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

Śpiewaj ogrody, których nie znasz, serce moje
jak w szklane naczynia wlane ogrody, jasne, nieosiągalne
(...) śpiewaj je błogo, sław je, nieporównywalne...
Reiner Maria Rilke, Sonety do Orfeusza, XXI

Transgraniczny Park Krajobrazowy Bad Muskau/Park Mużakowski to miejsce szczególne, miej-
sce w którym historia, przyroda i nauka stale koegzystuje ze sztuką, a nawarstwione w nim 
treści duchowe, tworzą istotny znaczeniowo kontekst dla propozycji artystycznej prof. Alek-

sandry Mańczak (bo to jej twórczości poświęcone są niniejsze rozważania), która niezależnie od 
medium w którym ją realizuje – odnosi się do Przyrody.

 Krajobrazowy Park Bad Muskau założył w I połowie XIX wieku Książę Herman von Pukler – Mu-
skau. Jest to jedno z największych historycznych założeń parkowych Europy, w którym zrealizowa-
no program kompozycyjny parku angielskiego.

Ekscentryczny pruski arystokrata był tego parku pomysłodawcą i autorem jego koncepcji. Do 
realizacji tego przedsięwzięcia zaprosił angielskiego specjalistę od ogrodów krajobrazowych Hum-
phrey’a Reptona, ogrodnika Jacoba Reholera i architekta Carla Schinkla.

Charakter ogrodu wynika z malarskiego traktowania pejzażu pomysłodawcy. W Szkicach o ogrod-
nictwie krajobrazowym, wydanych w 1834 roku Książę zanotował „(...) malarstwo przyrodą, wywo-
ływanie obrazu – nie farbami, lecz za pomocą realnie istniejących lasów, gór, rzek i łąk...” były ideą 
przewodnią kompozycji parku, w którym wykorzystano do organizacji naturalne ukształtowanie 
terenu (dolina Nysy Łużyckiej), a jego tworzywem stały się rośliny, ziemia i woda. Sieć zaplanowa-
nych widoków, wytyczone osie, rozległe trawniki z klombami drzew tworzącymi wyizolowane ma-
sywy – stworzyły w dolinie rzeki krajobraz, który nie tylko z założenia wyglądał na naturalny. Za-
proszony do współpracy Humphrey Repton w kompozycji pejzażu dawał pierwszeństwo rozwią-
zaniom kolorystycznym, uzyskując te wrażenia za pomocą gry światła i cienia. Repton wykorzysty-
wał też efekty perspektywy i prawa optyki dla uzyskania wrażenia naturalnej wspaniałości krajo-
brazu. Rozciągający się po dwu stronach Nysy Łużyckiej park i elementy architektoniczne w jego 
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W książce „Duże dzieło sztuki” Moniki Jagodzińskiej znalazłem anegdotę o młodej dzienni-
karce, która przeprowadzała wywiad z Czesławem Miłoszem. Wg autorki „miała piękne 
oczy, w których widać było tęsknotę za rozumem”. Zaczęła tak: „– Co Pan myśli o prze-

mijaniu? Miłosz jęknął, wbił się głęboko w fotel i odparł: – Jestem przeciw.” Ja też jestem przeciw 
przemijaniu, pozwolę więc sobie w tym miejscu na trochę prywaty. Właśnie mija rocznica 40 lat 
mojego uprawiania sztuki i na tę okoliczność zadano mi pytanie, co mnie w sztuce boli? W mnie-
maniu pytającego mogłem przez ten czas czegoś doświadczyć i coś zaobserwować. Mój pogląd 
na temat niektórych form sztuki współczesnej jest krytyczny i nie chcę tego wątku rozwijać. Od-
powiedź na pytanie” co zostanie dla potomności z tej sztuki?” to problem dla wymienionej powy-
żej autorki, która jako konserwator ma kłopoty z konserwacją specyficznych form tej sztuki, jak za-
pach, kurz czy ekstrementa. Proszę pozwolić mi za to na drobną uwagę odnoszącą się do tekstu 
Pani dr Tamary Książek, która pisząc tekst, publikowany w tym numerze „Arterii”, o mojej sztuce 
przytoczyła tytuł mojej wystawy w Galerii Test w Warszawie przekręcając Kwadratarnię na Kwa-
dratomanię. Myślę, że to też dobry pomysł, choć nie wiem, czy to chochlik, czy celowe działanie? 

Aktualny numer Arterii jak zawsze prezentuje teksty autorów związanych z Wydziałem Sztu-
ki UTH oraz osób z nami zaprzyjaźnionych. Treści prezentowane przez autorów różnych pokoleń 
dotykają bardzo różnych zagadnień, z którymi redakcja nie zawsze się identyfikuje, ale dostrzega 
potrzebę ich publikacji.

Chciałbym podziękować dr. Jackowi Gajewskiemu za pomoc i życzliwe uwagi przy redagowa-
niu Arterii.
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centrum przenikają się wzajemnie, tak że całość sprawia wrażenie starannie skomponowanej ga-
lerii obrazów, które oglądamy zgodnie z opracowanym scenariuszem.

Zakończenie II Wojny Światowej, ustalenie granicy na Nysie Łużyckiej, podzieliło park na dwie 
części: Muskauer Park po stronie niemieckiej i Park Mużakowski po polskiej. 

W latach 80. XX wieku niemieccy i polscy historycy, konserwatorzy i leśnicy podjęli pracę nad 
przywróceniem mu dawnej świetności po zniszczeniach wojennych i powojennym zaniedbaniu.

 W 2004 roku park został wpisany na listę światowego dziedzictwa kulturalnego i przyrodni-
czego UNESCO. W uzasadnieniu decyzji napisano: „stanowi wybitne dzieło geniuszu człowieka, 
jest wyjątkowym przykładem parku krajobrazowego, który ilustruje znaczący etap w historii ludz-
kości, wywarł ogromny wpływ na europejską sztukę ogrodową i wyznaczył nowe tendencje roz-
woju architektury krajobrazu”.

 Programy parków i założeń ogrodowych w XIX-wiecznej Europie, w tym parku w Bad Muskau 
kształtowane były w oparciu o teksty wielu humanistów, w klimacie gorących dyskusji nad propa-
gowanymi w ich realizacji ideami. Można sądzić, iż wśród dyskutowanych pism i utworów literac-
kich znajdowały się pisma żyjącego niemal przez cały wiek XIX Johna Ruskina. Poglądy tego ar-
tysty, wizjonera i krytyka sztuki cechowało nie tylko właściwe romantykom umiłowanie przyro-
dy, ale przewidywał też przyszłe w wyniku industrializacji zagrożenia obejmujące przyrodę, sztu-
kę i moralne wartości człowieka. Poglądy Ruskina do dziś zachowują zdumiewającą aktualność.

John Ruskin naturę rozumiał jako siłę duchową, energię decydującą o pięknie życia. Obcowa-
nie ze sztuką (malarstwo Turnera, obrazy przyrody w poezji Keatsa i Shelleya), którą interpretował 
przez pryzmat natury – przekonywał – kształtuje szczególny rodzaj wrażliwości na piękno, bowiem 
(...) natura w najdrobniejszych swoich przejawach jest równoznaczna z pięknem1. Wypowiadając sądy 
o sztuce sobie współczesnej wskazuje na jej związek z układem stosunków społecznych, stylem 
życia i pracy. Twierdził, że sztuka wyrasta z życia i życiu służy. Postulował działania, które dziś na-
zywamy w duchu ekoestetyki – estetyzacją codziennego otoczenia człowieka, i które są wyrazem 
troski o to, by sztuka stawała się bezpośrednim kształtem jego życiowych doświadczeń.

Można zatem Johna Ruskina uznać za prekursora nowoczesnej ekologii rozumianej jako ochro-
na środowiska naturalnego i jej odmiany społecznej, która odbija się w świadomości i działaniach 
ludzi, a co za tym idzie w ich postawach artystycznej i estetycznej.

Możemy też sądzić, iż XIX-wieczny proces uhistoryczniania natury prowadził, do uświadomienia 
zagrożeń jakie wiążą się z jej niepohamowana eksploatacją i z industrializacją. I nie chodzi tu jedy-
nie o niszczenie środowiska przyrodniczego, niegdysiejszej „czystej” natury, ale o ludzką kondy-
cję określaną przez kulturę, ten jej aspekt, który współcześnie określamy jako kulturę ekologiczną. 
Jej charakterystyka i konsekwencje normatywne mają dziś bogatą literaturę, powstało wiele mię-
dzynarodowych organizacji, w których programach ochronę środowiska przyrodniczego wiąże się 
z ochroną zdrowia moralnego. W tym kontekście – idee Ruskina zyskują szczególną aktualność, są 
ostrzeżeniem ale i propozycją oraz wskazują na rolę jaką w tych działaniach może odegrać sztuka. 

Nie umieścimy wprawdzie poglądów Ruskina w kręgu postulatów współczesnej eko-estety-
ki, ale możemy uznać jego myślenie za pionierskie i bliskie dzisiejszemu myśleniu o zagrożeniach 
przyrodniczego środowiska człowieka i jego samego oraz o ocalającej wartości wielu działań ar-
tystycznych. 

Tak więc most na Nysie Łużyckiej łączący dwie części parku mużakowskiego (polską i niemiec-
ką) możemy uznać za most, który symbolicznie łączy myślenie o ochronie natury XIX-wiecznych 
humanistów z dzisiejszymi badaniami ekologów i wspierającej te badania sztuce z kulturą ekolo-
giczną, którą dziś rozumiemy jako zespół wartości związanych z człowiekiem, jego miejscem i rolą 
w świecie i powinnościach jakie z tego wynikają. Spotkanie ekologii z estetycznym ujmowaniem 
świata, ze sztuką – wzmacnia wartości, za którymi się ta pierwsza opowiada. Tematyka ekologicz-
na inspiruje sztukę, która opuszcza abstrakcyjną niszę antroposfery poszukując związków z rze-
czywistością.

W kręgu kultury europejskiej refleksja nad pojęciami piękna i sztuki oraz powiązań z różnymi 
dziedzinami ludzkiego życia podejmowana była od czasów starożytnych.

Współcześnie krystalizuje się paradygmat kultury ekologicznej. W tej perspektywie ludzki świat 
pojmowany jako najbliższe otoczenie człowieka, wyrasta z wiedzy o holistycznej naturze wszech-
świata. Sztuka, która ma zdolność wzmacniania świadomości o przynależności człowieka do resz-
ty świata, w projekcie kultury ekologicznej odgrywa coraz większą rolę.
1 Cyt za: I.Wojnar, John Ruskin prekrusor eko–estetyki, [w] Estetyka a ekologia, Kraków 1992, s. 49.

„Kultura ekologiczna pisze Henryk Skolimowski, jest przyjazna Ziemi, traktuje ją jako jedyne 
domostwo człowieka oraz innych żyjących istot.(...) Kultura ta nie daje się zredukować do żadne-
go systemu teoretycznego myślenia lub poznania, bowiem w swej istocie jest praktyką realizowa-
nia wysokich i mocnych wartości pozytywowych, jest kulturą partycypacji w sensie zrozumienia, 
że czym partycypujemy tym się stajemy”2.

Proekologiczna funkcja sztuki powoduje, że staje się ona ważnym sojusznikiem ekologii, która 
znajduje różnorodne odbicia w postawach artystycznej i estetycznej. Jej wymiar etyczny związany 
jest z postulowaną przez Maxa Horkheimera i rozwijaną przez Hansa Jonasa, Karla Otto-Apla, Die-
tera Birnbachera – etyką odpowiedzialności. Związanie z etyką odpowiedzialności, stwarza sztu-
ce rozległe pole działań. Mieszczą się w nim inicjatywy artystyczne z kręgu „sztuki ziemi”, „sztuki 
biednej”, „sztuki miejsca”, z których znakomita część propozycji wskazuje na zagrożenia związane 
z rozwojem techniki i możliwe sposoby ich przezwyciężania. Różne konwencje i sposoby działań 
artystycznych nadają sens dzisiejszemu i przyszłemu zaangażowaniu sztuki.

Bożena Kowalska postawę artystów wynikającą z uznawania związku z naturą, ziemią, kosmo-
sem nazywa „inną wrażliwością”. Ich świadomość plastyczna związana jest z przekonaniami o waż-
ności tego związku. W Polsce sztuka spod znaku „innej wrażliwości” wyraźnie zaznacza swoją obec-
ność w latach 80. i 90. Jej przedstawicielami są między innymi Tomasz Domański, Monika Kulicka, 
Dariusz Lipski, Mirosław Maszlanko, Aleksandra Mańczak, Małgorzata Niedzielko i inni.

Niniejsze rozważania poświęcone są twórczości Aleksandry Mańczak, w kontekście miejsca ja-
kim jest Park Mużakowski, który w tej relacji rozumiany jest nie tylko jako określone terytorium, ale 
jako pewien obszar ideowy – otwarty na intencje artystyczne różnej proweniencji, także te, które 
wynikają z inspiracji, albo prób pojednania z tym szczególnym miejscem.

W jednym z obiektów architektonicznych Parku Bad Muskau, który stanowi centrum jego nie-
mieckiej części – w neorenesansowym Nowym Zamku, odbywają się konferencje i warsztaty po-
święcone sztuce ogrodowej, a w salach wystawowych prezentuje się sztukę.

Tym razem jest to propozycja nacechowana myśleniem ekologicznym – obiekty, instalacje i fo-
tografie Aleksandry Mańczak.

O twórczości artystki pisałam uprzednio, także w jednym z wcześniejszych numerów „Arterii”.
Niniejsze uwagi chcę poświęcić tym propozycjom artystki z lat 2000. eksponowanym w Bad 

Muskau, w których korelacje między człowiekiem a naturą, nosi pewne cechy relacji między tym 

2 H. Skolimowski, Wizje nowego Millenium, Kraków, 1999, s. 111.

A. Mańczak, Epitafium dla kasztanów, instalacja, 2014
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co ziemskie i tym co transcendentne, co w rozstrzygnięciach plastycznych staje się propozycją oto-
czenia natury opieką, tak jak otacza się opieką miejsca święte.

Taka propozycja jest głęboko zakorzeniona w najdawniejszej tradycji kultury basenu Morza 
Śródziemnego – od greckiego antyku i chrześcijańskiego średniowiecza – pamiętamy, sfera sztu-
ki była spleciona ze sferą sacrum. Dopiero uznanie w XVIII wieku ludzkiej indywidualności za naj-
ważniejszy punkt odniesienia (romantyzm), oderwało sztukę od jej sakralnego źródła co w efek-
cie doprowadziło głównie w awangardowych i neoawangardowych nurtach XX wieku do sytuacji 
postrzeganej krytycznie przez wielu humanistów, żeby przypomnieć często cytowaną konstata-
cję Ingmara Bergmana „...Sztuka utraciła swoją podstawową energię twórczą w momencie gdy zo-
stała oddzielona od kultu religijnego. Przerwało to pępowinę i teraz żyje ona swym sterylnym ży-
ciem, generując i degenerując siebie samą.”3 Tendencja do weryfikacji scjentystycznego obiekty-
wizmu moderny i relatywizmu postmoderny oraz dążenie do przezwyciężenia częstej jednostron-
ności ujęć pojawia się dopiero na początku III tysiąclecia. Wśród wielu nowych propozycji teore-
tycznych w obszarze kultury w tym samym czasie krystalizuje się coraz wyraźniej postać kultury 
ekologicznej z właściwą jej tendencją do afirmowania wartości duchowych i wykraczanie ponad 
materialny wymiar rzeczywistości równocześnie podkreślając ich ważność w ludzkiej egzystencji.

Myślenie ekologiczne jak zwykliśmy dziś mówić, w przywołanej powyżej tradycji europejskiej 
powiązane było z religijno–filozoficznym pojmowaniem świata poczynając od pitagorejczyków i mi-
styków chrześcijańskiego średniowiecza, aż po współczesne działania artystyczne, które przekracza-
ją horyzont indywidualnej subiektywności i wyrażają uznanie dla duchowej głębi świata i człowieka.

 W tym kontekście sytuują się te dzieła Aleksandry Mańczak, o których możemy powiedzieć, że 
właściwe im symboliczne komponowanie – jest tworzeniem przestrzeni sakralnej. Takie są wcze-
sne, realizowane tuż po dyplomie prace artystki, a mianowicie montaże fotograficzne z 1976 roku. 
Kilka zdjęć tego samego motywu przyrodniczego zestawia autorka w formie średniowiecznych 
poliptyków, dla których inspiracją były (jak przyznaje) między innymi: Ołtarz Zwiastowania Rober-
ta Campion z 1425 roku; Ołtarz Gandawski Jana i Huberta van Eyck z 1432 roku; Sąd Ostateczny Ro-
gera van der Weyden z 1446 i inne. Fotografie i tworzone na ich podstawie gobeliny o formie po-
liptyku, wskazują na dążenie autorki do sakralizacji natury, mówią o kruchości życia organiczne-
go i konieczności jego ochrony. Wypracowany układ wykorzystuje później do tworzenia już w la-
tach 80. fotograficznych ołtarzy. Zrealizowanej koncepcji towarzyszy notatka w notatniku artyst-
ki: ęChęć wywyższenia fragmentów przyrody naprowadziła mnie do skorzystania z form zarezer-
wowanych dawniej do ołtarzy. Występujące w nich podziały jak dyptyk, tryptyk czy poliptyk wy-
dały mi się najlepszym rozwiązaniem do zaprezentowania wielu motywów równocześnie. W serii 
moich gobelinów biblijny raj, ogród zobaczony na własne oczy, utrwalony we fragmentach okiem 
aparatu, otrzymał formę ołtarza, kiedyś centrum sacrum, najważniejszego miejsca w świątyni”.

W 1988 roku Aleksandra Mańczak realizuje serię prac z ręcznie czerpanego papieru i zatopio-
nych w nim roślin i zbóż – Tryptyk dla XXI wieku, a od 1991 roku serię prac z cyklu Arboretum. Tworzą 
je odpady ogrodnicze drzew owocowych zamknięte w rodzaju „futerałów” z tektury falistej. Różnie 
komponowane układy „futerałów” tworzą instalacje prezentowane w wielu galeriach Polski i Eu-
ropy jako Arboretum I , Arboretum II, Arboretum III z 1992 z drzew owocowych i lnianych woreczków 
i zmieniony układ tych elementów jako Arboretum VII, z 1997 r. Cykl ma kolejne odsłony, z których 
każdą tworzą odpady hodowlane drzew owocowych, a kończą: Wspomnienie o Arboretum z 2000, 
w którym drzewa owocowe zawinięte w folię zawiesza nad dywanem z uschniętych liści i poświę-
cone jednemu drzewu Arboretum dla buku, z 1997. Tę ostatnią tworzy 14 elementów wykonanych 
z czerpanego papieru (13 białych i 1 czarny) przypominające kształtem liście buku. Te monumen-
talne „liście”niekiedy eksponuje w układzie przypominającym Apostołów za stołem ze znanych ma-
larskich przedstawień Ostatniej Wieczerzy i taki też nosi tytuł instalacja datowana 2009/2011. Insta-
lacja ta kieruje naszą uwagę poza horyzont ekologiczny, w stronę rozważań na temat dobra i zła.

Podobną zasadę komponowania (tj. ujęcie elementów wziętych z natury w rodzaj obramienia) 
zastosowała autorka w ostatnich instalacjach wykonanych z zasuszonych liści kasztanowca – Epi-
tafium dla kasztanów i Przed zagładą Caneraria ohridella z 2014 roku.

 W wymienionych przykładach prac artystka stosuje pewien powtarzalny zabieg kompozycyj-
ny polegający na separacji, oddzieleniu elementów roślinnych przez zwielokrotnienie i zatopie-

3 Cyt. za: M. Fox, Pierworodne błogosławieństwo, Poznań 1995, s. 246.

A. Mańczak, Przed zagładą Cameraria ohridella, liście kasztanów, 1995
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Karol 
SUWAŁAPo co w ogóle jest sztuka?

nie ich w masie papierowej (Tryptyk dla XXI wieku, Zielnik I, II, Przed zagładą caneraria ohridella); za-
mknięcie roślin, liści w futerałach (cykl Arboretum, Epitafium dla kasztanów).

Jaka jest natura tej separacji?
•	 Oddzielenie, wyrwanie z poprzedniego kontekstu może znaczyć, iż autorce chodzi o prze-

obrażenie elementu przyrodniczego w artefakt.
•	 Wyizolowanie może wskazywać na sakralizację za sprawą określenia granicy między tym 

co świeckie, a tym co święte. Tę metodę stosowała też we wcześniejszych realizacjach po-
czynając od pierwszych kompozycji fotograficznych i tkanin, w których fragmenty wido-
ków natury ujęte w ramy składają się na formę tryptyku ołtarzowego.

A zatem, drzewa, liście, przez ujęcie w ramy, zamknięcie w „futerałach”/gablotkach – wyznacza-
ją drogę od fragmentu natury, który przez wyjęcie z rzeczywistości staje się dziełem sztuki i zara-
zem przez związanie ze sferą sacrum – symbolem świętości.

Przez tę podwójną izolację, autorka jeszcze dobitniej zwraca nam uwagę, na myśl przewodnią 
uprawianej twórczości: natura jest zagrożona, trzeba ją chronić i otaczać opieką, tak jak chronimy 
cenne lub święte przedmioty.

 Słowo cultura, colere – pierwotnie znaczyło opieka. Dziś słowo kultywować rozumiemy jako tro-
skę o rozwój, pieczę. Takie rozumienie słowa cultura – pozwala nam projekty artystyczne Aleksan-
dry Mańczak sytuować w szerszym kontekście kultury ekologicznej. W pracach artystki wyodręb-
niony element przyrody przez fakt izolacji może pełniej zamanifestować swoje istnienie, a działa-
nia artystyczne dodatkowo wydobywają tkwiącą w nim potencję.

W  szeregu kompozycji fotograficznych cykli Wycieraczki, 2006–2010, Kody natury – alfabet 
nr 1..., 2007–2009, Aleksandra Mańczak wskazuje jak wielką siłę odradzania ma natura. Bo oto w szpa-
rach asfaltu, betonowych płyt, otworach po wycieraczkach, zaniechanych budowlach – zielenią się 
i zakwitają trawy i chwasty. Prace te – wyrastające z natury miejsca, promieniują szczególnego ro-
dzaju energią i sprawiają, że te obszary stają się skłonne do przemiany własnych jakości, przycią-
gają naszą uwagę mnożąc pytania o własną tożsamość i zasadność pojęcia obecności.

W propozycji autorki takie miejsca odchodzą od fizyczności – w stronę refleksji i przywracają 
nam dobrą nadzieję, nawet jeśli w surowej formie innej realizacji: (Rok 3006?) z 2006–2010, która jest 
inscenizowanym w studio metalowym, plastikowym i drewnianym pejzażem przyszłości, zawie-
ra się przypomnienie, jak wielkie zagrożenie stwarza człowiek otoczeniu przyrodniczemu oraz że 
ekologiczność życia na ziemi jest warunkiem przetrwania i rozwoju gatunku Człowiek. Uwewnętrz-
nienie tego postulatu – oznacza uczynienie propagowanych wartości, poglądów i zasad społecz-
nych aktywnym składnikiem osobowości coraz większej ilości mieszkańców planety Ziemia i bar-
dzo wielu twórców. 

W słowie tworzyć (jak wiemy) zawiera się intencja by to czemu poświęcamy uwagę, rozwijało 
się i osiągało pełnię. 

Znany aforyzm Martina Heideggera ...artysta tworzy dzieło sztuki, a dzieło tworzy artystę... – go-
dzi ideę tworzenia i czerpania z tworzonego obiektu. 

Taka relacja wydaje się być szczególnie ważna w wieku techniki i jest zaprzeczeniem wywie-
dzionej ze starotestamentowej Księgi Rodzaju idei Człowieka Pana i Początku Wszechrzeczy. Wska-
zuje raczej na sytuację, w której mamy do czynienia z dawaniem i przyjmowaniem, pomiędzy czło-
wiekiem i innymi mieszkańcami świata, pomiędzy artystą i dziełem.

Tamara Książek
czerwiec 2014

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

Pytanie to stało się tematem jednego z cyklów moich wykładów, prowadzonych wspólnie 
z Marcinem Ruskiem, pod nazwą Społeczny odbiór sztuki współczesnej – po co w ogóle jest 
sztuka? w programie edukacyjnym Łaźni – Radomskiego Klubu Środowisk Twórczych i Ga-

lerii. W trakcie wspominanych wykładów pokazywałem wybrane i moim zdaniem trafne, przykła-
dy sztuki z całego świata z ostatnich 40 lat, sztuki, która wzbudzała kontrowersje, i o której się dys-
kutowało. Są to przykłady, które w tym zestawieniu miały za zadanie dać obraz stanowiący próbę 
odpowiedzi na tytułowe pytanie. Sztuka współczesna jest tematem złożonym i niełatwym do opi-
sania, dlatego pokazałem prace 7. artystów tworzących w różnych krajach i w różnych okresach po 
II. wojnie światowej. Zakończenie wojny jest takim symbolicznym okresem początku sztuki współ-
czesnej, która bywa często mylnie kojarzona z awangardą początku XX wieku, czyli tą, która odrzu-
ciła wszystko, aby zdefiniować sztukę na nowo. Recz jasna, w dziejach najnowszej sztuki były też 
dzieła absurdalne, których jedynym celem prawdopodobnie było zapewnienie rozgłosu ich auto-
rom, ale nie to jest tematem, którego się tu podjąłem.

Do udziału w cyklu moich wykładów zaprosiłem Karolinę Bregułę, polską artystkę, która pró-
buje swoją twórczością wyjaśnić to, czym jest sztuka i do czego jest nam potrzebna, zajmuje się 
definicją sztuki i jej funkcjonowaniem w społeczeństwie. Breguła zasłynęła cyklem fotografii Niech 
nas zobaczą. Cykl ten przedstawiał portrety par homoseksualnych trzymających się za ręce. Foto-
grafie były zamieszczone na billboardach w największych polskich miastach. Praca ta wstrząsnę-
ła opinią publiczną, spotkała się z odrzuceniem i niezrozumieniem społecznym. Była to pierwsza 
w Polsce kampania przeciw homofobii i zarazem początek debaty społecznej. Skandal, który po-
jawił się przy okazji tej pracy zaskoczył artystkę, a jednocześnie ucieszyło ją to, że sztuka może 
mieć realny wpływ na rzeczywistość, że sztuka może być narzędziem zmiany. Po tym, jak Karoli-
na Breguła zrealizowała cykl swoich fotografii, zdała sobie sprawę ze swojego zagubienia w świe-
cie sztuki i zaczęła dogłębniej się nią interesować, tym jak sztuka działa, w jaki sposób dociera do 
ludzi, jak oni na nią reagują. Zadawała sobie wiele pytań, które doprowadziły do stworzenia kolej-
nej pracy – 66 rozmów o sztuce. Jest to zbiór rozmów z osobami, które nie znają się na sztuce. Ar-
tystka pytała ich o zdanie na temat wybranych polskich dzieł sztuki i dowiadywała się jak ci ludzie 
je rozumieją, co o nich myślą. W rezultacie często zgadzała się z nimi, często tak jak oni też czegoś 
nie rozumiała i uznawała to za nieistotne. Po zrealizowaniu 66 rozmów Breguła zrozumiała, że klu-
czową rolę w relacji dzieła – odbiorca odgrywa instytucja, muzeum czy galeria i to, że artysta ob-
racający się tylko w swoim środowisku, niemający kontaktów ze zwykłymi widzami, którzy znu-
dzeni są niezrozumiałą dla nich sztuką współczesną, nie ma szans dotarcia do takiej publiczności. 
Chcąc wyjść naprzeciw takiemu odbiorcy Breguła stworzyła Biuro Tłumaczeń Sztuki. Była to inter-
netowa agencja, która zajmowała się tłumaczeniem sztuki współczesnej na zamówienie. Każdy 
mógł się do tej agencji zwrócić i poprosić o wyjaśnienie dowolnego dzieła sztuki. Praca ta pole-
gała na tym, że każde konkretne dzieło sztuki było tłumaczone przez kilka osób, wszyscy oni byli 
znawcami lub miłośnikami sztuki, ale ich tłumaczenia celowo różniły się od tych oficjalnych, pre-
zentowanych przez galerie, muzea czy samych artystów. W ten sposób Breguła chciała, aby każde 
dzieło sztuki przedstawiane było jako nieskończona forma interpretacyjna, otwarta na dalszą in-
terpretację, zapraszająca odbiorców do tworzenia kolejnych znaczeń. Ta wielość interpretacji mia-
ła wywołać celowo szum w świecie sztuki, miała przyczynić się do tego, że ludzie zaczną o sztuce 
rozmawiać, miała zaburzyć funkcjonowanie instytucjonalnego świata sztuki, będącego dla prze-



SZ
TU

KA
W

SP
ÓŁ

CZ
ES

NA
10 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

SZTUKA
W

SPÓŁCZESNA
11arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

ciętnych ludzi niezrozumiałą machiną, którą głównie z powodu lęku odrzucają. Strona interneto-
wa, na której działało Biuro jest wciąż dostępna, choć Biuro już nie funkcjonuje.

Kontynuacją Biura Tłumaczeń Sztuki był cykl działań o nazwie Tłumaczenie sztuki, realizowany 
na wystawach w muzeach i galeriach sztuki w całej Polsce. Artystka i inni miłośnicy sztuki prywat-
nie pojawiali się na konkretnej wystawie w wybranym muzeum czy w galerii sztuki i nieformalnie 
oprowadzali po niej osoby zwiedzające, przedstawiając im swoją własną interpretację prac. Nicze-
go nieświadomi słuchacze byli przekonani, że jest to instytucjonalne oprowadzanie po wystawie 
realizowane przez pracowników. 

W 2013 roku Breguła zrealizowała film Fire–Followers, opowiadający fikcyjną historię miasta z pół-
nocnej Europy, które regularnie ulegało pożarom. Strach przed kolejnym pożarem każe wszystkim 
mieszkańcom miasta wyrzucać z domów łatwopalne materiały, w tym dzieła sztuki. Nowoczesne 
metody chroniące miasto przed pożarami, dzięki którym mieszkańcy mogliby już spać spokojnie, 
nie wystarczają. Mieszkańcy podejrzewają, że historycy sztuki prowadzą tajną organizację mającą 
na celu wywoływanie pożarów, które niszczą dzieła sztuki, tym samym robiąc miejsce dla kolej-
nych dzieł. Ze strachu o swoje domy ludzie pozbywają się z nich wszelkiej sztuki. W tym filmie widz 
ma się poczuć niekomfortowo, ma być zagubiony. Jest to film, który zmusza do szukania znaczeń, 
film wobec którego mamy być bezradni. Przedstawia świat, w którym wszystko opiera się na do-
myśle i zgadywaniu. W ten sposób Karolina Breguła chciała opowiedzieć o zagubieniu, które pro-
wadzi do absurdalnego strachu – strachu przed władzą, jaką może mieć nad nami sztuka, której 
nie rozumiemy, a która być może – jak może nam się wydawać – szykuje spisek przeciwko nam...

Dla Breguły sztuka to narzędzie do dyskusji, służące do refleksji, zadawania niewygodnych py-
tań, budzenia wątpliwości. Jest próbą stworzenia przestrzeni do rozmów o sztuce, która spotyka 
się z problemem niezrozumienia znacznej części społeczeństwa, wskutek czego uznawana jest 
za antyspołeczną, spychana jest stale na margines życia publicznego i znaczny odsetek ludzi nią 
gardzi, zanim jeszcze spróbuje dowiedzieć się jaki był cel przekazu artysty. A dzieje się tak głów-
nie dlatego, że, po pierwsze sztuka współczesna w XX. wieku porzuciła swoją dotychczasową rolę 
wyłącznego dążenia do ukazania piękna, po drugie, gdy te procesy przemiany zachodziły w sztu-
ce, Polska doświadczała bardzo dotkliwego okresu w historii i wszelkie sprawy związane z kulturą 

J. Wójcik, Obieranie ziemniaków, CBWA Zachęta
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zeszły na bardzo odległy plan, po trzecie zaś władze ustroju socjalistycznego dla własnego bez-
pieczeństwa zabroniły tworzenia sztuki innej niż tylko realistycznych przedstawień dumy prora-
dzieckiej, neutralnych pejzaży, martwych natur i abstrakcji geometrycznych. Ten długo utrzymu-
jący się w Polsce stan spowodował, że po obaleniu komunizmu Polacy jeszcze długo nie byli świa-
domi przewartościowania się sztuki w XX wieku i za właściwe w sztuce uznawali jedynie to do cze-
go przyzwyczaił ich socjalizm. W XX wieku pojawiło się tak wiele różnych zjawisk w sztuce, że fi-
lozofom i artystom do dzisiaj nie udało się jednoznacznie jej zdefiniować i określić czym jest sztu-
ka. Wielu teoretyków i twórców podjęło próbę uzyskania na to pytanie odpowiedzi, w tym także 
serbski artysta Rasa Todosijevic w filmie z lat 70. Was ist Kunst? (tłum. Czym jest sztuka?), który wy-
daje mi się jedną z ciekawszych prób podjęcia tego tematu. W filmie mężczyzna szarpie kobietę 
po twarzy, aby wymusić na niej odpowiedź na pytanie – czym jest sztuka? Ale może zamiast py-
tać o to, czym jest, lepiej zapytać czy współczesna sztuka ma granice? A jeśli ma, to kto je wyzna-
cza? Kto wyznacza granice sztuki? Można zapytać też inaczej – czy wolność sztuki może być ogra-
niczana? Jeśli może, to przez kogo i w jakim celu? Kim jest mężczyzna z filmu Rasa Todosijevica? 
Dlaczego pyta po niemiecku? Dlaczego chce wiedzieć czym jest sztuka i przybiera to postać prze-
słuchania? Do czego mu ta wiedza potrzebna? Głos z filmu Was ist Kunst? jest głosem, który doma-
ga się od sztuki przyznania się do tego, czym jest i określenia swoich granic. Musimy sami sobie 
określić czym jest dla nas sztuka i jaka chcemy aby ona była – zaangażowana i prowokująca spo-
łeczne dyskusje czy podporządkowana jedynie poczuciu piękna i zepchnięta na margines życia 
społecznego? Wolna czy zniewolona? Czy sami chcemy być wolni czy zniewoleni?

