szkolni, wychowawcy klas prowadzący zajęcia ko-
rekcyjno-wyrównawcze. Wszyscy, którzy nie są pedagogami specjalnymi, chcący posługiwać się 
biblioterapią jako metodą psychologicznego wsparcia mają obowiązek odbycia odpowiedniego 
przeszkolenia wprowadzającego ich w tajniki procesu biblioterapeutycznego. Należy więc zwró-
cić uwagę na predyspozycje, cechy i umiejętności, które powinien posiadać biblioterapeuta. Irena 
Borecka wskazuje następujące cechy takiej osoby:
•  zdolność syntonii i empatii, łatwość nawiązywania kontaktów, umiejętność wczuwania się w sy-

tuację osoby potrzebującej pomocy, takt, umiejętność aktywnego słuchania, dyskrecja;
•  umiejętność diagnozowania problemów i potrzeb uczestnika biblioterapii, w oparciu o wiedzę 

psychologiczno-pedagogiczną, doświadczenie i intuicję;

14 B. Woźniczka-Paruzel, Biblioterapia i czytelnictwo w środowiskach osób niepełnosprawnych, Wyd. UMK, Toruń 2001, s. 18.
15 T. Kruszewski, Biblioterapia w działaniach placówek opiekuńczo-wychowawczych, AKAPIT, Toruń 2006, s. 57.
16 E.J. Konieczna, Arteterapia w teorii i praktyce, Impuls, Kraków 2004, s. 111.
17 Zob. I. Borecka, op. cit. s. 18-27.

Źródło: T. Kruszewski, Biblioterapia w działaniach placówek opie-
kuńczo-wychowawczych, AKAPIT, Toruń 2006, s. 58

Wpływ nauk i działalności na biblioterapię



ARTETERAPIA
121arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

•  posługiwanie się bogatym, eklektycznym warsztatem terapeutycznym18. 
W piśmiennictwie fachowym przeanalizowano cechy charakterologiczne konieczne do pra-

cy z czytelnikiem chorym i niepełnosprawnym. Wskazywano na zapał i gotowość do pomaga-
nia innym, dyskrecję, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, empatię. Umiejętność wyczuwania po-
trzeb psychicznych pacjenta pomaga zrozumieć jego nastroje, reakcje, a  znajomość psycholo-
gii daje szansę na szybkie zaradzenie problemom przez odpowiednie postępowanie zmierzające 
do poprawy samopoczucia, pobudzenia krytycyzmu do własnej postawy i sytuacji w jakiej cho-
ry się znalazł. Już sama gotowość przyjścia z pomocą, poradą działa kojąco, a fachowość pozwala 
na prawidłowe przeprowadzenie procesu terapeutycznego. Biblioterapia jest jedną z form tera-
pii, za pomocą której można poprawić nie tylko nastrój pacjenta, ale przede wszystkim dostarczyć 
mu wiedzy o jego chorobie czy sytuacji w jakiej się znajduje. Jak już wspomniano, biblioterapeutą 
nie może zostać osoba do tego nieprzygotowana. Musi spełniać określone warunki, do jakich zali-
czyć trzeba oczytanie, posiadanie wiedzy literackiej, która pozwoli na właściwy dobór odpowied-
nich książek dla każdego uczestnika terapii indywidualnie. Do prawidłowej diagnozy osoby pod-
dawanej terapii niezbędna jest wiedza psychologiczna i pedagogiczna, ważne w rozpoznawaniu 
emocji i pracy z grupą. Często przydatne są także umiejętności bibliotekarskie, zwłaszcza wtedy, 
gdy zajęcia odbywają się w bibliotece. Tak więc wiedza biblioterapeuty powinna być wielokierun-
kowa. Jak podaje Lidia Ippoldt w artykule Kształcenie biblioterapeutów dla potrzeb zakładów opie-
ki zdrowotnej19 jak dotąd brak w Polsce placówek specjalizujących się w przygotowaniu bibliote-
rapeutów. Elementy biblioterapii są obecne w programach niektórych szkół pedagogicznych i bi-
bliotekarskich, ale tylko nieliczne ośrodki kształcące dostrzegły potrzebę przygotowywania w tym 
aspekcie swoich absolwentów. Potrzebę tę dostrzegają bibliotekarze, którzy bardzo chętnie biorą 
udział we wszystkich formach doskonalenia i dokształcania z zakresu biblioterapii. Niestety, ofer-
ta kursów z tego zakresu jest także bardzo uboga. Uniwersytet Toruński zadeklarował na jednej 
z konferencji stworzenie studiów podyplomowych w zakresie biblioterapii, poważną przeszkodę 
stanowi jednak brak kadry specjalistów gotowych przygotować przyszłych biblioterapeutów20. 
W lepszej sytuacji znajdują się niektóre kraje europejskie np. Norwegia, Dania oraz Stany Zjedno-
czone, ale inicjatywy w tym zakresie i tam są nadal niewystarczające. Tymczasem coraz więcej na-
uczycieli i bibliotekarzy potwierdza potrzebę wychodzenia z biblioterapeutycznym doradztwem 
poza kliniki i szpitale, widząc możliwość zastosowania biblioterapii rozwojowej w szkołach, biblio-
tekach i świetlicach terapeutycznych. Biblioterapeuta powinien nie tylko znać treść zalecanych 
książek, ale i umieć przewidywać wpływ, jaki dana książka może wywrzeć na osobę, której chce-
my pomóc. Nie ulega wątpliwości, że materiały czytelnicze muszą być dobrane bardzo starannie, 
gdyż mogą spełniać rolę leczniczą, ale mogą powodować także uraz psychiczny. Ponadto biblio-
terapeuta musi dobrze poznać swojego czytelnika (pacjenta), jego problemy, talenty i uzdolnie-
nia, by być przede wszystkim doradcą. Jego działanie rozumiane jest jako „doradzanie terapeu-
tyczne” w sensie metody psychologicznej. Według C. R. Rogersa skuteczne doradzanie polega na 
stworzeniu pomiędzy doradcą a radzącym się konkretnego związku (relationship), ułatwiające-
go badanemu rozumienie własnej osobowości w stopniu umożliwiającym mu pozytywne działa-
nie21. Rola lidera sprowadza się do dyskretnej animacji, zachęcania, wybierania tematów i mate-
riałów. Powinien on znać także problematykę najczęściej występujących chorób i trudności czło-
wieka, jak alkoholizm, wdowieństwo, głuchota. Ważne jest aby biblioterapeuta z pokorą podcho-
dził do tego, co robi, żeby rozumiał, że żadna metoda nie może być traktowana jako uniwersalny 
klucz do wszystkich pacjentów22. Elementami biblioterapii są również rozmowy o książkach, o za-
interesowaniach, uaktywnianie do czytania refleksyjnego, krytycznego, do dyskutowania na te-
mat literatury. Biblioterapeuta musi więc znać najnowsze pozycje z literatury pięknej polskiej i ob-
cej, by móc zaproponować atrakcyjną, z punktu widzenia terapii, książkę. W równym stopniu jest 
zobowiązany do znajomości literatury popularnonaukowej. On sam, dzięki wrażliwości na pięk-
no literatury, może stać się wzorcem osobowym dla obserwujących go uważnie uczestników tera-
18 I. Borecka, S. Wontorowska-Roter, Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wyd. UNUS, 
Wałbrzych 2003.
19 L. Ippoldt, Kształcenie terapeutów dla potrzeb zakładów opieki zdrowotnej [w:], E. B. Zybert, (red.) Książki, które 
pomagają żyć, Wyd. SBP, Warszawa 2000, s. 51-52.
20 Jak podaje B. Woźniczka-Paruzel na kierunku Bibliotekarstwo i Informacja Naukowa UMK w Toruniu została wpro-
wadzona specjalizacja z zakresu biblioterapii [w:], E. B. Zybert, (red.) op. cit., s. 94-99.
21 I. Borecka, op. cit., 1992, s. 52-53.
22 E. Tomasik, Czytelnictwo i biblioterapia w pedagogice specjalnej, Wyd. WSPS, Warszawa 1994, s. 28-30.
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pii, choć – jak podkreśla I. Borecka – wcale nie muszą oni zgadzać się z jego interpretacją utworu, 
ale samo zdziwienie nad sposobem przeżywania dzieła literackiego przez innego człowieka jest 
twórcze, działa terapeutycznie, zmuszając do głębszej refleksji nad własnymi reakcjami. Praca bi-
blioterapeuty wymaga ogromnej aktywności, pomysłowości i miłości do drugiego człowieka, cią-
gle nowych form pracy, nowych doświadczeń i wymiany poglądów. Ponadto, aby sprostać zada-
niom biblioterapeuta musi wnikliwie obserwować swojego pacjenta i aktywizować go, stwarzać 
możliwość wypowiadania się, starać się poznać upodobania czytelnicze, bywa, że musi weryfiko-
wać mylne opinie osób niekompetentnych na temat sytuacji pacjenta. Wchodząc w świat przeżyć 
drugiego człowieka staje się świadkiem zmian zachodzących w jego osobowości. Rozmowy z oso-
bami oczekującymi psychicznego wsparcia powinny odbywać się w atmosferze spokoju, wzajem-
nego zaufania, bez pośpiechu. Biblioterapeuta profesjonalista musi pamiętać aby jego zły nastrój 
nie udzielał się temu, który oczekuje od niego pomocy. Ton, siła głosu, jego barwa zdradza oso-
bowość terapeuty i nastawienie do pacjenta, obowiązkowe jest zatem kreowanie ich w pożąda-
nym kierunku. Księgozbiór biblioterapeuty powinien być dostosowany do autentycznych potrzeb 
uczestników procesu biblioterapeutycznego i zawierać książki, które pomogą terapeucie poznać 
mechanizmy zachowań i ich zaburzenia oraz różnego rodzaju poradniki rejestrujące książki przy-
datne w terapii czytelniczej. Te utwory, które będą przedmiotem szczegółowej dyskusji w trakcie 
pracy terapeutycznej powinny być dokładnie opracowane. W podręcznym zbiorze biblioterapeu-
ty nie może zabraknąć scenariuszy zajęć, nagrań muzycznych, fragmentów sztuk teatralnych i ra-
diowych, odpowiednio dobranych filmów. Irena Borecka podkreśla, że zadaniem biblioterapeu-
ty jest umocnić w chorym przekonanie, że literatura, sztuka, własna twórczość są również środ-
kami leczniczymi wpływającymi na stany emocjonalne. Konieczne jest więc zwracanie uwagi na 
autobiblioterapię, która może stać się pomocna w pokonywaniu trudności23. Specjaliści z zakre-
su biblioterapii podkreślają, że samo czytanie książek nie wystarcza, by można było mówić o tera-
pii oraz oczekiwać pozytywnych i trwałych rezultatów. Terapeuta pomaga pacjentowi w zakresie:
•  identyfikacji jego problemów,
•  odpowiedniego doboru literatury najlepiej służącej pacjentowi,
•  prezentacji utworu umożliwiającej zainteresowanie nim i zaangażowanie w procesie lektury,
•  ewaluacji, sprawdzenia czy proces pomocy zaistniał, czy było to tylko czytanie, czy wystąpi-

ła pozytywna zmiana w procesie myślenia, odczuwania, czy cofnęły się symptomy zaburzeń24. 
Ewa Tomasik dokonuje wyraźnego rozróżnienia pomiędzy czytelnictwem a biblioterapią pod-

kreślając, że istotą czytelnictwa jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych, naukowych i rozrywko-
wych poprzez przyswojenie dorobku myśli przekazywanego w piśmie, efekt terapeutyczny może, 
choć nie musi tu wystąpić, w biblioterapii jest on głównym celem, sprawą najistotniejszą. Intencja 
dokonania określonych zmian w postawie i zachowaniu pacjenta, mająca przyczynić się do jego 
lepszego samopoczucia i funkcjonowania zdaje się być swoistością biblioterapii. Od uczestnika bi-
blioterapii nie wymaga się oczytania, warunkiem powodzenia jest dyskusja, rozmowa z nim, gdyż 
w ten sposób dokonuje się proces terapeutyczny25.