Jak na granicę sztuki ma wpływ jej społeczny odbiór? Czy o tych granicach mają decydować lu-
dzie, którzy sztuki nie rozumieją? A może artyści lub krytycy sztuki? Czy może władza albo sądy? 
W jaki sposób wpływa na rozwój demokracji i społeczeństwa sztuka współczesna, która potrafi 
budzić kontrowersje i często nie trafia do gustów większości? W Nowym Jorku w latach 80. na jed-
nym z placów w dzielnicy Manhattan, na zlecenie instytucji federalnej, postawiono stalowy mur. 
Dzielił on na pół przestrzeń przed nowo wybudowanym budynkiem federalnym. Ten obiekt Ri-
charda Serry, zwany Pochylonym łukiem, sfinansowała instytucja rządowa zlecającą artystom wy-
konywanie dzieł przy nowych budynkach federalnych. Serra był w tamtych czasach uważany za 
jednego z ważniejszych rzeźbiarzy amerykańskich, w związku z czym zdecydowano się wybrać 
jego realizację do tej części miasta, będąc w przekonaniu, że to co on tam postawi, będzie na tyle 
monumentalne, by nie zostało przyćmione przez okoliczne wieżowce. Artysta uwzględnił sposób, 
w jaki piesi poruszają się przez ten plac. Mimo to już w pierwszych dniach po postawieniu Pochy-
lonego łuku zaczęły napływać petycje wzywające do usunięcia pracy. Choć interwencja wizualna 
Serry wywołała oburzenie, przyczyny tego były zaskakujące. Dzieło to nie obrażało nikogo w ża-
den sposób. Ludziom, którym się nie podobało chodziło jedynie o estetyczną niechęć do obiektu. 
Skargi odnośnie pracy skupiały się na twierdzeniu, że dzieło zaprzecza gustom większości. Z ko-
lei zwolennicy obiektu Serry zgadzali się z jego przeciwnikami, że Pochylony łuk ma konfrontacyj-
ny i agresywny charakter, ale uważali to za jego zalety. Jak mówili, napięte relacje z otoczeniem 
pozwalały funkcjonować pracy jako znaczącej odpowiedzi na tę część miasta. Debata, która to-
czyła się wokół omawianej pracy, zeszła po jakimś czasie na problem publicznej niechęci do sztu-
ki współczesnej. Padały pytania kto może wypowiadać się w imieniu publiczności – prasa, lokalna 
władza, artyści czy sądy? Trudniejsze wydawało się jednak pytanie, która z publiczności jest waż-
niejsza – ludzie, którzy znajdowali się na tym placu codziennie, cały naród, czy może należy wziąć 
pod uwagę opinie licznie odwiedzających miasto turystów i  przyszłe pokolenia? Największym 
przeciwnikiem Pochylonego łuku był pracujący w sąsiednim budynku sędzia. Opinia, którą wydał 
tej sprawie była demokratyczną, konwencjonalną metodą ustalania decyzji w demokratycznym 
kraju – uznał, że samorząd lokalny jest najwłaściwszym przedstawicielem głosu obywateli. A de-
cyzja samorządu była jednogłośna – optowano za usunięciem rzeźby i decyzją tej rady praca mu-
siała zostać usunięta. Czy był to jednak najlepszy sposób na określenie kim jest publiczność? Nie-
którzy proponowali inną definicję publiczności – ich zdaniem dzieło sztuki to nie obiekt lokalny, 
tylko własność świata. Według nich, artyście udało się przekształcić lokalny plac w przestrzeń glo-
balną. Gdy pojawił się Pochylony łuk to miejsce przyciągnęło ludzi z całego świata, ale goście spo-
za Nowego Jorku nie mogli wziąć oczywiście udziału w referendum lokalnym, więc zostali pozba-
wieni prawa głosu, mimo, że stanowili jedną z najliczniejszych grup z publiczności. 
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W jednym z wywiadów dla SFMOMA Richard Serra na pytanie: po co tworzyć sztukę, odpowie-
dział, że zawsze chciał robić coś innego niż pozostali do tej pory, chciał robić coś, co wykreuje sam 
od początku, co jest oparte na jego doświadczeniach życiowych od najmłodszych lat życia. Powie-
dział też, że sztuka sprawia, iż widz dostrzega zewnętrzną rzeczywistość. Sztuka sprawia, że widz 
widzi świat w taki sposób w jaki by nie miał możliwości go zobaczyć, gdyby nie było tego kon-
kretnego artysty na świecie i podaje przykład Cezanne’a czy Andy’ego Warhola. Każdy jest w sta-
nie pojmować sztukę według własnego rozumienia. Ta sztuka może go upewnić w jego myślach 
lub dać mu powody, aby te myśli odrzucić. Może sprawić, że zaczniemy zastanawiać się na tema-
ty, które nigdy by nam nie przyszły do głowy, gdyby nie ten czy inny artysta…

Na przykładzie Pochylonego łuku można dowieść, że wszelka sprzeczność w dyskusji nad sztuką 
współczesną skupia się na wartościach przed jakimi stawia ona społeczeństwo względem tradycji 
głównego nurtu i gustów większości. W kontekście demokratycznej kultury, sztuka współczesna 
odgrywa istotną rolę społeczną, bo choć bywa niezrozumiała i wymagająca od widza myślenia, 
a często wysuwane są wobec niej oskarżenia o niszczenie ładu społecznego, to wydaje mi się, że 
słuszniej można by jej zarzucić proponowanie rozwiązań alternatywnych wobec popularnej i ho-
mogenicznej kultury dominującej. W czasach zimnej wojny Stany Zjednoczone chciały udowod-
nić całemu światu, że są krajem opartym na idei wolności. W tym kontekście fakt, że sztuka współ-
czesna była niezrozumiała i wzbudzała niechęć przemawiał na jej korzyść. Wszystko, co było dziw-
ne, ekscentryczne, a jednocześnie ważne dla mniejszości, mogło stanowić dowód zdolności ame-
rykańskiej demokracji do udomowienia outsiderów. Właśnie w tym kontekście politycznym zna-
lazł się Jackson Pollock, malarz amerykański, buntownik wrogo nastawiony do wszelkiej polityki. 
Odrzucając dotychczasowe sposoby malowania, zyskał opinię wyzwoliciela sztuki amerykańskiej 
i wynalazcy przełomowej techniki malarskiej zwanej action paiting. Technika ta polega na chlapa-
niu farbą prosto z puszek lub pędzla na płótna malarskie. Centralna Agencja Wywiadowcza – rzą-
dowa agencja służby wywiadowczej USA, widziała w tym artyście uosobienie celów zimnej wojny. 
Jak się później okazało, był on idealnym nośnikiem idei amerykańskiej wolności. Agencja wiedzia-
ła jednak, że tacy artyści jak Pollock nie będą chcieli współpracować z rządem, że nie będzie moż-
na otwarcie ich finansować. Dlatego utworzyła sieć fikcyjnych fundacji, które finansowały sztukę 
współczesną, w taki sposób, aby nikt, ani artyści, ani społeczeństwo nie domyśliło się, że to agen-
cja stoi za promowaniem radykalnych i nielubianych przez społeczeństwo twórców. CIA współ-
pracowała również z muzeami, finansując zagraniczne wystawy kontrowersyjnej sztuki amerykań-
skiej. W ten sposób Stany Zjednoczone dawały do zrozumienia światu, że są krajem zbudowanym 
na idei wolności, nawet wtedy, gdy ani społeczeństwu, ani Kongresowi ta sztuka się nie podobała.

Stany Zjednoczone, Kanada i kraje Zachodniej Europy to przykłady krajów, w których zauwa-
żono wartość sztuki na tyle, że nierzadko w jej obronie stają sądy, co więcej, po wygranych rozpra-
wach bywa zmieniane prawo na korzyść sztuki. W Polsce ta sytuacja wygląda nieco inaczej. Mam 
na myśli chociażby nie tak dawno kilkakrotnie podpalaną Tęczę na Placu Zbawiciela w Warszawie, 
której autorką jest Julita Wójcik, kronikarka prowincjonalnej estetyki domowej. Jej twórczość odno-
si się do codziennych czynności, takich jak szydełkowanie, uprawianie ogródka, zakładanie oczek 
wodnych, budowanie karmników dla ptaków. Wójcik deklaruje, że chciałaby aby sztuka była od-
czytywana przez publiczność bezpośrednio, bez sztucznej świętości i by stała się zrozumiała dla 
wszystkich, dlatego jak mówi, wykorzystuje proste kadry z życia każdego człowieka. Jej pierwszą 
pracą po studiach był Mój ogród zrealizowany na rondzie w Gdańsku, polegający na uprawianiu 
prywatnego ogródka w bardzo nietypowym miejscu w przestrzeni publicznej. 

Taki artysta, tworzący sztukę prowokującą do zadawania sobie pytań, odbierany bywa często 
przez widza, jako odmieniec gardzący dorobkiem kulturowym narodu. W trakcie cyklu Społeczny 
odbiór sztuki współczesnej – po co w ogóle jest sztuka? prezentowałem film Obieranie ziemniaków do-
kumentujący akcję Julity Wójcik w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki w Warszawie, z 2001 roku, 
polegającą na wielogodzinnym obieraniu ziemniaków na oczach widzów. Było to pierwsze i ce-
lowe działanie Wójcik w galerii sztuki. Akcja odbiła się szerokim echem i wywołała żywą dyskusję 
w mediach. Artystka stała się ówczesnym symbolem sztuki współczesnej – dla jednych antyartyst-
ką symbolizującą upadek sztuki, dla innych artystką, która otworzyła nowy rozdział w sztuce pol-
skiej. Łukasz Guzek, historyk sztuki, krytyk, kurator, tak to skomentował: „Akcja Julity Wójcik Obie-
ranie ziemniaków była punktem zwrotnym w sztuce polskiej początku XXI wieku. Nie chcę niko-
go przekonywać, że było to dzieło wybitne. Na pewno jednak było przełomowe. Siły konserwaty-

zmu, dotychczas w uśpieniu, uznały to wydarzenie za dobry moment do ataku na sztukę. Obiera-
nie ziemniaków istotnie było prowokujące i manifestacyjne oraz w żaden sposób niezabezpieczo-
ne konwencjami artystycznymi. Gdyby miało jakąś konkluzje bądź zawierało sugestię metafory; 
gdyby artystka w jakikolwiek sposób zwracała się do publiczności; gdyby tarzała się w obierkach, 
lub ułożyła z nich jakiś napis bądź rysunek; gdyby przy tym kaleczyła się, gdyby obierała ziem-
niaki naga – byłoby to może skandaliczne obyczajowo, ale nie artystycznie. Takie rzeczy w sztuce 
bywały. Ale Julita Wójcik obierała ziemniaki po prostu. I to było największą siłą jej pomysłu. A siła 
musiała być ogromna, gdyż galerie, zwłaszcza takie jak Zachęta, sakralizują każdą sztukę. (…) Juli-
ta Wójcik nie zmienia obierania ziemniaków w formę sztuki, którą instytucja może namaścić swo-
im autorytetem. Bo nie chodzi jej o nową formę artystyczną, ale o odnalezienie sztuk i w banalnej 
praktyce życiowej. Sztuka pojawia się poza formą – w doświadczeniu1. W uporaniu się z ziemniaka-
mi pomagali niektórzy goście w tym czasie odwiedzający Zachętę, a także sama dyrektor Zachęty 
Anda Rottenberg. Działanie odbyło się w czasie, kiedy na Zachętę zwrócone były liczne krytyczne 
opinie polityków i dziennikarzy. Julita Wójcik celowo wykorzystała ten moment. Jedna z słucha-
czek mojego wykładu, przedstawiająca się jako technolog żywności, zarzuciła Julicie Wójcik, że 
takie obieranie ziemniaków nie jest sztuką – ale czy tu chodziło o to, jak ona obiera ziemniaki czy 
po co to robi w galerii? Na pytanie, dlaczego kobieta obierająca ziemniaki w kuchni nie jest artyst-
ką, Wójcik odpowiedziała – „kobiety w kuchni nikt nie pyta po co ona to robi, ta czynność jest tam 
machinalna, mało istotna, niezauważalna. Zmiana otoczenia pokazała ją z zupełnie innej strony. 
Różnica jest ogromna. Jestem trochę rozczarowana, że tak wiele osób nie dostrzegło w tym moim 
działaniu wymiaru estetycznego aranżowanej przeze mnie sytuacji. Cała uwaga skoncentrowa-
ła się na samej czynności, a nie na moim przesłaniu. Moje prace zwracają się w kierunku codzien-
ności, pokazują to czym zajmują się zwyczajni ludzie”2. Galeria Zachęta jest miejscem, od które-
go oczekuje się sztuki wybitnej, pięknej z założenia. Artystka zadziałała trochę za zasadzie prze-
kory, wprowadzając estetykę gospodyni domowej. W tym i innych jej działaniach można znaleźć 
odniesienie do aspektu kobiecości, kobiety artystki i kobiety gospodyni domowej w jednej oso-
bie – jeszcze w XIX wieku kobiety, aby mogły stać się artystkami, musiały przejść ciężką drogę, po-
nieważ sztuka była przypisana jedynie mężczyznom. Przeciwnicy tego rodzaju sztuki nie dostrze-
gali wszystkich aspektów poruszonych w Obieraniu ziemniaków, oni skupili się wyłącznie na wska-
zaniu gdzie jest miejsce tej czynności.

Można by w tym momencie zapytać, dlaczego te same proste kadry z życia wykonywane przez 
miliony ludzi na całym świecie nie są sztuką? A jak mogłaby wyglądać sztuka powstała z myślą o gu-
stach milionów ludzi na całym świecie? Dwóch rosyjskich artystów próbując przedstawić odpo-
wiedź na to pytanie w połowie lat 90., Witalij Komar i Alex Melamid, przeprowadziło eksperyment, 
robiąc badania opinii publicznej w różnych krajach i chcąc dowiedzieć się co ludzie myślą o sztu-
ce. Zatrudnili zawodowych ankieterów, którzy pytali ludzi o to, jakie są ich ulubione kolory, o opi-
nie na temat różnych rodzajów sztuki, na temat pejzaży i aktów, obrazów realistycznych i abstrak-
cyjnych. Gdy już sonda została przeprowadzona, Komar i Melamid przystąpili do malowania ob-
razów, tak, aby każdy pojedynczy obraz zaspokajał gusta większości mieszkańców danego kraju. 
To, co z tego eksperymentu powstało było serią jaskrawoniebieskich realistycznych pejzaży z ty-
powo lokalnymi krajobrazami, zawierającymi przestawienia postaci historycznych i zwykłych osób.

Odbiorcy sztuki dzielą się na tych, którzy uważają, że sztuka współczesna to niezrozumiały beł-
kot odszczepieńców, którzy zrobią byle co i chcą, aby nazywano to sztuką, i na tych, którzy uważa-
ją, że poprzez prowokowanie do myślenia sztuka pozwala się rozwijać. Joanna Rajkowska w 1994 
roku zrealizowała performance Pozwól, że umyję ci ręce. W trakcie wernisażu wystawy myła ręce 
jodyną wszystkim, którzy wyrazili na to chęć. Symboliczny gest dotyku zmuszał artystkę do bez-
pośredniego kontaktu z adresatami jej sztuki i w tym względzie była to przełomowa praca, która 
nadała wymiar kolejnym jej dokonaniom. 

Pozdrowienia z Alei Jerozolimskich to późniejsza praca Rajkowskiej, powstała w 2003 roku, a zwią-
zana z jej podróżą do Jerozolimy. Po powrocie do Polski, jak sama mówi, miała absurdalny pomysł 
postawienia sztucznej palmy na Alejach Jerozolimskich w Warszawie. Umieszczenie nowego i ob-
cego kulturowo obiektu, miało za zadanie zredefiniować przestrzeń miasta. Pojawienie się zaska-
kującego obiektu w miejscu, które jest dobrze znane, zmusiło przemierzających to miejsce ludzi 

1 http://artmajko.blogspot.com/2013/06/julita-wojcik-teczowa-artystka.html
2 http://magazynsztuki.eu/old/archiwum/nr_26/archiwum_nr26_tekst_4.htm
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do zmierzenia się z nowym obiektem, poruszyło ich emocje, a towarzyszyła temu praca pamięci 
związana z mapą miasta. Palma stanęła na rondzie de Gaulle’a po półtora roku starań o przekona-
nie władz i była społecznym eksperymentem przeobrażającym rzeczywistość w twórczy sposób.

W 2007 roku, wspólnie z Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski w Warszawie, Rajkow-
ska umieściła na 4 miesiące w Warszawie instalację Dotleniacz. Był to mały, sztuczny staw z urzą-
dzeniem wytwarzającym mgłę, który przyciągał i integrował mieszkańców miasta przedtem ni-
gdy nie mających możliwości się poznać i porozmawiać. Dotleniacz był próbą stworzenia miejsca 
idealnego, miejsca poza istniejącymi podziałami. Projekt nie miał scenariusza wydarzeń, nie narzu-
cał interpretacji, ani żadnych rozwiązań – dawał wyłącznie możliwości, z których skorzystać mogli 
znajdujący się tam ludzie. Otwarciu Dotleniacza towarzyszyła debata społeczna na temat roli sztu-
ki współczesnej i przestrzeni publicznej w rozwoju miasta. 

Przykłady sztuki współczesnej, które przedstawiłem, miały nakłonić do zastanowienia się nad 
rolą sztuki i odbiorcy w społeczeństwach demokratycznych. Tam, gdzie jest demokracja, obec-
na jest też dominująca kultura masowa, zwana popkulturą, która dociera do społeczeństw z nie-
spotykaną skutecznością, ponieważ oferuje wyłącznie rozrywkę, a w takim zestawieniu, niezrozu-
miała sztuka współczesna, wymagająca od widza zaangażowania, odbierana bywa jako zjawisko, 
które chce odebrać demokratycznym społeczeństwom prawo do przyjemności. Tymczasem jed-
nak popkultura niepostrzeżenie chce uczynić z nas biernych i bezkrytycznych wobec niej uczest-
ników życia publicznego, zajętych wyłącznie konsumpcją, co prowadzi do powolnego przeobra-
żenia demokracji w homogeniczną tyranię większości. Sztuka współczesna chce nas przed tym 
przeobrażeniem się uchronić, i w tym celu, poprzez proponowanie rozwiązań stojących w opozy-
cji do głównego nurtu narzuconego przez popkulturę, stale upomina się o nasze prawo do wol-
ności i różnic – co stanowi podstawę demokracji, a jednocześnie stawia przed nami pytanie – czy 
to co jest uznawane przez społeczeństwo za normalne jest naszym słusznym i właściwym wybo-
rem? Sztuka mówi o rzeczach, o których nie zdawalibyśmy sobie sprawy, gdyby nie jej obecność. 
Gdy zapytałem na jednym z wykładów Karolinę Bregułę – po co w ogóle jest sztuka? odpowie-
działa – Aby bawić, aby uczyć, aby cieszyć, aby rozwijać… 

Karol Suwała

Autor, pracuje w Łaźni – Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Galerii, studiował 
na Wydziale Sztuki UTH w Radomiu, uczestnik wymiany studenckiej w Vilnius Dailes 
Akademija Kauno Dailes Fakultetas na Litwie, laureat stypendium artystycznego Rady 
Miejskiej Radomia, jego prace były pokazywane m.in. w Galerii Bunkier Sztuki w Krakowie 
i Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Autor m.in. znaku drogowego ostrzegającego 
przed kradzieżami na skrzyżowaniach i rondach w Radomiu.

Rama. Najbardziej nudny, oklepany i w nieskończoność analizowany element towarzyszący 
sztuce od wielu wieków (…) Jak się okazuje, ograniczająca rama sztuki paradoksalnie potę-
guje nasze emocjonalne zaangażowanie dzięki temu, że usuwa inne przeszkody dla inten-

sywnego przeżywania. Często mówi się zatem, że odczuwamy fikcję sztuki jako wyraźnie praw-
dziwszą od tego, co powszechnie uważamy za prawdziwe życie. Jest tak, że: „pasożyt może być 
prosty, ponieważ eksploatuje złożonego żywiciela“1. Rama nie jest tu prostą barierą izolującą to, co 
obejmuje. Obramowywanie pozwala skupić się wyraźniej na danym przedmiocie, uczuciu, działa-
niu, a co za tym idzie – wyostrza, podkreśla i ożywia. Tak jak szkło powiększające potęguje światło 
i ciepło słońca, koncentrując je w ramach soczewki, tak samo ramy sztuki potęgują władzę, jaką 
doświadczana treść sprawuje nad naszym życiem emocjonalnym, czyniąc tę treść o wiele żywszą 
i znaczącą. Ale i na odwrót: intensywność uczucia lub spotęgowane poczucie działania, które zo-
stają ujęte w ramy, usprawiedliwiają zwrotnie sam akt obramowywania. Przecież nie oprawiamy 
w ramy każdej dowolnej rzeczy. Rama pusta w środku byłaby czymś niezadowalającym, a zatem 
kiedy znajdujemy w galerii pustą ramę czy białe płótno wiszące na ścianie, to automatycznie do-
konujemy projekcji jakiejś treści znaczeniowej na oczywistą pustkę, nawet jeśli treścią tą jest po 
prostu to, że sztuka nie potrzebuje innej treści niż ona sama bądź kluczowy dla niej aspekt obra-
mowywania. Nawet te gatunki, które najefektywniej rzucają wyzwanie separującym ramom sztu-
ki jak performance, opierają się w pewnym sensie na tych ramach, aby zapewnić sobie status arty-
styczny oraz zamierzone znaczenie. A zatem, motto do słynnego baletu awangardowego, którego 
kierownikiem muzycznym był John Cage, zostało zaczerpnięte z Braci Karamazow, a brzmiało na-
stępująco: „Muszę ci powiedzieć, że absurd jest bardzo potrzebny na świecie”2. Odbiorca uzysku-
je w ramach tak ukształtowanej strategii twórczej szczególną i ważną pozycję. Jako nosiciel histo-
rii aktualizowanych i włączanych w strukturę dzieła staje się zarazem bohaterem narracji, postacią 
z opowiadanych za jego sprawą przez dzieło historii. Staje się także przedmiotem swojej własnej 
obserwacji. Nie może już uniknąć swej, choćby mimowolnej interwencji, stając się w jej wyniku 
elementem dzieła, podmiotem i zarazem przedmiotem własnej obserwacji. Dzieło ulega w jego 
ramach indywidualizacji, a percepcja staje się swoistym performancem, którego wykonawcą jest 
każdorazowo odbiorca. Wytwór artysty funkcjonuje jako swoista partytura do wykonania, a sam 
artysta spełnia jedynie, mówiąc słowami Roya Ascotta, rolę designera doświadczenia odbiorcze-
go. Oznacza to więc, że nie tyle występowanie w ramach poszczególnych strategii określonych, 
innych za każdym razem elementów, ile raczej ich każdorazowa odmienna hierarchizacja odgry-
wa decydującą rolę w procesie nadawania strategiom ich specyficznego charakteru. Mogą zwra-
cać uwagę na to, że co ważne z jakichś przyczyn pozostaje ukryte w cieniu. Mogą prowadzić pa-
radoksalnie do sytuacji, w których:

To, co piszę, piszę na samym passe-partout, tak dobrze znanym rzemieślnikom [teoretykom] 
zajmującym się oprawianiem w ramy. Piszę, aby je naruszyć, naciąć na samej powierzchni, o któ-
rej mówi się, że jest dziewiczo czysta, najczęściej wycięta w kwadracie kartonu i otwarta w środku 
tak, aby dzieło mogło się tam zaprezentować3.

Otworzyć? A więc naruszyć coś. Co najmniej naciąć, rozedrzeć. Ta praca uznaje zasadniczą kon-
trowersję w odniesieniu do pojęcia performance’u, ma zatem wprowadzić w ciągły dialog, po-

1 C. Combes, Ekologia i ewolucja pasożytnictwa. Długotrwałe wzajemne oddziaływania, przeł. T. Pojmańska, B. Grab-
da-Kazubska, Warszawa 1999, s. 353.
2 M. Gołaszewska, Estetyka i antyestetyka, Warszawa 1984, s. 93.
3 J. Derrida, Prawda w malarstwie, przeł. M. Kwietniewska, Gdańsk 2003, s. 19.
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przez który owo pojęcie w ostatnich czasach się artykułowało. Jednak większość „kulturowej wie-
dzy” magazynuje się raczej w słowach niż w działaniach, a także w oparciu o dyskursywną analizę.

Performance to tworzenie ram, umiejscawiających określoną sekwencję działań przed oczyma 
osób, które występują w roli widzów i mają za zadanie obserwować szczegółowo czynności per-
formerów, nie uczestnicząc w nich bezpośrednio4.

Rama ta urasta bowiem do rangi (p)oglądowych środków poznawania świata: „obraz ukazuje 
coś, czym sam nie jest”5. Faktycznie, rama separuje się od swego otoczenia, wyraziście zaznacza-
jąc własne granice, a także „wyklucza całe otoczenie, a więc widza, pomagając przy tym w usta-
nowieniu dystansu, w którym dzieło samo jest estetycznie doznawane”6. To, czy widz doświad-
czy owej oglądowej relacji przestrzeni, zależy od stopnia, w jakim wejdzie on w rzeczywistą po-
głębioną interakcję z artystą. Oczywiście widz może czuć się znudzony, ponieważ to, co widzi, jest 
„takie proste”, ale wydarzenia performance to nie widowiska, które dostarczają rozrywki. Perfor-
mance zakłada nie tylko obecność widzów, ale także ich zaangażowanie i aktywność. Spotkanie 
z performancem wymaga więc od widza wyjątkowo dużej otwartości, silnie go aktywizuje, stawia-
jąc przed nim wymóg „wypełnienia” miejsc pustych i postrzegania, a nie jedynie patrzenia: „ten, 
kto patrzy, widzi kamienie, lecz ten, kto postrzega, widzi przestrzenie między kamieniami”7. We-
dług Rudolfa Arnheima, w inteligentnym postrzeganiu czy oglądowym myśleniu nie ma różnicy 
między tym, co rzeczywiście widzimy, a tym, jak zamkniętymi oczami się myśli. Niewidzialne jest 
bowiem traktowane jako kontynuacja i część widzialnego, w konsekwencji czego nie ma jedne-
go ustalonego wizerunku danego dzieła: „postrzeganie dostarcza [...] widzialnego dowodu na to, 
że wszystkie przedmioty znajdują się w stanie ciągłej przemiany”8. Jedną z przyczyn takiej natury 
postrzegania jest fakt, iż nigdy nie da się ono ograniczyć do tego, co odbiorca ma w danym mo-
mencie przed oczami: 

Akt postrzegania nigdy nie jest wyizolowany; jest tylko najmłodszą fazą przebiegu nieskończo-
nych podobnych aktów, które zostały przeprowadzone w przeszłości i wciąż żyją w pamięci. Tak 
samo przyszłe postrzeganie jest performatywne przez postrzeganie teraźniejsze [...]. Postrzega-
nie musi więc w tym poszerzonym sensie zawierać także obrazy wyobraźni oraz ich odniesienia 
do bezpośrednich doświadczeń widzenia9.

Zdaniem Arnolda Berleanta, „to, co świadome, staje się uświadomione na równi z tym, co nie-
widoczne”10. Należy też mieć na uwadze, że: 

„Performance jest wymagający, bo musisz stać przed ludźmi cały czas, zupełnie inaczej, niż 
pracując w atelier, gdzie możesz pić kawę i słuchać muzyki. To o wiele, wiele trudniejsze. [...] Uwa-
żam, że jedyna rzecz, jaka może wpłynąć na twoje życie, zmienić je – to własne doświadczenie. 
Tak samo z publicznością, musi przeżywać sytuacje razem ze mną. W moim życiu pojawiło się bar-
dzo ważne rozróżnienie: ciało artysty, kiedy występuję, a oni patrzą, i ciało publiczne, gdzie budu-
ję tzw. obiekty przenośne, które mają sens tylko w tamtej chwili i w tamtym miejscu, gdy publicz-
ność ich doświadcza”11.

Kolejne wyzwania, wynikające z gry z uniwersalnym mechanizmem ludzkiego widzenia, to kon-
frontacja z niepewnymi granicami pola obrazowania, a także niemożność ustalenia jednego sta-
bilnego widoku. Doświadczenie niemożliwego prowadzi do uchwycenia nieoczekiwanego „za-
stępczego” ujęcia. 

W oglądaniu performance’u jest element konsumpcji: nie ma żadnych resztek, patrzący widz 
musi wszystko wchłonąć. Performance pogrąża się w wizualności bez kopi – w maniakalnie ob-
ciążonej teraźniejszości – i znika w pamięci, w przestrzeni niewidzialności i nieświadomości, gdzie 
umyka regulacjom i kontroli12.
4 M. Carlson, Performans, przeł. E. Kubikowska, Warszawa 2007, s. 68.
5 L. Wiesing, Artifiziell Präsenz. Studien zur Philosophie des bildes, cyt. tłum. Paweł Wojtasiewicz, Frankfurt am Main 
2005, s. 69.
6 G. Simmel, Der Bilderrahmen. Ein ästhetischer Versuch, [w:] tenże, Soziologische Ästhetik, cyt. tłum. P. Wojtasie-
wicz, Darmstadt 1998, s. 114.
7 Ch.-Y. Chang, Japońskie pojęcie przestrzeni, [w:] Estetyka japońska. Antropologia. Wymiary przestrzeni, t. 1, K. Wil-
koszewska (red.), Kraków 2001, s. 207.
8 R. Arnheim, Anschauliches Denken. Zur Einheit von Bild und Begriff, cyt. tłum. P. Wojtasiewicz, Köln 1972, s. 60.
9 Tamże, s. 84.
10 Tamże, s. 167.
11 Cyt. za: M. Ryczkowska, Podróż przez performance. Marina Abramović, „Kultura Enter” kwiecień 2009, 
http://www.kulturaenter.pl/0/09hb01.html [25.04.2012].
12 P. Phelan, Unmarked. The Politics of Performance, cyt. tłum. P. Wojtasiewicz, London – New York 2005, s. 148.

Doświadczenie niemożliwości wiedzie jednak ku cennemu uzmysłowieniu istnienia „niemoż-
liwości doświadczania niemożliwego”13. Podejmowanie i zbliżenie się do niemożliwego wzbudza 
potrzebę ekwiwalentu. Korzystanie z ekwiwalentów jest możliwe dzięki zachowaniom wyzwolo-
nym i prowadzi do ujęcia nieoczekiwanych wartości. Nieustannie nurtuje mnie stan pomiędzy tym, 
o czym możemy najprościej powiedzieć, że JEST, a tym, co, najczęściej pomijamy lub określamy 
przez opozycję i mówimy „nie ma”. A zatem „pojęcie performance nie zostało nigdy bliżej dopre-
cyzowane, pozostało pojęciem otwartym, co wyszło sztuce performance na dobre. Brak ścisłych 
definicji sprawił, że performance nie musiał zwalczać żadnych reguł, żadnych ograniczeń”14. W tym 
wypadku argumenty sformułowane przez Peggy Phelan dotyczące wymaganej obecności artysty 
determinują autentyczność i ważność performance’u, jako ontologiczny status sztuce performan-
ce. W momencie kiedy autentyczność performance’u zostaje związana bezpośrednio z obecnością, 
pojawia się problem reprodukcji i dokumentacji. Phelan stworzyła własną definicję tych zjawisk: 

Performance żyje tylko w teraźniejszości. Performance nie może zostać zachowany, nagrany, 
udokumentowany lub w jakikolwiek inny sposób uczestniczyć w obiegu reprodukcji. Jeśli tak się 
stanie, performance zaczyna być czymś innym. Jeżeli chce wejść w pole ekonomii reprodukcji, zdra-
dza i osłabia obcięcie własnej ontologii. Istota performance’u, tak jak ontologia podmiotowości tu-
taj proponowana, istnieje poprzez zanikanie. [...] Dokumentacja performance jest jedynie ożywie-
niem pamięci, zachętą, aby wspomnienie ożyło w teraźniejszości15.

W latach 70. Susan Sontag z przekonaniem twierdziła, że: 
Społeczeństwo kapitalistyczne wymaga kultury opartej na obrazach. Musi dostarczać wiele rozryw-

ki, by pobudzać zakupy i znieczulać cierpienia wynikające z różnic klasowych, rasowych i płciowych. 
I musi także gromadzić nieograniczoną liczbę informacji po to, by zwiększać eksploatację bogactw 
naturalnych, wydajność, utrzymywać ład, prowadzić wojny i dostarczać zatrudnienia biurokratom16.

Dokumentacja w praktyce artystycznej została wielokrotnie omówiona w odniesieniu do jej 
roli jako narzędzia dystrybucji. W takim scenariuszu zostało to skrytykowane jako forma kapitali-
stycznej praktyki, ze względu na zawłaszczanie prac, która zakłóca znaczenie przez niewłaściwą 
reprodukcję, dążąc tylko do „sprzedanej” pracy za wszelką cenę. Doskonale zdawał sobie z tej za-
leżności sprawę francuski teoretyk i krytyk André Rouillé, analizując w swojej książce dzieje foto-
grafii XX wieku z perspektywy relacji pomiędzy dokumentem a działaniem „na żywo” – przywo-
łując wypowiedzi Vito Acconciego:

Okazuje się bowiem, że artyści odwołują się do fotografii i wykorzystują ją w momencie, gdy 
proces staje się ważniejszy niż przedmiot, kiedy kwestionuje się dzieło skończone, fetyszyzowane 
i kontemplowane w spokoju, gdy w obszarze sztuki rysuje się silna tendencja zmierzająca do de-
materializacji i kiedy, krótko mówiąc, pojawia się wahanie w stosunku do dzieła – towaru17.

Z perspektywy rozwoju współczesnej kultury należałoby dokonać pewnych podsumowań i re-
definicji. W roku 2005 Marina Abramović wykonała cykl prac Seven Easy Pieces. W ciągu siedmiu 
wieczorów w Muzeum Guggenheima w Nowym Jorku artystka odtworzyła najważniejsze zdarze-
nia z historii performance artu lat 60. i 70.: 

 – Body Pressure Bruce’a Naumana,
 – Seedbed Vito Acconciego, 
 – Action Pants: Genital Panic Valie Export, 
 – The Conditioning Giny Pane,
 – How to Explain Pictures to a Dead Hare Josepha Beuysa, 
 – Lips of Thomas własnego autorstwa. 
Ostatniego wieczoru Abramović pokazała pracę Entering the Other Side. Poza tym oryginalnym, 

finalnym aktem wszystkie pozostałe zostały odtworzone na podstawie zachowanych relacji, no-
tatek, fotografii i zapisów wideo. Każde działanie oparte było na pojedynczym, najbardziej cha-
rakterystycznym dla danego wystąpienia, wyrazistym elemencie. Każdego dnia przez siedem go-
dzin artystka wykonywała zrekonstruowany fragment performance’u, a następnego dnia jego do-
kumentację wideo odtwarzano na jednym z siedmiu monitorów umieszczonych w holu muzeum. 

13 M. Smolińska-Byczuk, Etyka kreatywna. Jan Berdyszak o moralności dziełem i słowem, „Pokaz. Pismo Krytyki Arty-
stycznej” 2004, nr 37, http://free.art.pl/pokazpismo/nr37/tekst6.html [25.04.2012].
14 G. Dziamski, Awangarda po awangardzie, Poznań 1995, s. 106.
15 P. Phelan, dz. cyt., s. 146.
16 P. Zawojski, Susan Sontag. Fotografia jako rzeczywistość, „Biuletyn Fotograficzny Świat Obrazu” 2009, nr 6.
17 A. Rouillé, Fotografia. Między dokumentem a sztuką współczesną, przeł. O. Hedemann, Kraków 2007, s. 365–366.



SZ
TU

KA
W

SP
ÓŁ

CZ
ES

NA
18 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

SZTUKA
W

SPÓŁCZESNA
19arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Abramović, pracując nad zrekonstruowaniem przebiegu poszczególnych wydarzeń, sprowadziła 
strukturę do formy pojedynczych wizerunków, które miały odsyłać odbiorców do całości wyda-
rzenia. Po Action Pants: Genital Panic Valie Export zachowała się tylko jedna fotografia, a sam prze-
bieg akcji nie jest do końca znany, z kolei Body Pressure Bruce’a Naumana istniało wyłącznie w for-
mie instrukcji. Dodatkowo Abramović musiała respektować prawo autorskie dotyczące dokumen-
tacji, które było niejednoznaczne i często trudne do zinterpretowania. W przeszłości artyści uży-
wali „dokumentacji” często jako dowodu na to, że zdarzenie miało miejsce. Uważne przyjrzenie się 
tekstom, fotografiom, pojedynczym klatkom filmów i wszystkim pozostałościom po performance, 
wydaje się przeczyć fundamentom sztuki wykonywanej „na żywo” – która zresztą w dużej mierze 
była protestem przeciwko marketingowi produkowania obiektów przez tradycyjne formy sztuki.

Rodzi się jednak potrzeba „zachowania” elementów, czy też świadectwa „odbycia się” perfor-
mance’u:

Pierwsze działania we wczesnych latach 70. nie były nawet dokumentowane, ponieważ więk-
szość z nas wierzyła, że żadna dokumentacja – wideo czy fotograficzna – nie mogła być substytu-
tem prawdziwego doświadczenia: widzenia tego na żywo. Później jednak nasze podejście uległo 
zmianie. Czuliśmy potrzebę pozostawienia jakichś śladów tych wydarzeń dla szerszej publiczności18.

W związku ze swoją naturą performance sprzeciwia się precyzyjnym lub łatwym definicjom, 
poza prostą deklaracją, że jest to sztuka żywa, wykonywana przez artystów. Zmusza to do zasta-
nowienia się nad tym, że: „Nieudokumentowane działanie jest wykonywane jedynie jako koniec 
samego siebie: performance jest zawsze na jednym poziomie surowym materiałem dla dokumen-
tacji, ostatecznym produktem, który bezpośrednio znajdzie się w obiegu”19.

Wszyscy chętnie zaglądają w różne dziury, w miejsca, o których wiedzą, że nic w nich nie ma. 
I tak dotknęliśmy problemu nieobecności. Może ona być określonym stanem pustki, która okazu-
je się przypadkowa albo spowodowana przez nas, a także przez jakąś sytuację bądź wydarzenie. 
Magnus af Petersens napisał w roku 2008 o wystawie Eclipse w sztokholmskim Moderna Museet:

O ile artyści tworzący w latach dziewięćdziesiątych skupiali się na rzeczywistości, przyjmowa-
li postawę wyrażaną na przykład w strategiach dokumentacyjnych lub estetyce relacyjnej, o tyle 
artyści działający współcześnie bardziej koncentrują się na refleksji, na przedstawianiu tego, co 
niewyrażalne20. 

Aspekt ten nabiera wyjątkowej intensywności w obliczu obrazów wieloelementowych, prze-
znaczonych na więcej niż jedną ścianę, które nie mogą być widziane w całości jednocześnie – pole 
widzenia siłą rzeczy nie pokrywa się z polem obrazowym, a ściana traci swoją siłę oddziaływania 
jako instancja ujednolicająca. Jej rolę całkowicie przejmuje sfera mentalna patrzącego – opiera-
jąc się na interakcji tego, co naocznie dane, z pamięcią i wyobraźnią – scala on obraz: „To, czego 
nie widać, odgrywa [...] ważniejszą rolę, stając się nie tyle milczącym partnerem, ile zasadniczą po-
stacią. Tutaj dzieło sztuki usuwa się w cień, a jego miejsce zajmuje akt świadomości, wyobraźni21. 

Henry Sayre zauważa bardzo istotną zmianę: „Wydaje mi się oczywistym faktem, że [...] wraz 
z nadejściem lat 70. w sztuce, jak też w sposobie jej prezentacji, ciężar został przesunięty z obiek-
tu sztuki na widownię sztuki, z tego, co tekstualne na to, co eksperymentalne i relacyjne22.

Przejście od zdefiniowanego obiektu do sztuki jako formy relacyjnej, czyli nastawionej na eks-
perymentowanie z rozmaitymi strategiami nawiązywania kontaktu z odbiorcą – „performuj albo 
cię zwolnią, zdegradują, zmarginalizują”23, do zasady „od pustego miejsca do pustej płaszczyzny, 
od pustej płaszczyzny do pustego obrazu, od pustego obrazu, od pustego obrazu do obrazu czy-
stego światła, od pustych ram do pustej przestrzeni, od białego obrazu do białej ściany, od płót-
na, ściany z płótna do obrazu z metalu, ołowiu, marmuru”24.

18 M. Abramović, Reenactment. Introduction, [w:] Seven Easy Pieces, E. Lignitti (ed.), cyt. tłum. P. Wojtasiewicz, Mi-
lano 2007, s. 9.
19 P. Auslander, The Performativity of Performance Documentation, cyt. tłum. P. Wojtasiewicz, s. 4, 
http://lmc.gatech.edu/~auslander/publications/28.3auslander.pdf [27.04.2012].
20 N. Bourriaud, Estetyka relacyjna, przeł. Ł. Białkowski, Kraków 2012, s. 11.
21 A. Berleant, Prze-myśleć estetykę. Niepokorne eseje o estetyce i sztuce, przeł. M. Korusiewicz, T. Markiewka, Kra-
ków 2007, s. 162.
22 H. M. Sayre, The Object of Performance: The American Avant-Garde Since 1970, cyt. tłum. P. Wojtasiewicz, Chica-
go 1989, s. 5.
23 J. McKenzie, Performuj albo... Od dyscypliny do preformance, przeł. T. Kubikowski, Kraków 2011, s. 20.
24 W. Drechsler, P. Weibel, Malerei zwischen Präsenz und Absenz, [w:] Bildlicht. Malerei zwischen Material und Imma-
terialität, Wien 1991, s. 180.

Niemożliwa jest skuteczna dekonstrukcja bez największej możliwej przyjemności. Przyjem-
ność wiąże się z grą prowadzoną na granicy, z tym, co ulega zawieszeniu na tej granicy. Owa spe-
cyfika polega na niszczeniu tradycyjnych wartości, by wykreować jakości adekwatne do własne-
go czasu i przekroczyć uwarunkowania obowiązujących konwencji. „Słowo nie odpowiednio uży-
te jest słowem nie mniej twórczym niż słowo tak”25. A zatem obraz zamknięty regularną ramą su-
geruje wszak kontynuację tego, co na nim przedstawione, a wrażenie to zanika wyłącznie wte-
dy, gdy rama jest konstruowana rygorystycznie zgodnie z ukazanym motywem, to znaczy, że kra-
wędź obrazu gra aktywną rolę w dziele sztuki. I tę rolę zawsze musi mieć. Obraz powinien się za-
czynać i kończyć wraz z sobą samym. A widza ogarnia niepewność tym silniejsza, gdyż nawyko-
wo (teoretycznie) poszukuje on widoku ustalonego i odniesionego do wyraźnie zakreślonych gra-
nic, które wciąż mu umykają. Mimo, że ściana działa jako instancja ujednolicająca, to jej stosunek 
do obrazu złożonego z rozmaitych części składowych wyjątkowo dobitnie upodabnia się do sta-
tusu ściany w malarstwie jaskiniowym, gdzie – jak skonstatował David Novros – jedynie światło la-
tarki wyznacza granice. 

Kamil Wnuk
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Tożsamość narodowa w malarstwie amerykańskim 
 – wybrane zagadnienia

Paweł 
KAPTUR

Wstęp

Poszukiwanie tożsamości narodowej stanowi ogromne wyzwanie dla wielu grup mniejszo-
ściowych, etnicznych i imigracyjnych. Tożsamość jest najważniejszym elementem definiują-
cym narody, bez którego nawet najbardziej ucywilizowane grupy społeczne nie są w stanie 

przetrwać. Wiara w przynależność potwierdza się właśnie wtedy, kiedy jesteśmy w stanie odnaleźć 
naszą indywidualność w kontekście grupowej tożsamości i świadomości narodowej. Poszukiwa-
nie wspólnych korzeni, wartości moralnych, fundamentów historycznych i kulturowych jest rzeczą 
wyjątkowo ważną szczególnie w środowiskach imigracyjnych, w których dążenie do budowania 
tożsamości staje się warunkiem przetrwania narodów. Taka próba odnalezienia i umocnienia świa-
domości narodowej stanowiła ważne zadanie dla europejskich pielgrzymów szukających lepsze-
go życia na ziemiach Nowego Świata Ameryki Północnej od końca XVI wieku aż po czasy współ-
czesne. To właśnie społeczeństwo amerykańskich kolonizatorów i osadników musiało nieustan-
nie pielęgnować pamięć o swych korzeniach, aby ocalić tożsamość poszczególnych grup etnicz-
no-narodowych od wiecznego zapomnienia. Z czasem amerykańscy imigranci zaczęli budować 
inny rodzaj świadomości: amerykańską tożsamość narodową opartą na wspólnej historii i społecz-
no-kulturowych podwalinach. Jednak w przypadku dzisiejszych Stanów Zjednoczonych mówie-
nie o „narodzie” było często podawane w wątpliwość: „Posługiwanie się pojęciem <naród> w od-
niesieniu do społeczeństwa amerykańskiego od dawna budziło i wciąż budzi poważne wątpliwo-
ści. W wielu klasycznych pracach Amerykanów opisywano jako cywilizację, kulturę, a jeżeli już na-
ród, to naród <nowy>, a więc inny od narodów uformowanych wcześniej”1.

W związku z takimi trudnościami należało wykorzystać wszelkie możliwe środki, aby definicja na-
rodu w kontekście amerykańskiego społeczeństwa nabrała innego znaczenia. Na pomoc w budo-
waniu tej wspólnej narodowej świadomości przyszła sztuka. Wielu amerykańskich pisarzy poświę-
cało całe swoje życie, by do reszty oddać się praktyce krzewienia patriotyzmu i poczucia wspólno-
ty, powstawały niezliczone eseje, pamflety, nowele i powieści o tematyce pronarodowej, których 
głównym celem było propagowanie zachowań charakterystycznych dla społeczeństw jednolitych 
i wspólnotowych. To jednak amerykańscy artyści malarze w swoich dziełach najlepiej oddają du-
cha narodu w różnych momentach trudnej historii, budując tym samym poczucie narodowej toż-
samości wśród rozmaitych środowisk imigracyjnych i ich późniejszych pokoleń. 

Bohaterowie i patrioci
W okresie kolonialnym (1607–1776) malarstwo, jak i inne formy sztuki nie odgrywały dużego zna-
czenia. Było to spowodowane purytańskim charakterem amerykańskich miast i miasteczek – „wia-
domo powszechnie, że purytanie sprzeciwiali się wszystkiemu, co odciągało uwagę człowieka od 
myśli o zbawieniu. Systemowo odnosili się z niechęcią do wszystkiego, co dawało przyjemność 
zmysłową, gdyż zbyt przywiązywało człowieka do padołu płaczu, tymczasowej rezydencji jego 
duszy. Ponadto generalnie przeciwstawiali się sztuce”2. Malarstwo w początkowym okresie kolo-
nialnym nie może być więc nazywane sztuką wysoką czy sztuką służącą jakimś celom narodowo-
ściowym czy po prostu patriotycznym. Dopiero w latach 60. XVIII wieku pojawiło się nowe poko-
lenie malarzy, które jako pierwsze spośród amerykańskich artystów wywarło wpływ na sztuki eu-
ropejskie. Byli to m.in. Benjamin West, John Singleton Copley i Charles Wilson Peale. Wszyscy trzej 
wyznaczali nowe trendy w amerykańskiej sztuce realistycznej, lecz to Benjamin West jako pierw-

1 J. Rokicki, Kolor, pochodzenie, kultura, Kraków 2002, s. 14.
2 M. Gołębiowski, Dzieje Kultury Stanów Zjednoczonych, Warszawa 2006, s. 91.

szy poświęcił swoje dzieła istotnym wydarzeniom narodowym, takim jak śmierć Generała Wolfe’a   
(The Death of General Wolfe, 1771), który zginął w walce o Quebec w roku 1759. Jego naśladowcą stał 
się Charles Wilson Peale, który stworzył prawdziwą galerię portretów postaci związanych z wojną 
o niepodległość, jak również stał się autorem ponad sześćdziesięciu portretów Jerzego Waszyng-
tona, a „namalowany przez Peale’a (w roku 1779) obraz przedstawiający Waszyngtona po bitwie 
pod Princeton uważany jest za najważniejszy wizerunek generała z czasów wojny o niepodległo-
ść”3. Tego typu patriotyczne obrazy miały znaczny wpływ na umacnianie narodowych więzi wśród 
Amerykanów i, podobnie jak niektóre znane pamflety polityczne, pośrednio przyczyniły się do 
pierwszego amerykańskiego zrywu narodowościowego.

Amerykańska wojna o niepodległość miała wiele konsekwencji, również dla sztuki. Pewien fran-
cuski arystokrata biorący udział w wojnie uważał, że „rewolucja amerykańska wydała więcej bo-
haterów, niż Ameryka posiadała marmuru i artystów, którzy mogliby ich uwiecznić”4. Główni arty-
ści, tacy jak Copley czy West opuścili kraj w poszukiwaniu bezpieczniejszego miejsca w Londynie, 
inni nie byli w stanie utrzymać swych rodzin za pomocą malarstwa. Co więcej, europejska sztuka 
była już wysoko rozwinięta i oparta na wielowiekowych tradycjach, podczas gdy sztuka amery-
kańska wymagała jeszcze mnóstwo czasu na rozkwit. Jednak pomimo wielu wpływów z Wielkiej 
Brytanii i krajów kontynentalnych amerykańska sztuka malarska ukształtowała się już na tyle, aby 
być rozpoznawalną na starym kontynencie. 

Wraz z rozwojem amerykańskiego federalizmu, jako systemu politycznego pod koniec XVIII 
wieku pojawił się nurt zwany amerykańskim ekspresjonizmem. Jak twierdzi Tindall – „Podczas tej 
rewolucji pojawiło się pierwsze pokolenie rodzimych artystów. Rewolucja natchnęła ich nadzie-
ją, że wolność jednostki spowoduje uwolnienie energii twórczych i ożywi nie tylko handel, ale 
i sztukę”5. Artyści skupili się teraz na ilustrowaniu zróżnicowanych naturalnie pejzaży amerykań-
skich, martwej natury, jak również na malowaniu aktualnych wydarzeń historycznych, co z pew-
nością spowodowane było rosnącym patriotyzmem, tożsamością narodową, ale i krzewiącym się 
nacjonalizmem. Jednym z malarzy specjalizujących się w malarstwie historycznym był niewątpli-
wie John Trumbull, autor tak znanych dzieł, jak Deklaracja niepodległości (Signing the Declaration 
of Independence, 1819) czy Bitwa pod Bunker Hill (Battle of Bunker Hill, 1786). Obraz przedstawiający 
moment podpisywania amerykańskiej Deklaracji Niepodległości przez tak znanych ojców założy-

3 G.B.Tindall, D. E. Shi, Historia Stanów Zjednoczonych, Poznań 1996, s. 244.
4 Tamże, s. 244.
5 Tamże, s. 244.

Charlie Russell, The Horse of the Hunter

fo
t. 

in
te

rn
et



M
AL

AR
ST

W
O

22 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
M

ALARSTW
O

23arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

cieli, jak Benjamin Franklin czy Thomas Jefferson, stał się wręcz symbolem amerykańskiej dumy 
ze zwycięstwa nad zamorskim tyranem i wiary w lepszą przyszłość wolnego już wówczas narodu 
amerykańskiego. Dzieło Trumbulla do dziś stanowi jedno z najważniejszych symboli amerykań-
skiej tożsamości cieszących się ogromną rozpoznawalnością i popularnością. Jest to jedna z naj-
częściej powielanych ilustracji historycznych w Ameryce, która znalazła swoje miejsce na dwudo-
larowym banknocie.

W Ameryce XIX wieku pojawiły się również inne formy artystyczne, które miały wpływ na bu-
dowanie tożsamości narodowej – panorama i diorama. Obie formy przyciągały widzów swoją wi-
zualną wielkością niespotykaną dotąd dokładnością szczegółu, prezentując panoramy miast ca-
łego świata, jak i ważne dla historii narodu wydarzenia historyczne, takie jak Bitwa pod Trenton 
(Battle of Trenton). Panorama i diorama swoimi rozmiarami i ogromem włożonej w nie pracy umac-
niały amerykańskie poczucie wartości i kreowały narodową świadomość rozwoju ekonomiczno-
przemysłowego amerykańskich miast i miasteczek dorównującego wielkim aglomeracjom euro-
pejskim, a nawet je przewyższającym. 

Malarstwo amerykańskie w okresie federalizmu zdominowane było przez wydarzenia histo-
ryczne minionych dekad. To prawdopodobnie spowodowane było dużym popytem na obrazy hi-
storyczno-okolicznościowe wśród tych amerykańskich grup społecznych, w których wiedza o bo-
haterskich przodkach grała ważną rolę – „publiczność, świadoma swej heroicznej przeszłości, oraz 
osoby z elity rządzącej, pragnące ją upamiętnić, stwarzali zapotrzebowanie na sztukę historyczną”6.

Romantycy i kowboje
W erze Jacksońskiej (1830-1860) amerykańscy artyści stracili zainteresowanie wpływami sztuki bry-
tyjskiej. Przyjęli niektóre elementy francuskiego neoklasycyzmu i uznali Włochy, jako nową koleb-
kę sztuki. Był to również okres kwitnącego amerykańskiego romantyzmu, który „zdawał się szcze-
gólnie odpowiadać umysłowości Amerykanów”7. Amerykański romantyzm nie cechował się jed-
nak świadomym wyborem indywidualizmu i sceptycyzmu, jako narzędzi postrzegania współcze-
snego świata przez artystów, lecz rozświetlił w Ameryce nadzieje dla ludzkości. Odwoływano się 
więc do tematyki chrześcijańskiej i symboliki biblijnej, która świetnie oddawała ducha Ameryki pa-
lącej się do wielkiej odnowy. Dobrym przykładem takiej romantycznej koncepcji był Rembrandt  
Peale, autor freski zwanej przez siebie „alegorią moralną” – Sąd śmierci (The Court of Death, 1820). 
Malarz ten znany był również jako znakomity portrecista, autor m.in. portretu Thomasa Jefferso-
na. Nowe pokolenie romantyków przyjęło podobną konwencję religijną, wierząc, że przygląda-
jąc się naturze, można w niej zauważyć twarz Boga i wzbudzić tym samym potrzebę moralno-du-
chowej odnowy i odrodzenia się narodu amerykańskiego. Jednym z takich malarzy był Thomas 
Cole, autor tak znanych dzieł, jak Zakole rzeki Connecticut (Oxbow of Connecticut, 1836) czy Wygna-
nie z raju (The Expulsion from the Garden of Eden, 1828), malarz przysługujący się „publicznemu gu-
stowi oraz oczekiwaniom przez tworzenie ikonografii, która wyraźnie odzwierciedlała współcze-
sne poglądy na moralną funkcję sztuki, jak i specyficzny charakter krajobrazu amerykańskiego”8. 
Malowanie amerykańskich krajobrazów stało się więc dominującą formą artystycznej ekspresji 
w drugiej połowie XIX wieku (Wiek Pozłacany) i uosobieniem romantycznej wrażliwości reprezen-
towanych głównie przez artystę-kowboja Charliego Russella. Russell był mistrzem w ilustrowaniu 
amerykańskich pejzaży takich, jak Navajo Trackers czy Horse of the Hunter, w których widział Indian, 
jako ważną część amerykańskiego krajobrazu, budując w ten sposób pochodzeniowo-historycz-
ną świadomość Amerykanów. 

Miasto i prowincja
Na początku XX wieku w Stanach Zjednoczonych istniała tzw. Szkoła Śmietnikowa, reprezentowa-
na przez takich malarzy jak George Bellows czy John Sloane. Sztuka Szkoły Śmietnikowej stano-
wiła, w pewnym sensie, zapowiedź późniejszego pop artu. Jak twierdzi Gołębiowski, obrazy tych 
artystów „przy dziełach Europejczyków wyglądały prowincjonalnie i staromodnie”9. Jednak ob-
razy i grafiki George Bellowsa, przedstawiające bokserów wisiały ponoć w niemal każdym ame-
rykańskim domu. Bellows reprezentował tzw. miejski realizm. Jego obrazy precyzyjnie przedsta-
6 M. Gołębiewski, dz. cyt. s. 134.
7 Tamże, s. 132.
8 Tamże, s. 135.
9 Tamże, s. 284.

wiające brutalne sceny bokserskie spotkały się z niełaską krytyków nazywających go apostołem 
brzydoty, jednak jego grafika Dempsey i Firpo, świetnie oddaje ducha i atmosferę lat 20-tych. Bel-
lows twierdził, że próbował tylko narysować dwóch mężczyzn próbujących się nawzajem poza-
bijać, jednak to właśnie walki bokserów stanowiły wówczas główna rozrywkę wielu amerykanów 
objętych prohibicją a wielu ówczesnych „gladiatorów” porównywano do bohaterów narodowych 
personifikujących nową tożsamość dwudziestowiecznej Ameryki i rodzącego się ducha kultury 
konsumpcyjnej i masowej. 

W okresie modernizmu prym wiodły eksperymentalne formy malarstwa, w których element 
tożsamości narodowej nie był dosadnie zaznaczany. Jak stwierdził John Sloane – „nie trzeba ma-
lować amerykańskiej flagi, aby być amerykańskim malarzem”10. Pojawili się jednak malarze, któ-
rzy pomimo dominujących technik eksperymentalno-abstrakcyjnych podjęli próbę zilustrowania 
amerykańskiej tożsamości. Wielu artystów tego okresu wykazywało zainteresowanie industrial-
10 John Sloan, John Sloan on Drawing and Painting, Toronto 1944, s. 4.
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nymi krajobrazami amerykańskich przedmieść. Charles Sheeler namalował swój Pejzaż amerykań-
ski (American Landscape, 1930), kiedy był zatrudniony w fabryce samochodów Forda. Dzieło She-
elera przedstawia „wizję Ameryki nie mniej idealną niż wyznawana przez XIX-wiecznych romanty-
ków”, zakładając, że „racjonalne cechy amerykańskiej umysłowości zastąpiły boskość w roli prze-
wodnika, jak też opiekuna Ameryki”11. Jednym z amerykańskich malarzy, którzy zmienili swój styl, 
aby podkreślić amerykańskość ich sztuki, był Graham Wood, znany ze swojego rozpoznawalnego 
płótna Amerykański gotyk (American Gothic, 1930). Obraz idealnie oddaje idee regionalizmu i du-
cha amerykańskiego prowincjonalizmu przedstawionego w konwencji satyrycznej – „mężczyzna 
trzymający widły to jakby ojciec strzegący cnoty niezbyt ponętnej córki, a gotyckie w kształcie 
okienko czyni z domu świątynie cnoty”12. W takiej właśnie satyrycznej ilustracji amerykańskiej ro-
dziny farmerów Wood postrzega esencje amerykańskiej tożsamości, którą stanowi różnorodność 
regionalna i poczucie narodowej trzeźwości, moralnego konserwatyzmu oraz silnego przekona-
nia o własnej słuszności.

Niezwykle ważnym wydarzeniem artystycznym w dwudziestowiecznym malarstwie amerykań-
skim była Wystawa Sztuki Nowoczesnej Armory Show, która odbyła się w Nowym Jorku w 1913 
roku. Wystawa otworzyła oczy amerykańskim koneserom sztuki, przyzwyczajonym do malarstwa 
realistycznego, na nowe trendy, całkowicie odbiegające od dotychczasowych, znanych form ma-
larskich. Barbara Rose, z drugiej strony, podważa teorię o niebywałym wpływie Armory Show na 
artystyczną i narodowościową mentalność Amerykanów: „[…] tłumy, które waliły do Infantry Re-
giment Armory na 69 Alei, chciały zaspokoić głód sensacji czy snobizm, nie zaś dowiedzieć się cze-
goś czy doznać estetycznych wzruszeń. W opinii większości Amerykanów setki dzieł postimpresjo-
nistów, fowistów i kubistów stworzyli szaleńcy, a nowoczesność była szaleńczym okrzykiem ostat-
niej mody”13. Na Armory Show wystawiono ponad 1300 prac autorstwa ponad 300 awangardo-
wych artystów z Ameryki i Europy. Gołębiowski twierdzi, że „Armory Show zepchnął wprawdzie 
strażników ortodoksji w malarstwie do defensywy”14, lecz publiczna uwaga zwrócona na europej-
skich twórców doprowadziła do powolnego upadku internacjonalizmu i malarstwa eksperymen-
talnego. Gołębiowski dodaje, że „całości dopełnił kryzys, kierując oczy Amerykanów do wewnątrz, 
na samych siebie, własne problemy oraz charakter narodowy”15.

Za najbardziej oryginalnego artystę XX wieku, który zaistniał na Armory Show uważało się Edwar-
da Hoppera. Był on mistrzem realizmu i zwolennikiem promowania osobistych wrażeń w sztuce. 
Hopper również skupił się na ukazywaniu prowincjonalnej Ameryki i jej najbardziej przygnębiają-
cych stron w takich dziełach, jak Wnętrze na East Side (East Side Interior, 1922), Dwa na środku (Two 
on the Aisle, 1927) lub Gas (1940). Niemal wszystkie dzieła Hoppera to swoiste studium „rozpacz-
liwej samotności człowieka w miejsko-przemysłowej Ameryce”16. Ameryka Hoppera jest smutna 
i jałowa, a amerykańskie miasta dla malarza to nie „zabawy dzieci na ulicy czy pogwarki kobiet, 
lecz miejsce, gdzie bierze się pokój na jedną noc lub spożywa samotny posiłek w jaskrawo oświe-
tlonym barze”17. Tożsamość narodowa w obrazach Hoppera jest zatracona gdzieś pomiędzy geo-
graficznym ogromem amerykańskiej ziemi a losem jednostki zostawionej samej sobie gdzieś na 
prowincji Stanów Zjednoczonych.

Abstrakcja i konsumpcja
Lata 40. w malarstwie amerykańskim to czas ekspresjonizmu abstrakcyjnego odrzucającego tra-
dycyjny podmiot, a skupiającego się na wykorzystaniu przestrzeni, wymiaru i koloru. Jego główni 
przedstawicie – Jackson Pollock, Willem de Kooning i Mark Rothko – starali się przekonać odbior-
ców o słuszności wyrażania swych uczuć w sposób spontaniczny i niezorganizowany. Serge Guil-
baut, w książce Jak Nowy Jork ukradł ideę sztuki nowoczesnej, postawił tezę, że po II wojnie światowej 
amerykański ekspresjonizm abstrakcyjny odniósł międzynarodowy sukces, dlatego między innymi, 
że wspierany był politycznie jako przykład amerykańskiej dominacji w świecie, także w kulturze.

11 M. Gołebiewski, dz.cyt. s. 285.
12 Tamże, s. 291-292.
13 Barbara Rose, Malarstwo amerykańskie dwudziestego wieku, Warszawa 1991, s. 21. 
14 Tamże, s. 286. 
15 Tamże, s. 286.
16 G.B. Tindall, dz. cyt. s. 1198.
17 M. Gołębiowski, dz. cyt. s. 294.

Szybko powstał ruch artystyczny stanowiący reakcję na action painting abstrakcyjnego ekspre-
sjonizmu, najpierw reprezentowany przez zwolenników „mieszanych mediów” w malarstwie Rober-
ta Rauschenberga i Jaspera Johnsa a później przez przedstawicieli amerykańskiego pop artu, takich 
jak Roy Lichtenstein czy Andy Warhol. Zagadnienie amerykańskiej tożsamości narodowej najbliż-
sze jednak było temu ostatniemu. Główny artysta pop artu tworzył dzieła sztuki mające stanowić 

Andy Warhol, Puszka zupy Campbell
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odbicie przytłaczającego wpływu mass-marketingu na amerykańskie społeczeństwo zniewolone 
poprzez komercjalizacje życia codziennego. Gołębiowski zauważa, że „Amerykanie jako pierwszy 
naród kompletnie przystosował się do masowej reklamy, która bombardowała ich co dnia tysiąca-
mi wrażeń, czasami tak monumentalnymi formami jak billboard”18. Najsłynniejsze prace Warhola, 
takie jak puszki zupy Campbell, butelki Coca-Coli czy wizerunki Myszki Mickey oraz innych symbo-
li sztuki popularnej „podkreślały pojęcie o dziełach sztuki jako towarach. Było to rezultatem jego 
przekonania, że w kulturze przesyconej informacjami, gdzie większość ludzi przeżywa większość 
rzeczy z drugiej ręki czy trzeciej ręki w środkach masowego przekazu, poprzez obrazy zbanalizo-
wane ciągłym powtarzaniem, jest miejsce dla sztuki pozbawionej uczuć”19. 

Puszka zupy Campbell to chyba najlepiej oddający amerykańską tożsamość i  rzeczywistość 
symbol XX wieku. Jak pisał w pośmiertnym wspomnieniu o Warholu Patterson Sims – „dzięki nie-
mu czuliśmy, że nawet najprostsze przedmioty i najzwyklejsze tematy mają w sobie duży ładunek 
poezji i wiele znaczą”20. Według wielu krytyków puszka Campbella to ponadczasowy symbol zma-
terializowanego, skondensowanego świata i symplifikacji życia, w którym wszystko jest towarem. 

Barbara Rose wskazuje na jeszcze jedną bardzo ważną rolę, jaką pop art odegrał w historii ame-
rykańskiej kultury: „W okresie, gdy ekspresjonizm abstrakcyjny stracił już zupełnie impet, [pop art] 
tchnął nowe życie w sztukę amerykańską. Pop zbliżył do siebie społeczeństwo i sztukę, burząc 
dzielący ich mur, ucieleśniony w alienacji awangardy, przynajmniej w społecznym i ekonomicz-
nym sensie”21.

Faktycznie, powyższy argument wydaje się być kluczowy w zrozumieniu ogólnego wpływu pop 
artu na mentalność amerykańskiego społeczeństwa. Podobnie jak w XVIII wieku tak i teraz Ame-
rykanie mieli bliżej do tzw. sztuki wysokiej niż kiedykolwiek wcześniej. Utożsamianie się z wielkimi 
bohaterami wojny o niepodległość było równie istotne jak i możliwość odnalezienia kawałka sie-
bie, swojej rodziny i swojego domostwa chociażby w grafikach zupy Campbell czy Marilyn Mon-
roe. Tożsamość amerykańska zatopiona w falach mass-marketingu i wszędobylskiej konsumpcji 
była teraz najlepiej reprezentowana przez twórców pop artu w satyryczno-realistycznej symboli-
ce. Z drugiej strony, wydawać się może, że pop art w wykonaniu, chociażby Warhola, to nic inne-
go jak tylko postmodernistyczna gra polegająca na podstawianiu nogi konwencjom i sztampowe-
mu wykorzystywaniu realistycznych obrazów życia. Co jest bardziej realistycznego od puszki zupy, 
którą codziennie otwierają miliony Amerykanów, żeby się pożywić? W takim sensie, pop art sta-
nowił swoistą mieszankę postmodernistycznej manipulacji artystycznej ze świadomym użyciem 
satyry w stosunku do zanadto konsumpcyjnego stylu życia Amerykanów. 

Kolejnym trendem w amerykańskiej sztuce, który mógłby stanowić podstawę do dyskusji na 
temat tożsamości mieszkańców nowego świata był neoekspresjonizm i powiązana z nim sztuka 
graffiti, coraz częściej pojawiająca się w galeriach. Szczególnie uwidoczniło się to w Nowym Jor-
ku, gdzie Jean-Michel Basquiat zasłynął ze swoich agresywnych uderzeń pędzla składających się 
na obrazy kumulujące w sobie krytykę współczesnej Ameryki i pokazujące w niej miejsce Czar-
nych Amerykanów (np. Dyskografia dwa). Jego obrazy łączyły w sobie prymitywną sztukę afry-
kańską z językiem amerykańskiej ulicy – graffiti, komiks, mural. Basquiat był artystą postmoderni-
stycznym, wspieranym przez Warhola. W jego obrazach czy np. środowiska Monster Roster mie-
szają się „dziecięce” bazgroły, cytaty z kultury wysokiej, „amerykańskie” wartości i świat komer-
cji. Sztuka mniejszości rasowych i etnicznych staje się coraz częściej propagowana. Będąc artystą 
czarnoskórym, Basquiat świetnie rozumiał asymilacyjne problemy amerykańskich mniejszości et-
nicznych, dlatego dzieła Basquiata odwołujące się do takich elementów jak pochodzenie, kolor 
czy rodzaj, przedstawiające je na tle amerykańskiej ulicy, świetnie obrazują tożsamość amerykań-
ską drugiej połowy dwudziestego wieku

Także w malarstwie młodego, współczesnego artysty Trentona Doyle Hancocka pojawia się dys-
kusja na temat miejsca mniejszości rasowych i etnicznych w amerykańskim społeczeństwie. Kryty-
cy twierdzą, że dzieje się to trochę zgodnie z „polityczną poprawnością” a trochę właśnie w związ-
ku z tym, że mniejszości etniczne, rasowe, światopoglądowe szczególnie doceniane są w czasach 
postmodernizmu, bo dowodzić mają relatywizmu i „rozpływania się” jednolitych tożsamości na-
rodowych, czego USA mogą okazywać się doskonałym przykładem. 
18 M. Gołębiowski, op. cit. s. 385.
19 Tamże, s. 385.
20 V. Bockris, Andy Warhol. Życie i śmierć, Warszawa 2005, s. 171.
21 B. Rose, dz. cyt. s. 102-103.

Autor, dr nauk humanistycznych, filolog angielski, znawca kultury krajów anglojęzycznych, 
lektor języka angielskiego w Wyższej Szkole Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu 
Świętokrzyskim, tłumacz.

Innym malarzem podzielający podobny światopogląd i styl był Leon Golub – Amerykanin li-
beralny i demokrata, zaangażowany politycznie i krytycznie. Golub „eksplorował kondycję ludzką 
w serii obrazów poparzonych i brutalizowanych postaci, z głębokim oburzeniem moralnym wy-
powiadał się bezpośrednio przeciw uciskowi oraz nadużyciu władzy”22 (Gigantomachies). Sztuka 
Goluba pokazuje dosadnie, że druga połowa dwudziestego wieku to trudny okres dla poszukiwań 
amerykańskiej tożsamości, zagubionej w pogłębiającym się społecznym melting pot i chaosie po-
litycznym spowodowanym działaniami militarnymi USA w Azji. Tak zaangażowana sztuka stawia 
Amerykanina w świetle oprawcy i wroga, państwa, które przeszło swoistą drogę transformacji od 
niepodległości do nadużywania władzy wobec słabszych. 