Materiały biblioterapeutyczne
Schemat postępowania biblioterapeutycznego Gregora Spache’a26 opiera się na wyróżnieniu nastę-
pujących po sobie kolejno jego faz – identyfikacji, projekcji, kathartycznego odreagowania, wglą-
du w siebie i ich uproszczonej interpretacji ujętej w następujące frazy: On jest taki jak ja // ja jestem 
taki jak on (identyfikacja), ja czuję to samo co on (projekcja), ja mogę to zrobić tak jak on to zrobił // ja 
mogę to także zrobić (katharsis), zobacz, ja to zrobiłem (wgląd). Przedstawione propozycje odnoszą 
się wyłącznie do literatury pięknej lub biograficznej. W stosunku do krótkich form lirycznych, tek-
stów filozoficznych i ich fragmentów faza identyfikacji odnosi się do utożsamienia się uczestników 
terapii z „przesłaniem” tekstu lub ich odrzuceniem, projekcja jest przełożeniem przesłania na wła-
sne problemy, katharsis to ulga wynikająca z akceptacji problemu i wreszcie wgląd to nowe spoj-
rzenie na własne przeżycia i wprowadzenie zmian. Jak zauważa Małgorzata Czerwińska27 materiał 

23 I. Borecka, Bibliotekarz-Biblioterapeuta, „Poradnik Bibliotekarza” nr 6/ 1991, s. 15.
24 M. Molicka, 2011, op. cit., s. 137.
25 E. Tomasik, op. cit,. s.11–12.
26 B. Woźniczka-Paruzel, op. cit., s. 23-25.
27 M. Czerwińska, Niepełnosprawność i osoba niepełnosprawna w polskojęzycznej literaturze pięknej i naukowej, Wyd. 
Związku Niewidomych, Warszawa 2002, s. 12-13.
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biblioterapeutyczny daleko wykroczył poza utwór literacki w postaci tradycyjn ego kodeksu. O jego kla-
syfikacji rzeczowej decyduje charakter oddziaływania terapeutycznego. Wyróżnia się materiały: sedati-
va /uspokajające/, stimulativa /pobudzające/, problematica /refleksyjne/, sacrum /religijno-kontempla-
cyjne/. Ze względu na cechy formalne materiały biblioterapeutyczne obejmują: wydawnictwa zwarte 
i periodyczne o typowej formie typograficznej, wydawnictwa L. Braille’a, audiobooki, wydawnictwa 
w druku powiększonym, książki „łatwe w czytaniu”, książki klasyczne z kasetą magnetofonową/ 
typograficzno-mówione/, nagrania odgłosów akustycznych, nagrania muzyczne i inne zwłaszcza 
przeznaczone dla dzieci, np. książki-zabawki, programy komputerowe, pozostające poza zaintere-
sowaniem w kontekście tego artykułu. W innym ujęciu klasyfikacyjnym, materiały te można zróż-
nicować na: książki sensu stricte, książki sensu largo, dokumenty – materiał przejściowy między bi-
bliologią i dokumentologią. Potencjalni uczestnicy terapii nie muszą być sprawnymi czytelnikami, 
biblioterapeutyczne uczestnictwo w lekturze nie musi bazować na bezpośrednim kontakcie z tek-
stem przeczytanym osobiście. Dlatego w biblioterapii bardzo przydatne są środki audiowizualne, 
wspomniane już audiobooki czy e-booki, zastępcze formy książek. Dobór materiału dla poszcze-
gólnych pacjentów czy grup warunkowany jest diagnozą i celami postępowania. Pozostaje w ści-
słym związku z technikami pracy, ulegającymi ciągłemu doskonaleniu i zmianom – od indywidu-
alnego lub grupowego czytania – do twórczości własnej uczestników terapii. Postawione cele wy-
magają od uczestników różnego stopnia aktywności, od biernego słuchania, ekspresji werbalnej 
/dyskusja/, ekspresji plastycznej, po aktywność ruchową. 

Materiały łatwe w czytaniu
Opierając się na wnikliwej analizie specjalnych materiałów czytelniczych adresowanych do odbiorców 
o specyficznych wymaganiach czy to ze względu na niepełnosprawność, czy ograniczone umiejęt-
ności językowe, przeprowadzonej przez Małgorzatę Fedorowicz28 przedstawiam ich krótką charakte-
rystykę dostrzegając ich przydatność w działalności biblioterapeutycznej. Rzadkie publikacje w lite-
raturze fachowej i niemal żadne w prasie ogólnodostępnej powodują, że wiedza o tych materiałach 
nie funkcjonuje w powszechnej świadomości. Adresatami tych specyficznych publikacji mogą być 
zarówno ludzie z problemami w czytaniu /np. dyslektycy/, ludzie z zaburzeniami koncentracji, cho-
rzy z autyzmem, osoby niesłyszące, głuchoniewidomi, ludzie z afazją, ale także ludzie starsi, imigran-
ci, dzieci oraz ludzie niepełnosprawni umysłowo. Pierwsze inicjatywy wydawania takich materiałów 
podjęto w krajach skandynawskich /w Szwecji publikuje się je od 1968 r., są to powieści, opowiada-
nia, kryminały, zbiory poezji, praktyczne poradniki – około 30. tytułów rocznie/. Szczególną rolę 
w wydawaniu i popularyzowaniu materiałów łatwych w czytaniu dla dorosłych odgrywa Holan-
dia, obecnie są one także publikowane w Danii, Finlandii, Niemczech, Norwegii i Włoszech. W Pol-
sce po raz pierwszy podjęto projekty publikowania ich w 1987 roku, niestety projekty te spełzły na 
niczym. W 1991 r. została zarejestrowana w Toruniu Fundacja Literatury „Łatwej w Czytaniu” – jej 
nakładem ukazało się do tej pory siedem książek łatwych w czytaniu. Celem Fundacji jest „rozwi-
janie świadomości społecznej dotyczącej funkcji czytania jako niezbędnego elementu leczenia 
i rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz wydawanie materiałów łatwych w czytaniu”29. Z ini-
cjatywą wydawania tego typu materiałów wyszły również Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 
oraz Gdańskie Towarzystwo Psychologiczne koncentrując się jednakże wyłącznie na adresatach 
niedorosłych zwłaszcza na opracowaniach lektur szkolnych /seria nosi tytuł: „Lektury, które chce 
się czytać”/ oraz podręczniki, słowniki, publikacje multimedialne i czasopisma. Pisanie utworów 
czy też adaptowanie tekstów już istniejących językiem prostym nie jest rzeczą łatwą. Wskazuje się 
kilka zasad, które powinni brać pod uwagę ich autorzy:
•  pisać konkretnie, unikać języka abstrakcyjnego, metaforycznego,
•  pisać logicznie, jeden logiczny wątek,
•  stosować prostą akcję, opartą na niewielkiej liczbie bohaterów,
•  zwięzłość,
•  unikać słów trudnych lub je kontekstowo wyjaśniać,
•  przetestować materiał, by sprawdzić czy odpowiada on potencjalnym odbiorcom. 

Wprowadzenie omówionych zaleceń pozwala na znaczne zredukowanie problemów, na jakie 
natrafiają czytelnicy poprzez dostosowanie tego rodzaju wydawnictw do ich fizycznych i psychicz-

28 M. Fedorowicz, Materiały łatwe w czytaniu – historia, adresaci, wytwórcy [w:], B. Woźniczka-Paruzel, op. cit. s. 99-111.
29 Ibidem, s. 7.
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nych możliwości. Stosowanie dużej czcionki /od 14 do 48 punktów/, odpowiedni format książek/ 
najczęściej 23,5x16,5 cm ale znane są także inne formaty np. 35x29 cm /, często w oprawie spira-
lowej, ułatwiającej szerokie otwieranie książki. Ilustracje w materiałach łatwych w czytaniu są pro-
ste, wyraźne, konkretne i podkreślające to, co jest ważne. Okładka książki winna sygnalizować jej 
zawartość i być oznaczona logo materiałów łatwych w czytaniu. Rozmieszczenie tekstu musi być 
przejrzyste, z szerokimi marginesami i dużym światłem między wersami. Poza tym powinny one 
wyglądać jak „prawdziwe” książki. Wydawnictwa łatwe w czytaniu to także gazety. Celem tego ro-
dzaju periodyków jest podanie najnowszych informacji, nawet tych skomplikowanych, w prosty, 
przystępny sposób. Zawierają one, tak jak normalne gazety, informacje ze świata i z kraju, wiado-
mości sportowe, kulturalne, czyli wszystko to, co można znaleźć w zwykłej gazecie. Niestety w Pol-
sce jeszcze się ich nie wydaje. Polskie wersje książkowe wydawane przez wspomniane wydawnic-
twa ograniczają się, jak do tej pory, wyłącznie do książek adresowanych do dzieci. Wydaje się jed-
nak, że podjęte przez nie inicjatywy przyniosą wkrótce efekty także w postaci publikacji dla do-
rosłych, tym bardziej że w kontekście badań przeprowadzonych wśród Polaków, które wskazu-
ją na niski poziom rozumienia tekstów drukowanych z pewnością znalazłyby swoich odbiorców. 

Autobiografia
Interesującą propozycją jest biblioterapia reminiscencyjna (bardzo popularna w USA, a od kilku 
lat stosowana także w Polsce) odwołująca się do koncepcji Duccio Demetrio, wskazująca na te-
rapeutyczny wymiar pisania o sobie. Demetrio zaznacza, że tworzenie autobiografii i opowiada-
nie o sobie ma charakter terapeutyczny, pozwala na przyglądanie się swojej historii życia z pew-
nej perspektywy, ujawnia ważne wartości, daje możliwość nabrania dystansu do siebie i własnego 
życia, wpływając tym samym na kształtowanie nastawienia do dalszej przyszłości. Rekonstrukcja 
biografii ma charakter leczniczy, gdyż umożliwia zrozumienie samego siebie. Próba nadania epic-
kiego wymiaru opowiadaniu o swoim życiu i tworzenie retrospektywnego zapisu przeżyć nadają 
nowy wymiar ludzkiej egzystencji. Myśl autobiograficzna – jak pisze Demetrio – to stan ducha, oso-
bliwy i rzadki, uważany niekiedy za swoisty rodzaj łaski. Przyznanie się do błędów, rozgrzeszenie 
popełnionych win mogą wprawić autora biografii w stan ukojenia, pogodzenia ze sobą. Historia 
życia – autobiografa zaczyna współistnieć z historiami innych ludzi, a cechujący ją egocentryzm 
przekształca się w swoisty duchowy altruizm. Dzieje życia każdego z nas mogły potoczyć się ina-
czej, ale przecież nie można ich już zmienić, można jednakże je zaakceptować i wyrobić w sobie 
pozytywny stosunek do przeżytych doświadczeń składających się na dar życia. Z tego powodu 
myśl autobiograficzna stanowić może rodzaj terapii – odtwarzanie obrazów z przeszłości może 
wprawić autora w lepsze samopoczucie, a proces opowiadania staje się metodą poznawania siebie 
i formą wyzwolenia. Proces terapeutyczny dokonujący się za pomocą własnych wspomnień nastę-
puje tylko wówczas, gdy teraźniejszość bierze górę nad przeszłością, staje się zachętą do „wykra-
dania” przyszłości, głębszego przeżywania teraźniejszości; jest raczej kształcącą podróżą niż pod-
sumowaniem życia30. Psychoterapeuta pomaga pacjentowi dostrzec w innym świetle fakty z jego 
życia, pomaga mu stworzyć opowieść. Na bazie koncepcji Demetria zrodziła się metoda pozna-
wania aspektów swojego „ja” nazwana kamuflażem. Zwraca ona szczególną uwagę na taktykę pi-
sania o sobie posługującą się ukrywaniem, maskowaniem, zatajaniem pewnych faktów z własne-
go życia, reakcji na zdarzenia zwłaszcza te bolesne i trudne. Kamuflaż rozumie się jako ukrywanie 
pewnych cech, poglądów i jednocześnie podkreślanie, nadawanie znaczenia innym. Autobiogra-
fia to nie jest opis faktów, ale pewnego rodzaju indywidualna kreacja autora, konstrukcja własnej 
tożsamości, symulacja tego, co mogło się wydarzyć31. Ten osobisty sposób zakrywania niemiłych 
czy traumatycznych zdarzeń pozwala żyć dalej, radzić sobie z przeszłością, koncentrować się na 
tych aspektach życia, które wzbogacają osobę, pozwalają zachować własną przestrzeń. W proce-
sie terapii narracyjnej nie jest ważna sama relacja ale znaczenie, jakie ma ona dla opowiadającego, 
ważny jest związek między nieświadomością, tym, co utajone, a tym, co wypowiedziane32. Anali-
za swojej biografii pozwala rozpoznać stosowane przez nas maski i kamuflaże, odpowiedzieć na 
pytanie: co w nas jest autentyczne, a co pozorowane, uświadomić sobie polifoniczność struktury 
30 D. Demetrio, Autobiografia. Terapeutyczny wymiar pisania o sobie, Impuls, Kraków 2000, s. 9-19.
31 K. Lasocińska, Kamuflaż jako możliwość odkrywania nowych aspektów swojego „ja” w perspektywie własnej biogra-
fii, [w:], W. Karolak, B. Kaczorowska, (red.) Arteterapia w medycynie i edukacji, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistycz-
no-Ekonomicznej, Łódź 2008, s. 119-124.
32 W. Szulc, Terapia narracyjna - powrót do przeszłości [w:], E. B. Zybert, op. cit., s. 71-74.
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naszego „ja”, możliwość istnienia w nas różnorodności. Dzięki wielości „ja” możliwy jest dialog we-
wnętrzny co do działania podejmowanego ostatecznie przez jednostkę. Wykreowany bohater jest 
jedną z wielu masek autora, którą prezentuje innym, wyrażając ważne dla siebie znaczenia. Two-
rzenie historii narracyjnej pomaga zaakceptować nieokreśloność sytuacji życiowych i tworzyć wła-
sne, ciągle modyfikowane projekty działań. Zauważenie tworzonych pozorów pozwala na zmianę 
postawy w kierunku bardziej autentycznego wyrażania siebie.