Konkluzje
Pop art i neoekspresjonizm stanowią idealną klamrę dla rozważań o fundamentach tożsamości na-
rodowej w amerykańskim malarstwie, bowiem jej przedstawiciele dosadnie pokazują, jaką drogę 
przebył naród Stanów Zjednoczonych Ameryki w poszukiwaniu definicji zasad swojej egzysten-
cji – od wzniosłych patriotycznych dzieł batalistycznych gloryfikujących amerykańskich bohaterów 
walczących o wolność po ilustracje konsumpcjonizmu – w którym marka zastąpiła świętość i trwa-
łość. Jednak obie te wizje w pełni definiują, kim był i jest Amerykanin. Mieszkaniec nowego świata 
to najpierw mężny osadnik, żołnierz i purytanin; potem konsument, osobowość podzielona mię-
dzy wiele ras, religii, narodowości przodków i zaangażowany politycznie bojownik. Sposoby uka-
zywania tych niezliczonych twarzy budujących amerykańską tożsamość były równie zróżnicowa-
ne. Portrety znanych kolonialnych rodzin i bohaterów Wojny o Niepodległość dawały realistyczną 
nadzieję i wiarę, że wysiłek ojców założycieli i pionierów przedzierających się na zachód w głąb nie-
znanego miały sens i stanowiły zapowiedź przyszłej potęgi Ameryki. Malarze tacy jak Charlie Rus-
sell czy Charles Sheeler przypominali Amerykanom o zmieniającym się pejzażu: najpierw pierw-
szy plan należał do Indian (Native Americans) później do przemożnych właścicieli fabryk i zakładów 
przemysłowych. Pop art i modernizm ukazywały tożsamość amerykańską zatopiona w konsumpcjo-
nizmie w sposób jaskrawy i często nader dosadny. Postmodernistyczni artyści amerykańscy, używa-
jąc eksperymentalnych form przekazu – cytując, montując, przejaskrawiając rzeczywistość, równie 
dobrze wpisują się w wielowiekowe próby zdefiniowania amerykańskiej tożsamości i jej całościowej 
definicji. Niniejsza próba analizy historycznej dzieł sztuki malarskiej od Copley’a po Hancocka poka-
zuje, że takiej definicji w sposób jednolity nie można jednak sformułować. 

Paweł Kaptur
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Estetyczno-światopoglądowe
„uzasadnienia” narracji i reinterpretacji
sensu narzędzia na przykładzie designu

Elżbieta  
STANiSZEWSKA

Oszczędność to jedna z wielu cenionych cech osobowości, kształtowana w procesie wycho-
wania w wielu kulturach o bardzo różnych stopniu rozwoju i na obszarach odległych od 
siebie. Od dziecka uczeni jesteśmy oszczędzania wody, światła, odzieży, narzędzi, mebli itd. 

Różne były tego powody kiedyś i inne są współcześnie. Jeszcze na początku ubiegłego stulecia 
na polskiej wsi każdy kawałek płótna trzeba było samemu wykonać. Był to czasochłonny proces; 
od wysiania lnu, jego obróbki, uprzędzenia aż do utkania płótna na krośnie. Nic więc dziwnego, 
że ilości płacht płótna określała wartość wiana wydawanej za mąż dziewczyny. Z czasem nastą-
piła miana funkcji tkaniny w chłopskiej kulturze polegająca na zmianie jej sensu. Przykładem jest 
chodnik – szmaciak oraz podszewka odzieży, wykonana zawsze ze zniszczonych już tkanin, często 
wielokrotnie zszywana i łatana (il. 1, 2). Dziennikarz Jerzy Grzymkowski tak opisał zaobserwowany 
w dzieciństwie sposób wyrobu szmaciaków: „(…) babcia każdy kawałek tkaniny darła na wąskie 
paski i zwijała na kłębki. Potem niosła do swojej szwagierki, gdyż sama tkać nie potrafiła, a tamta 
wyczarowywała ze starych, bezużytecznych, zdawałoby się, szmat cudownie wzorzyste szmacia-
ki, czyli chodniki, które zszyte z dwóch szerokości tworzyły coś na kształt koca czy kapy na łóżko”1. 

Zwykle chłopska odzież wierzchnia – gorsety, kapoty, sukmany szyte były z nowych, a więc moc-
nych i ładnych tkanin a tzw. podszewka, podszywana od spodu i widoczna tylko dla użytkowni-
ka tej odzieży, z wielu zniszczonych już, wypłowiałych tkanin. Innym przykładem są pieluchy, któ-
re wykonywano z męskich, dużych i starych koszul. Płótno w trakcie użytkowania poprzez częste 
prane (ługowanie i płukanie) oraz blechowane szlachetniało, stając się coraz cieńszym, bardziej 
miękkim. Pieluchy z niego zapewniały niemowlakom pewien komfort. 

W Anglii patchwork2 jest przykładem takiej ponownie przetworzonej tkaniny, o nowym sensie, 
ale wykonywanej w inny sposób; z fragmentów bardzo różnych tkanin (kwadratowych, prostokąt-
nych lub trójkątnych), których krawędzie zszywano tworząc coraz większą powierzchnię o dowol-
nej wielkości i przeznaczeniu. Jedną z jego form był pled, który otrzymywała w prezencie ślubnym 
młoda mężatka. Był uszyty z fragmentów wszystkich sukienek noszonych w dzieciństwie i w póź-
niejszych beztroskich latach przez tę dorosłą już kobietę. Znane jej wzory tkanin miały przywoły-
wać miłe wspomnienia w codziennych trudach. 

Chociaż przytoczone przeze mnie przykłady ponownego użycia tkanin są zróżnicowane, to 
wszystkie użytkowanie są według takiego samego schematu. Dla etnografa jest to sens wtórny 
tych tkanin, ponowne ich wykorzystanie zgodne zresztą z wizją świata. Elementem tej wizji jest 
przekonanie o konieczności oszczędzania i najlepsze spełnianie roli zapobiegliwej gospodyni. Świa-
topogląd (tradycyjny, ludowy) pielęgnowany był przez pokolenia. Kulturoznawca reflektujący nad 
współczesną kulturą, bez uwzględniania historycznych kontekstów – odnotowuje nowy ich sens. 
Dla estetyka – będzie to okazja do rozprawiania o nowej jakości, o wartości „dodanej”. 

W kulturze tradycyjnej motywy działań w opisywanych przykładach były proste – czasochłon-
ność często ręcznie wykonywanych tkanin, oszczędność wynikająca z biedy i wysokiej ceny tych 
przemysłowo produkowanych. To przypadek, że owa oszczędność była recyklingiem – odzyski-
waniem zużytych materiałów, jak byśmy to dzisiaj określili. Współcześnie, przy masowej produk-
cji tkanin z syntetycznych włókien, więc tańszej nie musimy być oszczędni. Mimo to kształtowane 
1 J. Grzymkowski, Smak ulęgałek. Mazowieckie wspominki, Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, Warszawa 1980, s. 22.
2 Patchwork (ang. patch – łata, work – pracować) Patchwork polega na łączeniu ze sobą różnych fragmentów materia-
łów. Jest kontynuacją quiltingu – techniki polegającej na zszywaniu ze sobą warstw tkanin, której korzenie sięgają 
starożytnego Egiptu i Chin. W Europie quilty pojawiły się w XII w. podczas wypraw krzyżowych, miały zapewniać cie-
pło rycerzom odzianym w stalowe zbroje. Zob. http: //pl.strima. com/patchwork, 2012.04.11; 20:30.

są proekologiczne postawy w różnych obszarach życia, choć przyświecają temu inne niż w ubie-
głym stuleciu idee. Motywem tych działań nie jest bieda i ubóstwo, jak jeszcze pół wieku wcze-
śniej, a troska o naturalne środowisko, o przyszłość kolejnych pokoleń. Są to działania skierowa-
ne ku przyszłości.

Według ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628) pod 
pojęciem recyklingu: „(…) rozumie się taki odzysk, który polega na powtórnym przetwarzaniu sub-
stancji lub materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania substan-
cji lub materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym też recykling or-
ganiczny, z wyjątkiem odzysku energii”3. 

Joanna Paradecka należy do grona młodych projektantów, którzy wykonują bardzo atrakcyjne 
wizualnie ubiory z tkanin kupowanych w second-handach. Nic to nowego, ale do niedawna zmia-
na funkcji tkaniny przebiegała w kierunku jej degradacji w procesie użytkowania; od najdroższej 
i odświętnej, która w miarę użytkowania stawała się codzienną, później roboczą by ostatecznie 
stać się podszewką, „gałganem” do okrycia zwierzęcia lub ścierką. Paradecka znajduje w secon-
do-handach poszwy, zasłony, firanki, obrusy, koszule, krawaty i szyje z nich bardzo ciekawe, mod-
ne ubiory. (Złośliwi skomentują, że dla kobiet.) Proponowane przez nią sukienki, żakiety, spódnice, 
torebki wpisują się w najnowsze stylistyczne trendy. Wykonane z używanych tkanin, często tech-
niką patchworku stylem, konstrukcją, proporcjami nawiązują do lat 50., 60. i 70. ubiegłego wieku, 
ale sposób łączenia ze sobą faktury, wzorów, barw tkanin wpisuje się w ponowoczesność – kon-
trastowe, nieschematyczne zestawienia. Jednocześnie jest to pewna forma narracji o tych tkani-
nach oraz ich nobilitacja, przebiegająca w przeciwnym kierunku niż to było kiedyś; od zużytej tka-
niny, owego „gałgana” do codziennej lub odświętnej. Jest to autorska, nominalistyczna kolekcja. 

Należy ten proces rozpatrywać w kategoriach recyklingu, re-designu lub jak to jest często okre-
ślane „wartości dodanej” do już istniejącej rzeczy – tkaniny, a przez to nadanie jej nowego sensu 
(funkcji). W ponowoczesności można je jeszcze rozpatrywać, jako realizację idei proekologicznych, 
ale również narrację o współczesności. Projektantka niewątpliwie wykazała się pomysłowość i kre-
atywnością, ale skoro jest to recykling tkanin, to powinny być tanie, przecież są kupowane na ki-
logramy. Tymczasem ich ceny wahają się od 350 zł za bluzkę z krótkim rękawem wykonaną z po-
szwy, do 690 zł za żółtą sukienkę w stylu lat 50. z innej poszwy, na kołdrę i dowodzą tego, iż autor-

3 Zob. Dz. U. z 2001 r. Nr 62, poz. 628.

Il. 1. Gorset odświętny kobiecy Il. 2. Podszewka gorsetu kobiecego
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ka myśli o przyszłości następnych pokoleń, ale przede wszystkim zabezpiecza swoją, a jej działal-
ność ma charakter komercyjny. 

Może płacimy również za możliwość pozawerbalnego manifestowania proekologicznej po-
stawy? 

Szczególnym przypadkiem recyklingu są buty Masajów wykonane z opon samochodowych (il. 
3). Do wykrojonej z zużytej opony podeszwy pomocowane są paski z grubej tkaniny. Jest to przy-
kład akulturacji, efekt styku kultury Afrykanów i Europejczyków. Myślę, że omawianie tego przy-
kładu, jako proekologicznych działań jest nadinterpretacją. Dla Masajów są to nowe możliwości 
przemieszczania się w trwałych i niemal niezniszczalnych sandałach i choć warunki ekonomiczne 
ich do tego rodzaju zaradności zmuszają, to niewątpliwie kroczą w nich ku przyszłości.

W Polsce do 1990 roku, szczególnie od końca lat 80., odczuwaliśmy dotkliwie brak niemal wszyst-
kiego. W tych trudnych czasach stoczniowcy gdańscy wykazali się pomysłowością konstruując na-
rzędzia pracy lub ulepszając już istniejące. To również można rozpatrywać w kategoriach recyklin-
gu, ale i poszerzania zakresu ich poręczności (wg Heideggera). 

Przykładem są: przedłużacz zrobiony z puszki metalowej z uchwytem, kołczany na elektrody 
w dwu wersjach, młotek z płaskownika, melexy stoczniowe przystosowane do naszych warunków 
klimatycznych i różnych funkcji. Jarosław Szymański tak tłumaczy przyczyny, dla których powsta-
wały te przedmioty: „Brak materiałów i narzędzi nie mógł wpływać na jakość i terminowość dostaw 
statków dla Wielkiego Brata. W stoczni wyposażonej w skomplikowane, specjalistyczne urządzenia 
produkowano także, czy raczej robiono, tak banalne przedmioty, jak młotek czy przedłużacze”4. 

Przedłużacz został wykonany z metalowej puszki, w której osadzono dwa bakelitowe gniazdka. 
We wnętrzu mieścił się zwinięty długi kabel, który umożliwiał pracę w oddaleniu od źródła prądu. 
Jarosław Szymański tak to komentuje: „Łatwiej było je zrobić niż przejść nieznośną (podobnie jak 
dzisiaj) procedurę wydawania z magazynu, tym bardziej że zaopatrzeniowiec nie miał ich gdzie ku-
pić”5. Kołczany na elektrody również wykonali pomysłowi stoczniowcy. Szymański napisał: „Stocz-
niowiec spawacz w pełnym ekwipunku przypominał średniowiecznego wojownika. Na głowie miał 
maskę, do przenoszenia elektrod spawalniczych służyły mu „kołczany” wykonane z blachy. Dru-
ciany uchwyt przyspawany na mostku był wytrzymały i wygodny do trzymania w grubych ręka-
wicach. Niekiedy „kołczan” przybierał formę „termosu”, z warstwą izolacyjną w środku i szczelnym 
zamknięciem chroniącym elektrody przed wilgocią”6. Taki komentarz odwołuje nas do przeszłości, 
znanego nam mitu średniowiecznego wojownika nie tylko poprzez analogię do wyglądu, ale i me-
taforycznie – walkę o wykonanie zadania mimo trudności, niesprzyjających warunków, a w tam-
tej PRL-owskiej rzeczywistości oznaczało to braki materiałowe. Młotek, to kolejny przedmiot do-
wodzący zaradności stoczniowców analogicznej do waleczności średniowiecznych rycerzy. Wyko-
nany ze śruby przyspawanej do płaskownika,: „(…) na który naciągnięty jest kawałek gumowego 
węża, stanowi wystarczająco dobry młotek ślusarski. Robiony na miarę, świetnie wyważony, nie-
zniszczalny. Można nim odbić żużel przy spawaniu i wbić gwóźdź”7. 

Kolejne przykłady to melexy. Do dzisiaj pracownicy stoczni jeżdżą nimi, przerobionymi jeszcze 
w latach 70. Szymański napisał: „Nie sposób znaleźć dwóch takich samych maszyn. Produkowa-
no je głównie na rynek amerykański, jako tanie wózki golfowe. W stoczni były przerabiane na sto 
sposobów: dorabiano im kabiny z drzwiczkami i bez drzwi, wyposażano w szybę z ręczną wycie-
raczką, uzbrajano w przyczepy i pługi do odśnieżania”8.

Mimo, iż przedmioty te dowodzą pomysłowości i zaradności ówczesnych pracowników Stocz-
ni Gdańskiej, to były one realizacja mitów oszczędności, gospodarności. Były to działania nasta-
wione na przetrwanie „tu i teraz” w tamtych trudnych latach, mocno osadzone w przeszłych do-
świadczeniach. 

Podobną pomysłowością w budowie domów i z tych samych powodów, wykazywali się chłopi 
na terenie Mazowsza jeszcze na przełomie XIX i XX wieku. W architekturze ludowej zawsze korzy-
stano z materiałów naturalnych występujących na danych terenie. Była to glina, drewno, kamień, 
które nadal są w formie przetworzonej – cegła, płyty ceramiczne, kamienna okładzina, stolarka 
we wnętrzach. Jeszcze w pierwsze połowie ubiegłego stulecia na Mazowszu były chałupy w ca-
4 J. Szymański, Samoróbki, [w:] „2+3D. Ogólnopolski Kwartalnik Projektowy”, 2012, nr 40, s. 98.
5 Tamże, s. 98.
6 Tamże, s. 99.
7 Tamże, s. 99. 
8 Tamże, s. 98.

łości wykonane z gliny, o których współcześnie możemy powiedzieć, że były ekologiczne i w na-
turalny sposób podlegały destrukcji nie zanieczyszczając środowiska. Jerzy Grzymkowski (dzien-
nikarz) spędził dzieciństwo a później wielokrotnie wakacje w takiej glinianej dziadkowej chałupie 
i tak to opisał: „Nigdy nie zaznałem już takiego chłodu (latem, przyp. autorki) jak w starej dziadko-
wej chałupie własnoręcznie przez niego z gliny ulepionej. (…) Prawie każdy chłop kiedyś potrafił to 
zrobić. (…) Najpierw zwoziło się glinę. (…) zwieziony budulec zwalało się na ogromna kupę i obfi-
cie zlewało wodą, posypując przy tym grubo rżniętą słomą. I miesiło. Bogaci końmi, biedni dzieć-
mi. Często po takiej budowie cała rodzina leczyła pozrywane nogi. (…) A i przepuklina nie należa-
ła do rzadkości. Potem to dość rzadkie gliniane błoto układało się warstwami, aż powstał mur gru-
by nierzadko na metr, z otworami na okna i drzwi jak strzelnicze otwory w warownych zamkach. 
(…) nigdy nie będzie już chyba tego cudownego chłodu w skwarne dni, gdy człowiek wyciągnął 
się na wzorzystym szmaciaku, na chłodnej, glinianej polepie”9.

Był to najprostszy i najtańszy sposób budowania domu. Pokryty grubą strzechą był szczel-
ny. Glina latem zapewniała chłód a zimą skutecznie izolowała centralnie umieszczony piec, było 
w niej ciepło. Jej wadą były niewielkie okna słabo oświetlające wnętrze, zwykle umieszczane na 
stałe w ścianach. Na terenie Mazowsza nie zachował się żaden tak zbudowany dom. Ze wspomnień 
Grzymkowskiego wynikało, że wychowały się w nim trzy pokolenia, więc jego trwałość obliczona 
było na około sto lat. Kiedy sytuacja materialna na polskiej wsi polepszyła się demontowano takie 
chałupy. Przypominały czasy biedy i ubóstwa, o których chciano szybko zapomnieć. Powody, dla 
których powstawały z tych właśnie materiałów była bieda i dostępność tych sprawdzonych, na-
turalnych surowców. Przecież glina była niemal na każdym polu. Współcześnie wpisuje się tamto 
budownictwo w proekologiczne działania poprzez właściwości użytego budulca, które podlega-
ją degradacji w środowisku. Ale wtedy, gdy powstawały nikt tak nie myślał o ekologii, był to zna-
ny od pokoleń najtańszy sposób budowania domu. 

Postmodernistyczna architektura zaoferował nam nie tylko zmiany stylistyczne, ale wykorzy-
stując najnowsze technologie, przede wszystkim obniżenie kosztów eksploatacji budynków, jed-
nocześnie podnosząc komfort użytkowników. Częściej są to obiekty użytku publicznego niż pry-
watne domy. W śród wielu przykładów są biurowce: Normana Fostera Hearst Tower (USA), Thoma 
Mayne’a Budynek Federalny w San Francisco (USA), Jeana Nouvela Torre Agbar (Hiszpania). 

Każdy z tych architektów zaproponował rozwiązania zmniejszające od 20% do 50% zużycie 
energii a tym samym obniżył koszty eksploatacji budynku. Omówię, jako przykład Budynek Fede-
ralny w San Francisco Thoma Mayne’a, jego system schładzania i nagrzewania. Zauważam w tym 
pewną analogię między glinianą mazowiecką chałupą a obiektem architektury XXI wieku. 

Mayne twierdzi, że integralne wykorzystanie energii i umiejętne wkomponowanie budynku 
w otoczenie, to początek architektury zrównoważonej. Nie wygląd a jakość budynku jest ważna. 
Jego lokalizacja zapewniała bardzo dobre światło dzienne. Jednocześnie stwierdzono, że źródłem 
emisji 30-40% energii jest światło słoneczne i to powoduje nagrzanie pomieszczeń. Zamontowano 
czujniki zapewniające stałą kontrolę temperatury. Zrezygnowali z klimatyzacji, wykorzystują różni-
cę temperatur między dniem a nocą. Zastosowali otwierane okna (mimo przepisów przeciwpoża-
rowych), co umożliwiło schładzanie wnętrza powietrzem. By schłodzić budynek, gdy jest zbyt cie-
pło, automatycznie otwierane są okna a w ciągu nocy dzięki małym silniczkom napływa chłodne 
powietrze z zewnątrz, schładzając betonowe stropy i ściany, które w ciągu dnia oddają chłód. Gdy 
wnętrze w nocy jest już odpowiednio schłodzone czujniki automatyczne zamykają okna. Rano jest 
na tyle chłodno, by zredukować nagrzewanie wnętrza w ciągu dnia. Słońce oświetla budynek, więc 
by zapobiec nagrzewaniu ściany zachodniej umieszczono na jej korpusie perforowany ekran ze sta-
li zabezpieczający przed słońcem szklane powierzchnie i odbijający 50% światła. Regulowany jest 
kąt ustawienia tych perforowanych powierzchni, w każdym z pomieszczeń na zachodniej ścianie, 
a to daje możliwość dostosowania temperatury do indywidualnych potrzeb pracujących tam ludzi. 

Chyba można porównać komfort chłodu glinianej chałupy w upalne dni z chłodem w budynku 
Mayne’a, choć kultura techniczna obu obiektów jest bardzo różna? Wykorzystanie właściwości ter-
micznych w pierwszym przypadku wynikało w takim samym stopniu z biedy, jak i tradycji, i tkwiło 
bardziej w przeszłość niż w przyszłość. Mayne również wykorzystuje właściwości naturalne mate-
riałów, ale i najnowsze technologie. Jednak jego celem jest nie tylko obniżenie kosztów eksploata-

9 J. Szymański, Smak ulęgałek. ….dz. cyt., s. 20-21.
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cji budynku, ale również podniesienie kultury miejsca pracy, kształtowanie proekologicznych za-
chowań użytkowników, a więc myślenie o przyszłości. Jest to pewna forma narracji rzeczywistości. 

Jean-François Lyotard dość przekonująco wskazał różnice między mitem i narracją, które traf-
nie, w moim przekonaniu, objaśniają procesy zachodzące w kulturze związane z redefinicją sensów. 
Uważa on, że mit jest opowieścią o przeszłości, a narracja dotyczy teraźniejszości i jest skierowana 
ku przyszłości. Zachowują podobną strukturę. Napisał: „Narracje te nie są mitami w sensie bajek (na-
wet mit chrześcijański nią nie jest). Zapewne, podobnie jak mity, mają one na celu uprawomocnie-
nie instytucji i praktyk społeczno-politycznych, systemów prawa, systemów etycznych, sposobów 
myślenia. Ale w odróżnieniu od mitów nie poszukują tej prawomocności w źródłowym akcie zało-
życielskim, lecz w mającej nadejść przyszłości, to znaczy w pewnej Idei czekającej na realizację”10. 

Filozof zauważa, iż: „Każdy narrator stwierdza, że «wiele razy» słyszał historię, którą opowiada. 
Był słuchaczem tej historii i z kolei jej narrator był niegdyś również jej słuchaczem. Dzieje się tak 
z całym łańcuchem przekazu. Musi być, więc tak, że jej pierwszymi narratorami byli sami jej boha-
terowie. Czas opowiadanej opowieści, w której dzieje się jej akcja, łączy się bez przeszkód z cza-
sem aktualnej narracji, która opowiada o tej akcji”11. Każdorazowe jej powtarzanie jest jednocze-
śnie kontynuacją i kreacją, generowaniem przyszłych zachowań słuchaczy. 

Nasz kultura, jak każda zawiera zarówno mity jak i narracje. Są one pomocne w przekazywaniu 
wartości w sposób niemal niezauważalny. Trzeba też zauważyć, iż sposób nadawania znaczeń wy-
tworom kulturowym nie zmienia naszej europejskiej percepcji tych wytworów, przebiega poza per-
cepcją zmysłową, w sferze światopoglądowo-ideologicznej. Widzenie, czyli percepcja jest przesą-
dzona przez własności zmysłowe, możliwości percepcyjne. Mamy pięć zmysłów i każdy może być 
podstawą stwierdzenia pewnej cechy: kształtu, faktury i ciężaru – wzrok i dotyk, zapachu – węch, 
dźwięku – słuch, jakiegoś smaku – zmysł smaku. To daje wyobrażenie o cechach fizycznych przed-
miotu, o tym jak on wygląda? Jednak jego sensy nie zawierają się w nim i są sensami kulturowymi, 
nadawanymi przez nas. Opisane wyżej przykłady są partycypowane nie tylko zmysłowo. Wskaza-
ne właściwości fizyczne tych przedmiotów nie zmieniły się, ale nasze wyobrażenie, które identy-

10 J.F. Lyotard, Postmodernizm dla dzieci, przeł. J. Migasiński, Wydawnictwo Fundacji Aletheia, Warszawa 1988, s. 30. 
11 Tamże, s. 62. 

Il. 3. Sandały Masaja, fragment ekspozycji

fikujemy z przedmiotowością. Na narrację składa się suma wiedzy o przedmiocie nabytej poprzez 
partycypację zmysłami (Heideggerowska rzecz) i jednocześnie nasza wiedza o sposobach użytko-
wania wytworów, sfera nadawania im kulturowych sensów (Heideggerowskie narzędzie, poręcz-
ność), a to już sfera estetyczno-światopoglądowa. 

Jak zauważa Anna Pałubicka: „Poręczność jest zrelatywizowana zawsze do określonej kultury. 
Narzędzia, ich intencjonalność, odnoszą się do innych narzędzi, tworząc sieć intencjonalnych od-
niesień podtrzymujących i  respektujących wyobrażenie i pojęcie świata obiektywnego. Można 
mówić o wzajemnym „dopasowaniu” człowieka socjalizowanego w tej kulturze do narzędzi i wy-
obrażenia świata oraz odwrotnie”12.

Sam przedmiot, jako percypowana rzecz – nie uległ zmianie. Zmianie uległo nasze o nim myśle-
nie i wyobrażenie. Wytworzyliśmy w narracji nowe widzenie przedmiotu, nowy ogląd mentalny. Owa 
towarzysząca im narracja zmieniła ich sens, uwierzyliśmy w nią i zaczynamy zauważać ten nowy sens 
wypierając dotychczasowy ze swej świadomości. Oglądamy nasze wyobrażenie sensu, który identy-
fikujemy z przedmiotowością. Chciałoby się powiedzieć: oglądamy  t y l e ,  i l e  w i e my. Efektem jest 
zmiana sensu użytkowego na estetyczny. Widzenie zmysłowe zostało wyciszone na rzecz oglądu 
nowych wartości starych przedmiotów.

Nasze społeczeństwo, ponowoczesne, w którym jest nadmiar towarów preferuje oszczędność, 
ale w nowej formie – recyklingu przedmiotów oraz proekologicznych zachowań, kulturę umiaru. 

W XX wieku oszczędzanie było skutkiem ubóstwa, albo skutecznym urzeczywistnieniem mitu 
bogactwa; w ponowoczesności – troski o naturalne środowisko. Lyotard’a wskazał różnice mię-
dzy mitem a narracją. Mają one podobną strukturę (są nominalistycznymi opowieściami z prze-
słaniem). Odróżnia je tylko nastawienie: na przeszłość (mit) lub przyszłość (narracja). To, co wspól-
ne, to ujawnianie wartości, które rozumiemy i powinniśmy w swojej aktywności podtrzymywać. 
Zbiór podejmowanych działań zaliczanych dotychczas do oszczędnych współcześnie jest narracją 
zorientowaną na przyszłość, uzyskuje nowe znaczenie kulturowe, przekraczające zwykłą oszczęd-
ność – ostentacyjną antykonsumpcję. 

Recykling nie jest naszym wynalazkiem, ale w ponowoczesności uczyniliśmy z mitu oszczęd-
ności (bez przymusu jakiejś konieczności zewnętrznej) narrację, skierowaną do przyszłych poko-
leń. Może jedną z wielu. Joanna Podgórska napisała: „Pożyczaj, wymieniaj, kupuj używane. Nie po-
zwól, by przedmiot wypadł z obiegu, niech jego potencjał zostanie maksymalnie wykorzystany. 
Zrób to swoimi rękami. (…) Zastanów się, czy na pewno tego potrzebujesz. (…) Za tym kodeksem 
stoi idea sprzeciwu wobec rabunkowej eksploatacji środowiska i polityki wielkich koncernów, na-
stawionych tylko na zysk. Sposób używania rzeczy staje się świadectwem umiejętności kulturo-
wych i społecznych”13. Miejmy nadzieję, że nie jest to chwilowa moda a coraz bardziej świadomie 
kształtowana postawa, jednak nie odgórnie narzucana, lecz wynikająca z naszego rozumienia pro-
blemów współczesnego świata. Sytuacja powyższa wiąże się z przemianą estetyczno-światopo-
glądową naszego i następnych pokoleń.

Elżbieta Staniszewska

12 A. Pałubicka, Myślenie w perspektywie poręczności a pojęciowa konstrukcja świata, Oficyna Wydawnicza Epigram, 
Bydgoszcz 2006, s. 117. 
13 J. Podgórska, Pesto, prosto, ostro, [w:] „Polityka”, 2012, nr 34, s. 27.

Autorka, dr, zatrudniona na stanowisku adiunkta w Katedrze Architektury i Form 
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Między pięknem i Bogiem.
Estetyka w teologii. Zarys problematyki

Ks. Piotr 
TURZyńSKi

Spośród wszystkich istniejących bytów tylko człowiek szuka prawdy i może ją poznawać, ko-
cha dobro i jest bytem etycznym, cieszy się pięknem i tworzy rzeczy piękne. Te doświadcze-
nia są wspólne wszystkim ludziom. Różna jest jednak odpowiedź na pytanie skąd pochodzi 

taka struktura ludzkiego bytu. Niektórzy twierdzą, że taki potencjał ludzkiego bytu powstał sam 
z siebie. Są i tacy, którzy wolą pozostać jedynie na płaszczyźnie opisu fenomenologicznego i nie 
stawiać pytania skąd i po co? Otwartemu metafizycznie człowiekowi narzuca się odpowiedź, któ-
ra mówi o istnieniu Istoty wyższej, stwórczej i modelowej. Analogia jest prosta. W ludzkim świe-
cie dzieło sztuki, piękne i racjonalne, odsyła zawsze do artysty. Dla chrześcijan Bóg Stwórca, jako 
pierwszy poznaje, kocha i cieszy się pięknem stworzenia. Natomiast wszystko, co pochodzi od Boga 
jest rozumne, dobre, godne miłości i zachwycające. Prawda, dobro i piękno znajdują więc swoje 
źródło w Bogu Stwórcy i transcendują człowieka, a zarazem otwierają go na to, co w jakiś sposób 
jest ponad nim, na to, co jest wyższe i bardziej pierwotne od niego samego.

Człowiek szuka prawdy i rozwija naukę, a ostatecznie tworzy cywilizację. Jest bytem etycznym 
i we wszystkim co robi, szuka dobra. Człowiek pragnienie piękna i w każdej epoce tworzy dzie-
ła sztuki. To strukturalne poszukiwanie prawdy, nastawienie na dobro i tęsknota za pięknem bez 
wątpienia pokazują wyjątkowość człowieka w świecie. O tych wymiarach ludzkiego geniuszu pisał 
Jan Paweł II w swojej pierwszej encyklice Redemptor hominis: „Kościół żyje (...) prawdą o człowieku, 
która pozwala mu przekraczać granice doczesności, a równocześnie ze szczególną miłością i troską 
myśleć o tym wszystkim, co w wymiarach samej tej doczesności stanowi o życiu człowieka, o ży-
ciu ludzkiego ducha, w którym wyraża się ów odwieczny niepokój, wedle tych słów św. Augusty-
na: ‘stworzyłeś nas, Boże, dla siebie i niespokojne jest serce nasze, dopóki nie spocznie w Tobie’1. 
W tym twórczym niepokoju tętni i pulsuje to, co jest najgłębiej ludzkie: poszukiwanie prawdy, nie-
nasycona potrzeba dobra, głód wolności, tęsknota za pięknem, głos sumienia”2.

Chrześcijanie są przekonani, że tęsknota za pięknem jest czymś głęboko ludzkim i wskazuje na 
pochodzenie człowieka od Najwyższego Piękna, jakim jest sam Bóg. Prawdę o stworzeniu świa-
ta i stworzeniu człowieka na obraz i podobieństwo Boże chrześcijaństwo odziedziczyło po juda-
izmie i przyjęło dzięki ewangelii Jezusa Chrystusa. Natomiast przekonanie o tym, że dobro, praw-
da i piękno łączą się ze sobą nierozerwalnie chrześcijanie przejmują z myśli hellenistycznej. Jan Pa-
weł II w Liście do artystów w 1999 roku pisał: „Relacja między dobrem a pięknem skłania do refleksji. 
Piękno jest bowiem poniekąd widzialnością dobra, tak jak dobro jest metafizycznym warunkiem 
piękna. Rozumieli to dobrze Grecy, którzy zespalając te pojęcia ukuli wspólny termin dla obydwu: 
«kalokagathía», czyli «piękno-dobroć». Tak pisze o tym Platon: «Potęga Dobra schroniła się w na-
turze Piękna»3. Żyjąc i działając, człowiek określa swój stosunek do bytu, prawdy i dobra”4. Bardzo 
ciekawe są relacje łączące w ciągu wieków myśl teologiczną z kategorią piękna, a chrześcijanie nie 
przestają sobie zadawać pytanie, jaka jest relacja między pięknem i Bogiem.

Dziedzictwo starożytności
Wybitny szwajcarski teolog XX wieku Hans Urs von Balthasar uważa, że w świecie współczesnym 
niestety zarówno religia, jak i chrześcijańska myśl teologiczna, oddaliły się od kategorii piękna5. 
W świecie starożytnym było inaczej. Myśl filozoficzna starożytnego świata interesowała się pięk-

1 Confessiones 1, 1, 1: CSEL 33/1, 1.
2 Jan Paweł II, Redemptor hominis 18.
3 Jan Paweł II, List do artystów 3.
4 Por. H. U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna. 1. Kontemplacja postaci, Kraków 2008, s. 15.
5 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. I, Warszawa 2009, s. 95. 

nem. W tamtym czasie ludzie stawali ze zdumieniem wobec uporządkowanego i harmonijnego 
świata i nazywali go kosmosem. Szczególne miejsce w myśli estetycznej zajmowali pitagorejczycy. 
Chociaż bezpośrednio nie zajmowali się oni estetyką, to jednak jedna z ich myśli posiada dla niej 
wyjątkowe znaczenie. Uważali oni, że świat jest racjonalny i uporządkowany matematycznie i dla-
tego piękny. A wszystko dzięki liczbie, którą da się opisać rzeczywistość6. Pitagorejczycy twierdzi-
li, że „harmonia jest układem ilościowym, matematycznym, że zależy od liczby, miary i proporcji”7. 
Chrześcijanie wykształceni w kulturze hellenistycznej cenili pitagorejczyków. Wielki Ojciec Kościo-
ła święty Augustyn z Hippony spotkał ich przy lekturze Arystotelesa, który pisał: „oni pierwsi zaję-
li się matematyką, posunęli ją naprzód, a wychowani w niej, uznali, że jej zasady są zasadami ca-
łego bytu. Znaleźli w liczbach własności i stosunki harmonii, a wszystko inne wydawało się im od-
biciem liczb, liczby zaś pierwszą rzeczą w przyrodzie. Dlatego mieli elementy liczb za elementy 
wszelkiego bytu i w całym niebie widzieli harmonię i liczbę”8. Hans Urs von Balthasar twierdzi, że 
myśl o ważności liczby Augustyn spotkał również w pismach późnego Platona, natomiast dzięki 
Plotynowi wkomponował ją we własny system myślowy9. W dialogu De Ordine przyjaciele wprost 
nazywają Augustyna odnowicielem Pitagorasa10. On sam bardzo często będzie mówił o porząd-
ku, jako kategorii decydującej o pięknie poszczególnych rzeczy i całego świata.

Myśl wielkich filozofów starożytnych została zasymilowana przez chrześcijaństwo. U  Plato-
na uczniowie Chrystusa znaleźli podział na niezmienny świat Boży i zmienny świat fenomenów. 
W konsekwencji wspomniany filozof przeciwstawiał prawdziwe piękno wszystkim pozorom pięk-
na. Zauważa on, że ziemskie i zewnętrzne piękno, chociaż wzbudza podziw, jest zmienne i ulotne. 
Natomiast piękno samo w sobie jest jedynym prawdziwym pięknem, a zarazem źródłem wszyst-
kich zmiennych rzeczy pięknych. Chrześcijanie to piękno źródłowe nazywają Bogiem Stwórcą, któ-
ry sam Dobry i Piękny stwarza rzeczy dobre i piękne. Dziedzictwo Platona znajduje swoje miej-
sce w chrześcijaństwie, które będzie prawdziwe Piękno zawsze łączyć się z Dobrem, uznając je za 
jego zewnętrzną manifestację. W taki sposób zarówno Platon jak i pierwsi myśliciele chrześcijań-
scy uznawali, ze zakres pojęcia piękna nie jest naprawdę inny niż szeroko rozumianego dobra11.

Neoplatonizm natomiast pozwolił chrześcijaństwu na ujęcie piękna ziemskiego jako formy 
uczestniczącej w jednym Boskim Pięknie a przez to wielość rzeczy pięknych znajduje swoje źró-
dło w jedności Boga, która stanowi najwyższą „formą każdego piękna”12. Myśl Plotyna spotyka się 
i harmonizuje z ewangelią również w kwestii gnozeologicznej, gdyż podkreśla on, że „najwyższe 
piękno rozpoznaje się oczyma duszy a nie oczyma zmysłowymi, a przyjemność z doświadczania 
materialnych rzeczy pięknych popycha do szukania głębi i ostatecznego fundamentu piękna”13. 
U Plotyna bardzo mocno objawia się przekonanie o jedności, która istnieje między dobrem, pięk-
nem i bytem. Pisze on w Enneadach: „gdzie byłoby piękno, gdyby było pozbawione bytu i gdzie 
byłby byt, gdyby był pozbawiony piękna. Dlatego byt jest przedmiotem pragnień, gdyż jest pięk-
ny. Piękno jest godne miłowania, gdyż jest niczym innym, jak bytem. Nie ma potrzeby szukania, 
które z tych dwóch jest przyczyną drugiego. Mają jedną naturę”14.

Estetyka chrześcijańska korzysta także z myśli stoików i im zawdzięcza przekonanie, że subiek-
tywna przyjemność i użyteczność rzeczy nie decydują o pięknie, gdyż ono niezależnie od pożyt-
ku czy pochwały, które mogą stanowić nagrodę kontemplacji, jest godne zachwytu samo w so-
bie, podobnie jak cnoty15. Podsumowując trzeba zauważyć, że chociaż w kwestiach dotyczących 
koncepcji piękna chrześcijaństwo pozostaje dłużnikiem myśli starożytnej a przede wszystkim pi-
tagorejczyków, Platona, neoplatoników i stoików, to jednak estetyka chrześcijańska będzie z bie-
giem wieków znajdować własną drogę naznaczoną przede wszystkim osobą Jezusa Chrystusa, 
Jego ewangelią i wielkim dowartościowaniem duchowego piękna.

6 Tamże, s. 96.
7 Arystoteles, Metaphisica A 5, 985b 23.
8 Por. H. U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna. 2. Modele teologiczne. Część 1. Od Ireneusza do Bonawentury, 
Kraków 2007, s. 114.
9 Por. De ordine 2, 20, 53: CSEL 63, 185.
10 Por. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 132.
11 Epistula 18, 2: CSEL 34/1, 45 − Unitas omnis pulchritudinis forma.
12 P. Turzyński, Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, 
Radom 2013, s. 22.
13 Plotinus, Enneades 5, 8, 9.
14 Por. W. Tatarkiewicz, dz. cyt., s. 233.
15 P. Turzyński, dz. cyt., s. 466.
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Augustyn z Hippony – szczytowe ujęcie piękna we wczesnym chrześcijaństwie
Myśl Ojców Kościoła w pierwszych wiekach chrześcijaństwa, zasadniczo nie czyniła rozróżnienia 
między filozofią a teologią a wszystko kierowała ku zrozumieniu i kontemplacji tajemnicy Boga ob-
jawionej w osobie Jezusa Chrystusa. Kategoria piękna nie stanowiła więc osobnego przedmiotu 
dociekań, ale była wykorzystywana do tego, by bardziej skoncentrować myśl na Bogu i świecie du-
chowym. Pisarze wczesnochrześcijańscy wykształceni na starożytnej filozofii oczywiście nie omi-
jają tematu piękna, korzystają z analiz piękna, definicji i kategorii estetycznych filozofii starożyt-
nej, ale ich „refleksja estetyczna znajduje się na marginesie refleksji teologicznej i ma bardziej cha-
rakter spirytualistyczny i etyczny”16. Na przykład Klemens Aleksandryjski żyjący na przełomie II i III 
wieku pisze w jednym ze swoich dzieł: „Pięknem najlepszym po pierwsze jest duchowe (…) poja-
wia się ono wtedy, gdy dusza jest ozdobiona przez Ducha Świętego i natchniona Jego blaskiem, 
sprawiedliwością, rozsądkiem, męstwem, umiarkowaniem, umiłowaniem dobra i wstydliwością, 
od której nie ma powabniejszej barwy. Następnie należy się miejsce pięknu cielesnemu, proporcji 
członków i składników połączonych z dobrą barwą. (…) Piękno jest szlachetnym kwiatem wyrasta-
jącym ze zdrowia, zdrowie jest wewnątrz ciała, a piękno rozkwita na zewnątrz”17.

Równocześnie pisarze wczesnochrześcijańscy i apologeci stają przed poważnym dylematem wy-
nikającym z obecności brzydoty i zła w stworzonym przez Boga pięknym i dobrym świecie. Z jed-
nej strony istnieje piękny świat, o którego dobru i pięknie mówi biblijny opis stworzenia z Księgi 
Rodzaju, a z drugiej strony istnieje zło, niedoskonałość i brzydota. Różne wymiary zła, jakimi są cho-
roby, cierpienie, nędza, stanowią jakieś zaburzenie piękna świata. Pierwsi chrześcijanie realistycz-
nie mówią o grzechu pierworodnym, który jest wynikiem niedoskonałości stworzenia, wolnej woli 
i wpływu demonów18 i generalnie podchodzą do piękna z pewna rezerwą. Ambiwalencja Ojców 
Kościoła w podejściu do piękna rodzi się z przekonania, iż zewnętrzny urok może być instrumen-
tem zła, przedmiotem pokusy i bronią uwodzenia, także intelektualnego w dziedzinie prawdy19.

Szczególnie wrażliwa na kategorię piękna jest teologia pisarzy wschodnich, którzy podkreśla-
ją źródłowe piękno Boga nadając estetyce zdecydowany rys teocentryczny. Wrażliwość estetycz-
na wschodnich chrześcijan stopniowo z biegiem wieków znajduje swój wyraz w pięknie ikon oraz 
w pięknie liturgii. Nie ulega wątpliwości, że chrześcijańska teologia piękna okresu patrystycznego, 
i nie tylko, osiąga swój szczyt w myśli św. Augustyna z Hippony20. Joseph Tscholl twierdzi, że „ża-
den teolog nie zajmował się w takim zakresie i z taką głębią teologią piękna jak Augustyn. Jego 
teologia jest mocno nasycona elementami estetycznymi zarówno w słownictwie, jak i w treści”21. 
Hans urs von Balthasar słusznie zauważa, ze samo nawrócenie Augustyna jest przejściem od es-
tetyzmu do religijności, jest to nawrócenie od estetyki wspólnej wszystkim do estetyki wyższej22. 
Nawrócony Augustyn inaczej patrzy na rzeczy piękne, one stają się okazją do zachwytu nad pięk-
nem Boga, a więc u niego kontemplacja estetyczna przechodzi w kontemplację mistyczną. Opisu-
jąc swoje nawrócenie, Augustyn używa kategorii estetycznych i mówi o pięknie Boga i swojej brzy-
docie: „Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa, późno Cię umiłowałem. W głę-
bi duszy byłaś, a ja się błąkałem po bezdrożach i tam Ciebie szukałem, biegnąc bezładnie ku rze-
czom pięknym, które stworzyłaś. Ze mną byłaś, a ja nie byłem z Tobą. One mnie więziły z dala od 
Ciebie − rzeczy, które by nie istniały, gdyby w Tobie nie były. Zawołałaś, rzuciłaś wyzwanie, roz-
darłaś głuchotę moją. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica, rozświetliłaś głuchotę moją. Rozla-
łaś woń, odetchnąłem nią − i oto dyszę pragnieniem Ciebie. Skosztowałem − i oto głodny jestem, 
i łaknę. Dotknęłaś mnie − i zapłonąłem tęsknotą za pokojem Twoim”23. 

16 Clemens Alexandrinus, Paedagogus 3, 11: PG 8, 626.
17 Por. B. Pouderon, Le concept de beauté chez les Apologistes grecs, “Revue Connaissance des Pères de l’Église” 
111(2008), s. 18.
18 P. Turzyński, dz. cyt., s. 45.
19 Zob. Tamże.
20 J. Tscholl, Dio e il bello in sant’Agostino, Milano 1996, s. 145.
21 Por. H. U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna. 2. Modele teologiczne. Część 1. Od Ireneusza do Bonawen-
tury, Kraków 2007, s. 93.
22 Confessiones 10, 27, 38: CSEL 33/1, 255 − Sero te amavi, pulchritudo tam antiqua et tam nova, sero te amavi! Et ecce 
intus eras et ego foris et ibi te quarebam et in ista formosa, quae fecisti, deformis inruebam. Maecum eras, et tecum 
non eram. Ea me tenebant longe a te, quae si in te non essent, non essent. Vocasti et clamasti et rupisti surditatem 
meam, coruscasti, splenduisti et fugasti caecitatem meam, fragrasti, et duxi spiritum et anhelo tibi, gustavi, et esurio 
et sitio, tetigisti me, et exarsi in pacem tuam.
23 Confessiones 4, 13, 20: CSEL 33/1, 80.

W życiu i myśli Augustyna dokonuje się wewnętrzna wędrówka, która polega na wstępowa-
niu od miłości rzeczy cielesnych do odkrycia i miłości rzeczy duchowych oraz samego Boga. Do-
świadczenie estetyczne rzeczy pięknych niższego rzędu sprawia, że stwierdza w Wyznaniach”: „Ko-
chamy tylko to, co jest piękne. Ale wobec tego pada pytanie: czym jest piękno?”24. Bardzo cieka-
we jest u Augustyna to połączenie miłości i piękna oraz przekonanie, że Bóg jest zwornikiem i za-
sadą jedności. Miłość łączy w Bogu dobro, piękno i prawdę, bowiem „dobro, które nie jest kocha-
ne nie może być w pełni posiadane ani poznane”25. Estetyka łączy się w naturalny sposób z etyką. 
Bóg jest Najwyższym Dobrem i Pięknem, Stwórcą i Źródłem wszelkiego dobra, wszelkiego pięk-
na i każdej prawdy, ale również, jako taki, jest największą tęsknotą ludzkiego serca. Biskup Hippo-
ny zdaje sobie sprawę z subiektywnych i obiektywnych uwarunkowań piękna i wydaje się, że osta-
tecznie znajduje realistyczne rozwiązanie problemu piękna. Najpierw Augustyn, jako młody mi-
łośnik piękna powiedział, że rzeczy są piękne, ponieważ się podobają, ale po nawróceniu zmienił 
porządek i twierdzi, iż rzeczy podobają się, ponieważ są piękne26. Istotne jest dla niego odkrycie 
Boga jako Źródła i Miary piękna, jako obiektywnej podstawy wszystkich rzeczy pięknych.

W  estetyce Augustyna z  Hippony znajdujemy kategorie obiektywne, uchwytne rozumowo, 
które nie są jedynie formami myśli, lecz mają swoją wartość ontyczną i decydują o pięknie. Są to 
porządek, jedność i światło. Kategoria porządku odpowiada greckiej idei harmonii oraz łacińskiej 
idei odpowiedniości (aptum)27. Jedność łączy się z całością i kategorią proporcji, symetrii i zasadą 
tożsamości. Wydaje się, że stanowi ona ostateczne i najwyższe kryterium piękna28. Augustyn de-
finiuje pulchrum jako ciążenie ku jedności29. Jeśli chodzi o światło to „augustyńska estetyka świa-
tła jest dłużniczką koncepcji neoplatońskiej”30, ale generalnie starożytna myśl, także w retoryce, 
podkreślała ideę claritas zbieżną z pojęciem światła, jako kategorią piękna. U Autora Wyznań jed-
nak dominuje ujęcie biblijne, a mówiąc ściśle koncepcja światła związana z teologią św. Jana, któ-
ry przede wszystkim Boga określa jako światłość.

Augustyn po nawróceniu impuls do mówienia o pięknie znajduje już nie tylko w swojej wrażli-
wości i wyczuciu estetycznym, ale w tekstach biblijnych. Okazją stają się homilie oraz komentarze 
do opisu stworzenia z Księgi Rodzaju oraz Psalmy a także teksty chrystologiczne ze Starego i No-
wego Testamentu. Hipponata w swoich tekstach objawia się jako ktoś, kto potrafi dowartościo-
wać nawet piękno najmniejszego rzędu, często mówi o pięknie stworzenia, o pięknie aniołów, na-
wet o pięknie świata materialnego, ale także o pięknie człowieka. „Piękno w jego ujęciu nie jest 
super wartością dodaną do niektórych bytów, ale ono objawia się w rozumnej i uporządkowanej 
zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie, w stosunku do innych rzeczy, naturze każdego bytu”31. 
Ponadto Augustyn wiele razy podkreśla, że wyłącznym motywem stworzenia niektórych bytów 
jest motyw estetyczny32.

Fascynujące są rozważania dotyczące piękna Chrystusa, o którym Psalm 44 mówi, że jest „naj-
piękniejszy z synów ludzkich” (Ps 44, 3), a prorok Izajasz, zapowiadając cierpiącego Sługę Jahwe, 
stwierdza, że „nie miał wdzięku ani blasku, aby na niego patrzeć” (Iz 53, 2). Augustyn tak komentu-
je paradoks brzydoty Chrystusa na krzyżu: „deformacja Chrystusa czyni cię uformowanym. Gdyby 
On nie chciał być zdeformowany, nigdy byś nie odzyskał formy, którą straciłeś. Był zdeformowany, 
gdy wisiał na krzyżu, ale Jego niekształtność tworzy nasze piękno”33. Bóg potrafi harmonizować 
kontrasty i w Jego wyższej estetyce pozorna sprzeczność odnajduje niezwykłą jedność. W cierpią-
cym na krzyżu i zdeformowanym Synu Bożym zostaje przekroczona charakterystyczna i tradycyj-
na estetyka grecka a jaśnieje ukryte i tajemnicze piękno Boga oraz Jego miłości, zostaje „zerwana 

24 De diversis questionibus 35, 1: CC 34A, 112 – Quamquam bonum quod non amatur nemo potest perfecte habere vel 
nosse.
25 Por. De vera religione 32, 59: CC 32, 226 − Et prius quaeram utrum ideo pulchra sint, quia delectant; an ideo delec-
tent, quia pulchra sunt. Hic mihi sine dubitatione respondebitur, ideo delectare quia pulchra sunt. Zob. R. Piccolomini, 
Introduzione, [w:] Sant’Agostino, La bellezza, Roma 1995, s. 24. Zob. U. Eco, Arte e bellezza nell’estetica medievale, 
Milano 1998, s. 71.
26 Por. L. Rey Altuña, Implicationes éticas de la estética augustiniana, “Augustinus” 33(1988) s. 300.
27 Por. K. Svoboda, L’Esthétique de saint Augustin et ses sources, Brno 1933, s. 168 i 196.
28 Zob. P. Turzyński, dz. cyt., s. 130-142.
29 Zob. Tamże, s. 156.
30 P. Turzyński, dz. cyt., s. 471.
31 Por. Tamże.
32 Sermo 27, 6: CC 41, 365 − Deformitas Christi te format. Ille enim si deformis esse noluisset, tu formam quam perdidisti 
non recepisses. Pendebat ergo in cruce deformis, sed deformitas illius pulchritudo nostra erat.
33 P. Turzyński, dz. cyt., s. 477.
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kurtyna piękna złudnego i przemijającego, a objawiło się piękno, przewyższające wszelkie inne 
piękno”34. Estetyka i teologia w sposób niepowtarzalny splatają się w myśli augustyńskiej tworząc 
niezwykłą harmonię. Estetyka znajduje swoje miejsce również w rozważaniach o Bożej Opatrzno-
ści i o Kościele, a także posiada swój wymiar trynitarny35.

W dziele O Trójcy Świętej Augustyn pokazuje jedność Osób Bożych i ich niezwykłe „podobieństwo”, 
które jest równością i tworzy piękno. Ojciec jest miarą i fundamentem jedności, natomiast w Synu 
realizuje się doskonała harmonia i podobieństwo do Ojca z najwyższą proporcją 1 do 1. Natomiast 
Duch Święty stanowi owoc „estetycznej relacji” Ojca i Syna i jest entuzjazmem, radością oraz słody-
czą towarzyszącą wizji doskonałego piękna. „Trójcę Świętą można by u Hipponaty określić jako Stwór-
cę, Mądrość i Szczęście, ale również jako Początek, Piękno i Radość (delectatio)”36. Kategorie piękna 
u Augustyna z Hippony nie występują przypadkowo, spinają całość teologii, łącząc ją silnie z este-
tyką, a nadając wartość estetyczną wszystkim rzeczom, ostatecznie prowadzą do Boga jako źródła, 
pełni i miary piękna. Wydaje się, że takiej estetyki teologicznej chrześcijaństwo nie będzie miało aż 
do czasów szwajcarskiego teologa XX wieku Hansa urs von Balthasara.

Tomasz z Akwinu i powolny dystans do kategorii piękna
W średniowieczu Tomasz z Akwinu (1225-1274), który jest najbardziej znanym przedstawicielem 
myśli chrześcijańskiej tego czasu zasadniczo nie interesuje się zagadnieniami estetycznymi, ale 
w swoim systemie filozoficznym nie mógł ich pominąć. Tatarkiewicz pisze, że metoda scholastycz-
na zestawiająca i przeciwstawiająca pojęcia pomogła mu zauważyć własności piękna, których nie 
zauważali inni bardziej zajmujący się kwestiami estetycznymi37. Jednak Tomasz pisał o  pięknie 
peryferyjnie i tylko wtedy, gdy inne zagadnienia wymagały tego. Znajdziemy u niego wzmianki 
o pięknie w Komentarzu do Sentencji Piotra Lombarda, w De veritate oraz w Sumie teologicznej. Rola 
Tomasza w estetyce polegałaby na przejściu od piękna idealnego platońskiego do piękna empi-
rycznego w rozumieniu Arystotelesa. Tatarkiewicz zauważa, że Tomaszowi udała się rzecz, z któ-
rą nie radzili sobie autorzy starożytni i scholastycy. On oddzielił piękno od dobra, gdyż piękno jest 
przedmiotem kontemplacji a nie dążenia, natomiast dobro odwrotnie jest przedmiotem dążenia, 
a nie kontemplacji. Tomasz zaznaczył, że „o dobro zabiegamy, a nie oglądamy go; piękno jest for-
mą, którą oglądamy, dobro zaś celem, do którego dążymy. Aby zaspokoić pożądanie dobra trze-
ba je posiąść, aby zaś zaspokoić pożądanie piękna wystarcza posiąść jego obraz”38. Chociaż dobro 
i piękno u Tomasza pojęciowo są rozróżnione39 to jednak nie przeszkadza mu pokazywać, że rów-
nocześnie występują łącznie i są ze sobą powiązane, jako różne własności tego samego bytu, bo-
wiem rzeczy dobre są piękne, a piękne są dobre.

Natomiast w Sumie teologicznej Tomasz podaje następującą definicję piękna: „piękno wymaga 
spełnienia trzech warunków: pierwszym jest integralność, czyli doskonałość rzeczy, to bowiem co 
ma braki, jest już przez to brzydkie; drugim jest właściwa proporcja, czyli harmonia; trzecim zaś 
blask - dlatego też rzeczy, które mają błyszczącą barwę, nazywamy pięknymi”40. Obiektywnymi 
elementami piękna byłyby więc integralność czyli zupełność, proporcja i jedność oraz blask w ro-
zumieniu zarówno dosłownym jak i przenośnym. Ten drugi element równocześnie zakłada różno-
rodność, bowiem monotonia nuży, natomiast wielość różnych elementów powiązanych we wza-
jemnych relacjach i w jedności tworzy piękno. Według Tomasza struktura wewnętrzna z jej pro-
porcjonalnością i  integralnością stanowi formę substancjalną rzeczy i  jest tworzywem piękna41. 
Z kolei blask można rozumieć jako „wspaniałość ontyczną” tej substancjalnej formy, która objawia 
się ludzkiemu umysłowi42. Chociaż w traktacie De Veritate Tomasz z Akwinu nie zaliczył piękna do 
transcendentalnych atrybutów bytu to jednak wydaje się, że powiązanie kategorii obiektywnych 
piękna z formą substancjalną rzeczy mówi o transcendentalnym wymiarze piękna i jest koherent-
ne z tomistyczną metafizyką43.

34 Zob. Tamże, s. 429-440.
35 Tamże, s. 479. 
36 Por. W. Tatarkiewicz, Historia estetyki, t. 2, s. 268.
37 Tamże, s. 271.
38 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna I-II, q. 27, a 1 ad 3 – pulchrum est idem bono sola ratione differens.
39 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna I, q. 39, a 8.
40 Por. S. Kowalczyk, Metafizyka ogólna, Lublin 1998, s. 133.
41 Por. J. Maritain, Sztuka i madrość, Poznań 1936, s. 27.
42 Por. S. Kowalczyk, Metafizyka ogólna, Lublin 1998, s. 136.
43 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna I, q. 27 a 1, ad 3.

Tomasz dostrzegł także i mocno zaakcentował subiektywny element piękna związany z jego 
przeżyciem. W Sumie teologicznej pisał: „pięknym zowie się to, czego samo postrzeżenie podoba 
się”44 oraz te rzeczy są „piękne, które widziane podobają się”45. Eksponuje on dwa istotne elementy 
związane z płaszczyzną subiektywnego przeżycia: poznanie i upodobanie. W takim poznaniu nie 
chodzi bynajmniej tylko o zawężenie do zmysłu wzroku czy samych władz zmysłowych, bowiem 
chociaż biorą one udział w kontemplacji piękna to jednak w doświadczeniu estetycznym intelekt 
nie traci swojej kierowniczej roli. Kontemplacja piękna jako poznanie bezpojęciowe jest pewne-
go rodzaju intuicją intelektualną wykorzystującą dane poznania zmysłowego. Znawcy i komenta-
torzy myśli Tomasza z Akwinu jego stanowisko w tej kwestii nazywają estetycznym intelektuali-
zmem�. Upodobanie jest drugim elementem piękna, który jest zaangażowaniem władz pożądaw-
czych w doświadczeniu estetycznym. Tomasz zauważa, że piękne rzeczy oddziaływują zarówno 
na sferę umysłowo-wolitywną jak i emocjonalno-zmysłową.

Warto również zauważyć, że tomaszowa teoria piękna nie dotyczyła sztuki, a z drugiej strony 
teoria sztuki nie dotyczyła piękna. Można powiedzieć, że piękno dla Tomasza jest „pewnym spo-
sobem rozumiejącego byt odniesienia do świata, który nie pokrywa się ani z teoretycznym, ani 
z praktycznym odniesieniem do świata”46.

 Wydaje się, że w tomaszowej wizji jest kilka elementów, które razem z innymi okoliczno-
ściami zaowocowały tym, że chrześcijańscy myśliciele w późniejszych wiekach nabrali w teologii 
dystansu do kategorii piękna. Są to: po pierwsze zaznaczenie różnicy między dobrem i pięknem, 
po drugie mocny akcent na prawdę, po trzecie wyrażone wprost wątpliwości czy piękno jest jed-
nym z transcendentaliów oraz po czwarte mocne zaakcentowanie subiektywnych elementów pięk-
na. 

Narodziny odrębnej estetyki i teologiczna nieufność wobec piękna
W pewnym momencie swego rozwoju teologia zmarginalizowała kategorię piękna umieszczając 
ją poza zasięgiem swoich zainteresowań. Może jedynie u niektórych myślicieli zajmowała się nią 
peryferyjnie i akcydentalnie. Natomiast wydaje się, że współczesny świat, przeżywając kryzys ra-
cjonalizmu, szuka, zarówno w filozofii jak i w teologii, dojścia do prawdy innymi, alternatywnymi, 
czy też ostatecznie komplementarnymi drogami. Wspomniany Hans Urs von Balthasar, przedsta-
wiając dzieje rozwoju i redukcji estetyki teologicznej, podejmuje zagadnienie tak zwanej deeste-
tyzacji teologii w katolicyzmie. Opisując jej przejawy, wymienia przede wszystkim zajęcie się praw-
dami Objawienia na poziomie danych historycznych. Teologowie byli przekonani, że dane histo-
ryczne miały prowadzić do aktu wiary, a to z kolei do teologii rozumianej jako prawdziwa i rzeczy-
wista wiedza. Jednak słusznie zauważa Balthasar, że sam akt wiary jest możliwy dzięki realnemu 
i zawsze obecnemu pojęciu piękna, bowiem rodzi się z zachwytu, który jest ukryty i czasem na-
wet niewyartykułowany47.

Być może dystans do kategorii piękna u pisarzy chrześcijańskich był także sprowokowany wy-
odrębnieniem się estetyki jako osobnej dziedziny filozofii, gdyż to sprawiło, że kategoria piękna 
została odizolowana od refleksji o Bogu z którą była związana przez wieki. Trzeba pamiętać, ze es-
tetyka jako systematycznie prowadzony namysł nad pięknem i sztuką jest bez wątpienia najmłod-
szą dziedziną filozofii. Explicite pojawiła się w XVIII wieku za sprawą Aleksandra Gottlieba Baum-
gartena (1714-1762), który wyznaczył jej zadanie opisywania procesów poznawczych. Wydaje się, 
że Baumgarten estetykę, której poświęcił całe dzieło de facto traktował jako gałąź epistemologii. 
Ten niemiecki filozof wprost określił nową gałąź filozofii jako naukę zmysłowego poznania. We-
dług niego zmysły posiadają swoją własną rację, której nie zna rozum i szukają w rzeczach odpo-
wiedniego „smaku”. Przedmiotem osądu zmysłowego jest według niego przyjemność48. Przy de-
finicji nowej nauki Baumgarten podaje w nawiasie inne określenia szczegółowe estetyki. Są to: 
teoria sztuk wyzwolonych, niższa gnozeologia, sztuka pięknego myślenia, sztuka władzy analo-
gicznej do rozumu. Ciekawe jest to, że termin „sztuki wyzwolone” oznacza dla Baumgartena zwią-

44 Tomasz z Akwinu, Suma teologiczna I, q. 5, a. 4, ad 1.
45 Por. S. Kowalczyk, Metafizyka ogólna, Lublin 1998, s. 135.
46 G. Pöltner, Esteyka filozoficzna, Kraków 2011, s. 54.
47 Por. H. U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna. 1. Kontemplacja postaci, Kraków 2008, s. 59–66.
48 Por. P. Kozak, Od retoryki do estetyki. „Aesthetica” Alexsandra Gottlieba Baumgartena, Forum Artis Rhetoricae 
1(2011) s. 51.
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zek sztuk pięknych i nauki oraz poznania jako takiego49. Zauważa on, że człowiek posiada pew-
ną sprawność estetyczną, którą może ćwiczyć jako władzę duszy. Będzie mówił o pewnych kryte-
riach pięknego poznania jednak nie będą one miały charakteru ontycznego a jedynie gnozeolo-
giczny50. Takimi kategoriami są dla niego jedność, która buduje spójność estetyczną, oraz jasność 
przybierająca postać zrozumiałości i komunikatywności. Nie ulega wątpliwości, że Baumgarten 
ma wielkie zasługi dla estetyki jako nauki, ale równocześnie otwiera on szeroko drogę pewnemu 
istniejącemu od starożytności nurtowi filozoficznemu, który kategorię piękna ogranicza do pięk-
nego myślenia, do teorii poznania i ostatecznie do sztuki. A jednak dla samej idei piękna łączność 
ze strukturami bytu jest czymś konstytutywnym i stanowi podstawę jakiejkolwiek obiektywizacji. 
Takie przesunięcie pojęcia piękna i estetyki w stronę sztuki i subiektywizmu sprawiło, że myślicie-
le chrześcijańscy (z małymi wyjątkami) od XVIII wieku nie podejmowali zagadnień estetycznych, 
traktując je jako drugorzędne.

Główne zarzuty artykułowane w różnych momentach rozwoju teologii w stosunku do doświad-
czenia estetycznego to wspomniany już przede wszystkim subiektywizm i zewnętrzny estetyzm, 
który łatwo dryfuje w kierunku banału. Trzeba zauważyć, że te wątpliwości wypowiada Kardynał 
Joseph Ratzinger i stawiając pytanie o łączność piękna z bytem, próbuje w swoich dziełach dowar-
tościować kategorię piękna. Pyta: czy rzeczywiście estetyka jest tylko ucieczką w irracjonalizm, czy 
chodzi w niej wyłącznie o mierny estetyzm zewnętrzny?51. W swoich dziełach przyszły Papież Be-
nedykt XVI pokazuje, że estetyka ma wielkie znaczenie i wartość. Dzięki estetyce racjonalizm, któ-
ry stanowi jakąś istotę człowieczeństwa, pozbawiony jest swojej sztywności i zdobywa siłę przy-
ciągania, a w ten sposób zyskuje możliwość oddziaływania na człowieka. Augustyńskie pytanie czy 
rzeczy są piękne, bo się podobają, czy też podobają się, bo są piękne u Józefa Ratzingera brzmi 
trochę inaczej i jest pytaniem o realność piękna: czy piękno jest jedynie iluzją, wytworem ludz-
kiej świadomości i wyobraźni, a w konsekwencji czy jest tylko pewnego rodzaju kłamstwem i ku-
szeniem? Okazuje się, że zagadnienia estetyczne wchodzą na niebezpieczny teren graniczny mię-
dzy realistyczną metafizyką a teorią poznania powiązaną z ludzką subiektywnością. Ale czy to za-
wieszenie między subiektywnością a obiektywnością powinno być motywem odrzucenia estetyki 
i zerwania wszystkich jej relacji z teologią, czy raczej powinno być odebrane jako okazja do ocale-
nia obydwu, zarówno estetyki, jej obiektywnych i ontycznych podstaw, jak i do ocalenia siły przy-
ciągania teologii? Warto dodać, że chrześcijaństwo artykułuje niepokoje ludzi wszystkich czasów, 
którzy lękają się, by piękno nie było kłamstwem i by to, co brzydkie i wulgarne nie stanowiło o tak 
zwanej prawdziwej rzeczywistości52.

Dzieło Balthasara - Wielki powrót piękna do teologii
Wielki powrót piękna do refleksji teologicznej jest bez wątpienia zasługą szwajcarskiego teolo-
ga Hansa urs von Balthasara. Podstawowym jego dziełem jest „Chwała”. Jest on przekonany, że 
do współczesnego człowieka z charakterem pozytywistyczno-ateistycznym, ślepego na filozofię 
i teologię przemówić mogą kategorie estetyczne, które jako jedyne są w stanie wprowadzić w za-
chwyt. Według Balthasara prawda i dobro wydają się słabe, aby pociągnąć współczesnego czło-
wieka ku wierze. Obok nich znajduje się jednak inny wymiar istnienia, który nie jest odkrywany 
rozumem, ale sercem oraz wrażliwością emocjonalną wyrażoną zachwytem i kontemplacją. Hans 
Urs von Balthasar napisał, że: „Piękno jako niepojęty blask otacza podwójną gwiazdę prawdy i do-
bra oraz ich nierozerwalne odniesienie do siebie”53. Estetyczna wrażliwość Hansa Ursa von Baltha-
sar została ukształtowana przez muzykę, szczególnie Mozarta, literaturę piękną, tłumaczenia po-
ezji i fascynację Ojcami Kościoła. To bogactwo zainteresowań i studiów ukształtowało w nim sym-
foniczne widzenie rzeczywistości54. Według Balthasara filozoficznemu pięknu odpowiada piękno 
w wymiarze teologicznym, rozumiane jako chwała i wspaniałość. Piękno stanowi transcendental-
ną właściwość bytu, gdyż jest istotnym przymiotem Boga Stwórcy55.
49 Por. Tamże, s. 54.
50 Por. Tamże, s. 59.
51 Por. J. Ratzinger, La bellezza. La Chiesa, Roma-Castel Bolognese 2005, s. 21.
52 Por. Tamże, s. 22.
53 Por. H. U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna. 1. Kontemplacja postaci, Kraków 2008, s. 16.
54 Por. E. Piotrowski, Zobaczyć Chwałę — teologiczna estetyka (Herrlichkeit), http://www.opoka.org.pl/biblioteka/T/
TH/THO/balthasar_02.html#
55 Por. M. Pyc, Forma Jezusa Chrystusa i jego percepcja w estetyce teologicznej Hansa Ursa von Balthasara, Poznańskie 
Studia Teologiczne t. IX, s. 149.