Warsztat biblioterapeutyczny
Wracając do „klasycznej” formy terapii książką zwracamy uwagę na stanowisko zajmowane przez 
Mariannę Borawską, która podnosi zagadnienie wpływu emocji na powstawanie chorób psycho-
somatycznych i możliwości oddziaływań korekcyjnych przy zastosowaniu książki. Funkcja biblio-
terapii sprowadza się nie tylko do zapobiegania powstawaniu emocji, które spełniają negatyw-
ną rolę, to przede wszystkim funkcja mająca na celu wywoływanie uczuć pozytywnych: radości, 
nadziei i optymistycznego nastawienia do życia33. Autorka zwraca uwagę, że jeśli uda się dobrać 
odpowiednią lekturę wywołującą zainteresowanie pacjenta może ona sprzyjać wypełnieniu nad-
miaru wolnego czasu i  poczucia bezczynności. Przy występowaniu braku jakichkolwiek bodź-
ców, w chorobie, długotrwałych bólach, szukaniu ulgi w odpoczynku książka może przeciwdzia-
łać lękom, zniechęceniu, apatii, przygnębieniu czy depresji. Istotną rolę spełniają w takich przy-
padkach autobiografie osób, które doświadczyły choroby, zdołały ją jednak opanować, uczestni-
cząc w rożnych formach działań, by wspomnieć Historię mojego życia Heleny Keller. Szczególnie 
korzystne działanie notuje się pod wpływem utworów humorystycznych, wesołych, rozśmiesza-
jących zwłaszcza te osoby, które są skłonne do izolowania się, unikania kontaktów społecznych; 
pożądaną rolę w opanowywaniu stresujących emocji i budzeniu emocji pozytywnych może speł-
niać literatura filozoficzna, będąca pewną propozycją osiągania wewnętrznego spokoju. Małgo-
rzata Czerwińska34 jest autorką obszernej publikacji, w której znalazły się polskojęzyczne pozycje 
literatury pięknej /proza, poezja/, literatury faktu, literatury biograficznej i autobiograficznej, wy-
brane według zasad: główna postać jest osobą niepełnosprawną, główny temat to problematy-
ka osób chorych i niepełnosprawnych, autor jest osobą niepełnosprawną. W opracowaniu nie wy-
szczególniono problematyki osób starszych, gdyż – jak zaznacza autorka – specyfiką podeszłe-
go wieku jest występowanie wielu niepełnosprawności. Dokonano podziału literatury ze wzglę-
du na poszczególne rodzaje dysfunkcji. Na użytek tego artykułu wybrano po kilka utworów re-
prezentujących kolejne działy z myślą, że staną się one przyczynkiem do zainteresowania tym ro-
dzajem działania terapeutycznego. 

OSOBY Z CHOROBĄ NOWOTWOROWĄ I W OBLICZU ZAGROŻENIA ŻYCIA
d’Arcos Paco Joaquim, Droga grzechu, Warszawa 1981 /historia kobiety przeżywającej romans z le-
karzem w obliczu śmiertelnej choroby i ciąży. Pozostawiona przez kochanka postanawia popeł-
nić samobójstwo/.
Carreras Jose, Śpiewać całą duszą, Gdańsk 1992 /biografia światowej sławy tenora, w której wiele 
uwagi poświęca walce z chorobą – leukemią. Silna wola, ciepło i bliskość przyjaciół oraz wiernej 
publiczności pozwoliły pokonać chorobę i wrócić do sił i śpiewu/.
Kofta Krystyna, Ciało niczyje, Warszawa 1993 /kobieta, prowadząca barwne i bogate życie, zapa-
da na chorobę nowotworową. Pobyt w szpitalu, ból i obserwacje innych pacjentów powodują,  
że wyzwala się w niej chęć walki z chorobą/.
Odojewski Włodzimierz, Oksana, Warszawa 1999 /śmiertelnie chory dziennikarz ucieka ze szpitala 
i z lęku przed ostatecznym odbywa gorączkową podróż z miasta do miasta, do miejsc, które zna 
i kocha. W trakcie tej podróży przeżywa wielkie uczucie do znacznie młodszej od siebie kobiety/.
Wharton William, Tato, Warszawa 1989 /syn zostaje wezwany do rodziców po ataku serca matki, 
a stary, chory onkologicznie ojciec potrzebuje opieki. Opis zmagania człowieka w obliczu choro-
by, starości rodziców. Głównym tematem jest miłość synowska/.

33 M. Borawska, Terapeutyczna rola utworu literackiego i możliwości jej wykorzystania w pracy bibliotekarzy, „Biblio-
teka w szkole” nr 2/1994, s. 7-9.
34 M. Czerwińska, op. cit., s. 48-97.
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OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU RUCHU
Baptiste, Wakacje we Francji, Warszawa 1978 /jednym z głównych wątków jest los amputanta. Przyjaźń, 
a później miłość pozwala mu pogodzić się z kalectwem, odzyskać równowagę i optymizm życiowy/.
Bronisz-Pikało Ludwik, Sny puszyste, migdałowe, Lublin 1982 /opowiadania na temat pełnego uczest-
nictwa w życiu osób niepełnosprawnych/.
Hemingway Ernest, Słońce też wschodzi, Warszawa 1958 /jednym z  bohaterów jest okaleczony 
w I wojnie światowej Jacke, który na skutek kalectwa musi wyrzec się ukochanej/.

OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU SŁUCHU
Boglar Krystyna, Skrzydlate są nasze konie, Warszawa 1983 /centralną postacią jest 80 letnia sta-
ruszka, mieszkanka malej podgórskiej wsi, żyjąca w nędzy i zapomnieniu. Jej los zainteresuje kil-
kunastoletniego chłopca/.
Hulewicz Witold, Przybłęda Boży: czyn i człowiek, Warszawa 1982 /historia życia tracącego słuch 
Beethovena, który w samotności tworzy swe największe dzieła/.
Łobaczewska Stefania, Beethoven, Warszawa 1968
Rolland Romain, Życie Beethovena, Warszawa 1973
Siedlecka Joanna, Warszawa 1984 opowiadania dotyczące problematyki osób niesłyszących, ze 
szczególnym zwróceniem uwagi na zagadnienie integracji głuchych z ludźmi słyszącymi.

OSOBY Z DYSFUNKCJĄ NARZĄDU WZROKU
Auderska Halina, Szmaragdowe oczy, Warszawa 1977 /bohaterką jest niewidoma skrzypaczka. Te-
matem – zwierzenia artystki na temat jej pogmatwanych losów, porozumienie z jednym z jej kon-
certowych słuchaczy/.
Gide Andre, Symfonia pastoralna, Warszawa 1982 /miłość żonatego, obarczonego rodziną pastora 
do kilkunastoletniej ociemniałej dziewczynki/.
Kaczyńska Alicja, Helena Keller, Warszawa 1985 /powieść biograficzna/.
Karpiński Krzysztof, Tylko smutek jest piękny, Lublin 1990 /biografia zmarłego tragicznie niewido-
mego pianisty jazzowego/.
Krzywicka Irena, Ucieczka z ciemności, Warszawa 1960 /młoda dziewczyna wiąże się uczuciowo z nie-
widzącym pisarzem. Dla niego próbą ucieczki z „krainy ciemności” jest własna twórczość, a z cza-
sem miłość kobiety, z którą się związał/.

OSOBY Z CHOROBĄ UKŁADU KRĄŻENIA
Bauby Jean – Dominique, Skafander i motyl, Gdańsk 1997 /bohater u szczytu zawodowego i finan-
sowego sukcesu doznaje wylewu krwi do mózgu i zostaje całkowicie sparaliżowany. Pozostając 
w tym stanie i kontaktując się tylko przy pomocy mrugania powieką spisuje doznania człowieka 
głęboko niepełnosprawnego, nawiązując także do aktywnej przeszłości/.
Białoszewski Miron, Konstancin, Warszawa 1991 /dziennik, który powstał podczas pobytu autora 
w Konstancinie w 1975 r. po przebytym zawale serca/.
Bieńkowska Danuta, Skok w nieskończoność, Warszawa 1991 /młoda Angielka, ciężko chora na ser-
ce, czeka na przeszczep. Zakochany w niej chłopak, idealny dawca, popełnia samobójstwo, a jego 
serce ratuje życie dziewczyny/.
Nurowska Maria, Reszta świata, Warszawa 1981 /Anka, z poważną wadą serca, jedynaczka, otoczo-
na nadopiekuńczością rodziny, żyje w egocentryzmie. Pobyt w szpitalu, poznanie cierpienia i sa-
motności innych, budzi w niej chęć pomocy. Poznaje wartość miłości i przyjaźni/.
Poświatowska Halina, Opowieść dla przyjaciela, Kraków 1990 /autobiograficzna powieść poetki, od 
dzieciństwa ciężko chorej na serce, jest lirycznym zapisem przeżyć człowieka cierpiącego, ociera-
jącego się o śmierć/.

OSOBY Z CHOROBAMI UKŁADU ODDECHOWEGO
Chylińska Teresa, Szymanowski i jego muzyka, Warszawa 1971 /monografia uwzględnia również fak-
ty z życia artysty związane ze stanem zdrowia – gruźlicą płuc/.
Krzysztoń Jerzy, Sekret i inne opowiadania /zbiór opowiadań o pobytach w sanatoriach przeciwgruźliczych/.
Mann Tomasz, Czarodziejska Góra, Warszawa 1972, T.1, T.2 /powieść o chorych na gruźlicę przeby-
wających w luksusowym sanatorium w Davos. Satyra na życie w sanatoriach, a także filozoficzna 
refleksja na temat życia, śmierci i miłości/.
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Remarque Erich Maria, Nim nadejdzie lato, Warszawa 1992 /historia miłości młodej kobiety, chorej 
na gruźlicę i kierowcy rajdowego, mającego za sobą ciężkie przeżycia wojenne/.

OSOBY Z PROBLEMEM ODMIENNOŚCI SOMATYCZNEJ
Golding Wiliam, Widzialna ciemność, Warszawa 1986 /bohaterem jest chłopiec z oszpeconą twa-
rzą. Napiętnowana bliznami twarz powoduje wyobcowanie z normalnego życia w społeczeństwie, 
przynosząc smutek i rozczarowanie/.
Herling-Grudziński Gustaw, Podzwonne dla dzwonnika (kaseta dźwiękowa) Warszawa 2000 /histo-
ria ułomnego zakonnika, dzwonnika w neapolitańskim klasztorze franciszkanów-miejscu stale od-
wiedzanym przez autora/.
La Mure Pierre, Moulin Rouge, Poznań 1989 /Henryk de Toulouse-Lautrec od dzieciństwa obarczo-
ny garbem. Mimo wielkiej sławy stale jest upokarzany i odrzucany za swą inność. Niepełnospraw-
ność i izolacja stały się przyczyną alkoholizmu artysty/.
Millet Richard, Upodobanie do brzydkich kobiet, Warszawa 2007 /w czasach, w których obywatelskim 
obowiązkiem jest bycie młodym i pięknym, autor swoim bohaterem uczynił mężczyznę brzydkiego. 
Snuta pięknym „arystokratycznym” językiem opowieść przeplata się z refleksjami na temat rozma-
itych aspektów piękna i brzydoty. Piękna i wyrafinowana proza, której autor smakuje każde słowo/.

VARIA
Burgess Merlin, Ćpun, Warszawa 2000 /Gemma i Daniel uciekają z domu i ze zwykłych nastolatków 
zmieniają się w narkomanów. Książka ważna zwłaszcza dla rodziców/.
Duninówna Helena, Na wieczór swego życia przyjdź z własną lampą, Łódź 1971 /głównym tema-
tem autobiografii jest psychospołeczny i fizyczny proces starzenia się. Uczy ludzi – i starych i mło-
dych – by „umieli być starymi”/.
Siedlecka Joanna, Parszywa sytuacja, Warszawa 1984 /autorka przedstawia specyfikę pracy na-
uczyciela w szkole szpitalnej. Podkreśla bardziej terapeutyczne niż dydaktyczno-wychowawcze 
oddziaływanie takiej placówki/.
Wilber Ken, Śmiertelni nieśmiertelni, Warszawa 1995 /prawdziwa opowieść o życiu, miłości, cierpie-
niu, umieraniu i wyzwoleniu/.

OSOBY Z CHOROBĄ PRZEWLEKŁĄ
Bellow Saul, Ravelstein, Poznań 2001 /opowieść o pisarzu Abe Ravelsteinie zmarłym na AIDS. Zapis 
przyjaźni dwóch niekonwencjonalnych ludzi – intelektualisty i artysty/.
Gorgol Tadeusz, Zakazana miłość, Warszawa 1990 /Tragiczne koleje życia homoseksualisty. Wpro-
wadza czytelnika w trudno dostępny, zamknięty świat ludzi chorych na AIDS. Penetruje to środo-
wisko ze wszystkimi problemami, nieszczęściami i osobistymi tragediami, powodowanymi przez 
niezrozumienie, pogardę i szyderstwo/.
Oruk Juliette, Dlaczego ja?, Wrocław 1989 /zwierzenia młodej współczesnej dziennikarki dotknię-
tej AIDS. Surowe świadectwo obyczajowości środowiska dziennikarskiego i politycznego z głębo-
ką refleksją na temat choroby/.
Nurowska Maria, Niemiecki taniec, Warszawa 2000 /historia sióstr von Saarow. Wspomnienia ro-
dzinnej przeszłości łączy tajemnica, dzieli odległość i choroba jednej z nich, misjonarki umierają-
cej na AIDS w Afryce/.
Samson Barbara, Piekło siedemnastolatki: byłam dziewczyną narkomana, Katowice 1998 /opowieść 
17 letniej dziewczyny zarażonej świadomie przez chłopaka wirusem HIV/.

Czytelnictwo i biblioterapia ludzi w starszym wieku 
Zmieniająca się struktura wiekowa społeczeństw pociąga za sobą określone konsekwencje spo-
łeczne, kulturowe i polityczne. Współczesna medycyna, poprawiające się warunki życia, powodu-
ją że wydłuża się jego przeciętna długość. Szacuje się, że niedługo społeczeństwa będą reprezen-
towały osoby starsze. Analizując zachowania społeczne ludzi w podeszłym wieku sformułowano 
trzy teorie adaptacji do starości: teoria aktywności, teoria wycofania się i teoria stresu starości35. 
Teoria aktywności zakłada, że osoby starzejące się optymalnie to takie, które pozostają czynne 
i obecne w życiu społecznym. Teoria wycofania się głosi, iż na starość ludzie ograniczają swoją ak-
35 R. Aleksandrowicz, Działalność bibliotek na rzecz seniorów – z doświadczeń zagranicznych (przegląd wybranych form),[w:] 
M. Fedorowicz, T. Kruszewski op. cit., s. 141-142. 