Hans Urs von Balthasar wydobywa kategorię piękna z biblijnej kontemplacji „chwały Bożej”. 
Bóg Stwórca wszystkiego jest piękny w sposób sobie właściwy, budzi upodobanie i  jest godny 
miłości. On jest źródłem każdego innego piękna. Taka była teologia wczesnego chrześcijaństwa 
a zwłaszcza ujęcia Augustyna z Hippony i Dionizego Pseudoareopagity. Nawiązując do tych ko-
rzeni Szwajcarski Teolog próbuje zrehabilitować pojęcie piękna w teologii i postuluje stworzenie 
estetyki teologicznej.  Jest ona według niego teologią, „która nie posługuje się w pierwszym rzę-
dzie poza-teologicznymi kategoriami świeckiej estetyki filozoficznej, (...) ale swą naukę o pięknie 
wydobywa z danych samego Objawienia, przy pomocy metod ściśle teologicznych”56. Teologicz-
na estetyka to nauka o postrzeganiu wspaniałości i piękna Boga, objawiającej się w przestrzeni 
ludzkiej historii, w szeroko pojętej humanistyce, literaturze i metafizyce, w historii Izraela i w Oso-
bie Jezusa Chrystusa jako pełni. Balthasar przywraca więc pięknu jego właściwe miejsce. Jest ono 
porywającą manifestacją wspaniałości Boga w świecie i historii. Piękno świata, piękno człowieka 
zarówno w jego wymiarze cielesnym i duchowym, piękno cnót, duchowe piękno przyjaźni i miło-
ści oraz prawdziwa sztuka mają udział w manifestacji boskiej wspaniałości. Dlatego nie mogą dzi-
wić twierdzenia, że piękno „ostatnim słowem, na które waży się myślący rozum, ponieważ ono wy-
brzmiewa jako niepojęty splendor podwójnej gwiazdy prawdy i dobra”57.

Dla Balthasara przestrzeń estetyczna nie jest drugorzędna czy niższa od przestrzeni myślenia 
(prawda) i przestrzeni postępowania (dobro), jest nieredukowalna do żadnej innej sfery i zasługu-
je, aby stanąć w centrum teologii58. Transcendentalia nie mogą być od siebie odseparowane. Mar-
ginalizowanie jednego z nich sprawia, że wszystkie tracą swoją moc. Pozostają one zawsze w nie-
rozerwalnej perychorezie, dlatego mówiąc o estetyce i o pięknie trzeba się równocześnie odwoły-
wać do logiki i etyki, prawdy i dobra59. Fundamentalnym słowem estetyki teologicznej jest wspa-
niałość i chwała, które zauważone powodują powstanie adoracyjnego dystansu i przepełnione-
go uwielbieniem posłuszeństwa60. Balthasar jest przekonany, że dostrzeżenie piękna Boga było-
by jakimś antidotum na niewiarę. W takim ujęciu estetycznym teologii Bóg nie przychodzi do nas 
w pierwszym rzędzie jako Nauczyciel Prawdy, czy jako sama Prawda, nie przychodzi również tylko 
jako Odkupiciel, by zrealizować określone dobro, ale przychodzi, by ukazać siebie samego, swoje 
niewyobrażalne piękno i pragnie opromienić wszystkich wspaniałością swej trynitarnej miłości61. 
Piękno Boga jaśnieje również w paradoksie męki i śmierci Syna Bożego na krzyżu, bowiem na za-
sadzie kontrastu im bardziej zewnętrznie nie ma On wdzięku ani blasku tym bardziej jaśnieje Jego 
ofiarna i uniżająca się miłość do Boga Ojca i do każdego człowieka.

Pod koniec XX i na początku XXI wieku epokowe dzieło Hansa urs von Balthasara, wielkiego 
teologa z Bazylei, przyniosło ponowne zainteresowanie się teologii kategoriami piękna. Powstały 
w ostatnich dziesięcioleciach liczne publikacje dotyczące estetyki teologicznej. Należy tu wymie-
nić dzieła takich autorów jak: Richard Harries62, John Navone63, Carlos Mendoza-Alvarez64, Richard 
Viladesau65, Bruno Forte66, Alejandro García-Rivera67, Patrick Sherry68, Gesa Elsbeth Thiessen69, Ste-
phan van Erp70, André-Marie Jerumanis71 oraz w Polsce Karol Klauza72 i Witold Kawecki73. Zainte-

56 H. U. Von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna. 1. Kontemplacja postaci,  dz. cyt., s. 100.
57 Por. E. Piotrowski, Hans urs von Balthasar, Kraków 2005.
58 Por. M. Pyc, Forma Jezusa Chrystusa i jego percepcja w estetyce teologicznej Hansa Ursa von Balthasara, Poznańskie 
Studia Teologiczne t. IX, s. 147.
59 Por. Hans Urs von Balthasar, Herrlichkeit. Eine theologische Ästhetik. Band III/2. Theologie. Teil II: Neuer Bund, 
Einsiedeln 1969, s. 224.
60 Por. Hans Urs von Balthasar, Glaubhaft ist nur Liebe, Einsiedeln 1963, s. 36-39.
61 Por. M. Pyc, Forma Jezusa Chrystusa i jego percepcja w estetyce teologicznej Hansa Ursa von Balthasara, „Poznańskie 
Studia Teologiczne” 9(2000) s. 149.
62 Zob. R. Harries, Art and the Beauty of God. A Christian Understanding, London, New York 1993.
63 Zob. J. Navone, Toward a Theology of Beauty, Collegeville, Minnesota 1996. 
64 Zob. C. Mendoza-Alvarez, Deus liberans: la Revelación cristiana en diálogo con la modernidad: los elementos fun-
dacionales de la estética teológica, Fribourg 1996. 
65 Zob. R. Viladesau, Theological Aesthetics. God in imagination, beauty and art, New York, Oxford 1999.
66 Zob. B. Forte, La porta della bellezza. Per un’estetica teologica, Brescia 1999 (dalej = Forte).
67 Zob. A. García-Rivera, The community of the beautiful: a theological aesthetics, Collegeville, Minnesota 1999.
68 Zob. P. Sherry, Spirit and beauty: an introduction to theological aesthetics, London 2002.
69 Zob. G. E. Thiessen, Theological aesthetics: a reader, London 2004.
70 Zob. S. van Erp, The art of theology: Hans Urs von Balthasar’s theological aesthetics and the foundations of faith, 
Leuven, Paris 2004.
71 Zob. A-.M. Jerumanis, L’uomo splendore della gloria di Dio: estetica e morale, Bologna 2005.
72 Zob. K. Klauza, Teokalia. Piękno Boga. Prolegomena do estetyki teologicznej, Lublin 2008.
73 Zob. W. Kawecki, Teologia piękna. Poszukiwanie locus theologicus w kulturze współczesnej, Poznań 2013.
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Czy multimedia to coś nowego?
Sztuka w obliczu rozwoju technologii

resowanie estetyką teologiczną jest z jednej strony powrotem do chrześcijańskich źródeł i myśli 
Ojców Kościoła, a z drugiej przynosi pewne teologiczne ożywienie i wzmocnienie siły ewangeli-
zacyjnej chrześcijaństwa. Wydaje się, również, że dla samej estetyki odkrycie jej powiązania z Bo-
giem, jako źródłem i miarą piękna może stać się zbawienne, zwłaszcza wobec niezwykle silnych 
współczesnych trendów absolutnej subiektywizacji kategorii piękna, które ostatecznie sprawia-
ją, że ginie granica między tym co jest rzeczywiście piękne, a tym co jest brzydotą, a sztuka dry-
fuje ku pustemu estetyzmowi i staje się banalna. Jeśli spojrzymy na niektóre trendy współczesnej 
sztuki to zauważymy w nich zdeformowane, zabite nudą a czasem po prostu zagubione oblicze 
człowieka. Taka sztuka wydaje się odsłaniać desperację, absurdalność istnienia, śmierć i to co ne-
gatywne. A jednak nawet w tym zaciemnionym obrazie chowa się i rozbłyska tęsknota za pięk-
nem. Jest tu jakieś ukryte szukanie zachwytu, który niesie świeżość i sens. Uświadomiona tęsknota 
zawsze otwiera człowieka i nie pozwala zamknąć się w sobie. Naprzeciw takiej tęsknocie za pięk-
nem mogłaby wyjść estetyka teologiczna pokazująca współczesnemu człowiekowi piękno, które 
jest źródłowe, które nie wikła się w zależności, które jest niezależne od ludzkiego poznania i nie-
sie ze sobą zawsze prawdę i dobro oraz głęboki sens. 

Ks. Piotr Turzyński

Autor, ks. kan. dr hab., Wicerektor Wyższego Seminarium Duchownego w Radomiu.

Jeśli jest coś, o czym by się rzekło: 
«Patrz, to coś nowego» – 
to już to było w czasach, 
które były przed nami.1

Parafrazując cytat z księgi Koheleta, natura sztuki oddziałującej na wiele zmysłów2, nie jest 
wcale pomysłem nowym i odkrywczym. Obecny szalony wręcz rozwój technologii, mno-
gość i różnorodność przekazów może na pierwszy rzut oka sprawiać wrażenie przełomu. Co 

za tym idzie, próba klasyfikacji tego, czego doświadczamy w życiu codziennym oraz sztuce, przy-
mnaża podziałów na takie czy inne techniki, na stare czy nowe media i wydaje się przysłaniać nam 
prawdziwą naturę twórczą i dążenia artysty do oddziaływania na odbiorcę, najtrafniej i w sposób 
możliwie doskonały. Czy jednak sam przekaz jest aż tak nowy i odkrywczy, czy to tylko kolejna 
zmiana formy. By spróbować właściwie ocenić to co dzieje się na styku technologii i sztuki, musi-
my zdobyć się na retrospekcję i próbę zdefiniowania tego z jaką rzeczywistością współczesny ar-
tysta musi się mierzyć. 

Łączenie wielopłaszczyznowej artystycznej aktywności człowieka w  jeden zwarty przekaz, 
przewijał się przez wieki w takiej czy innej formie wielokrotnie. W obrębie sztuki barokowej speł-
nieniem syntezy sztuk stał się emblemat, jako gatunek z pogranicza literatury i sztuk plastycznych. 
Późniejsza twórczość Williama Blake’a (malarza i grafika, poety), łącząca harmonijnie różne obsza-
ry swej twórczości w jedną wizję artystyczną, stała się działalnością, która w dobie dojrzałego ro-
mantyzmu określana była jako correspondance des arts3. Romantyczna fascynacja syntezą sztuk, 
sztuką totalną, niewątpliwie ma swoją kontynuację w dzisiejszych realiach sztuki związanej z mul-
timediami, kiedy naszym celem staje się pogłębienie przeżycia, wzmocnienie siły oddziaływania 
uczuciowego, a finalnie rozszerzenia przestrzeni, która może oddziaływać w różnych domenach 
życia i aktywności ludzkiej. 

Zanim jednak pokusimy się o analizę rzeczywistości, która miała by być anektowana przez dzi-
siejsze oddziaływanie sztuki, musimy szerzej zastanowić się co przyniósł nam XX wiek wraz z jego 
implikacjami. Naturalnie wielorakość aspektów i zmian nie jest tu możliwa do omówienia, dlatego 
też uwaga winna być skupiona na aspektach i korelacjach, które występują w wielu interdyscypli-
narnych kierunkach i dążeniach ówczesnych ludzi, a które jako wątki przyczynowo skutkowe dziś 
owocują zastaną przez nas rzeczywistością na styku sztuki, socjotechniki i technologii. 

Od samego początku XX wiek nacechowany był działaniami globalnymi, totalnymi nierzadko 
totalitarnymi i na szeroką skalę. 

Wszystko miało być większe, doskonalsze, szybsze i... nowe. 
Doskonalsze z racji rosnących możliwości wprowadzania idei w rzeczywistość. Z początkiem XX 
wieku człowiek wzbił się w przestworza4, stworzył pływające po oceanie pałace5, by finalnie się-
gnąć po wręcz szalone koncepcje. Przykładem może być tutaj projekt Atlantropa6. 
1 Księga Koheleta 1, 10.
2 Obecne multimedia egzystujące w mediach telematycznych oddziałują jedynie na zmysł wzroku i słuchu.
3 Z języka francuskiego - wspólnota sztuk.
4 14, 17 grudnia 1903 roku Wilbur i Orville Wright wzbijają się po raz pierwszy w powietrze samolotem Wright Flyer
5 W 1907 roku Alexander Carlisle, Thomas Andrews i Edward Wilding opracowali koncepcję budowy liniowców klasy Olimpic. 
Podjęto budowę największych obiektów ruchomych owych czasów, liniowców transatlantyckich Olympic, Gigantic i Titanic.
6 Autorem tego projektu był niemiecki architekt Herman Sörgel (1885-1952).
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Projekt zakładał budowę olbrzymiej tamy w Cieśninie Gibraltarskiej, osuszenie w dużej części 
morza Śródziemnego i nawodnienie Sahary. Prace miał być realizowane po pierwszej wojnie świa-
towej jednak nazistowskie Niemcy w owym czasie były już pochłonięte innymi ideami. Po II woj-
nie światowej nastała era atomu, a idee transformacji fizycznej przestrzeni na gigantyczną skalę, 
przestały mieć rację bytu w obliczu możliwego konfliktu nuklearnego. Z tej perspektywy rozwa-
żań sam lot człowieka na księżyc staje się reminiscencją i konsekwencją prac Wernher von Brauna7. 

I tu dochodzimy w naszych rozważaniach do momentu, kiedy uświadomiono sobie, że skoro 
możemy przesyłać obraz z Księżyca, możemy przesyłać go równie szybko znacznie bliżej, a mia-
nowicie w obrębie naszej planety, całej planety, która opasana orbitą Clarka8 skurczyła się w jed-
nej chwili do wioski. Odległość przestała mieć znaczenie. 

Od tej pory wszystko miało być tańsze, doskonalsze, szybsze i... nowe. 
Pojawiły się nowe nośniki masowej wymiany informacji, radio, telewizja, Internet. Staliśmy się tym 
samym, globalną społecznością informacyjną9. Pięć dekad lawinowego rozwoju informatyki i tele-
komunikacji, doprowadziły do chwili kiedy nikt nie kwestionuje słuszności tezy japońskiego uczo-
nego Yonsji Masudy, iż cywilizacja, którą zbudujemy w XXI wieku, nie będzie cywilizacją material-
ną symbolizowaną przez ogromne konstrukcje materialne, ale będzie faktycznie cywilizacją nie-
widoczną: cywilizacją informacyjną. 

Jak pisze Piotr Zawojski „W ten sposób doszło do wzajemnej augmentacji i połączenia ze sobą 
dwóch przestrzeni: fizycznej i cyberprzestrzeni. Analogowy/fizyczny i cyfrowy/wirtualny świat dziś 
tworzą holistyczną przestrzeń integralną – synergiczną oraz komplementarną, będącą syntezą 
świata atomów i bitów, łączącą wirtualne realis z fizycznym virtualis”10. Jest to bardzo trafne spo-
strzeżenie, czy jednak na obecną chwilę uprawnione? Wielu autorów opracowań odnoszących się 
do skutków wdrożenia technologii tematycznych, z różnych pozycji, stara się dokonać opisu i inter-
pretacji cyfrowego przełomu dokonującego się za sprawą technologii digitalnych, stanowiących 
fundament dla formowania się cyberkultury11. Wydaje się jednak, że mamy do czynienia z istotą 
rzeczy o wiele szerszym spektrum zasięgu w kontekście interakcji technologia-sztuka, a co za tym 
idzie, innym postrzeganiu rzeczywistości i sztuki w nim egzystującej. 

Zanim jednak pokusimy się o rozszerzenie tej myśli spróbujmy opisać czym tak na prawdę jest 
„wirtualne realis”, „metamedium”, „telematyka”. Od strony czysto fizycznej media telematyczne 
są niczym innym jak konwergencją różnorodnych środków masowego i indywidualnego przeka-
zu – to między innymi telefon, komputer, Internet, gry komputerowe, telewizja, mikrokompute-
ry, ale również magnetowidy, telewizja kablowa i satelitarna. Telematyka przekracza granicę mię-
dzy technologiami i mediami oraz między komunikowaniem prywatnym i publicznym. Medium 
może być używane zarówno w celach prywatnych jak i publicznych, a także do odbioru i amator-
skiej produkcji, jak na przykład kamera wizyjna i magnetowid12. Wspólnym wykładnikiem dla me-
diów telematycznych, jest centrum które stanowi monitor, (ekran) połączony z komputerem. Urzą-
dzenie do niedawna ułomne z punktu widzenia grafików związanych z „tradycyjnymi” technikami. 

Obok konwergencji technologicznej zachodzi konwergencja ekonomiczna: rynkowa i korpora-
cyjna. Ta druga polega na zbieżności interesów i integracji przedsiębiorstw należących do konwer-
gujących rynków: medialnego, informatycznego, telekomunikacyjnego i rozrywkowego13. Ma to 
bezpośrednie przełożenie na głód związany ze specjalistami z pogranicza sztuki i technologii. Inży-
nieria obrazu i dźwięku jest więc specjalnością interdyscyplinarną, której rdzeniem są informatyka 
i elektronika cyfrowa, wykorzystująca w przemożny sposób osiągnięcia i wiedzę z obszaru estetyki 
graficznej i muzycznej, akustyki i psychofizjologii. Przenikanie się strategii naukowych i artystycz-

7 Niemiecki uczony, jeden z czołowych konstruktorów rakiet, współtwórca pocisków balistycznych V-2, członek par-
tii nazistowskiej, oficer SS, uczestnik amerykańskiego programu kosmicznego, twórca rakiety Saturn V, dzięki której 
Neil Alden Armstrong 21 lipca 1969 jako pierwszy człowiek, stanął na Księżycu.
8 Inaczej orbita geostacjonarna wykorzystywana przez satelity telekomunikacyjne, meteorologiczne, telefonii sate-
litarnej i systemów pozycjonowania takich jak GPS. Po raz pierwszy opisana przez Arthura C. Clarka w październiku 
1945 roku, twórcy książki i scenariusza filmu 2001: Odyseja kosmiczna.
9 Sam termin „społeczeństwo informacyjne” pochodzi z Japonii (johoka shakai), a jako pierwszy użył go w 1963 roku 
Tadao Umesamo.
10 P. Zawojski Digitalne dotknięcia Teoria w praktyce/Praktyka w teorii, s. 1, Szczecin 2010.
11 Tamże s. 6.
12 T. Goban-Klas, Media i komunikowanie masowe. Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu, Warszawa, 2004. 
13 S. Jędrzejewski, P. Francuz Nowe media i komunikacja wizualna, Lublin 2010.

nych w epoce nowych technologii stało się jednym z charakterystycznych wyróżników cyberkul-
tury, czyli nowej formacji technokulturowej opartej na współdziałaniu sztuki, nauki i technologii14.

Jakimi zatem możliwościami dysponuje artysta w „wirtualnym realis” i jak może on dotrzeć do odbiorcy?
Tak naprawdę, a wynika to z modelu psycho-akustycznego człowieka, nie dysponujemy ówcze-
śnie żadnymi środkami i alternatywą, która mogła by konkurować z przekazami multimedialny-
mi. Liczne badania wskazały, iż ogólny odbiór informacji kształtuje się następująco w zależności 
od rodzaju zmysłu jakim dysponuje człowiek15:

 – Wzrok 83 %
 – Słuch 11 %
 – Węch 3,5 %
 – Dotyk 1,5 %
 – Smak 1 %

Tak więc, dominująca rola wzroku, jako zmysłu przodującego w odbieraniu informacji, prede-
stynuje w naturalny sposób przekazy graficzne. 

Trzeba mieć na uwadze, że współczesne „metamedium” jest środowiskiem bardzo dynamicz-
nym i wciąż nowym. Nosi wprawdzie w sobie wiele cech o których rozważaliśmy wcześniej, a któ-
re w bezpośredni sposób są implikacją doświadczeń XX wieku. Należy jednak pamiętać, iż stan 
zastany jest stanem chwilowym. Euforyczny zachwyt cyfrowym społeczeństwem, globalizacją 
wszystkich i wszystkiego chyba mamy już za sobą. Nadmiar informacji doprowadził do jej margi-
nalizowania. Obecnie można zauważyć, erozje monolitycznych i gigantycznych struktur tak cha-
rakterystycznych dla działań XX wieku. Coraz większy odsetek społeczeństwa rezygnuje z obec-

14 P. Zawojski, dz. cyt., s. 6.
15 L. Giblin, Umiejętność postępowania z innymi, Kraków 1993, s. 23.

Ilustracja autorstwa AS. Christ przedstawiająca ideę Atlantropy Sörgela, „Illustrierte Zeitung” (Leipzig), 
sierpień 1931
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ności w wirtualnych społecznościach na rzecz prywatności i autonomii działania. Okazuje się, że 
społeczeństwo nie jest monolitem i nie całe godzi się na bycie podglądanym, śledzonym i anali-
zowanym niczym w powieści George’a Orwella pt. 1984. Prawdopodobnie stąd też wszechobec-
ny trend na odmienność i indywidualizm, który ma swój wyraz w wielu przejawach życia kultural-
nego, czasami przybierając kuriozalne formy. 

Odchodząc od technologicznych uwarunkowań otaczającego nas świata warto skupić się na 
istocie przekazu i jego trafności. W książce Löwgrena i Stoltermana pt. „Thoughtful Interaction De-
sign”16 autorzy odchodzą od omawiania statusu technologii tworzenia interakcji na rzecz rozumie-
nia projektowania interakcji w formie dyscypliny designu. Sama interakcja pojmowana jest w cha-
rakterze kreatywnego poszukiwania rozwiązań, jako refleksja i konwersacja z ograniczeniami i wy-
zwaniami unikalnych sytuacji projektowych. Jak pisze Michał Ostrowicki17 telematyczność środowi-
ska elektronicznego swoiście zawłaszcza sferę odczuć, które znane są ze świata fizycznego – czło-
wiek odnajduje telematyczne doświadczenie jako przynależne środowisku elektronicznemu, lub 
wręcz jako niespotykane w świecie fizycznym, co stwarza potencjał dla ludzkiego doświadczenia 
w elektronicznym realis. Można mówić o trans pozycjonowaniu doświadczenia ze świata fizycz-
nego do rzeczywistości elektronicznego realis. 

Tak więc artysta, decydując się na twórczość w świecie cyfrowym, a nawet jedynie za pomocą 
narzędzi cyfrowych, pragnąc oddziaływać na fizyczność, dotychczas podświadomie godził się na 
„przejście” w inny zdygitalizowany wymiar. Powrót z tego wymiaru do świata fizycznego w takim 
sensie rozumienia procesu twórczego zapewniały mu drukarki i monitory. Sytuację można spara-
frazować do gigantycznego leja, który nieskończenie rozległy, wręcz niewymierzalny, ograniczo-
ny jedynie kreatywnością twórcy i jego wyobraźni, zaczyna się zwężać poprzez ograniczenia ma-
terialne takie jak technologia, by finalnie stanowić platformę lub raczej pomost pomiędzy twór-
cą, a odbiorcą. W takim kontekście zmiana technologii ma wpływ na to jak rozległy jest lej u swe-
go wyjścia, na ile wpływa on na bogactwo doznań estetycznych, jak też na czasoprzestrzeń wy-
stępowania przekazu. Stanem idealnym jest stan, kiedy nasz „lej” zmieni swój kształt w „cylinder”. 
Przewodnik o takich samych możliwościach na wejściu, jak i na wyjściu, wierne odzwierciedlenie 
wizji artysty. 

W takim ujęciu natury twórczej kartka papieru i ołówek podlega takim samym kryteriom oce-
ny jakim podlega komputer, monitor i tablet. Dla istoty przekazu technologia przestaje mieć zna-
czenie. Oddziaływanie na rzeczywistość oraz tak zwane „matamedium” zaczyna mieć jednak ko-
losalne znaczenie z racji zakończenia naszego hipotetycznego „leja”. Początkowo kartka i ołówek 
mają znacznie większą przewagę, ołówek jest narzędziem doskonałym, zamieniającym kreatyw-
ność twórcy od razu na byt materialny, fizyczny obraz na kartce, kartce jednak, która jest tylko jed-
nym egzemplarzem, niepowtarzalnym, ale tylko jako „tu i teraz”. Kiedy jednak ten sam twórca uży-
je medium cyfrowego w procesie twórczym, napotyka na wiele ograniczeń natury fizycznej, jak 
ograniczona rozdzielczość czy liczba stopni nacisku odwzorowująca ruchy ręki. Początkowo jego 
wizja jest jedynie zbiorem definicji, zbiorem danych, które pozostając w świecie cyfrowym poprzez 
telematyczność, będą „wszędzie i zawsze”. Chcąc dorównać jednak kartce papieru musimy ów nie-
namacalny byt urealnić, chociażby poprzez wydruk. 

Co dzieje się jednak kiedy nasz twórczy zamysł jest obrazem ruchomym, wizją interaktywną, 
dźwiękiem? Tutaj kartka papieru już od samego początku staje się wąskim gardłem, złośliwie cia-
snym lejem. Siląc się na zapis symboliczny lub wybierając formy umowne i niedopowiedziane, 
zdani jesteśmy na przeciskanie się z przekazem do odbiorcy tracąc na płynności i swobodzie wy-
powiedzi. Przy okazji brniemy w kategoryzowanie twórczości badając jedynie jej aspekt techno-
logiczny. Jest to zupełnie ślepy zaułek, bowiem lawinowy rozwój technologii doprowadzi prędzej 
czy później do tak rozdrobnionych kategorii, że będzie to informacja zupełnie marginalna. Liczyć 
się bowiem będzie jedynie swoboda przekazu, zamysłu twórczego i jego trafność i siła wywoła-
nych przeżyć u odbiorcy. 

Bogactwo form i  treści wypowiedzi znajdujących się, określę to, „po stronie cyfrowej” z  ra-
cji kosztów i ograniczeń, pozostaje zawieszona w tymże wirtualnym, nienamacalnym świecie na 
zawsze, nie próbując nawet anektować rzeczywistości fizycznej. Przytaczając Michała Ostrowic-

16 J. Löwgren, E. Stolterman, Thoughtful Interaction Design. A Design Perspective on Information Technology, Cam-
bridge, MA 2007.
17 M. Ostrowicki, Wirtualne realis. Estetyka w epoce elektroniki, Universitas, Kraków 2006.

kiego – wprowadzanie informacji i procesów do Sieci wywołuje naturalne zagęszczenie się cią-
gów komunikacyjnych, co z kolei może powodować zawężanie się procesów w fizyczności lub na-
wet ich wzajemne eliminowanie18. Konkludując i przyrównując to do naszego „twórczego leja” im 
większy będzie przyrost treści bez możliwości ujścia w świecie realnym, tym większy będzie roz-
dźwięk pomiędzy tymi światami i wartościami w nich funkcjonującymi na płaszczyźnie twórczej. 

Czy jest to jednak coś nowego? 
Dokładnie taki sam proces zachodził od wieków pomiędzy odrębnymi społecznościami kulturo-
wymi ludzi i trendami następującymi po sobie w sztuce. Wzajemne przenikanie się idei, czy też in-
spirowanie się wzajemne artystów, zachodzi i teraz, z tą jednak różnicą, że dzieje się to znacznie 
szybciej i na znacznie większą skalę, dzięki telematyce właśnie. 

W medium cyfrowym następuje niestety dewaluacja dzieła jako efektu twórczego. Coś co może 
być reprodukowane w setkach, a nawet tysiącach egzemplarzy bez utraty oryginalności podlega 
prawom rynkowym jak wszystko w dzisiejszym świecie. Zapewne też, nie tego życzyli by sobie 
twórcy działający współcześnie, kiedy starają się w „metamedium” wyegzekwować prawo autor-
skie przynależne dziełu. Dokładnie taka sama zasada powoduje, że rzeczy oryginalne nietuzinko-
we i niepowtarzalne, osiągają dużą wartość. Czy jednak obraz kupiony przez towarzystwo ubezpie-
czeniowe jako lokata i inwestycja kapitału, schowany w czeluściach sejfu nie jest dokładnie prze-
ciwieństwem tego czego pragnął twórca? 

To proste rozumowanie prowadzi nas do jednego wniosku czysty przekaz twórczy nie ma żadnej 
korelacji z atrybutami finansowymi jak też z technologią. Nie pozostaje jednak wyłącznie w świecie 
artysty, opuszczając go, dostaje się do naszego hipotetycznego „leja”, zostaje błyskawicznie kon-
sumowany przez odbiorców. Zaraz potem zostaje skategoryzowany i wyceniony, stając się pro-
duktem. Działo się tak zawsze, przekaz cyfrowy i konwergencja mediów jedynie przyspiesza ten 
proces. Obniża wartość finansową dzieła, jednak z drugiej strony przekaz artysty może oddziały-
wać na wiele zmysłów, stając się potężną siłą, docierając do tak szerokiego grona odbiorców, o ja-
kich mogli tylko marzyć twórcy baroku czy renesansu. 

Czy zatem rozwój technologii coś zmieni w sztuce? Prawdopodobnie zapoczątkuje nowy trend, 
sam zaś proces twórczy oddziałując na odbiorcę będzie się zmagał z „lejem”, który bardziej będzie 
przypominał cylinder. W konsekwencji przepływ informacji poprzez technologię będzie jeszcze 
silniej oddziaływał na odbiorcę. 

Dziś mówimy o dwu światach, cyfrowym i rzeczywistym rozpatrując pomiędzy nimi różnice 
i korelacje. Kolejne jednak materiały i wynalazki mogą na powrót przybliżyć te światy, a nawet 
stworzyć jedną rzeczywistość, gdzie trudno będzie odróżnić składniki cyfrowe od rzeczywistych. 

Czy jest to fikcja?
Kiedy w 1947 roku kanadyjczyk Philip Russell Wallace opublikował teorię19 odnośnie nowego ma-
teriału o nazwie grafen, dzięki swojej grubości jednego atomu, określonego jako pierwszy mate-
riał na ziemi, który byłby jedynie dwuwymiarowy, posiadając jedynie wysokość i szerokość, poja-
wiło się mnóstwo teorii świadczących o tym, że taki materiał nie może istnieć. Kiedy jednak w 2004 
roku został on fizycznie wytworzony posiadając właściwości przewidziane przez Wallace’a ruszy-
ła lawina badań nad tym materiałem i poszukiwania technologii jego taniego wytwarzania20. Gra-
fen jest jedną z alotropowych form węgla. Składa się z pojedynczej warstwy atomów tego pier-
wiastka, tworzących sześcioczłonowe pierścienie21. Okazało się ze jest on twardszy od stali, może 
wyprzeć krzem stosowany w urządzeniach elektronicznych, przyspieszając kilkaset razy ich działa-
nie, natomiast przejrzystość i znakomite przewodnictwo sprawiają, że grafen nadaje się do wytwa-

18 http://www.ostrowicki.art.pl/Umysl%20usieciowiony_przeprogramowanie%20czlowieka.pdf 2014-06-02 16:51.
19 Wallace, P. R. (1947). The Band Structure of Graphite, „Physical Review” 71: 622–634. http://journals.aps.org/pr/
abstract/10.1103/PhysRev.71.622 2014.06.03 20:45.
20 Grafen otrzymywany metodą rozwarstwiania mechanicznego przy użyciu taśmy klejącej z wysokiej jakości grafitu 
jest najdroższą substancją na ziemi i wart jest ok. ok. 100 milionów dolarów za cm2. 
21 http://www.arp.com.pl/wsparcie_innowacyjnosci/grafen.aspx 2014-06-03 21:00.
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Autor, mgr, wieloletni praktyk i wdrożeniowiec aplikacji multimedialnych  
i teleinformatycznych, szef działu IT spółki Sanwil S.A. Od 2008 roku asystent na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego. Uprawia grafikę cyfrową, tworzy aplikacje 
interaktywne 2D i 3D w środowisku sieciowym. 

rzania przejrzystych, zwijanych w rolkę wyświetlaczy dotykowych22. Powstające nowe technologie 
taniego wytwarzania grafenu23 doprowadzą do wprowadzenia tego materiału na szeroką skalę. 

Kwestią czasu jest więc wyrwanie się świata cyfrowego z okowów monitorów i drukarek. Wszyst-
kie przedmioty otaczającego nas świata będą mogły stać się monitorami, fizycznymi projekcjami 
treści cyfrowych, tworząc nową rzeczywistą jakość. Kiedy uświadomimy sobie, że dotknięty przez 
nas przedmiot niczym kameleon będzie mógł zmieniać swoja barwę, wyświetlić animację, a nawet 
zniknąć poprzez odwzorowanie obrazu znajdującego się za nim, otrzymamy wizję świata, w któ-
rym projekt Atlantropa wyda nam się nie tyle niedorzeczny, co prymitywny. 

Kiedy technologia grafenu zostanie rozpowszechniona, dopiero wówczas słowa Piotra Zawoj-
skiego: „W ten sposób doszło do wzajemnej augmentacji i połączenia ze sobą dwóch przestrzeni: 
fizycznej i cyberprzestrzeni” nabiorą właściwej, realnej mocy”. 

Na koniec pozostaje jedynie pytanie 
Czy od chwili, kiedy grafen się upowszechni, wszystko będzie tańsze, doskonalsze, szybsze i... 

nowe?
Nie sądzę.
 

Piotr Kisiel

22 http://pl.wikipedia.org/wiki/Grafen#cite_note-Wallace-1 2014-06-03 21:07.
23 Dzięki naukowcom z Politechniki Łódzkiej i firmie Seco Warwick ze Świebodzina, udało się wyprodukować grafen 
w cenie ok. 300 dolarów za cm2.

Appendix. Nagrobek Jana Tarły w Warszawie 
i zagadnienie jego rekonstrukcji 

(mała architektura w twórczości Jakuba Fontany;
 Plersch i warsztat)

Jacek 
GAJEWSKi

Kilka uwag 

W związku z rozwijającą się dyskusją nad zagadnieniem rekonstrukcji nagrobka (1752-1753), 
projekt: Jakub Fontana, dekoracja rzeźbiarska: Johann Georg Plersch, elementy struktu-
ry architektonicznej: zapewne warsztat kamieniarski Tomasza Góreckiego) woj. sando-

mierskiego Jana Tarły (zm. 1752), pierwotnie wzniesionego w kościele pijarów w Warszawie, w r. 
1834 rozebranego i przeniesionego do kościoła jezuitów pw. Matki Bożej Łaskawej w Warszawie, 
w którym powtórnie ustawiony został (1864) przez rzeźbiarza i przedsiębiorcę Faustyna Cenglera, 
jak również zapowiadając szersze omówienie dotychczasowych propozycji do rekonstrukcji tego 
dzieła w przygotowywanej do druku pracy: Modele do rekonstrukcji nagrobka Jana Tarły w Warsza-
wie, należy podnieść kilka uwag, które nasuwają się w świetle dotychczasowych badań i obserwa-
cji, pokrótce ustosunkowując się także do wspomnianej dyskusji. 