AR
TE

TE
RA

PIA
128 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

tywność, a ich społeczne więzi stają się coraz mniej liczne. Teoria stresu starości zakłada, że kry-
tyczne zdarzenia w życiu człowieka starego działają jak stresory, pozbawiają go nabytych cech, 
upraszczają osobowość i obnażają prawdziwą naturę. Światowa Organizacja Zdrowia, Organizacja 
Narodów Zjednoczonych, UNESCO zachęcają rządy do wdrażania programów, w których ludzie 
starsi są ciągle aktywni we wszystkich aspektach życia społecznego. Są to reguły gwarantujące 
osobom starszym niezależność, uczestnictwo, opiekę, samorealizację i zachowanie godności. Wio-
letta Mrozowska, autorka artykułu Książka i czytelnictwo w życiu starszego człowieka36 wskazuje na 
potrzeby ludzi starszych, których zaspokojenie warunkuje utrzymanie równowagi psychicznej. 
Wśród nich wymienia: potrzebę przynależności (integracji, towarzystwa), potrzebę użyteczności 
i uznania (wykonywanie dodatkowej pracy, udział w kulturze i w życiu społecznym), potrzebę nie-
zależności (fizycznej, finansowej i przestrzennej), potrzebę bezpieczeństwa (fizycznego i psychicz-
nego), potrzebę satysfakcji życiowej (akceptacja siebie w nowej sytuacji). Niezaspokojenie potrzeb 
prowadzi do powstawania typowych dla tego okresu postaw, a wśród nich: postawy gniewnej, któ-
ra wyraża się rozżaleniem, wrogim stosunkiem do instytucji i urzędów (ZUS, komisje lekarskie), po-
stawy obronnej – objawiającej się nadmierną aktywnością dla zagłuszenia świadomości swojego 
wieku a także niechęcią do ludzi młodych, postawy zagrożenia i niepewności, której towarzyszy 
lęk przed niedostatkiem, chorobami i osamotnieniem, postawy wyobcowania, zbudowanej na 
przeświadczeniu, że jest się ciężarem dla społeczeństwa stąd wycofywanie się z życia, ogranicza-
nie kontaktów towarzyskich, bardzo niekorzystna jest postawa wrogości, spotykana u osób, któ-
re swoje niepowodzenia przypisują innym, nigdy sobie. W ich zachowaniu przeważa agresja, nie-
zadowolenie ze wszystkiego, postawa hipochondryka, wynikająca z obawy o własne życie37. W trak-
cie prowadzonych badań nad rolą i znaczeniem książki po przejściu na emeryturę38 respondenci 
wskazywali na fakt, że czytanie książek pozwala oderwać się od codziennych problemów i stano-
wi formę biernego odpoczynku. Świat fikcji, wykreowanych bohaterów wprowadza w stan odprę-
żenia. Wartka akcja utworów przełamuje nudę i monotonię dnia codziennego. Romanse i literatu-
ra wojenna przenoszą w czasy młodości. Książki przypominają dzieciństwo i okres pełnej spraw-
ności. Niektórym badanym czytanie zaspokaja potrzebę rozrywki. W badaniach przeprowadzo-
nych przez Zofię Zaorską39 nad rodzajami aktywności ludzi starszych szczególną uwagę zwróco-
no na kilka czynności sprzyjających życiu umysłowemu, a wśród nich przede wszystkim na czytel-
nictwo książek i prasy, następnie oglądanie telewizji i słuchanie radia. Czytelnictwo książek w wie-
ku emerytalnym ma tę zaletę, że może być podejmowane w zależności od zainteresowań i możli-
wości, w dogodnych porach i przebiegać w dowolnym tempie z możliwością powrotu do lektury 
zależnie od chęci czytającego. Terapia książką w stosunku do osób starszych może spełniać kilka 
funkcji: pomóc w weryfikacji i podsumowaniu własnego życia, być źródłem stymulacji podtrzy-
mującej sprawność intelektualną, dostarczać wzorców zachowań, pomagać w zdobywaniu no-
wych wiadomości. Literatura może uwalniać od napięć i stresów, przyczyniać się do katharsis. Od-
powiednio dobrana książka staje się motywacją do przekraczania własnych barier, słabości i apa-
tii. Literatura sprawia, że codzienne życie zyskuje na wartości. Etapy terapii książką przy odpowied-
nio dobranym tekście literackim przebiegają zgodnie z opracowanym przez Ewę Tomasik schema-
tem: omawianie tekstu, rozmowa, ocena poczynań bohaterów, identyfikacja z nimi bądź świado-
me odrzucenie zajmowanych przez nich postaw. Analizowanie i ocenianie postaci literackich może 
prowadzić do ekspresji afektu lub satysfakcji z podobieństwa do bohatera. Terapeutycznym skut-
kiem tego procesu jest nazwanie wprost problemu, który do tej pory był spychany w podświado-
mość lub błędnie interpretowany. Uświadomienie rzeczywistego stanu może być początkiem od-
krywania własnych możliwości, formułowania na nowo filozofii życia. Etap katharsis ujawnia emo-
cje, wgląd umożliwia samopoznanie, uczy tolerancji, pomaga przyjąć nowe pojęcia40. Osiągnięcie 
ostatniego etapu jest warunkiem powodzenia procesu biblioterapeutycznego. Ogromnie ważną 
sprawą w czytelnictwie osób starszych jest dobór odpowiednich materiałów czytelniczych, zarów-
no w kontekście ich treści jak i formy. Trzeba jednak pamiętać, że ludzie starsi są pełnoprawnymi 
czytelnikami i nie należy tworzyć specjalnych, ograniczonych księgozbiorów, stosownych do wie-
ku. Badania wskazują na pewnego rodzaju preferencje (biografie, książki przyrodnicze i obyczajo-
36 W. Mrozowska, Książka i czytelnictwo w życiu starszego człowieka [w:], B. Woźniczka-Paruzel, op. cit., s. 60-61.
37 I. Borecka, Biblioterapia-nowa szansa książki, op. cit., s. 44.
38 W. Mrozowska, op. cit., s. 70.
39 Z. Zaorska, Aktywność kulturalna ludzi starszych, Wyd. UMCS, Lublin 1987, s. 32.
40 W. Mrozowska, op. cit., s. 71.
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we, literatura historyczna, literatura fantastycznonaukowa i poezja) nie oznacza to jednak, że na-
leży ograniczyć ofertę do wymienionych pozycji, gdyż to nie wiek, tylko poziom wykształcenia 
i zawód, wpływ domu rodzinnego oraz własne preferencje decydują o wyborze książki. Kwestią 
wymagającą udoskonalenia jest w Polsce możliwość docierania do biblioteki i korzystania z księ-
gozbioru. Ważne jest, by czytelnik-senior mógł realizować swoje zainteresowania, mimo ograni-
czeń psychofizycznych. W wielu krajach /Dania, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone/ obowiązek 
obsługi czytelniczej spoczywa na bibliotekach. Tam specjalni pracownicy zajmują się dostarcza-
niem książek do domu. Czytelnik podaje informacje dotyczące swoich zainteresowań, książki prze-
czytane odnotowuje się na specjalnej karcie, by uniknąć powtórzeń. Domy odwiedza ten sam bi-
bliotekarz aby uniknąć obaw przed nieznajomymi. Stany Zjednoczone wykorzystują pocztę i bi-
bliobusy. W Wielkiej Brytanii szeroko stosuje się terapię reminiscencyjną, wykorzystując dawną li-
teraturę, wycinki z prasy, stare fotografie, by wyzwolić wspomnienia i poczucie radości, a przede 
wszystkim pobudzić do aktywności. W Irlandii biblioteki publiczne zajmują się kopiowaniem ga-
zet i dostarczają je organizacjom wolontariackim, które dostarczają je do adresatów. Wielu miesz-
kańców ze względu na wiek czy okoliczności choroby nie jest w stanie dużo czytać, wtedy chęt-
nie słuchają książek mówionych. Dla osób nie mogących czytać samodzielnie organizowane są 
tzw. kółka czytelnicze. Podczas tych spotkań pracownicy biblioteki czytają głośno i prowadzą dys-
kusje. Specjalna oferta adresowana jest do mieszkańców domów opieki i szpitali. Tam udostępnia-
niem książek zajmują się zarówno bibliotekarze jak i terapeuci. We Francji łączy się tradycyjną ob-
sługę chorych w szpitalu i w domu poprzez regularne przyjazdy bibliobusu i dowóz książek pa-
cjentom podczas rekonwalescencji w domu. Akcje te znane są pod różnymi nazwami, w Danii pod 
nazwą „Książka przychodzi” lub „Biblioteka przychodzi”. Wszystkie tego rodzaju usługi dla senio-
rów są bezpłatne, bez względu na to czy użytkownicy mieszkają w domach opieki czy we własnych 
domach. Do najczęściej zamawianych materiałów należą wspomniane już książki mówione, oko-
ło 50% osób zamawia je zamiast drukowanych lub łącznie z nimi, czasopisma na kasetach, bardzo 
popularne są książki pisane dużą czcionką, prasa mówiona, nieoceniona dla osób mających pro-
blemy z widzeniem, nagrania muzyczne i kasety wideo – filmy fabularne, opera i inne koncerty. 
W Niemczech podjęto interesującą inicjatywę przejmowania opieki bibliotecznej nad osobą po-
zostającą w domu przez jednego czytelnika-opiekuna. W większości krajów, zwłaszcza skandy-
nawskich, działania bibliotek na rzecz seniorów prowadzone są kompleksowo, obejmując dosta-
wy książek do domu, obsługę czytelników w domach opieki i szpitalach. Pojawiają się też nowe 
propozycje – szkolenia seniorów w zakresie obsługi komputera i korzystania z Internetu. Bibliote-
ki, które chcą skutecznie zachęcać ludzi starszych do korzystania z nowoczesnych mediów wybie-
rają jedną z dwóch opcji: prowadzenie szkoleń przez osoby z tej samej grupy wiekowej lub two-
rzenie zespołów o podobnych zainteresowaniach np. dzieła sztuki, wędkarstwo itp. i wyszukiwa-
nie informacji na ten temat w Internecie. Większość ludzi starszych ma mniej okazji, by opanować 
nowe technologie, dlatego biblioteka jest dla nich najbardziej przyjaznym miejscem do nauki ob-
sługi komputera i korzystania z Internetu41.

W Polsce próbuje się przejmować sprawdzone w innych krajach sposoby pracy w bibliotece z oso-
bami starszymi. Większość możliwości pozostaje jednak niewykorzystanych z braku odpowiednich 
funduszy. Sondaże wskazują, że liczba osób starszych stale się zwiększa, a tym samym wzrasta licz-
ba osób samotnych, opuszczonych, dodatkowy problem stwarza sytuacja materialna. Wielu jed-
nakże stara się utrzymać kontakty z otoczeniem i podejmować różne formy aktywności, w tym czy-
telniczej. Inni, mniej odporni, poddają się, uciekając od rzeczywistości. Tym trzeba szczególnie po-
móc, zaś formą pomocy może być biblioterapia czy ułatwienie dostępu do książki i czytelnictwa42.

Anna Klas-Markiewicz
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Kodeksowe środki ochrony twórczości artystycznej
jako dobra osobistego człowieka

Tymon
MARKIEWIcZ

Wprowadzenie

Rozwój cywilizacyjny postępujący we wszystkich dziedzinach życia oddziałuje bezpośrednio 
na poszczególne gałęzie prawa. Prawo cywilne, opierając się na uwarunkowaniach histo-
rycznych, powinno skupiać się przede wszystkich na ochronie interesów o charakterze ma-

jątkowym, jednakże przy braku możliwości egzystowania w oderwaniu od rzeczywistości otwie-
ra się na nowe, włączając w swój krąg zainteresowań także sprawy takiego charakteru niemają-
ce. Wyrazem tej otwartości jest uwzględnienie przez ustawodawcę w ustawie z dnia 23 kwietnia 
1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 nr 16, poz. 93)1 dóbr osobistych oraz zapewnienie ich ochro-
ny, z zastrzeżeniem odrębności ochrony cywilnej od ochrony wynikającej z innych gałęzi prawa 
(przykładowo prawa autorskiego)2.

W przepisie art. 23 KC3 dokonane zostało wyliczenie dóbr osobistych człowieka, które nie ma 
jednak charakteru zamkniętego, na co wskazuje użycie zwrotu „w szczególności”. Ten sposób unor-
mowania nie może być jednak powodem do zbyt szerokiej wykładni. Problematyką interpretacji, 
co może stanowić nieuwzględnione w przepisie KC dobro osobiste człowieka, zajmował się Sąd 
Najwyższy, uznając przykładowo, że „prawo do niezakłócanego korzystania z energii elektrycznej 
nie jest dobrem osobistym”4, ale jednocześnie, w innym wyroku, formułując tezę – „życie intymne 
każdej osoby podlega zawsze pełnej ochronie prawnej”5. Natomiast bezsprzecznie niekwestiono-
wane jest uznanie twórczości artystycznej za dobro osobiste człowieka, co wynika z uwzględnie-
nia jej w kodeksowym wyliczeniu dokonanym przez ustawodawcę.

Definicja dóbr osobistych
Aby umożliwić dalsze rozważania na temat twórczości artystycznej oraz możliwości jej ochrony 
w prawie cywilnym, należy zdefiniować czym są dobra osobiste. To zadanie jest obarczone pew-
ną trudnością, ponieważ ustawodawca nie przewidział dla tego pojęcia definicji legalnej, czego 
konsekwencją jest konieczność szukania rozwiązania w doktrynie. Dotrzeć można do różnych sfor-
mułowań określających znaczenie pojęcia dóbr osobistych, które tworzone zgodnie z kategoria-
mi obiektywnymi posiadają wiele elementów je łączących. S. Rudnicki przedstawia dobra osobi-
ste jako wartości o charakterze niemajątkowym, wiążące się z osobowością człowieka, uznane po-
wszechnie w społeczeństwie6. Natomiast A. Cisek niejako rozszerza poprzednią definicję, uznając 
za dobra osobiste wartości o charakterze niemajątkowym, ściśle związane z osobą ludzką, decy-
dujące o jej bycie i pozycji w społeczeństwie, a będące wyrazem jej odrębności psychicznej i fi-
zycznej oraz możliwości twórczych, uznane powszechnie w społeczeństwie i akceptowane przez 
dany system prawny7.

Zdaniem autora problem jednoznacznego określenia dóbr osobistych przejawia się nie tyl-
ko w nietypowym dla norm prawa cywilnego niemajątkowym charakterze, ale przede wszyst-
1 Dalej w tekście KC.
2 Por. A. Cisek, P. Machnikowski, Art. 23 [Ochrona dóbr osobistych], [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 58.
3 Art. 23 KC - Dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko 
lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, 
wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w in-
nych przepisach.
4 Wyrok SN z dnia 7 grudnia 2011 r., II CSK 160/11, Biul. SN 2012, nr 2, poz. 11.
5 Wyrok SN z 11 marca 1986 r., I CR 4/86, OSPiKA 1987, nr 4, poz. 86.
6 Zob. P. Noculak, Art. 23, [w:] J. Ciszewski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 60.
7 Zob. A. Cisek, P. Machnikowski, Art. 23 [Ochrona dóbr osobistych], [w:] E. Gniewek, P. Machnikowski (red.), Kodeks 
cywilny. Komentarz, Warszawa 2013, s. 58.
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kim w ich niematerialnej formie. Konstrukcja ta została stworzona do podkreślenia związku osoby 
z elementami nie będącymi materialnymi, ale o istotnym znaczeniu. Rangę tych elementów pod-
kreśla umiejscowienie ich w Konstytucji RP, która w art. 30 traktuje o przyrodzonej i niezbywalnej 
godności jako źródle praw i wolności człowieka i obywatela. 

Analizując przytoczone definicje można zauważyć, że zawierają one wymieniane kolejno czę-
ści składowe. Prym wśród nich definitywnie wiedzie ścisły związek z podmiotem. Istotą istnienia 
dóbr osobistych jest ich bezwarunkowe przyporządkowanie każdej osobie. Stosując gramatycz-
ną wykładnię pojęcia, zastosowanie przez ustawodawcę słowa „osobiste” wskazuje na jednocze-
śnie jednostkowe i powszechne znaczenie dóbr osobistych człowieka. Każdy człowiek już z chwilą 
urodzenia otrzymuje, wraz z samym swoim bytem, kompleks dóbr osobistych (przykładowo god-
ność, cześć) i jednocześnie możliwość nabycia innych. Jednocześnie konsekwencją przyporząd-
kowania podmiotowego jest wygaśnięcie wszelkich dóbr osobistych z chwilą zakończenia istnie-
nia podmiotu, z którym były związane8. 

Twórczość artystyczna jako dobro osobiste człowieka
Przepis art. 23 KC do dóbr osobistych człowieka zaliczył niemajątkowe wartości towarzyszące twór-
czości artystycznej. Podążając za zdaniem Z. Radwańskiego niewątpliwie chodzi w tym wypadku 
jedynie o wartości niemajątkowe jakie dla autora stanowi fakt, że jest on twórcą pewnego pomy-
słu i ten właśnie wytwór intelektu ludzkiego jest przedmiotem ochrony przewidzianej w art. 23, 
24 KC. Wartością tym odpowiadają odpowiednie prawa osobiste9.
Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 1994 nr 24, poz. 
83)10, która podobnie jak KC zajmuje się problematyką ochrony artystycznych wytworów ludz-
kiego umysłu, w art. 16 przedstawia jak należy rozumieć autorskie prawa osobiste. Zgodnie z tre-
ścią przepisu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, autorskie prawa osobiste chronią nieograniczoną 
w czasie i niepodlegającą zrzeczeniu się więź twórcy z utworem, a w szczególności prawo do au-
torstwa utworu, oznaczenia utworu swoim nazwiskiem lub pseudonimem albo do udostępnienia 
go anonimowo, nienaruszalności treści i formy utworu oraz jego rzetelnego wykorzystania, de-
cydowania o pierwszym udostępnieniu utworu publiczności, nadzoru nad sposobem korzystania 
z utworu. Podejmując próbę wybiórczej analizy, nienaruszalność formy i treści oznacza brak moż-
liwości ingerencji osób trzecich w proces twórczy, a jednocześnie uprawnienie autora do ochrony 
idei utworu, zabezpieczenie przed jej wypaczeniem11. 

Jak podkreśla E. Wojnicka przedmiotem ochrony twórczości artystycznej jest wynikająca z au-
torstwa oznaczonego dzieła swoboda (wolność) decydowania o postaci i o losach rezultatu pra-
cy twórczej. Z natury rzeczy dobra osobiste związane z twórczością mogą przysługiwać jedynie 
osobom fizycznym, co jeszcze dobitniej podkreśla wspomnianą wcześniej wagę związku podmio-
tu z dobrem osobistym12.

Autorskie prawa osobiste mogą być wykonywane także po śmierci autora, na co wskazuje treść 
przepisu art. 16 pr.aut.U. Uprawnienie do ich wykonania zyskuje małżonek, a w przypadku jego 
braku kolejno zstępni, rodzice, rodzeństwo, zstępni rodzeństwa. W sytuacji braku krewnych twór-
cy, z powództwem o ochronę praw autorskich może wystąpić także organizacja twórcza lub or-
ganizacja zbiorowego zarządzania prawami autorskimi13.

Bezprawność działania przesłanką możliwości zastosowania ochrony
W przepisie art. 24 § 1 istnieje wyraźne wskazanie, że konieczną przesłanką możliwości zastoso-
wania ochrony jest bezprawność działania grożącego naruszeniem lub naruszającego dobro oso-
biste. Rozumienie bezprawności działania jest szerokie, kumulują się w nim działania sprzeczne 
z normami prawnymi, porządkiem prawnym, a  także zasadami współżycia społecznego. Nato-

8 Por. Tamże, s. 59.
9 Zob. M. Pazdan, Twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, [w:] K. Pietrzykowski (red.), Ko-
deks cywilny. Komentarz do artykułów 1-44910, T. I, Warszawa 2011, s. 139.
10 Dalej w tekście pr.aut.U.
11 K. Lewandowski, Dobra osobiste autorów, artystów, wykonawców, producentów, http://zaiks.org.pl/194,0,29_do-
bra_osobiste_autorow,_artystow_wykonawcow,_producentow.st_1, dostęp 7 września 2013.
12 Zob. M. Pazdan, Twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, [w:] Z. Radwański (red.), System 
prawa prywatnego, T. I, Warszawa 2007, s. 1139-1141.
13 K. Lewandowski, Dobra osobiste autorów, artystów, wykonawców, producentów, http://zaiks.org.pl/194,0,29_do-
bra_osobiste_autorow,_artystow_wykonawcow,_producentow.st_2, dostęp 7 września 2013.
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miast Sąd Najwyższy w wyroku z 19 października 1989 r., II CR 419/89 (OSP 1990, nr 11-12, poz. 377) 
wylicza okoliczności na ogół wyłączające bezprawność naruszenia dóbr osobistych, zaliczając do 
nich działanie na podstawie porządku prawnego, wykonywanie prawa podmiotowego, zgodę po-
krzywdzonego oraz działanie w obronie uzasadnionego interesu. Należy pamiętać, że art. 24 § 1 
wyraża domniemanie bezprawności, co oznacza, że ciężar przeprowadzenia dowodu przedsta-
wiającego okoliczności wyłączające bezprawność spoczywa nie na pokrzywdzonym, ale na prze-
ciwnej stronie postępowania. 

Bezprawność naruszenia dóbr osobistych jest przedmiotem licznego orzecznictwa Sądu Naj-
wyższego, nie tylko mówiącego o tej problematyce ogólnie (tak jak w przytoczonym wyroku), ale 
również kazuistycznego. Przykładowo w tezie wyroku z dnia 20 czerwca 2001 r. I CKN, 1153/98 (OSP 
2001, nr 12, poz. 181) można zapoznać się z poglądem mówiącym, że satyryczny charakter utwo-
ru stanowi istotną, ale niewystarczającą przesłankę wyłączenia bezprawności działania autora14.

Kodeksowe środki ochrony
Powództwo o zaniechanie
Zgodnie z art. 24 § 1 zd. 1 ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może 
żądać zaniechania tego działania. Przepis ten nie dotyczy czynów już dokonanych, a jedynie sy-
tuacji zagrożenia naruszeniem dobra osobistego, gdzie sytuacja ta w świetle konkretnego przy-
padku i doświadczenia życiowego wydaje się być uzasadniona. Roszczenie o zaniechanie może 
być skierowane jedynie przeciwko ściśle określonemu działaniu, nie może natomiast występować 
przeciwko zagrożeniu nieokreślonym dobrom osobistym. Do uzyskania wyroku uwzględniające-
go takie powództwo powód musi wykazać, że istnieje realne dalsze zagrożenie dla konkretnego 
dobra – niezmiernie trudną sytuacją byłoby wykazanie obawy zagrożeniem naruszenia dobra oso-
bistego, gdyby stan zagrożenia wcześniej nie zaistniał15.

Sentencja wyroku zakazująca naruszenia dobra osobistego nie może opierać się na ogólniko-
wych zakazach, lecz powinna zawierać ściśle zindywidualizowane czynności, które mają być za-
niechane16.

Powództwo o zaniechanie działania może występować w pozwie jako roszczenie główne albo 
obok innych, najczęściej obok roszczenia o usunięcie skutków naruszenia, które już nastąpiło lub 
następuje charakteryzując się ciągłością trwania. W sytuacji gdy występuje jako roszczenie głów-
ne, jego zadaniem jest zapobieżenie naruszenia dobra osobistego, co oznacza, że ma charakter 
wyłącznie prewencyjny.

Nierzadko w sytuacji powstania stanu zagrożenia, ale jeszcze przed naruszeniem dobra, w celu 
ochrony dobra osobistego stosuje się środki zapobiegawcze, aby zapobiec często nieodwracalnym 
skutkom naruszeń. Jednakże należy zauważyć, że nadmierne stosowanie środków zabezpieczają-
cych może doprowadzić do stanu nadmiernej uciążliwości lub nawet sparaliżować życie społeczne17.

Powództwo o dopełnienie czynności niezbędnych do usunięcia skutków
Podstawową różnicą względem poprzednio omawianego powództwa jest to, że powództwo o za-
niechanie stosuje się przed naruszeniem dobra, natomiast powództwo o dopełnienie czynności 
niezbędnych do usunięcia skutków ma rację bytu jedynie w sytuacji, gdy dobro osobiste zosta-
ło już naruszone. Tak jak zostało już wspomniane, oba te roszczenia mogą występować obok sie-
bie jednocześnie.

Powód może domagać się jedynie usunięcia skutków stanu naruszenia (przykładowo usunię-
cia z obiegu wytworu artystycznego wydanego do powszechnego wglądu bez zgody autora) albo 
domagać się czynności dążących do usunięcia skutków naruszenia. Sam przepis sugeruje, że mogą 
one mieć postać oświadczenia odpowiedniej treści i formy. Wyróżnia się czynności mające służyć 
jedynie satysfakcji pokrzywdzonego, jak na przykład list, oraz czynności mające dotrzeć do osób 

14 S. Dmowski, Art. 24. Ochrona dóbr osobistych, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księ-
ga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2011, s. 116-122.
15 Tamże, s. 124-125.
16 Wyrok SN z dnia 9 lipca 1971 r., II CR 220/71, OSNCP 1972, nr 1, poz. 19.
17 Zob. M. Pazdan, Powództwo o zaniechanie, [w:] Z. Radwański (red.), System prawa prywatnego, T. I, Warszawa 
2007, s. 1162-1164.
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trzecich, jak złożenie stosownego oświadczenia w mediach. Nie jest zabronione domaganie się kil-
ku czynności mających usunąć skutki naruszenia dobra osobistego18.

W swoim orzecznictwie Sąd Najwyższy zalecił aktywną rolę sądownictwa w kwestii usuwania 
skutków naruszeń dóbr osobistych, która ma się wyrażać w formułowaniu przeprosin należnych 
pokrzywdzonemu. Sąd może ingerować w treść przeprosin na dwa sposoby, albo zmodyfikować 
treść przeproszenia proponowaną przez powoda, albo sformułowanie go w przypadku braku ini-
cjatywy powoda w tej kwestii19.

Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny
Omawiane roszczenie zostało unormowane przede wszystkim w art. 448 KC20. Wynika z niego, 
że pokrzywdzony może alternatywnie wnosić o zasądzenie zadośćuczynienia pieniężnego za do-
znaną krzywdę lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. 

W  przypadku chęci zastosowania roszczenia o  zadośćuczynienie konieczne jest spełnienie 
większej ilości przesłanek od typowego bezprawnego naruszenia dobra osobistego, gdzie jedną 
z możliwych jest np. pozbawienie wolności osoby, której dobro osobiste zostaje naruszone. Po-
zwala to wywnioskować istotę roszczenia, które ma spełniać funkcję kompensacyjną, załagodzić 
przeżycia z przeszłości.