1. W odniesieniu do struktury architektonicznej nagrobka ustalono w badaniach przeprowa-
dzonych w l. 1986-1987/1988 oraz w r. 2010, że w trakcie odbudowy nagrobka w kościele jezuitów 
przeprowadzonej w r. 1864 przez Faustyna Cenglera, struktura nagrobka została zestawiona wła-
ściwie prawidłowo. Wskazują jednoznacznie na to pomiary i  inwentaryzacja fotogrametryczna 
oraz analiza formy poszczególnych elementów struktury, w tym analiza przekrojów poziomych 
na określonej wysokości i analiza profili poszczególnych elementów struktury, a także ujawnione 
w trakcie oględzin (w l. 1986-1987/1988 oraz w r. 2010) stare (tj. XVIII-wieczne, najpewniej z monta-
żu w 1753 r.) spojenia i pozostałości ołowiu, którym zalewano otwory w poszczególnych, łączonych 
ze sobą elementach struktury. Niewielkie niedociągnięcia przy ustawianiu struktury przez Cengle-
ra nastąpiły w partii belkowania obramienia architektonicznego wewnętrznej części struktury, tj. 
portalu i tablicy inskrypcyjnej, które to belkowanie przesunięte nieco zostało w stosunku do obu 
podtrzymujących je herm terminusów i pilastrów, na których hermy zostały osadzone. Nie ma to 
żadnego wpływu na wzajemne relacje kompozycyjne poszczególnych elementów struktury. Na 
podstawie analizy zebranego materiału, stwierdzić można jednoznacznie, że nie ustalono dotąd 
argumentu, który wskazywałby na to jakoby w zestawionej powtórnie przez Cenglera strukturze 
nagrobka „zabrakło ważnych elementów podwyższających i uwysmuklających konstrukcję archi-
tektoniczną (prawdopodobnie „gradusów” portalu i choćby niewielkiego dodatkowego segmentu 
stanowiącego cokół archiwolty [?, tj. zapewne odcinka łuku, który rzekomo miałby się znajdować 
między obramieniem portalu a cokołem obramienia tablicy inskrypcyjnej – p.m. J.G.] i czyniące-
go miejsce dla pierwotnego układu wspaniałych figur z białego marmuru [tj. personifikacji, które 
miałyby być umieszczone przy tablicy inskrypcyjnej, z których umieszczona po stronie heraldycz-
nie lewej miałaby przedstawiać Historię, a umieszczona po prawej rozpaczającą Rzeczpospolitą, 
bądź Polonię – p.m. J.G.]”. Zwróćmy uwagę, że przy takiej „poprawce” projektu Fontany, optycz-
nie „zagęściłaby” się o dodatkowe profile i „kształty” przestrzeń pomiędzy portalem a tablicą in-
skrypcyjną – to po pierwsze, po drugie wyniesiona zostałaby do góry cała środkowa część struk-
tury, tj. tablica inskrypcyjna z obramieniem i wsparty na nim obelisk, którego zwieńczenie stano-
wiące optyczną podstawę dla symbolu Eucharystii trzymanego przez personifikację Wiary (o czym 
niżej) oparłoby się o łuk zamykający całą strukturę od góry. Zwróćmy też uwagę, że płaskie zwień-
czenie obelisku oparte zostałoby o poprowadzone po krzywej wnętrze (podniebie) łuku wieńczą-
cego strukturę, a symbolizującego tęczę – znak „przymierza” między Niebem a Ziemią. Miałoby to 
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nawet swoje ideowe uzasadnienie, gdyby nie umieszczona w górnej partii nagrobka personifika-
cja Wiary prezentująca symbol Eucharystii, która jest owym prawdziwym łącznikiem nieustająco 
jednającym Niebo z Ziemią w liturgii sprawowanej przy ołtarzu. W problematyce eschatologicznej 
odnosi się ona – jak wiadomo – do podniesienia natury ludzkiej przez Ofiarę krzyżową do udziału 
w naturze boskiej i wiecznym bytowaniu w niebie. Oparcie zatem zwieńczenia obelisku (przy pod-
niesieniu wewnętrznej partii struktury) byłoby zniweczeniem całej idei pomnika Tarły. Przy takim 
bowiem rozwiązaniu zwieńczenia struk-
tury nagrobka, trzymany przez perso-
nifikację Wiary symbol Eucharystii był-
by tu zbędny i  nieuzasadniony ideowo. 
Zwróćmy też uwagę, że materiał ikono-
graficzny (zdjęcia fotograficzne przed 
zniszczeniem nagrobka, w  tym zdjęcia 
H. Poddębskiego), w  sposób wiarygod-
ny ukazujący stan podniebia łuku tęczy, 
również nie daje podstaw do przypusz-
czenia, że płaskie zwieńczenie obelisku 
oparte było o podniebie łuku, bądź w ja-
kiś inny sposób z nim zespolone. Nadto, 
przede wszystkim zwrócić należy uwa-
gę, że przy podniesieniu do góry środko-
wej części struktury, ogzymsowanie ob-
ramienia tablicy inskrypcyjnej nie zmie-
ściłoby się pomiędzy przerwanymi odcin-
kami belkowania pilastrów, zaś medalion 
z popiersiem Jana Tarły nasunąłby się na 
dolną partię figury personifikującej Wia-
rę. Podniesienie do góry środkowej części 
struktury – po pierwsze, zmieniłoby har-
monijne, przecież również zaprojektowa-
ne przez Fontanę, proporcje i wzajemne 
stosunki w kompozycji brył i płaszczyzn, 
a także ich relacje w stosunku do propor-
cji, podziałów i kompozycji elementów ze-
wnętrznej ramy struktury architektonicz-
nej, po drugie zaś, wprowadzenie takiego rozwiązania (tj. podniesienie środkowej partii struktury) 
zniweczyłoby efekt nakładania się planów i optycznego wiązania gzymsów przerwanego belkowa-
nia nad pilastrami ze zwieńczeniem obramienia tablicy inskrypcyjnej; efekt ten zaplanowany był 
na ogląd stosowny do sytuacji topograficznej nagrobka, tj. na ogląd z nawy kościoła, pod kątem.

Przy okazji dodajmy, że przypuszczalną ogólną (ale też i dość jednak szczegółową w zakresie 
herm terminusów) inspiracją dla fontanowskiego projektu nagrobka Tarły mógł być jeden z projek-
tów Jean Le Pautre’a na wnętrze z portalem ujętym hermowymi terminusami wkomponowanym 
w strukturę ograniczoną od góry półkolistą arkadą; prawa herma terminusa została powtórzona 
z niewielkimi zmianami przez Fontanę w projekcie nagrobka Tarły. Jakub Fontana, jak wiadomo, 
inspirował się m.in. także projektami Le Pautre’a; wrócimy szczegółowo do tej sprawy w sygnali-
zowanej wyżej pracy (Modele do rekonstrukcji... oraz w innym miejscu). Na zmianę gabarytów we-
wnętrznej części struktury nagrobka (portal z obramieniem, tablica inskrypcyjna z obramieniem, 
obelisk) nie miały też wpływu owe „gradusy”, a raczej jeden stopień z czarnego marmuru (wapie-
nia) dębnickiego, którego fragment (nie wykorzystany przez Cenglera być może ze względu na zły 
stan zachowania) autor niniejszego opracowania zidentyfikował w r. 1986 pomiędzy elementami 
kamieniarki złożonymi na terenie klasztoru jezuitów. Stopień ten, zaokrąglony na bokach (zacho-
wał się fragment z prawej strony) i po wydatnie spłaszczonym łuku lekko wychodzący ku przodo-
wi, wypełniał wewnętrzną przestrzeń pomiędzy węgarami portalu. 

2. Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że figura umieszczona w najwyższej kondygnacji na-
grobka przedstawia personifikację Wiary (wieniec różany na głowie, tunika przepasana na biodrach 

Il. 1. Projekt wnętrza z portalem, J. Le Pautre. 
Wg fot. w zbiorach autora

pancerzem wiary i  miłości,  
1 Tes. 5 8) trzymającą w  rę-
kach atrybut – hostię promie-
nistą z kielichem jako symbol 
Eucharystii. Figura ta niewąt-
pliwie umieszczona była na 
strukturze nagrobka w  taki 
sposób, że atrybut trzymany 
przez nią prawą ręką i pod-
trzymywany od dołu lewą, 
ustawiony był dokładnie na 
osi obelisku, a  zwieńczenie 
obelisku było optyczną „pod-
stawą” atrybutu trzymanego 
przez figurę personifikującą 
Wiarę. Jest zastanawiające, że 
spośród różnych przykładów 
przedstawienia personifika-
cji Wiary z atrybutem odno-
szącym się (obok różanego wieńca) do problematyki Eucharystii jako podstawy i treści wiary, sto-
sunkowo najbliższe do przedstawienia w nagrobku Tarły wydaje się przedstawienie personifikacji 
Wiary na rewersie medalu koronacyjnego Ludwika XVI (1775, medalier królewski P.S.B. Duvivier). 

Niewykluczone, że oba przedstawienia mniej lub bardziej inspirowane były nieznanym nam, 
wspólnym (bądź zbliżonym) francuskim (?) źródłem ikonograficznym (szerzej na ten temat w sy-
gnalizowanej wyżej pracy w przygotowaniu).

3. Ustalono z całkowitą pewnością, że medalion z portretem zmarłego Jana Tarły umieszczony 
był pierwotnie, tj. w projekcie Fontany, u podstawy obelisku i osadzony w łożu specjalnie w tym celu 
wyciętym (in situ, tj. w trakcie montażu dzieła w warszawskim kościele pijarów w r. 1753) w ogzym-
sowaniu obramienia tablicy inskrypcyjnej. Łoże to, zachowało się, a jego kształt i wymiary, tj. głę-
bokość i wysokość, dostosowane były do wymiarów i poprowadzone po formie podstawy me-
dalionu, jednak bez drewnianej i złoconej ramy, w którą medalion był oprawiony i w taki sposób 
ażeby rama zasłaniała ubytki materiału przy łożu, w którym osadzony został medalion (bez ramy).

4. Rekonstrukcji elementów struktury architektonicznej całkowicie nie zachowanych i nie okre-
ślonych pod względem materiałowym (tj. również kolorystycznym, co zwłaszcza dotyczy wypeł-
nienia powierzchni obelisku) – dokonano na podstawie analizy zdjęć fotograficznych oraz analizy 
zebranego do porównań materiału z innych obiektów. W przypadku nie zachowanego wypełnie-
nia powierzchni obelisku, z całkowitą pewnością ustalono, że wypełnienie to wykonane było z mar-
muru (wapienia) zw. różanką paczółtowicką o kolorystyce i użyleniu dobranym właściwie. Zasoby 
tego materiału w łomie, z którego wydobyta została tafla pierwotnie wypełniająca powierzchnię 
obelisku, tj. przed zniszczeniem, uległy wyczerpaniu. 

5. Uszkodzenia i ubytki napisu na tablicy inskrypcyjnej uzupełnione zostały z zachowaniem błę-
dów oryginału (w partiach wymagających uzupełnienia) i skorelowane z zachowanym odpisem 
inskrypcji, który (poprawiony przez kopistę w stosunku do oryginału) zweryfikowany został wtór-
nie, z zachowaniem błędów i skrótów, z napisem na tablicy inskrypcyjnej.

6. Obie kadzielnice ustawione zostały na swoich pierwotnych miejscach (ślady po mocowa-
niu oryginalnym w 1753 r.) i zwrócone prawidłowo ku osi nagrobka, tj. także zgodnie z koncep-
cją Cenglera. 

7. W rekonstrukcji pierwotnego układu figur na strukturze architektonicznej nagrobka przyjęto 
(i, nb., przyjmowano zawsze, tj. w dotychczasowych opisach i analizach nagrobka Tarły, a także w pro-
pozycjach rekonstrukcji nagrobka), że wszystkie rzeźby, które umieszczone zostały w 1864 r. przez 
Cenglera na strukturze nagrobka Tarły, tj. medalion z wizerunkiem Jana Tarły, personifikacja Wiary, 
dwie hermy terminusów, dwa putta, obłok, personifikacja Rzeczypospolitej (rozpoznanej również jako 
Polonia, a wcześniej jako Zofia z Krasińskich wdowa po zm. Janie Tarło) oraz personifikacja Chwały 
(rozpoznanej też jako personifikacja Historii), a także dwie kadzielnice wykonane, jak wszystkie wy-
mienione figury, z białego marmuru karraryjskiego, pochodzą z rozebranego w 1834 r. nagrobka Tar-

Il. 2. Personifikacja Wiary. Fragment rewersu medalu koronacyjnego 
Ludwika XVI, P.S.B. Duvivier, 1775 (złoto, srebro, brąz). Fot. J. Gajewski
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ły w kościele pijarów w Warszawie oraz, że wszystkie one wykonane zostały przez Johanna Georga 
Plerscha, bądź przez Plerscha z udziałem współpracowników warsztatowych. Przyjęcie założenia, że 
wszystkie figury były pierwotnie, tj. w projekcie Jakuba Fontany, umieszczone na strukturze oraz, że 
wykonane zostały przez Plerscha, bądź przez Plerscha z udziałem jego warsztatu, oraz stwierdzenie, 
że struktura architektoniczna została w koncepcji Cenglera zestawiona właściwie prawidłowo, tj. ana-
logicznie jak w kościele pijarów w Warszawie przed demontażem w 1834 r., niejako wymusiło w 2010 
r. na wykonawcach rekonstrukcji nagrobka i układu figur na strukturze architektonicznej taki właśnie 
ich układ z koniecznością rozmieszczenia na strukturze wszystkich figur. W związku z braną również 
pod uwagę w 2010 r., a także pojawiającą się ponownie hipotetyczną koncepcją umieszczenia figur 
puttów jako podtrzymujących medalion z wizerunkiem Jana Tarły, zaś figury personifikującej Chwałę 
(rozpoznawanej również jako Historia) oraz figury personifikującej Rzeczpospolitą (rozpoznawanej 
również jako Polonia, a wcześniej również jako wdowa po zm. Janie Tarło) po obu stronach tablicy 
inskrypcyjnej, należy wskazać, że figury te nie mieszczą się w takiej konfiguracji na wyznaczonych 
polach – to po pierwsze, po drugie – zasłaniałyby częściowo (zwłaszcza w widoku, na który dzie-
ło obliczone było przez projektanta, tj, od strony nawy, w skrócie, ale także w widoku na wprost, 

tj. w prezbiterium kościoła pijarów) 
tablicę inskrypcyjną i, po trzecie, nie 
pasują do tego miejsca optycznie; 
są zbyt małe w stosunku do wolu-
menów zestawionych z nimi (w ta-
kim układzie) herm terminusów. 
Ten negatywny efekt oraz pozosta-
łe niedociągnięcia związane z taką 
właśnie konfiguracją obu personi-
fikacji niwelowało natomiast usta-
wienie ich w wyższej kondygnacji, 
jako figur podtrzymujących meda-
lion z wizerunkiem zmarłego. W ta-
kiej sytuacji, jak również w nawią-
zaniu do układu figur w koncepcji 
Cenglera, jedynym wyjściem było 
umieszczenie obu puttów po pra-
wej stronie najwyższej kondygnacji 
struktury i przydanie im m.in. funk-
cji „trzymaczy” herbu oraz znacze-
nia ideowego związanego z  pro-
blematyką całego nagrobka. Przy 
umieszczeniu obu wspomnianych 
personifikacji jako podtrzymu-
jących medalion z  wizerunkiem 
Tarły, rozpatrywana była również 
możliwość posadowienia obu put-
tów w dolnej kondygnacji nagrob-
ka, jako podtrzymujących z dwóch 
stron tablicę inskrypcyjną. Ponie-
waż także i  w  przypadku umiesz-
czenia po obu stronach tablicy in-
skrypcyjnej obu puttów byłaby ona 
częściowo zasłonięta, zrezygnowa-
no z takiego rozwiązania.

8. Jak wskazaliśmy w  innym 
miejscu, figura personifikująca 
Chwałę (rozpoznawana również 
jako Historia) oraz figura personi-
fikująca Rzeczpospolitą (rozpozna-

Il. 3. Nagrobek woj. sandomierskiego Jana Tarły 
po wtórnym ustawieniu w 1864 r. przez F. Cenglera 
w kościele jezuitów pw. Matki Bożej Łaskawej w Warszawie. 
Wg fot. (około 1920) w zbiorach autora.

wana również jako Polonia, a wcześniej również jako wdowa po zm. Janie Tarło) umieszczone zo-
stały na odbudowanym przez Cenglera nagrobku Tarły „razem”, tj. w podobnej funkcji i na jednym 
poziomie struktury. Ponadto, zwróciliśmy uwagę, że obie te figury są mniejsze i nieproporcjonalne 
w stosunku do pozostałych figur umieszczonych na strukturze nagrobka, tj. w stosunku do obu herm 
terminusów, personifikacji Wiary oraz obu puttów. Przede wszystkim jednak zwróciliśmy uwagę 
na wyraźne różnice pod względem poziomu formalnego, wartości artystycznych, a także stylisty-
ki tych figur w stosunku do pozostałych figur, które rzeczywiście i niewątpliwie wykonane zostały 
przez Plerscha i jego warsztat. Figury obu tych personifikacji są wyraźnie słabsze pod względem 
jakości, a także są inne pod względem formalnym i stylistycznym od rzeźb Plerscha. Inaczej pofał-
dowana jest draperia, inaczej opracowana jej powierzchnia, inny detal anatomiczny pozbawionych 
wyrazu twarzy. Inaczej też zostały wykończone i wypolerowane. Wydaje się, że i materiał – marmur 
karraryjski – pochodzi z innego złoża. Te dwie rzeźby to zupełnie inna jakość w stosunku do pory-
wających stroną formalną i walorami artystycznymi pozostałych figur, które bez najmniejszej wąt-
pliwości są realizacjami Plerscha. Niewątpliwą przesadą jest też określenie obu figur personifika-
cji Chwały (Historii?) i Rzeczypospo-
litej (Polonii?) jako „wspaniałych”. 
Nie ulega wątpliwości, że nie zo-
stały one wykonane przez Plerscha 
i jego warsztat. Uważam, iż można 
wysunąć hipotezę, że te dwie figu-
ry nie tylko nie powstały w warszta-
cie Plerscha, ale też pierwotnie nie 
były związane z nagrobkiem Tarły. 
Być może w 1834 r. zabrano je rów-
nież z kościoła pijarów razem z ro-
zebranym nagrobkiem Tarły, a po-
nieważ przechowywano je razem 
z elementami nagrobka, w 1864 r. 
„wzbogaciły” dzieło ustawione na 
nowo przez Cenglera. Dodajmy 
dla porządku, że niektórzy z bada-
czy próbowali „przypisać” putto 
płaczące (niewątpliwie wykonane 
w warsztacie Plerscha) Faustynowi 
Cenglerowi. 

9. Bez wątpienia natomiast 
Cengler wzbogacił nagrobek Tar-
ły o umieszczone w polu tablicy in-
skrypcyjnej przeniesionej na zamu-
rowany otwór wejściowy: koronę 
rangową hrabiowską, klejnot her-
bowy Topór Tarłów umieszczony 
nad koroną i być może tarczę her-
bową. Układ jest prawidłowy, ale 
całość wygląda niezbyt zbornie, 
stąd wcześniejsze przypuszczenie, 
że tarcza z godłem herbowym mo-
gła pochodzić ze struktury roze-
branej w 1834 r. Ślad tarczy herbo-
wej w miejscu jej wtórnego mon-
tażu (przez Cenglera), tj. w  polu, 
w którym umieszczona była tabli-
ca inskrypcyjna, pozwala przypusz-
czać, że jej kształtem bądź celowo 
nawiązano do wzorów wcześniej-

Il. 4. Nagrobek woj. sandomierskiego 
Jana Tarły. Próba hipotetycznej ograniczonej rekonstrukcji 
pierwotnego wyglądu. Oprac. J. Gajewski
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szych (np. XVII-wiecznych), uzupełniając tarczę ornamentyką rokokową, bądź, co bardziej praw-
dopodobne, tarcza z godłem Topór, której zarys widoczny jest na zdjęciach fotograficznych, zo-
stała dodana już przez Cenglera w 1864 r. Niewykluczone zatem, że na zaprojektowanym przez 
Fontanę nagrobku Jana Tarły, „herb spiżowy Topór, wyzłocony”, który umieszczono na strukturze 
nagrobka, był zbliżony do kartuszy herbowych w innych projektach Fontany: pałacu w Radzyniu, 
w Warszawie – np. w kamienicy Prażmowskich, pałacu Bielińskich, Pałacu Karasia, gmachu Colle-
gium Nobilium, czy np. do kartuszy herbowych w przypisanych przez autora Jakubowi Fontanie 
epitafiach: serc obu żon Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w kościele reformatów w Warsza-
wie, w epitafium Marianny z Czarnkowskich Krasińskiej w kościele par. w Krasnem i epitafium jej 
serca w kościele par. w Węgrowie – „spiżowych [i] wyzłoconych”, a także do kartusza spinającego 
łuk tęczowy w zwieńczeniu nagrobka Tarły. Niewykluczone też, że złocony kartusz herbowy był 
w projekcie Fontany umieszczony w nagrobku Tarły nad portalem do zakrystii, poniżej tablicy in-
skrypcyjnej (o tym niżej).

10. Wypada zatem – w moim przekonaniu – stwierdzić, że badawczą pewność co do pierwot-
nego wyglądu nagrobka Jana Tarły, tj. przed demontażem nagrobka w kościele pijarów, tj. jak za-
projektował nagrobek Jakub Fontana, możemy mieć w stosunku do: 1) struktury architektonicz-
nej nagrobka, 2) miejsca posadowienia figury personifikującej moim zdaniem Wiarę, 3) miejsca po-
sadowienia medalionu z wizerunkiem Tarły, 4) umieszczenia i właściwego ustawienia na struktu-
rze obu kadzielnic, 5) ponad wszelką wątpliwość stwierdzić należy, że w warsztacie Johanna Geo-
rga Plerscha wykonane zostały: medalion z wizerunkiem Jana Tarły, figura personifikująca moim 
zdaniem Wiarę, dwie hermy terminusów, dwie figury puttów, obłok, dwie kadzielnice, nadto 6) jak 
uważam jest niemal pewne, że figura personifikująca moim zdaniem Chwałę i figura personifiku-
jąca moim zdaniem Rzeczpospolitą nie zostały wykonane w warsztacie Plerscha i, prawdopodob-
nie, jako pochodzące z innego obiektu, wtórnie zostały włączone w 1864 r. przez Cenglera w kom-
pozycję nagrobka Jana Tarły. 

11. Można uznać w związku z powyższym, że istnieją podstawy do częściowej i wiarygodnej re-
konstrukcji pierwotnego wyglądu nagrobka Jana Tarły projektu Jakuba Fontany oraz ograniczonej 
hipotetycznej rekonstrukcji dzieła. Wydaje się zatem, iż można przyjąć, że na strukturze architek-
tonicznej nagrobka, która została właściwie prawidłowo (z niewielkimi – jak wskazaliśmy – zmia-
nami) zestawiona, dekoracja rzeźbiarska rozmieszczona była w następującym układzie: 1) z całko-
witą pewnością personifikacja Wiary usytuowana była w najwyższej kondygnacji struktury w taki 
sposób, ażeby jej ręce podtrzymujące symbol Eucharystii były na osi obelisku, a ręka lewa, pod-
trzymująca symbol Eucharystii od dołu, była nieco poniżej zwieńczenia obelisku (w innym miej-
scu podjęliśmy próbę ustalenia sposobu w jaki montowano tę rzeźbę na strukturze nagrobka w r. 
1753), 2) z całkowitą pewnością ujęty w drewnianą i pozłoconą ramę medalion z wizerunkiem Jana 
Tarły umieszczony był w łożu specjalnie w tym celu wyciętym w ogzymsowaniu tablicy inskryp-
cyjnej, in situ, tj. podczas montażu nagrobka w kościele pijarów w r. 1753, 3) z całkowitą pewno-
ścią należy przyjąć, że obie kadzielnice ustawione zostały na gzymsach belkowania podtrzymy-
wanego przez hermy terminusów, 4) prawidłowa lokalizacja tablicy inskrypcyjnej jest oczywi-
sta. Z kolei – ponieważ, jak wszystko wskazuje, figura personifikująca moim zdaniem Chwałę i fi-
gura personifikująca moim zdaniem Rzeczpospolitą, które podtrzymywały w projekcie Cenglera 
medalion z wizerunkiem Jana Tarły, zostały wtórnie przez Cenglera włączone w obręb struktury 
nagrobka – hipotetycznie można przyjąć, że medalion z wizerunkiem Jana Tarły podtrzymywa-
ny był przez oba putta, a zatem podobnie jak w powiązanych z Jakubem Fontaną jako autorem 
projektu: epitafium serc dwóch żon Jerzego Augusta Wandalina Mniszcha w kościele reformatów 
w Warszawie i późniejszym, klasycyzującym już, nagrobku prymasa Adama Ignacego Komorow-
skiego w kolegiacie (ob. katedrze w Łowiczu). Putto płaczące, podtrzymujące z lewej strony meda-
lion z wizerunkiem Tarły, musiało być umieszczone na strukturze nagrobka dokładnie w taki spo-
sób, ażeby pełne ciepła i miłości, wyrażające całą ideę Eucharystii spojrzenie personifikacji Wiary 
padało wprost na pogrążone w rozpaczy, płaczące putto. Hipotetycznie również można przyjąć, 
że kartusz herbowy umieszczony był – jak wspomniano wyżej – na strukturze nagrobka nad wej-
ściem do zakrystii. Niewykluczone, że niewielkie wyszczerbienia, a także otwory, które ujawniły 
się w tym miejscu struktury były pozostałością po mocowaniu kartusza herbowego. Pozostał jesz-
cze jeden element, który bez wątpienia umieszczony był pierwotnie na strukturze nagrobka Tar-
ły – to obłok, który swoimi wymiarami i formą odpowiada lokalizacji w koncepcji Cenglera. Trudno 

jednak stwierdzić, czy jest to prawidłowa lokalizacja tego elementu dekoracji rzeźbiarskiej. Został 
on bowiem wyraźnie przycięty – być może tak było w oryginalnej kompozycji, jednak nie sposób 
wykluczyć i innej możliwości – dopasowania tej rzeźby przez Cenglera w taki sposób, żeby mie-
ściła się właśnie w tym miejscu. Wydaje się jednak, że w całej kompozycji nagrobka nie ma moż-
liwości umieszczenia tego elementu w innym miejscu na strukturze architektonicznej. Niewyklu-
czone zatem, że obłok rzeczywiście pierwotnie umieszczony był w tym miejscu na strukturze na-
grobka i, być może powiązany z innym elementem rzeźbiarskim (puttem?), zaprojektowany został 
jako kompozycyjnie równoważący figurę personifikacji Wiary. Jest to jednak hipoteza, której pod-
stawą są jedynie subiektywne przesłanki.

12. Celem podjętych prac przy nagrobku woj. sandomierskiego Jana Tarły było przeprowadze-
nie konserwacji struktury architektonicznej nagrobka i wszystkich zachowanych elementów jego 
dekoracji rzeźbiarskiej przechowywanych, zgodnie z dostępną wiedzą, w trzech miejscach (ko-
ściół pw. Matki Bożej Łaskawej i klasztor jezuitów przy ul. Świętojańskiej w Warszawie, Muzeum 
Narodowe w Warszawie, Muzeum Historyczne m.st. Warszawy) oraz scalenie wszystkich elemen-
tów struktury architektonicznej i dekoracji rzeźbiarskiej nagrobka. Pomimo podstaw do częścio-
wej rekonstrukcji nagrobka oraz weryfikacji kwestii autorstwa rzeźb przedstawiających personi-
fikacje, moim zdaniem: Chwały i Rzeczypospolitej, zwrócono również uwagę na historyczną war-
tość odbudowy w 1864 r. nagrobka Jana Tarły przez Faustyna Cenglera. Z tego właśnie powodu, 
w przeprowadzonym w 2010 r. scaleniu nagrobka Jana Tarły pozostawiono włączone w struktu-
rę nagrobka dwie figury (personifikacje – jak je rozpoznaję: Chwały i Rzeczypospolitej), które ewi-
dentnie nie są dziełem Plerscha i jego warsztatu i które zapewne zostały przez Cenglera wtórnie, 
jak uważam, związane z odbudowanym w 1864 r. nagrobkiem. Nie ulega wątpliwości, że rozwa-
żając w przyszłości kwestię ewentualnego „uporządkowania” dekoracji rzeźbiarskiej zamontowa-
nej obecnie jedynie prowizorycznie na strukturze nagrobka Jana Tarły, należy również wziąć pod 
uwagę powrót do koncepcji Cenglera, tym bardziej, że nie dysponujemy (jak dotąd) wystarczają-
cą wiedzą do rekonstrukcji całości, a ponadto (i może przede wszystkim) – jak zwróciliśmy na to 
uwagę wyżej, a także w trakcie dyskutowanej w 2010 r. sprawy odbudowy nagrobka – odrzuce-
nie koncepcji Cenglera (nb. ewidentnie błędnej) jest w pewnym stopniu przyjęciem postawy ahi-
storycznej. Taka właśnie postawa skutkowała niejednokrotnie często nieodwracalnym już stanem 
odbudowanego obiektu. Przykłady można by mnożyć, niewątpliwie jednak najbardziej drastycz-
nym jest zagadnienie odbudowy po zniszczeniach wojennych katedry warszawskiej i rezygnacja 
(niezależnie z jakichkolwiek powodów i argumentów) z odtworzenia wybitnego dzieła neogoty-
ku, którym była przebudowa katedry dokonana przez Adama Idźkowskiego, 1836-1840, i to po-
mimo zachowanej dokumentacji ikonograficznej, w tym opublikowanych projektów Idźkowskie-
go (Plany budowli..., Warszawa 1843). 

 
Jacek Gajewski 

Autor, dr, emerytowany pracownik Katedry Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
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Matematyczne strategie poznawcze 
w sztuce Aleksandra Olszewskiego

Tamara
KSiążEK

W trzydziestolecie pracy twórczej Aleksandra Olszewskiego Katedra Sztuki Politechniki Ra-
domskiej i Muzeum Sztuki Współczesnej Oddział Muzeum Okręgowego w Radomiu przy-
gotowały wystawę podsumowującą ten okres pracy artysty. Towarzyszył jej obszerny ka-

talog z wieloma wypowiedziami krytyków sztuki, wypowiedziami autora i innych twórców komen-
tujących różne okresy jego twórczości. Publikacja zawiera też szczegółową dokumentację twór-
czości Aleksandra Olszewskiego. Niedługo potem w 2012 roku, wyprzedzając nieco kolejną de-
kadę aktywności artystycznej twórcy Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” 
w Radomiu, przygotowuje pokaz prac i publikację omawiającą dziesięciolecie dzielące obie wy-
stawy. Wymienionym wystawom i publikacjom towarzyszyły także wypowiedzi teoretyków w „Ar-
terii” – wydawnictwie Katedry Sztuki.

Niniejszy tekst jest fragmentem nieopublikowanej jeszcze monografii artysty, obejmuje twór-
czość lat 2000 i  skupia uwagę na problemach rozstrzyganych w dziełach wówczas zrealizowa-
nych, bez odniesień do wcześniejszych okresów twórczości, bo jej omówienie znalazło się także 
(poza monografią) w wymienionych publikacjach. Dzięki temu, nie odwraca uwagi czytelnika od 
tych rozstrzygnięć artystycznych Aleksandra Olszewskiego, które filozoficzną interpretację świa-
ta – wyrażają językiem geometrii. Są więc prace cykli lat 2000 coraz wyraźniej znakami określo-
nych operacji intelektualnych i odsyłają nas do działań, w których istotne jest przede wszystkim 
poszanowanie myśli i wiedzy. Zasady te przesądzają o konstrukcji obrazu graficznego w której 
kwadrat stanowi znak abstrakcyjnej zasady matematycznej, a ta jest najbardziej skondensowaną 
formą nie tylko ujmowania zjawisk rzeczywistości, abstrakcyjnych pojęć i idei, ale też wiedzą o ist-

Wernisaż wystawy prac Aleksandra Olszewskiego, Kwadratarnia w warszawskiej Galerii Test. 
Na zdjęciu od lewej: Apoloniusz Węgłowski (kurator) i Aleksander Olszewski

niejącym w przestrzeni świata porządku, może też (zgodnie z pragnieniem artysty) kreować po-
rządek/ład w nas samych.

Kwintesencję tych dociekań ujawnił artysta w serii prac graficznych (druk cyfrowy) prezento-
wanych od 9 lipca br. w Galerii TEST w Warszawie pt. KWADRATOMANIA.

Lata 2000
3X3 Względność, 2001-2012, druk cyfrowy, wym.: 89x30cm; 3x3, 2002-2012, wym.: 82x27,5 cm – to 
cykle grafik cyfrowych, których płaszczyzny oparte są na dominancie czerni i bieli i układach kwa-
dratów o zróżnicowanych rytmach. Autonomiczna i abstrakcyjna konstrukcja prac, oparta jest na 
wyliczeniach matematycznych i geometrii z której wynika iluzja przestrzeni. Całkowicie wolne od 
odniesień przedmiotowych i jakiejkolwiek narracji – są to obrazy graficzne nieprzekazujące nicze-
go innego poza własną, czystą wizualnością. Podstawową formę jaką jest kwadrat artysta traktu-
je jako rodzaj cegły, z której buduje kompozycję, zestawia je ze sobą w większe i bardziej skompli-
kowane całości. Zamieniane miejscami, obracane, zwielokrotniane, tworzą ciąg kombinacji. Cza-
sem na płaszczyźnie grafiki pojawia się smuga światła/pejzażu, schematycznie potraktowana syl-
wetka ludzka , punkt określający głębię przestrzenną – ale jej obecność tylko podkreśla matema-
tyczne rygory geometrycznej abstrakcji tych prac. Znak plastyczny kwadrat, tutaj też buduje zwar-
tość kompozycji i spełnia fundamentalną rolę w obrazie. Buduje z nich wielowymiarowy układ, za 
każdym razem w innym ujęciu, w innej perspektywie, jakby każdy z nich niósł ze sobą swoją prze-
strzeń, a ich ustawienie względem siebie to wrażenie przestrzeni wzmaga. Kwadrat staje się wg 
systemu przyjętego przez artystę, konkretnym ciałem i substratem dalszych podziałów.

Aleksander Olszewski zdaje się pytać o charakter zależności między znakiem a jego desygna-
tem i o zasadę wyznaczania granic między nimi. Stwarzając w dziele logiczne rusztowanie zapro-
gramowanej sytuacji, podejmuje próbę dotarcia do numerycznego kodu, który determinuje na-
sze rozumienie rzeczy i elementarną orientację w świecie.

A może chodzi w tej propozycji o szczególną postać poznania, które nie chce czegokolwiek wy-
jaśniać i prowadzi nas tam gdzie wysiłek poznawczy otwiera kolejne pytania?