W  sytuacji zastosowania drugiego omawianego powództwa, powód ma swobodę wyboru 
podmiotu realizującego wyznaczony cel społeczny. Jeżeli postanowi w tej kwestii milczeć, wybo-
ru dokonuje sąd. Pozostawienie określenia podmiotu w kompetencji sądu jest spowodowane bra-
kiem możności określenia jedynie celu, bez precyzyjnego wskazania podmiotu mającego ten cel 
realizować. Jednocześnie sąd nie posiada kompetencji odnośnie hierarchizowania, wartościowa-
nia celu, na który mają być przeznaczone środki finansowe, czego konsekwencją jest brak możli-
wości oddalenia żądania powodu ze względu na niską społecznie doniosłość czynu. Nie może to 
być jednak cel niezgodny z prawem lub zasadami współżycia społecznego.

Przy obu roszczeniach sąd powinien zachować umiar w kwestii wysokości zasądzanej kwoty. 
Stosowanie represji nie jest zasadniczym celem żadnego z ww. środków ochrony dóbr osobistych21.

Roszczenie odszkodowawcze
Kwestią oczywistą jest, że możliwe jest zastosowanie roszczenia majątkowego w odniesieniu do 
ochrony dóbr osobistych. Taka sytuacja może mieć miejsce, jeżeli w sytuacji naruszenia dobra oso-
bistego została wyrządzona szkoda majątkowa. Zastosowanie tutaj ma art. 415 KC i nast., które wy-
rażają obowiązek naprawienia szkody na zasadach ogólnych22. Występując o odszkodowanie po-
wód musi wykazać szkodę, zawinione działanie sprawcy oraz związek pomiędzy tym działaniem, 
a szkodą. Należy zwrócić uwagę, że przyznanie w ochronie dóbr osobistych roszczenia odszkodo-
wawczego jest wyrazem bardzo korzystnego unormowania pozycji pokrzywdzonego23.

Zakończenie
Niniejszy artykuł ma za zadanie przedstawić twórcom wszelkich dziedzin sztuki unormowania do-
tyczące bezpośrednio sfery ich aktywności. Nierzadko rozumienie ochrony twórczości artystycz-
nej mylnie ogranicza się do norm zawartych w prawie autorskim, przez co zasadne jest przedsta-
wienie środków ochrony twórczości artystycznej niemających związku z jej majątkowymi elemen-
tami. Sztuka, jako wyjątkowy wytwór ludzkiego umysłu, zasługuje na sui generis pielęgnację, ze 
szczególnym podkreśleniem osoby twórcy i jego związku z dziełem.

Tymon Markiewicz

18 Zob. M. Pazdan, Powództwo dopełnienie czynności niezbędnych do usunięcia skutków naruszenia, [w:] Z. Radwań-
ski (red.), System prawa prywatnego, Tom I, Warszawa 2007, s. 1164-1165.
19 Wyrok SN z 19 stycznia 1982 r., IV CR 500/81, OSN 1982, nr 9-10, poz. 183.
20 Art. 448 KC - W razie naruszenia dobra osobistego sąd może przyznać temu, czyje dobro osobiste zostało naruszo-
ne, odpowiednią sumę tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę lub na jego żądanie zasądzić od-
powiednią sumę pieniężną na wskazany przez niego cel społeczny, niezależnie od innych środków potrzebnych do usu-
nięcia skutków naruszenia. Zob. również art. 445 KC.
21 Zob. M. Pazdan, Zadośćuczynienie pieniężne lub zapłata na cel społeczny, [w:] Z. Radwański (red.), System prawa 
prywatnego, T. I, Warszawa 2007, s. 1166-1169.
22 Art. 415 KC - Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia.
23 S. Dmowski, Art. 24. Ochrona dóbr osobistych, [w:] S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do kodeksu cywilnego. Księ-
ga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2011, s. 131-132.
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W służbie narodu

Taki tytuł nosił tygodnik Milicji Obywatelskiej, która w PRL nie tylko ścigała przestępców, ale 
pełniła też rolę policji politycznej. Pełniła dość marnie, skoro w roku 1989 wszystko się sku-
tecznie zawaliło. Medal Ministerstwa Spraw Wewnętrznych ustanowiony w 1974 roku nosił 

tę samą nazwę, a nadawano go za szczególne zasługi.
Nie będę jednak pisał o tamtym, słusznie minionym czasie, ale o społecznej pracy w Radzie 

Wyższego Szkolnictwa Artystycznego i potem, aż do końca 2012 roku, w Centralnej Komisji do 
spraw Stopni i Tytułów. 

W  składzie RWSA na kadencję 1999–2002 swoje nazwisko znalazłem przy funkcji wiceprze-
wodniczącego. Naszym szefem był prof. Henryk Kuźniak – kompozytor, pracownik łódzkiej Fil-
mówki, autor m. in. muzyki do słynnego Vabank Juliusza Machulskiego z 1981 roku (ewidentny 
evergreen). Kadencja była ostatnia, byliśmy bowiem bliscy sukcesu w upartych staraniach o zrów-
nanie dziedzin i dyscyplin sztuki z całą sferą nauki i technologii. Drugim wiceprzewodniczącym 
był prof. Włodzimierz Lech Puchnowski z Akademii Muzycznej w Warszawie. Wśród nich jakoś da-
wałem sobie radę, pamiętając, że kiedyś grałem na banjo w zespole dixielandowym i (nim popa-
dłem we wtórny analfabetyzm) czytałem nuty! Gałąź udało nam się skutecznie dorżnąć, bo już od 
14 marca 2003 roku zaczęła obowiązywać ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz 
o stopniach i tytule w zakresie sztuki, zaś w Centralnej Komisji powstała Sekcja VII, potocznie zwa-
na Sekcją Sztuki. Wcześniej RWSA miała swego przedstawiciela w CK, którym był reżyser prof. Ma-
rek Nowicki, także z Filmówki. 

Do statutowych obowiązków RWSA należała formalna i  merytoryczna ocena postępowań 
o nadanie tytułu profesora, bądź kwalifikacji drugiego stopnia (tak wtedy nazywano habilitację 
w dyscyplinach sztuk), a także kontrola jakości i poprawności proceduralnej prowadzonych prze-
wodów. Od nas też zależało nadawanie, bądź odbieranie uprawnień do prowadzenia przewo-
dów kwalifikacyjnych pierwszego stopnia (dziś: przewodów doktorskich), albo stopnia drugie-
go – z czym wiązało się prawo prowadzenia postępowań profesorskich. Zawieszanie i odbieranie 
uprawnień następowało wskutek nadmiernych ubytków kwalifikowanej kadry (liczba samodziel-
nych pracowników naukowo-dydaktycznych), albo gdy błędy i nadużycia przekraczały dopusz-
czalne normy. Zdarzały się, niestety. 

W RWSA znalazłem się gdzieś po 1996 roku, po dwukadencyjnej służbie dziekańskiej na Wy-
dziale Grafiki warszawskiej ASP. Na początku jako ekspert i członek Rady. Narzędzia cyfrowe led-
wie u nas raczkowały, więc po stosownych przewodach kandydaci do tytułu, bądź stopnia, przy-
syłali nam tzw. „trumny“ – wielkie tekturowe pudła pełne katalogów, gdzie np. na stronie 357 wid-
niała jedna reprodukcja autora z opisem – bywało, że po japońsku!

Biurem RWSA kierowała osoba wielce oddana. Pani Halina Krasowska-Marczuk w biegu wy-
chwytywała wszelkie uchybienia formalne, telefonicznie informowała, jak błędy usunąć – i urato-
wała wiele karier! Między innymi, na końcu naszej ostatniej kadencji skonstatowała, że nowe pra-
wo (to z 2003 roku) nie pozwoli nadać tytułu profesorskiego Franciszkowi Starowieyskiemu. Zna-
lazła więc najwcześniejszy termin wrześniowej Rady Wydziału (ASP w Łodzi), gdzie wniosek zaak-
ceptowano jednomyślnie. Zwykle potem administracja przygotowuje dokumentację, co zajmowa-
ło czasem i dwa tygodnie. Tym razem jednak niżej podpisany jako jeden z opiniodawców zabrał ją 
ze sobą, ponieważ w Warszawie czekał na nią superrecenzent. Prof. Jacek Dyrzyński miał na to jed-
ną noc, bowiem nazajutrz odbywało się ostatnie posiedzenia Prezydium RWSA, które mogło po-
przeć wniosek według reguł kończącego żywot prawa. Zdążyliśmy. Starowieyski został profeso-
rem w dziedzinie sztuk plastycznych, choć nie jest wcale pewne, czy miał dyplom Akademii. Stu-
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diował bowiem w czasie najciemniejszego komunizmu i jego „y“ w nazwisku bardzo bodło akty-
wistów Związku Młodzieży Polskiej. Ten nasz krajowy Komsomoł był postrachem nie tylko studen-
tów, ale i nauczycieli. Jedynie prof. Aleksander Kobzdej miał odwagę wyprosić młodego kontrole-
ra ideologicznego, bo ten rozpraszał go podczas korekty.

A Starowieyski, atakowany za klasowe pochodzenie przez ówczesnych hunwejbinów (to podob-
ni młodzi działacze z czasów chińskiej Rewolucji Kulturalnej), oświadczył: dobrze, od dziś będę się 
nazywał Jan Byk. I tak przez lata podpisywał swoje prace, co można znaleźć w wielu publikacjach. 
Warto pamiętać, że słynny płaczący gołąbek pokoju to jego dzieło, powstałe w Pracowni Litogra-
fii na wieść o Powstaniu Węgierskim w 1956 roku. Dziś jego replika widnieje na tablicy pamiątko-
wej, którą wmurowano w ścianę budynku Wydziału Grafiki. 

Prawą ręką (kandydatki na świętą) Haliny Marczuk była równie przychylna ludziom Anna Sza-
bat. Zaś ewidentnie lewą ręką – Jan Sosnowski: osoba wielce barwna, bon vivant, ulubieniec i waż-
na postać warszawskiej bohemy. Bez niego trudno było wyobrazić sobie jakiekolwiek artystyczne 
wydarzenia, wernisaże, koncerty, premiery, a przede wszystkim biesiady. Prawie jak słynny Henio 
Meloman, był wszędzie, gdzie warto było być, aby się nie nudzić. Ktoś z urzeczonych jego osobo-
wością podarował mu domek w austriackich Alpach, a biedny Jan martwił się: jak ja to utrzymam 
z mojej polskiej emerytury!

Równie trudno było sobie wyobrazić jego administracyjną sprawność – co jest kolejnym asump-
tem do uznania świętości (za życia) Pani Haliny M. 

Trzydniowe sesje RWSA odbywały się trzy razy w roku w Pałacu Radziejowskich należącym do 
Ministerstwa Kultury i Sztuki (40 km od Warszawy). Najpierw do autokaru (nie w pełni najświęt-
sza) trójca z biura RWSA wkładała stosy dokumentów, te trumny wagi ciężkiej, bo papier, nieza-
leżnie od zawartości, to nie jest lekkie tworzywo. Potem wsiadali wybrani przez swoje środowi-
ska członkowie Rady, same tuzy kultury, najlepsi z najlepszych, którzy poza swoją pozycją w sztu-
ce byli znani z obiektywizmu i rzetelności. Creme de la creme. A ponadto umieli werbalizować pro-
blemy, trudno wyrażalne słowami. 

W Radziejowicach lokowano nas w pokojach, a następnie Sekcja Wyższego Szkolnictwa Pla-
stycznego pod przewodnictwem prof. Wojciecha Müllera udawała się na „rozgrzewkę“ do pawi-
lonu wiejskiej restauracji. Przyjęliśmy za dogmat informację prof. Mieczysława Jahody (wybitny 
operator z Filmówki), że najlepszą wódkę i śledzia w oliwie na całym Mazowszu, Kurpiach i Podla-
siu można dostać tylko w tej knajpie. Pawilon i jego wystrój były żywcem z czasu wczesnego Gier-
ka, a jedynie młode i ładne kelnerki zawsze były współczesne. 

Malutka zimna wódeczka, śledź, obiad w Pałacu – i potem do kolacji ocenialiśmy wnioski, ana-
lizowali problemy i szukali dróg naprawy. To samo było po kolacji: pilnie pracowaliśmy, niejedno-
krotnie do północy. Wiele nawiązanych tam przyjaźni trwa do dziś. Bo też trudno znaleźć towa-
rzystwo tak starannie wybrane, wyselekcjonowane przez ludzi inteligentnych, wrażliwych i pozba-
wionych zawiści. Ludzie naprawdę wybitni są zazwyczaj skromni. Komuś trzeba zaufać, a poważ-
ne sprawy lepiej powierzać tym, którzy na czas społecznych obowiązków potrafią zawiesić swo-
je ambicje, również artystyczne. To przecież rzadkość w naszym środowisku. Mając za sobą dzie-
więć lat pracy w Teatrze Dramatycznym miasta stołecznego Warszawy, byłem szczególnie wyczu-
lony na kabotynizm: im kto częściej chodził z halabardą, tym większym był artystą. A tutaj, może 
poza jednym przypadkiem, nie stykałem się z tym wcale! Sprawdza się więc teza, że im kto więk-
szym człowiekiem, tym jest skromniejszy. Tych skromnych było mnóstwo, a kabotyn jeden. Luksus! 

Kiedyśmy dorżnęli gałąź, trzeba było poddać się demokratycznej weryfikacji. Znalazłem się 
w CK, a w naszej siódmej Sekcji na przewodniczącego wybraliśmy prof. Marka Nowickiego, reży-
sera z Filmówki (wiem, że staff zasłużonej PWSFTViT burzy się na ten skrót myślowy, ale przecież 
podobnie było z Impresjonistami). Był tu wcześniej naszym reprezentantem, znał strukturę i normy 
Centralnej Komisji. Był też wystarczająco odporny na szpile ze strony środowiska „uczonych“, któ-
rzy nasze luźne normy jakościowe uważali za uwłaczające ich zawodowej godności. A świat prze-
cież nie jest tak łatwo policzalny! Marek Nowicki ma w dorobku kilka filmów będących kanonem 
kultury, a ich nikły rozgłos na świecie to skutek ograniczeń Żelaznej Kurtyny. Po wyborze zapropo-
nował mi stanowisko zastępcy, ale byłem już wtedy członkiem (raczkującej) Państwowej Komisji 
Akredytacyjnej, a nadto Zespołu do spraw Nagród Prezesa Rady Ministrów. Ta ostatnia funkcja po-
wstała skutkiem ww. ustawy z dnia 14 marca 2003 roku. Artyści nabyli praw do wyróżnień za naj-
lepsze doktoraty, habilitacje, za wybitne osiągnięcia, bądź za całość twórczego dorobku. Gdziekol-
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wiek byłem, nakłaniałem do zgłaszania kandydatur – ale żadna z uczelni artystycznych nie chcia-
ła z nich korzystać. W ciągu kadencji oceniałem głównie wnioski historyków sztuki, bo uznano,  
że to pokrewna dyscyplina. Dzięki temu kilku z nich, mądrych i pracowitych, trzymało nagrody pre-
miera – ale nie zgodziłem się na repetycję w Komisji. 

W  następnej kadencji Sekcją VII nadal kierował prof. Marek Nowicki, a  zastępował go  
prof. W. Lech Puchnowski, co wniosło pewną nadreprezentację muzyków w CK. Trwa to do dziś. 
Peryferyjne dyscypliny, jak rytmika czy reżyseria dźwięku, miały przedstawicieli w Sekcji – pod-
czas gdy sztuki plastyczne, zgodnie z wyobraźnią sekretarza Centralnej Komisji (prof. Osman Ach-
matowicz, wybitny chemik) dzieliły się na sztuki piękne i sztuki użytkowe. 

 Po kolejnych wyborach przejąłem kierowanie Sekcją Sztuki, a na funkcję wiceprzewodniczą-
cego wybrano prof. Ryszarda Zimaka (wybitny dyrygent, doświadczony rektor Uniwersytetu Mu-
zycznego w Warszawie). Po dwóch kadencjach w CK wrócił na stanowisko rektora, a zarazem prze-
wodniczącego Konferencji Rektorów Uczelni Artystycznych i naszego reprezentanta w najdostoj-
niejszej Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Jego doświadczenie zawodowe i zna-
komita kultura osobista pozwalają w kręgach nauki przedstawiać problemy artystyczne takimi, ja-
kie one są: zdumiewająco podobne do policzalnych, weryfikowalnych zagadnień naukowych. Nam 
tego nie trzeba tłumaczyć – bo przecież kompozycyjna równowaga niczym się nie różni struktu-
ralnie od równania matematycznego! Porządek najwybitniejszych dzieł sztuki jest tak krystalicznie 
oczywisty, że każdy z uczonych, mając dobrą wolę i trochę wrażliwości, przyjmie za prawdę platoń-
ską jedność dobra, prawdy, i piękna. Wszystkie one są trudne do weryfikcji uznanym dziś aparatem 
naukowym, bo oceny opieramy na wyczuciu, tradycji, projekcji przyszłych możliwości. Ale pocze-
kajmy. Dziś na weryfikację wartości artystycznych potrzebujemy dwieście lat (przykład Vermeera 
van Delft). Ale dzięki oszalałemu rozwojowi narzędzi cyfrowych bliski jest dzień, kiedy struktury 
kompozycyjne (w końcu to kościec każdego dzieła sztuki) będzie można ocenić prostym algoryt-
mem. A potem „zawieszać“ na nim wszystko to, co nam w duszy gra. W ten sposób powrócimy do 
idei, że człowiek jest jednością. Biologiczna struktura wyposażona w rozum i wrażliwość ma szan-
sę korzystać z zasobów kultury, a także proponować przyszłe cele, które mogą nas ustrzec od hi-
storycznych błędów i odnaleźć w perspektywie jeszcze lepszy czas... Kodeks Hammurabiego, przy 
całym jego „prawie i sprawiedliwości“, nie wydaje się dziś konstrukcją odpowiednią.

Nie sposób wśród najwybitniejszych nie wspomnieć nazwiska człowieka o  (bezprzymiotni-
kowej) kulturze prof. Stanisława Rodzińskiego, byłego rektora ASP w Krakowie i doktora honoris 
causa ASP we Wrocławiu. Jego wybitnemu talentowi malarskiemu towarzyszy podobna umiejęt-
ność pięknego operowania słowem na pograniczu sztuki, filozofii i poezji. 

17 listopada 2011 roku mieliśmy posiedzenie Sekcji, które zbiegło się z 90 urodzinami prof. Mie-
czysława Tomaszewskiego (muzykolog, wydawca). Nie było dla Niego ograniczeń, na spotkania 
niezawodnie przyjeżdżał z Krakowa. Miał w tym zresztą wprawę, bowiem Jego wspaniałe audycje 
o życiu i twórczości Fryderyka Chopina dla II programu Polskiego Radia były realizowane w War-
szawie. Tego dnia zebranie zaczęliśmy od gratulacji, potem zaś prof. Piotr Kusiewicz z gdańskiej 
Akademii Muzycznej zaintonował wspólne „Sto lat“. Dostojny Jubilat skomentował to następująco: 
„– ja bym nie ograniczał Pana w jego szczodrobliwości”. Ale też Opatrzność wyposażyła Go w tyle 
talentów, wspartych wyjątkową pracowitością, że kiedy z  listy dowodów uznania wybrać tylko 
Krzyż Wielki Orderu Odrodzenia Polski i może Nagrodę Fundacji Nauki Polskiej, to większość z nas nie 
sięga tego poziomu wyobraźnią. To ostatnie wyróżnienie bywa nazywane Polskim Noblem i przy-
znawane jest za zasługi naprawdę wybitne. Przy tym prof. Tomaszewski może uchodzić za wzór 
kultury osobistej, zaś Jego błyskotliwa inteligencja dowodzi słuszności prawa Lamarcka. Francu-
ski uczony twierdził, że narząd używany się rozwija, a nasz Jubilat jest przykładem, że dotyczy to 
również głowy! Serca chyba też...

Wiele czasu zajęło, by Walne Zebranie CK (tylko ono mogło dokonać zmian) zechciało przyjąć, 
że dziś sztuki użytkowe noszą nazwę sztuki projektowe, zaś konserwacja i restauracja dzieł sztuki to 
dyscyplina łącząca sztukę z wieloma obszarami nauki. Aby tego dowieść, dokonałem „porwania“ 
Prezydium CK na warszawski Wydział Konserwacji. Udało się. Dziś konserwatorzy mają zagwaran-
towane miejsce w składzie Sekcji Sztuki. Problemem nadal jest brak kolejnej jednostki uprawnionej 
do prowadzenia postępowań. Wyznaczanie recenzentów wymaga, aby każdy reprezentował inne 
środowisko – ale jak wyznaczyć czterech przy habilitacji, kiedy w kraju mamy tylko trzy uprawnio-
ne jednostki? Kiedyś w desperacji na czwartego wyznaczyliśmy prof. Ryszarda Hungera, wybitne-
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go malarza i byłego rektora ASP w Łodzi. Potem z paru źródeł słyszałem, że napisał jedną z najlep-
szych recenzji! Odruchowa odpowiedzialność skłoniła Go do poznania problemów, a inteligencja 
pomogła Mu sprostać zadaniu w sposób nietuzinkowy. Tak to właśnie trzeba to robić! 

Pani Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego prof. Barbara Kudrycka od początku swojej służby 
traktowała nas poważnie. Wiele razy odwiedzała spotkania Prezydium CK forsując ideę, że bez ha-
bilitacji będzie nam wygodniej. Byłem zaskoczony, że ten pomysł był obcy również naszym P.T. Ko-
legom Uczonym. Pani minister była bardzo przywiązana do amerykańskiego systemu awansów na-
ukowych, który nie przewiduje weryfikacji po doktoracie. Nasze postulaty, proponujące uwzględ-
nienie europejskiej tradycji, odwołującej się do Uniwersytetu w Bolonii i choćby Uniwersytetu Ja-
giellońskiego, nie robiły na niej wrażenia. Podobnie jak przypominanie, że siłą uniwersytetów ame-
rykańskich są pieniądze. Że mechanizm odpisu podatkowego pozwalającego Amerykanom zasi-
lać karkołomne pomysły (z których jednak czasem coś dobrego wynika), po epizodzie rządu Tade-
usza Mazowieckiego, został skutecznie utrącony prze kolejne ekipy administracyjne, hołdujące za-
sadzie, że wartości są przede wszystkim wymierne natychmiast. Kiedy poddała się i prezentowała 
nam nową konstrukcję oceny postępowań habilitacyjnych (m.in. siedem dni na ocenę formalną) 
zaproponowałem, by wynająć pół Pałacu Kultury, wszystkich profesorów – członków CK zatrzy-
mać „na stałe“, rozłożyć im materace i oczekiwać na wnioski. Na szczęście dla nas skończyło się to 
dodatkowym obciążeniem dla Pań obsługujących prawnie i administracyjnie poszczególne Sek-
cje. To one muszą każdego dnia, zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem (a zmienia się ono 
jak w kalejdoskopie), oceniać księżycowe nieraz pomysły i znów, jak Halina Marczuk w RWSA, wy-
ławiać godne uwagi propozycje, które mogą zakończyć się sukcesem awansowym. Gdyby istniały 
formalne możliwości, pewnie one mogłyby oceniać merytorycznie większość wniosków. Uważam 
się za szczęściarza, bo w RWSA miałem odpowiedzialną pomoc w osobie Pani Haliny Marczuk, tutaj 
zaś w CKdsSiT podobną rolę pełniły (i nadal szczęśliwie pełnią) Panie Anna Garbacz (kolejna kan-
dydatka na cywilną świętą) i Maria Woźniak. Prawne interpretacje tej ostatniej robiły wrażenie nie 
tylko na naszym przewodniczącym prof. Tadeuszu Kaczorku (światowej sławy specjalista od auto-
matyki), ale nawet na wybitnym prawniku z UW prof. Hubercie Izdebskim, który jest (nadal) sekre-
tarzem Centalnej Komisji. Amazoński gąszcz polskiego prawa jawi mu się jak wystrzyżony trawnik!

Prof. Tadeusz Kaczorek posiada niezliczoną liczbę doktoratów honorowych, jest też honorowym 
profesorem jednej z uczelni w Japonii, co tam skutkuje osobistym kluczem do osobistego poko-
ju. Na zawsze! Warto pamiętać, że prof. Kaczorek bardzo jest przywiązany do idei kultury jako pla-
tońskiej jedności nauki, sztuki, technologii i dobrych obyczajów. Kiedy więc Sekcja Sztuki podjęła 
decyzję o nadaniu uprawnień do doktoryzowania Wydziałowi Sztuki (ówczesnej) Politechniki Ra-
domskiej (a Prezydium decyzję zatwierdziło), prof. Tadeusz Kaczorek osobiście udał się do Uczelni, 
by w trakcie inauguracji roku akademickiego uroczyście wręczyć władzom ten dokument. 

Całym tym naukowo-artystycznym przedsięwzięciem sprawnie kieruje dyr. Piotr Korczala, 
były emigrant polityczny i znawca francuskiej sztuki kulinarnej. Jego kwalifikacje pozwalają wie-
rzyć, że dopóki sens istnienia Centralnej Komisji jako struktury chroniącej prawdziwe wartości bę-
dzie oczywisty, tak długo Piotr Korczala może liczyć na zachowanie zatrudnienia. Ku chwale na-
uki i sztuki – czyli kultury. 

Przejął funkcję od dyr. Henryka Halemby dla którego Centralna Komisja jest całym życiem. Je-
stem wielce rad, kiedy spotykam go na 24 piętrze Pałacu Kultury, gdzie jego doświadczenie wciąż 
jest w cenie...

W porównaniu z etapem pracy w Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego obecna Sekcja 
VII jest ogniwem – dziś chyba już oczywistym – spójnego systemu oceny jakości szkolnictwa wyż-
szego. Zazdroszczą nam tego bliżsi i dalszy sąsiedzi. Bo gdzie najwyższą nominację wręcza prezy-
dent republiki! Niedawno taki certyfikat w Pałacu Prezydenckim otrzymał prof. Karel Miszek z cze-
skiej Pragi, następny Czech prof. Ivo Chovanec podobnego sukcesu oczekuje niebawem. Doktora-
ty polskich uczelni artystycznych otrzymali Słowacy, Niemcy, Hiszpanie i wielu innych cudzoziem-
ców, bo nasz system awansu akademickiego uchodzi za najlepszy. Kiedy w piłce nożnej zostaliśmy 
słusznie zdegradowani na odległe światowe pozycje, to w kulturze źle nie jest. 

Trzydniowe spotkania w Radziejowicach miały tę zaletę, że poza formalnymi obowiązkami po-
zwalały na wyrafinowne życie towarzyskie na najwyższym poziomie – sumienna praca w Central-
nej Komisji była pozbawiona tego artystycznego ducha, któremu służą nocne nieformalne dys-
kusje. Po każdej sesji staraliśmy się nawiązywać do wcześniejszych doświadczeń i  z prof. Anną 
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Twardowską z wrocławskiej filii Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krakowie (była prorek-
tor) oraz prof. Stanisławem Radwańskim z gdańskiej ASP (były rektor) udawaliśmy się „na półkę“. 
Wchodząc głównym wejściem do Pałacu Kultury jest to nieco wyżej, po lewej stronie. Wikt i wy-
szynk był wystarczający dla prostych „profesorów zwyczajnych“. Przede wszystkim zaś – wspania-
łe, niepowtarzalne rozmowy, wyszukane dowcipy i skryta za dezynwolturą autentyczna troska, 
aby po nas było lepiej... 

Wszystkim życzę, aby czegoś podobnego mogli doświadczyć. Naprawdę warto! 

 Rafał Strent

Autor, profesor zwyczajny na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 1990-96 – dziekan tego wydziału
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Włodzimierz Kotkowski (7.07.1942-22.06.2011).
Wspomnienie 

Bogumił
ŁuKASZEWSKI

Rok 1957. Państwowe Liceum 
Sztuk Plastycznych w Łodzi, 
na okoliczność przyjęcia do 

szkoły, zafundowało wyjazd na 
obóz plenerowy.
W  przedziale pociągu zmierzają-
cego do Białego Boru pierwszy 
raz spotkałem Włodka. Wysmu-
kły, o  subtelnej aparycji, trochę 
podobny do popularnego wów-
czas (głównie dzięki filmowi „Fan-
fan Tulipan”) francuskiego aktora 
Gerarda Philipe’a, wyglądem nie 
zapowiadał przyszłego zapaśnika 
Robotniczego Towarzystwa Spor-
towego Widzew – Łódź, stylu kla-
sycznego i  wolnego wagi śred-
niej. Ale o  tym później. Wracając 
do przedziału II klasy – pogrążeni w rozmowie, stopniowo zdradzaliśmy podobne zainteresowa-
nia, zbliżony charakter ciekawości świata i ludzi a również pokrewne kompleksy – co można było 
ocenić znacznie później. Przypuszczam, że również i pochodzenie.

Włodek wywodził się z widzewskiej, robotniczej rodziny zamieszkałej w tzw. „kolonii domków 
kunitzerowskich”. Było to osiedle złożone ze stu pięćdziesięciu solidnych, drewnianych, dwuspa-
dowych domków z przynależącymi do nich działkami i altankami, zbudowane jeszcze przed 1905 
rokiem przez łódzkiego fabrykanta Juliusza Kunitzera, dla wykwalifikowanej kadry robotników. Oj-
ciec Włodka, majster tkacki, uczestnik wojny z 1920 roku, zraniony przez bolszewika, któremu jako 
sanitariusz chciał udzielić pomocy, był przykładem etosu łódzkiego, przedwojennego robotnika, 
dla którego naturalną koleją rzeczy było wykształcenie jedynego syna. Na marginesie dodam, że 
wczesny, nieokrzesany kapitalizm o nieludzkim obliczu, stopniowo cywilizował się.

Właściciele łódzkich fabryk stawali się filantropami, inicjowali budowę tanich osiedli robotni-
czych, szpitali, zakładów opieki a także towarzystw kulturalnych i sportowych. RTS Widzew był 
przykładem tej pozytywnej działalności a jednocześnie stał się miejscem, gdzie za namową Włod-
ka przyszło mi się zmagać na zapaśniczej macie a także przy okazji, bardziej marginalnie „przykle-
jać się” do kolarzy tego samego klubu, oczywiście też za namową kolegi. Uprawianie zapasów wy-
magało wzmocnienia konstrukcji fizycznej. Altanka na działce przestała być miejscem wypoczyn-
ku. Pojawiły się przedziwne urządzenia przypominające sztangi, gryfy, hantle itp. Pewnej, kwiet-
niowej nocy zmieniła miejsce zalegania stara, porzucona na bocznicy kolejowej drezyna, której 
koła wraz z osią doczekały się godnego dopełnienia w rękach przyszłych adeptów sztuki. Nie na 
próżno – którejś czerwcowej soboty, z również serdecznym kolegą z naszej klasy Zdzisiem Fryczką, 
wybraliśmy się do Włodka na ul. Teodora, umówieni na godzinę 20. Wizyta podyktowana była na-
szym, zbyt sceptycznym podejściem do informacji jaką nam przekazał Włodek, że ma zamiar pod-
rzucić 110 kg. Stawką zakładu było pół litra Żubrówki. Niestety przybyliśmy za wcześnie i przed pro-
giem mama Włodka, trwożnie spoglądając za siebie, ściszonym głosem oznajmiła, że syn jeszcze 
śpi i kazał nie budzić go do godziny dwudziestej. Co było robić?! Udaliśmy się do pobliskiego ko-
ścioła św. Kazimierza, przez pół godziny gapiąc się na ceremonie ślubne, poczym wróciliśmy z po-

Włodzimierz Kotkowski
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wrotem. Obiekt naszego oczekiwania, już wy-
budzony, zażył Bellacorn po czym bez słowa 
udaliśmy się do altanki, gdzie w krótkim czasie 
wybił nam z głowy małostkowość i brak wiary.

Piętnaście lat później, na plenerze w Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich w  Spale, nie-
śmiało nawiązał do tego zdarzenia, kiedy pla-
stycy zaproszeni do siłowni próbowali swych 
skromnych możliwości, Włodek nie wytrzymał 
i na koniec uratował honor artystów wyrywa-
jąc 50-cio kilogramową sztangę jedną ręką.

Oczywiście, jak w takich sytuacjach u nie-
go bywało, z ambiwalencji zaczerwienił się.

Po latach, zastanawiając co było powodem 
pewnej szorstkości Włodka do rodziców, do-
chodzę do przekonania, że przyczyną było 
zakłopotanie wobec kolegów – rodzice na co 
dzień nie potrafili ukryć jak go kochają. Bywał 
szorstki nie tylko dla rodziców. Była to zasło-
na dymna, antidotum na sentymentalizm i eg-
zaltację do których miał dystans, szczególnie 
w sytuacjach gdy kogoś lubił. Osobiście nigdy 
nie dałem się na to nabrać.

Lata spędzone w liceum to okres szczegól-
nie zasługujący na wspomnienia.

Panoptikum różnych osobowości, z  de-
moniczną dyrektor Zofią Machejkową na cze-
le. Pani dyrektor była siedliskiem paradoksu. 
Z jednej strony reprezentowała jedynie słusz-
ną linię komuszego zamordyzmu (lekcje po-
przedzał poranny apel, na którym czasem wiało grozą) – z drugiej przejawiała autentyczną empa-
tię do młodzieży. Po latach podejrzewam, że bardziej lubiła tych mniej pokornych niż lizusów. Po-
nieważ poprzednio była dyrektorem Liceum Kulturalno-Oświatowego, to przejmując nasze liceum 
uznała za stosowne kontynuować prowadzenie zespołu teatralnego z aspiracjami do przyzwoite-
go warsztatu sztuki aktorskiej. Profesor Eugeniusz Bożyk był tym mężem opatrzności, który z wdzię-
kiem otwierał nam drzwi do tajemnic związanych ze sztuką przekonywania o prawdzie autora prze-
kazu scenicznego. Otwierał nam oczy na szczegóły, których przedtem nie byliśmy świadomi. Wło-
dek, jak to zwykle u niego, znów okazał jednym z najlepszych adeptów. W przekonywujący sposób 
potrafił się wcielić w rolę adiutanta generała Buldiejewa z humoreski Czechowa „Końskie nazwisko”, 
jak i w inne kreacje, w których wykazał zdumiewające wyczucie scenicznego emploi i ten specyficz-
ny charakter wyobraźni, która pozwala uwiarygodnić psychologicznie i sytuacyjnie graną postać.

Zwykle występowaliśmy w niedzielę przed południem na deskach Teatru Muzycznego w Łodzi. 
Żabi król braci Grimm, Laleczka z saskiej porcelany Marii Gerson-Dąbrowskiej – to utwory scenicz-
ne, których adresatem była dziatwa szkolna. Wyjątkowo przyszło nam zagrać na wyjeździe w Ba-
łuckim Domu Kultury, gdzie odbiorcą była mniej grzeczna dzieciarnia z Bałut.

W pewnym momencie przedstawienia, w sytuacji związanej z dosyć dramatycznym pytaniem 
ojca rybaka (którego grałem), skierowanym do córki Marysi, na sali zapanowała ogólna wesołość, 
przez którą przebijały się propozycje odpowiedzi, jakich powinna udzielić mi córka.

Nazajutrz znalazłem się w gabinecie Pani Dyrektor. Zazwyczaj srogie oblicze, tym razem zdra-
dzało oznaki zakłopotania. – Pamiętasz tą kwestię, przy której ta łobuzeria się śmiała? Oczywiście 
nie pamiętałem. „ – Co z Tobą będzie jak mnie nie stanie”, to musimy zmienić – wydusiła Pani Dy-
rektor. Jakiś czas trwało udawanie głupa, który nie widział nic zdrożnego w tym zdaniu, po czym 
zacząłem coś mamrotać o naruszeniu praw autorskich, co ostatecznie rozsierdziło Panią Dyrektor.

Stanęło na tym, że jestem złośliwy i od następnego przedstawienia mam pytać Marysi – „Co 
z Tobą będzie jak mnie zabraknie?”. Przytaczam ten epizod albowiem jest on charakterystyczny 

Koleżanki z liceum: Czesia Motylewicz, Nina Habdas, 
Włodek – wszyscy po drugiej stronie tęczy
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dla naszych obyczajów i zachowań. Bez wątpienia byliśmy prominentami wykorzystującymi cy-
nicznie zapał Pani Dyrektor do teatrów amatorskich.

Włodek poszedł jeszcze dalej – był prymusem. Normalnie taki człowiek w tak specyficznym śro-
dowisku nie ma łatwego życia. Był w czołówce otrzymujących najwyższe oceny, zarówno z przed-
miotów humanistycznych jak i fizyki, chemii, matematyki. Jego słodką tajemnicą pozostaje fakt, 
że nikomu nie przychodziło do głowy przypuszczenie, że obcuje z prymusem, nie przypadkowo 
wybranym na gospodarza klasy. 

Ze szczególnym respektem odnosiłem się do jego licealnych dokonań w  zakresie rysunku 
a w szczególności malarstwa. Złożoność struktury malarskiej, już wtedy nawiązująca do kapizmu, 
a także wrażliwość i czułość w traktowaniu środków wyrazu, wyraźnie odstawały od schematycz-
nej maniery, która niestety często piętnowała nasze licealne dokonania. Uciekanie od powierz-
chowności, chęć sprostania wieloznacznej 
rzeczywistości, już wtedy były zapowiedzią 
artysty dużego formatu. Jak w tych „okolicz-
nościach przyrody” nie poddać się zazdrości. 
Nie powiem, żeby to wredne uczucie nie mia-
ło do mnie dostępu.

Na szczęście bardzo rzadko albo prawie 
wcale nie dotyczyło ono sytuacji i osób, które 
w moim przekonaniu na to zasłużyły.

Po zdaniu matury nasze drogi rozeszły się. 
Ja pozostałem w Łodzi, Kotek – przepraszam, 
Włodek (nie pałał entuzjazmem do tej ksywy) 
za namową wujka, znanego, łódzkiego ma-
larza Feliksa Paszkowskiego, wybrał Kraków.

Podatny grunt na jaki trafił, sprzyjał dalsze-
mu rozwojowi osobowości artystycznej, nato-
miast aspiracje sportowe, zapaśnicze (podob-
nie jak i u mnie) stopniowo ustępowały miej-
sca obowiązkom studenta, niebawem asy-
stenta w Katedrze Grafiki Artystycznej, kiero-
wanej wówczas przez wybitnego grafika i rek-
tora ASP, Mieczysława Wejmana. Jakiś czas 
uprawialiśmy zapasy – Włodek w  Wiśle Kra-
ków, ja w Budowlanych Łódź, ale był to już ła-
będzi śpiew.

Włodzimierz Kotkowski, Dessert, mezzotinta 1993 r.
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Autor, prof., nauczyciel akademicki związany z Wydziałem Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.

Towarzyszką życia Włodka została koleżanka ze studiów Bożena Korska, również wkrótce ce-
niona graficzka. Poznaliśmy się przy okazji wizyty jaką wraz z moją żoną, złożyliśmy młodożeń-
com w domu rodziców Bożeny w Rzeszowie. To, że młodzi nadają na tych samych falach nie ule-
gało wątpliwości.

Bożena o trochę południowej urodzie i żywym usposobieniu wydawała się być dopełnieniem 
pozornej ospałości Włodka. Wkrótce, już w Krakowie urodził im się syn Bartek, późniejszy infor-
matyk robiący karierę w Houston.

Nasze sporadyczne kontakty, na gruncie Krakowa, Zakopanego, Harendy, mniej Łodzi, dzięki 
znakomitej narracji Włodka przybliżały klimat intrygującego mnie środowiska krakowskich twór-
ców. Jak rzadko kto, poprzez anegdotę, dowcip, trafną puentę, kontekst sytuacyjny potrafił oddać 
charakter opisywanych sytuacji i postaci. Wnikliwy obserwator życia i ludzi a jednocześnie daleki 
od czynienia złego użytku z tych swoich obserwacji.

Śledziłem z satysfakcją Jego dokonania twórcze i dydaktyczne i to, że po wspaniałej serii mezzo-
tint, nagród zdobywanych za małe formy graficzne, potrafił z ugruntowanych pozycji wyjść w kierun-
ku ryzyka – wielkoformatowej grafiki cyfrowej dowodzi, że wiek i rutyna nie zawsze są na wierzchu.

Wracając do wątku sportowego. Nie do końca odpuściliśmy. Pływanie i rower szosowy towa-
rzyszyły nam w dalszym ciągu. Włodkowi do końca życia. Dosłownie. Życie napisało scenariusz, 
który wpisał się cykl Rowerzystów Jego mentora Mieczysława Wejmana. Wyobrażenie tej sceny na 
poboczu drogi pozostanie ze mną na zawsze.

Bogumił Łukaszewski

BWA Rzeszów, 15.01.2006
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