Równocześnie z dwoma cyklami 3x3 Względność i 3x3; powstaje cykl Przejściowy, 2002-2012, 
wym.: 82,2x27,5cm, który jak podpowiada tytuł łączy elementy geometryczne (łuki i czworoką-
ty) z cyfrowo przetworzonymi fragmentami pejzażu. Ontologiczny wymiar języka geometrii wy-
kracza w pracach tej serii poza jej matematyczno-przyrodniczy aspekt i staje się czymś więcej niż 
gra geometryczno estetycznych związków. Kolor oraz odnajdywanie i przywoływanie realnej rze-
czywistości (fragmenty pejzażu, portale) budują opowieść o świecie, aluzyjną lub zaledwie prze-
czuwaną w dążeniu do odnajdywania sensów w tym co nas otacza. Zmienność kształtów geome-
trycznych w tych kompozycjach jeszcze bardziej wzmaga odczucie przestrzeni, którą artysta raz 
wyraża korzystając z wykreślnej geometrii Euklidesa, innym razem z wielowymiarowej przestrze-
ni Riemana i Łobaczewskiego uwzględniającej też różne wymiary czasu. Impulsem do jej wyra-
żenia są użyte w dziełach formy geometryczne. Przestrzeń je dopełnia, stając się ich programem. 

W teoriach fizyków geometria jest wiedzą o istniejącym w przestrzeni porządku. W dziele sztu-
ki operującym forami geometrycznymi opiera się na związku między geometrycznym uporząd-
kowaniem obrazu przestrzeni, a w tworzonym dziele – porządku estetycznym. Zwielokrotniając 
i przekształcając elementy geometryczne, artysta może w dziele zbudować obraz świata. Omija-
jąc meandry teorii, intuicyjnie zbliża się do pytań ogólnych o porządek, rytm, wzajemne oddzia-
ływanie zależności obrazów i myśli.

Prace cykli Diagonal, 2005–2007, druk cyfrowy, wym.: 82x27 cm; Tautologie, 2007 – 2011, druk 
cyfrowy, wym.: 18x18 cm (30x30 cm); 60x60 cm (100x70 cm) oraz cyklu 3x3 kwadrat, 2012, druk cy-
frowy, wym.: 60x60 cm – są w całości podporządkowane badaniu porządków matematycznego 
i logicznego.

W słowniku języka polskiego – linia to twór geometryczny mający tylko jeden wymiar – dłu-
gość. Jej graficznym wyobrażeniem jest kreska. Linia jest więc czymś trudno uchwytnym, jest abs-
traktem. Prace graficzne cyklu Diagonal to jakby złapanie w pułapkę druku cyfrowego na płasz-
czyźnie papieru – uzmysłowionego abstraktu – linii.

Kreskę, która jest jej wyobrażeniem, anonimową i syntetyczną, artysta wykorzystuje do zbu-
dowania konstrukcji przestrzennej, w której zespół rytmów, zróżnicowanie kolorystyczne, budują 
układ otwarty, przeciwieństwo tradycyjnego pojęcia stabilności dzieła. Taki układ zakłada możli-
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wość (matematycznie nieograniczoną) zmian wynikających z przesunięć mechanicznych, wprowa-
dzenia ruchu, światła itp. Ich przestawianie, zmiany długości, gra kolorów, niesie nowe układy, któ-
re teoretycznie można mnożyć w nieskończoność. Co znaczą te prace Aleksandra Olszewskiego. 
Myślę, że są znakami określonych operacji intelektualnych, że mamy w nich do czynienia ze zma-
terializowanymi pojęciami. Że twórca pojmując aktywność artystyczną jako ustawiczne stawianie 
pytań i podważanie oczywistości – odsyła nas do działań w których przede wszystkim istotna jest 
refleksja, poszanowanie myśli i wiedzy.

Pierwsze prace cyklu Tautologie, te z 2008 roku, są jeszcze barwnymi strukturami znakowymi, 
powstającymi na drodze przekształceń kombinatorycznych elementu jakim jest kwadrat. Rozmiesz-
cza je w sposób, w którym kolor pozwala na zachowanie pewnego minimalnego dystansu pomię-
dzy figurami. Określając ich cechy dystynktywne, buduje na płaszczyźnie grafiki nieciągłe układy, 
porządki i relacje, które razem składają się na uporządkowaną całość. Kolejne, rygorystycznie ra-
cjonalne konstrukcje, budowane z powtarzających się elementów w znacznej części są achroma-
tyczne. Ich na ogół czarne płaszczyzny, które funkcjonują jako tło , przesądzają o konstrukcji ob-
razu, w której kwadrat stanowi znak abstrakcyjnej zasady matematycznej.

W kolejnych pracach cyklu Tautologie i cyklu 3x3 kwadrat; 3x3x3; oraz serii 3x3 ścinki; zmienia 
się punkt spojrzenia twórcy, zmienia się też rozłożenie akcentów, rytm i sekwencje form, wyszuka-
ne i precyzyjne w sensie formalnym. Przekonany o związkach liczby i czasu, autor zdaje się szukać 
reguł rządzących zmianami, w których zgodnie z kodem przez niego opracowanym wartościom 
cyfrowym odpowiadają wartości formalne. Geometryczna przestrzeń odwzorowana w formach 

Aleksander Olszewski, 3x3 Nr 180520122029, 2012, druk cyfrowy, 60x60 cm

kwadratu rzutowanych na płaszczyznę, powiązanych między sobą odpowiednią kategorią prze-
kształceń, w której mieszają się różne fragmentaryczne aspekty tej samej formy – tworzy porządek 
przestrzenny grafiki. W pracach cyklu 3x3 kwadrat – geometryczna przejrzystość, matematyczne 
proporcje, powtarzające się regularnie rytmy – wszystko wiąże obraz z widzeniem przestrzenne-
go uniwersum w jednorodną całość. Anonimowy, pogrupowany w zbiory, służy do odmierzania 
i porządkowania przestrzeni w obrazie. Doskonale uporządkowane układy nie rozpraszają naszej 
uwagi i wówczas możemy dostrzec pulsowanie przestrzeni w obrazie. Tytułowy kwadrat samym 
swoim istnieniem, przekazuje liczne sugestie czerpane z form jaką posiada. I chociaż niczego nie 
transmituje ze świata realnego, to przecież na różne sposoby się określa.

W ten sposób, zdolność myślowa sztuki przesuwając się od refleksji ku imaginacji uobecnia 
nieobecne.

Podsumowanie
Malarstwo i grafika tak jak ją uprawia Aleksander Olszewski, charakteryzuje wyciąganie da-

leko idących wniosków z twórczości neoawangardy lat 60. i tych poglądów teoretycznych, któ-
re były punktem wyjścia, dla ich działań. Przyjęta przez artystę zasada konstruowania wypowie-
dzi w oparciu o działania systemowe, „język abstrakcji geometrycznej”, pozwala mu na osiąganie 
jedności ideowej i formalnej dzieł, których wartości związane są z jakościami formy, koloru i po-
wierzchni. Oparte na geometryczno-matematycznych prawach całości stwarzają ogromne możli-
wości racjonalnego poznawania rzeczywistości. Geometria zdaje się więc być konieczną materia-
lizacją jej poznawania. Ograniczony repertuar znaków (kwadrat, prostokąt, koło), ma na celu nie-
przeciążanie obrazu graficznego metaforami, a jasne i stabilne układy budowane z tych samych 
elementów w warstwie wizualnej, funkcje algorytmów i surowa forma prac cykli lat 2000. – nie 
odwracają przecież naszej uwagi od kruchej materii refleksji egzystencjalnej jaką artysta podej-
muje, a która staje się zrozumiała dzięki owym kodom geometrycznym, najczęściej przecież wy-
stępujących w różnych kulturach.

Są też prace Aleksandra Olszewskiego przykładem ciągle jeszcze nowego początku sposobów 
wyrażania w sztuce, wyznaczanego najpierw przez koegzystencję tradycyjnego warsztatu graficz-
nego z technologiami cyfrowymi, których instrumentarium zmienia w pewnym stopniu ich cha-
rakter, ale nie podważa artystycznego i estetycznego statusu dzieł. Artyście udaje się łączyć es-
tetykę wizualną prac z przekazem intelektualnym i zarazem oddawać ekspresyjną funkcję grafiki 
powiązanej z procederami technicznymi, co zarazem tworzy alternatywne możliwości języka gra-
fiki wobec współczesnej rzeczywistości i nowoczesnych technologii. 

Wypracowany przez artystę system w praktykowanej wizualizacji problemów, wyznacza kie-
runki działań, których celem jest przecież zawsze stworzenie pojedynczego i odrębnego w ramach 
systemu dzieła, jest przyjętą metodą docierania do sensu w chaosie.

Tamara Książek

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

O sztuce Jadwigi Janus przychodziło mi pisać parokrotnie na przestrzeni kilku dziesiątek lat 
i za każdym razem kiedy skumulowane wrażenie wyniesione ze wzrokowego kontaktu z jej 
rzeźbami trzeba było przełożyć na słowa, czułem swoistą bezradność. A nawet poczucie, 

że popełniam jakiś nietakt próbując głęboko osobisty, a nawet intymny język stworzony przez ar-
tystkę przetłumaczyć na uładzony werbalny przekaz przeznaczony do czytania. Są bowiem dzieła 
sztuki łatwe do opisu i poddające się tropom oczywistych analiz. Ale są też takie, wobec których 
ingerencja słowna wydaje się nie na miejscu, bo oznaczać może uproszczenie artystycznego prze-
słania i zatarcie granicy między tajemnicą znaną tylko twórcy a nietrafną próbą jej odczytania. Ta 
obawa musi towarzyszyć, przy dziele Jadwigi Janus.

W biografii artystki podkreśla się jej studia w krakowskiej ASP w pracowni Xawerego Dunikow-
skiego, twórcy wielu pomników i artysty, który przez wiele lat uchodził za największy oficjalny au-
torytet w polskiej rzeźbie. Jadwiga Janus podkreśla po latach, że był dobrym pedagogiem bo to-
lerował indywidualność twórczą studentów i nie ingerował w ich pomysły. Zapewne tak było stąd 
trudno dziś uznać Jadwigę Janus za uczennicę Dunikowskiego, nie tylko dlatego, że sama jest pew-
na, iż warsztatowo swojemu profesorowi nie zawdzięcza wiele. Nie kryje się też za tym stwierdze-
niem stereotyp, który widzi wciąż potrzebę różnicowania sztuki ze względu na płeć artystów, bo 
stereotyp ten – biorąc pod uwagę choćby dokonania kilku polskich wybitnych rzeźbiarek w dru-
giej połowie XX wieku – jest anachronicznie bezużyteczny.

Rzeźba Jadwigi Janus jest od samego początku rzeźbą figuratywną. To ważne bo oznacza kon-
sekwentną opozycję rzeźbiarki wobec tych wszystkich postaw w sztukach plastycznych, które naj-
ogólniej mówiąc łączy wytrwały eksperyment abstrakcji. Można wprawdzie w  jej dokonaniach 
wskazywać na proweniencje surrealistyczne, ale to też nie będzie cała prawda. To co robi to raczej 
figuralizm z magicznym przesłaniem. 

Artystka nie odtwarza bynajmniej form naturalnych, nie imituje wprost przyrody. Tworzy kształ-
ty para figuralne, których aluzyjność otwiera się na wyobraźnię odbiorcy trochę tak jak w teatrze 
gestu. We wczesnych rzeźbach ceramicznych inspirowanych niewątpliwie kanonem przyrody po-
wołała do życia formy kojarzące się dość natrętnie z wykopalinami paleontologicznymi. Wyraźny 
zoomorfizm tych form podpowiadający, że mamy oto do czynienia z jakimś światem odkrytym, 
albo – może lepiej – odtworzonym, pozwala zrozumieć tok dążenia artystki. To jakby sugestia we-
dle której zatrzymuje się na chwilę przed ostatecznym rozpadem jakaś nieznana zoologiczna po-
pulacja. Werystyczna figuralność tych powołanych do istnienia tworów wyobraźni inspirowanych 
– przyjmijmy to wciąż jako hipotezę – światem prehistorycznej fauny, jest niezwykle sugestywna. 
Wypalone z szorstkiej kamionki kształty niosą przesłanie silnie ekspresywne – inspirujące do za-
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gadkowych skojarzeń. I jeśli z woli i namysłu artystki powstała autonomiczna przestrzeń wypełnio-
na obecnością „organizmów”, jakby wydłubanych z dawnych warstw geologicznych, to ich twór-
czyni staje się autorką frapującego mitu. Mit zaś żywi się sugestią ale jednocześnie jest zaprosze-
niem do swego rodzaju gry. Gry w odczytywanie znaczeń tych rzeźbiarskich tworów. 

Nie trzeba doszukiwać się w nich skomplikowanej warstwy symbolicznej. Niewątpliwie sztuka 
Jadwigi Janus, jak zresztą każda sztuka, sama tworzy nowe symbole, ale trzeba wziąć pod uwagę 
głębszą autoironiczną postawę samej artystki. Nazywając na poły żartobliwie tę stworzoną przez 
siebie kamionkową konstelację „Chrobokami”, stanęła jakby na przekór wszelkim możliwym dy-
wagacjom nad różnymi estetycznymi genezami tych rzeźb. 

 Ta postawa wyznaczyła konsekwencję ale i kierunek dalszych artystycznych przeobrażeń. Kie-
dy artystka sięga po dłuto i zaczyna rzeźbić w drewnie, okaże się, że w całkowicie innym tworzywie 
i w innym procesie technologicznym ewolucja samej formy może się wydać tylko częściowo zna-
cząca. Wypolerowane wysokogatunkowe drewno pod ręką rzeźbiarki przekształca się w zabaw-
ne „mamucie” kształty, z których zakamarków wydobywa się przycupnięte w nich życie. Te drew-
niane rzeźby choć z natury samego tworzywa elegantsze od „Chroboków” są dalszą opowieścią 
o świecie form organicznych, tyle, że w ich miękkich opływowych kształtach pojawiła się silniej-
sza zmysłowość. A z fantastycznych homoidalnych form można wyczytać bez trudu wyraźny du-
alizm. Bo tyle w nich żartu co jednocześnie egzystencjalnego lęku. 

Niewielkich rozmiarów rzeźby z brązu i aluminium powstałe pod koniec lat 90. XX wieku to 
z kolei próba oderwania się od form obłych, miękkich, biologicznych. Próba nie doprowadzona 
do końca, bo na tle całej twórczości Jadwigi Janus ta ostatnia podjęta została przez artystkę jakby 
wbrew imperatywowi jej wyobraźni, która lokuje użyty w sztuce świat form w zoomorficznej per-
spektywie. Ten zespół prac w metalu zrealizowany został techniką wosku traconego, jest więc wła-
ściwie relacją z autorskiego eksperymentu, w którym zgeometryzowane początkowo formy bli-
skie architektonice ewoluują tu stopniowo, stając się ponownie oswojonymi już wcześniej „Zwie-
rzoczłekoowadami”. Tu uboczną choć niewątpliwą cechą tych kameralnych prac jest ich dodatko-
wo wyraźny walor dekoracyjny.

Rewolucyjnym zwrotem w twórczości Jadwigi Janus stały się jej rzeźby a właściwie instalacje, 
które zaczęły powstawać w połowie pierwszej dekady XXI wieku. Artystka niespodziewanie i osten-
tacyjnie postanowiła pójść niejako pod prąd dyskursowi o nierozpoznawalności interpretacyjnej 
dzieła sztuki. Zrzucając z piedestału sacrum hermetyzm formalny dzieła sztuki, zdecydowała się 
na montowanie obiektów artystycznych z elementów najpostszych: kawałków nieheblowanego 
drewna, ledwo okorowanych gałęzi, patyków, zużytych worków jutowych i innych często zupełnie 
przypadkowych składników. Urzekająca prostota tych obiektów nazwanych przez artystkę „Gaco-
pyrzami” kieruje uwagę odbiorcy sztuki na niespodziewaną jasność znaczeniową mogąca kojarzyć 
się – nawet trochę bezwiednie – ze sztuką ludową. Wbrew jednak pierwszemu wrażeniu, rubasz-
ne twory skonstruowane przez artystkę mają często skomplikowaną strukturę a zagadkowe rela-
cje między poszczególnymi elementami kompozycji przestrzennych bywają w zasadzie nierozpo-
znawalne. To jakby teatr znaczeń, wymagający namysłu i refleksji. 

Powraca tu zatem ponownie problem symboliki, który sama artystka najchętniej neguje ale 
który tym natarczywiej dotyka ostatniego etapu jej twórczości. Literackie tytuły, którymi Jadwi-
ga Janus opatruje swoje obiekty, wiodą ku wątkom anegdotycznym wiążącym ich semantyczny 
sens – niejako publicystycznie – z banalną czyli „plebejską” rzeczywistością. Ciotka Matylda, Pur-
chawka, Wybrany, Podróżnik, Obserwator, Maszynista, Dama, Naczelnik, itd., itp. – takie tytuły nada-
ne zmontowanym z prostych materiałów przestrzennym kompozycjom, odtwarzają ironicznie ka-
rykaturalną alternatywę świata codziennego. Z jego hierarchią pozornych autorytetów, natręctwa 
obyczajów, sarmackiej ludyczności. Ale nie zawsze. Są mniej liczne kompozycje, w których rubasz-
ność ustępuje miejsca refleksji bardziej lirycznej i pojawia się nawet aura nostalgii. To np. Z pamię-
ci – płaski obiekt zmontowany z ułamków cherlawych gałązek i czaszki zwierzęcia, czy Dwie de-
ski – kojarząca się prawie bezwiednie z krucyfiksem ekspresyjna instalacja z zawartą w niej meta-
fizyczną tajemnicą, której sensu sama artystka nie ma potrzeby tłumaczyć. 

Jadwiga Janus napomyka czasem, że z twórców światowej rzeźby najwyżej ceni Alberto Giaco-
mettiego. Wydaje się to zrozumiałe, kiedy prześledzi się samotnicze poszukiwania formalne tego 
wybitnego europejskiego rzeźbiarza, prawdziwego cyzelatora niezwykle wyrafinowanej artystycz-
nej prostoty. Są pewne styczne między obojgiem tych rzeźbiarzy, którzy nigdy się nie znali – repre-
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zentujących przecież różne 
pokolenia i tak odrębne kręgi 
kulturowe. Jest jakaś bliskość 
postaw i wielka determinacja 
w  świadomym budowaniu 
artystycznej niszy, budzącej 
zrazu kontrowersje a nawet 
nieprzychylne komentarze, 
która jednak po latach oka-
zuje się zwycięstwem. Wyda-
je się więc, że to Giacomet-
ti jako twórca pierwszej bo-
dajże instalacji przestrzen-
nej – powstałej w 1932 roku 
kompozycji Pałac o czwartej 
nad ranem – jest może naj-
bliższy w nastroju ze wspo-
mnianą wyżej instalacją Z pa-
mięci łódzkiej rzeźbiarki. 

Niezależnym obszarem 
artystycznej wypowiedzi 
Jadwigi Janus są jej rysunki. 
Każdy rzeźbiarz zazwyczaj 
rysuje dużo, szkicując pomy-
sły swoich przyszłych reali-
zacji ale rysunek artystki jest 
w znacznym stopniu zupeł-
nie odrębnym dopełnieniem 
jej rzeźbiarskiego dzieła. To 
jakby zapisy snów i uwolnio-
ne z materii fantazje wypeł-
nione sylwetami obłych two-
rów. Czasem wśród tych wy-

obrażeń pojawia się nawet bardziej realistyczny kształt przypominający zwierzę wciśnięte we frag-
ment jakiejś niedopowiedzianej do końca sceny. 

W rysunkach najlepiej można prześledzić zoomorficzną tożsamość tych utrwalonych ręką Ja-
dwigi Janus kształtów. To jest najbardziej osobisty ślad autentycznej wyobraźni artystki i jej pod-
powiedź gdzie tkwi źródło „Chroboków”, „Zwierzoczłekoowadów” i „Gacopyrzy”. 

Gustaw Romanowski

Autor, prawnik, dziennikarz, obecnie redaktor naczelny czasopisma historyczno-
kulturalnego „Kroniki Miasta Łodzi”.

Dekoracyjna I, 2007, drewno, płótno, ceramika, wys. 80 cm
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Rena Wota. Zapis energii miejsc Janusz J. 
CyWiCKi

Dla ptaków podstawową zasadą przy budowie gniazda
 jest znalezienie nań odpowiedniego miejsca.

Miejsce

Czym jest i co zawiera – tak oczywiste pojęcie, którym zazwyczaj określamy właściwe dla nas – do-
bre miejsce? Co tak naprawdę ostatecznie decyduje o jego wyborze? Jak określić czy zdefiniować 
niezbędne warunki, które musi spełniać właśnie ta – konkretnie wybrana przestrzeń? 

Dlaczego tak usilnie poszukujemy wartości, którymi zazwyczaj określamy, czy definiujemy miejsca 
wybrane? Co je wyróżnia od innych – zdecydowanie odrzuconych? Dlaczego tak mozolnie staramy się 
je udoskonalać, a tak naprawdę – dostosować do naszych oczekiwań czy potrzeb – w nadziei i prze-
konaniu uzyskania pożądanych, obiektywnych wartości? Czym są te wartości i co decyduje o tym, że 
z pełnym przekonaniem mówimy – to jest nasze miejsce na ziemi – tu chcemy żyć i pracować? 

Czym są miejsca wybrane, dlaczego właśnie te miejsca mają dla nas unikalną wartość i wyjątkową 
– jak mówimy – energię? Dlaczego wytrwale do nich wracamy i tak boleśnie przeżywamy ich utratę?

Co kryje się pod pojęciem miejsca szczęśliwe? Jak je rozpoznać i jak do nich trafić? Jak odnaleźć, okre-
ślić i zdefiniować ich wyjątkową aurę, pozytywną moc i energię? 

Czym naprawdę jest tajemnicza wartość – określana jako Genius loci, identyfikująca i opisująca miej-
sca szczególne, wyjątkowe, jedyne w swoim rodzaju o niezwykłej magicznej atmosferze, przyciągające 
do siebie, generujące niezwykłe zjawiska i stymulujące rozwój talentów?

Jakie interesujące problemy czy rozwiązania przynosi analiza zasad filozofii Feng Shui, związanej jak 
wiadomo, przede wszystkim z poszukiwaniem dobrego miejsca, jego analizą, opisem i właściwościami? 

Dlaczego mówimy, że niektóre miejsca mają dobrą energię i pozytywną moc, a w innych tak czę-
sto dochodzi do niewyjaśnionych wypadków? Dlaczego miejsca owiane negatywną aurą powszech-
nie uważane są za fatalne – generujące złe, negatywne uczucia i emocje?

Dlaczego tzw. złe miejsca przyciągają nas nie mnie silnie niż te, które zazwyczaj wiążemy z pozytyw-
ną aurą. Skąd bierze się zła „sława”, a nawet fascynacja miejscami powszechnie uważanymi za przeklęte?

*

Wielu ludzi twierdzi, że jednym z najbardziej znanych miejsc o pozytywnej, unikalnej mocy jest 
znany od wielu lat „zapewniający opiekę” wawelski czakram, znajdujący się ponoć w kaplicy św. 
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Gereona. Jak głosi legenda – jeden z siedmiu magicznych kamieni, które bóg Sziwa rozrzucił kie-
dyś na Ziemi. W miejscach na które upadły, ma się koncentrować wyjątkowa energia, służąca do-
bru. Tą legendę zdają się potwierdzać liczne wydarzenia w historii Krakowa i Wawelu. 

Podobne miejsca o pozytywnej mocy, mają ponoć znajdować się także na Jasnej Górze w Czę-
stochowie, w katedrze gnieźnieńskiej, a także w rezerwacie „Kamienne Kręgi” w Odrach koło Czer-
ska, na Łysej Górze i w prawosławnym klasztorze w Jabłecznej nad Bugiem. Do znanych miejsc 
o wyjątkowej energii i mocy zaliczana jest także ciekawa i tajemnicza piramida w Rapie koło Goł-
dapi, a także wiele innych, nie mniej znanych miejsc w Polsce i na świecie.

Miejsca o szczególnej „mocy” były często wykorzystywane do budowania obiektów specjal-
nych, które dzięki skumulowanej tam wyjątkowej energii miały trwale wpisać się w historię świa-
ta. Właśnie w takich miejscach budowano piramidy. Podobno także z takiego powodu wybrano 
nasze Mazury na tzw. Wilczy Szaniec przeznaczony dla Adolfa Hitlera. Innym, nie mniej tajemni-
czym miejscem, znanych z okultystycznych obrzędów i nazistowskich praktyk był trójkątny zamek 
Wewelsberg w Niemczech. Jest powszechnie znanym faktem, że niemieccy naziści, a także sam 
wódz III Rzeszy interesował się ezoteryką1 i w podejmowaniu decyzji, które miały mu zapewnić 
zwycięstwo i panowanie nad światem, chętnie korzystał z rad magów, jasnowidzów i astrologów…

Jest wiele miejsc owianych tajemniczą, często tragiczną legendą, znaną z licznych opracowań, 
literatury czy filmów. Trójkąt bermudzki, piramidy, rysunki z Nazca, podwodne bloki Yonaguni czy 
kamienny krąg w Stonehenge, od wielu lat wzbudzają zainteresowanie i silne emocje. W naszej 
najnowszej historii, szczególnie dwa miejsca zapisały się wyjątkowo tragicznie: Katyń i Smoleńsk 
uważane przez wielu za przykłady miejsc przeklętych.

Choć w XXI wieku jest to trudne do uwierzenia i zaakceptowania, ale ciągle jeszcze niektóre 
miejsca omijamy z lękiem. Źle się kojarzą i negatywnie oddziałują na wielu z nas. Wielokrotnie re-
jestrowano tam ponoć obecność tajemniczych bytów… Te wydarzenia można odnaleźć w licz-
nych legendach czy opowieściach naocznych świadków. Historyczne nazwy wielu miejscowości 
np.: Duchowo, Wąpiersk, Łysa Góra, Diabla Góra czy Czarci Jar, a także liczne kapliczki czy krzyże 
na rozstajach dróg zdają się świadczyć o wyjątkowym upodobaniu tych miejsc przez złe moce …

Tego typu przypadki możemy oczywiście sprowadzić do tradycyjnych zachowań związanych 
z wierzeniami ludowymi, tradycją, wpływami religii, czy mniej lub bardziej żywych legend i tym 
podobnych uwarunkowań, ale (jak wiadomo) nie zawsze wszystko da się w ten sposób wyjaśnić…

Powszechnie uważa się, że magiczne miejsca o unikalnej aurze, są zazwyczaj dobrze wyczu-
walne chociaż trudne do jednoznacznego określenia i zdefiniowania. Ich natura skutecznie wy-
myka się ludzkiemu doświadczeniu i należy raczej do sfery transcendencji wykraczającej z regu-
ły poza zasięg naszego poznania.

Podobne pytania czy wątpliwości można postawić analizując intrygującą sytuację związaną 
z wydawałoby się irracjonalnym, ale przecież bardzo dobrze znanym nam wszystkim obszarem, 
czy raczej przestrzenią, którą w pewnych sytuacjach skutecznie budujemy np. wokół siebie. Jak 
wiadomo, istnieje kilka stref związanych z bardzo silnym i ważnym dla nas w wielu sytuacjach – po-
czuciem bezpieczeństwa. 

Każdy z tych kilku obszarów wiąże się z konkretnym zachowaniem i wywołuje reakcję adekwat-
ną do sytuacji i naszej oceny stopnia zagrożenia czy poczucia niezależności w przestrzeni uzna-
wanej przez nas za bezpieczną. Inny obszar dotyczy tzw. strefy intymnej, a zatem najbliżej, do któ-
rej dopuszczamy wyłącznie osoby bardzo blisko z nami związane emocjonalnie np. partnerów, ro-
dziców, rodzeństwo czy bardzo bliskich znajomych. Czym innym jest tzw. strefa osobista, która za-
kreśla bardziej swobodny obszar/przestrzeń w której pozostajemy np. w czasie przyjęć, pełnienia 
społecznych funkcji czy przyjacielskich spotkań. Z kolei inaczej czujemy się w tzw. strefie społecz-
nej, dotyczącej naszych luźnych relacji z obcymi, których nie znamy dość dobrze, a inaczej w tzw. 
strefie publicznej, którą wyznacza tłum zupełnie obcych nam ludzi. 

*

W pewnym filmie, jeden z głównych bohaterów wchodzi do sali w której wokół stołu stoi kilka-
naście identycznych krzeseł. Zaproszony aby usiadł – od razu wybiera jedyne krzesło, które ktoś 

1 Ezoteryka odnosi się do wiedzy dostępnej jedynie dla osób uprzywilejowanych, doświadczonych lub takich, które prze-
szły inicjację. Ezoteryka zajmuje się rozwojem duchowym. Wokół tego pojęcia istnieje wiele nieporozumień, to tzw. 
wiedza tajemna (łac. scientia occulta), czyli przeznaczona tylko dla grona wtajemniczonych, wybrańców (Wikipedia)

wcześniej specjalnie uszkodził chcąc udowodnić istnienie ludzi pechowych. Wprawdzie ten film był 
tylko francuską komedią, ale trudno oprzeć się wrażeniu, że podobne sytuacje zdarzają się dość 
często także w życiu realnym. Co decyduje o tym, a nie innym wyborze miejsca przy stole, w kinie 
czy na parkingu? Przypadek, fatum czy podświadomość – a może wszystkie te elementy po czę-
ści mają tutaj swój wpływ? Jak to zakwalifikować, jak racjonalnie wyjaśnić?

Odpowiedź na te kolejne pytania nie jest łatwa i oczywista. W moim przekonaniu wszystkie wy-
mienione sytuacje odnoszą się w zasadzie do obszaru związanego ze świadomym czy podświa-
domym poszukiwaniem i rozpoznaniem jednej z najbardziej istotnych dla nas wartości podstawo-
wej – własnej przestrzeni, a więc jedynego w swoim rodzaju unikalnego obszaru, miejsca, które po-
winno spełniać dokładnie określone i niezbędne dla nas warunki.

Tak naprawdę, chodzi o bardzo istotną sferę, związaną z możliwością bezkolizyjnej adaptacji 
miejsca wybranego, a także dokładnego poznania i zaakceptowania jego aury. W konsekwencji sta-
jemy wobec zasadniczej sytuacji, warunkującej równie istotny dla nas moment związany z moż-
liwością podjęcia działania bez straty czasu związanego z przełamywaniem wielu prozaicznych 
z pozoru czynników pozazmysłowych.

*

Dla Reny Wota miejsce to jedno z najważniejszych i podstawowych źródeł inspiracji. Jej prace 
powstałe w ostatnich latach są bez wątpienia bezpośrednio związane z odnalezionymi przez nią 
wybranymi i zaadoptowanymi miejscami. To, co je łączy, to bezpośredni i silny emocjonalnie zwią-
zek autorki z każdym z nich, budowany poprzez bezpośrednie oddziaływanie jego aury, będące 
kompilacją wielu drobnych z pozoru, ale niezwykle istotnych dla autorski elementów. 

Specyficzna aura/energia, a także lokalny koloryt, budują spójną całość, tworząc swego rodza-
ju żywą materię będącą tworzywem, dzięki któremu możliwe jest podjęcie wyzwania i zmierzenie 
się autorki z wyzwaniem, jakie stawia przed nią przestrzeń miejsc wybranych. 

Przy użyciu właściwych sobie środków artystka dokonuje swoistej weryfikacji wybranego. Jest 
to jedna z najważniejszych czynności początkowych, które ma podstawowe znaczenie wartościu-
jące i budujące. Poszukując istotnych dla niej wartości, autorka buduje własną ikonosferę dane-
go miejsca w postaci fizycznego, otwartego formalnie zapisu, utrwalającego najważniejsze dla 
nie wartości. Forma tak rozumianego zapisu jest oczywiście uzależniona od wielu zewnętrznych, 
ale także wewnętrznych czynników. Ma to decydujące znaczenie, określające możliwość swobod-
nego kreowania w formie zwartych bądź otwartych konstrukcji/obiektów o wielu odniesieniach 
i przemyślanym przesłaniu.

Inne prace powstały w Polsce, inne w Egipcie, Belgii, Niemczech czy Rumunii, inne w Serbii lub 
na Węgrzech. Odrębność miejsc wybranych tworzy własny, metafizyczny język sztuki, a oddziały-
wanie ich aury, przekłada się bezpośrednio na powstający zapis. Wszystkie te elementy wydają się 
równie istotne i są podstawą wartością warunkującą wszelkie dalsze działania.

Energia
Kwadrat/Magiczny Kwadrat jest znany w filozofii chińskiej od niemal 5000 lat. Jak głosi legenda, 
jego tajemnica związana z ziemią i diagramem świata zmysłów, opisuje podstawową energię przy-
chodzącą z ośmiu kierunków – z energią Ziemi w centrum – jako punktem odniesienia. Kwadra-
tów magicznych jest nieskończenie wiele i w zasadzie, każdy może je dowolnie tworzyć na wła-
sną potrzebę. 

Nie wnikając w szczegóły, generalnie ma to obrazować zmieniający się wszechświat oraz prze-
pływ energii w naszym otoczeniu i czasie. Centralna liczba – symbolizująca człowieka – jest rów-
nocześnie symbolem pięciu podstawowych rodzajów energii z których zbudowany jest wszech-
świat: drewna, ognia, ziemi, metalu i wody. Kontemplacja takiego „doskonałego” układu liczb ma 
wzmacniać koncentrację, pozwala uporządkować myśli i jest ponoć pomocna w szybkim kojarze-
niu różnych faktów. 

Ta ciekawa i pouczająca historia może mieć interesujące implikacje jeżeli dokładnie przyjrzy-
my się zewnętrznej i wewnętrznej strukturze prac Reny Wota. Odrzucając matematyczne implika-
cje, autorka chętnie przyznaje się do wieloletniej fascynacji sztuką wschodu, kładąc przy tym bar-
dzo mocne akcenty przede wszystkim na poszukiwaniu pierwotnych źródeł energii decydującej 
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o podstawowych warunkach związanych z koncentracją. W jej przekonaniu są to niezbędne war-
tości, konieczne do podjęcia wyzwania przed jakim staje każdy artysta przystępujący do zmierze-
nia się z wieloma poważnymi problemami związanymi z procesem kreowania. 

Kwadrat pozostaje od dawna jej przestrzenią. Autorka wydaje się wiązać swój wybór z magicz-
nymi właściwościami tej figury, które w połączeniu z energią tworzą w jej przekonaniu – niezbęd-
ny element wspomagający proces kreacji, daje poczucie pewności działania i osiągania założone-
go celu. Zasadniczą wartość kwadratu upatruje w jego formalnie równej otwartości na poszuki-
wania, gdzie zakładany brak ograniczeń, stanowi o zasadności wybory właśnie tego obszaru, tej 
przestrzeni. Ta „najspokojniejsza” figura geometryczna traktowana jako swoisty kadr/wycinek prze-
strzeni/fragment większej całości – prowokuje, ale także daje szansę odbiorcy – do równie otwar-
tych, własnych poszukiwań, interpretacji, a nawet kreacji – dobudowania własnej, wirtualnej rze-
czywistości – pozostającej niejako poza obszarem tej realnie istniejącej. 

Zapis
Powierzchnię kwadratu autorka z reguły zapełnia regularnie kładzionymi elementami, tworząc do-
kładnie uporządkowaną strukturę. Ten rodzaj działania – posiadający, podobnie jak w przypadku 
np. budowy ściany przy użyciu cegieł wewnętrzny porządek – tworzy swoisty kod, wizualną iko-
nosferę wieloznacznych sensów i znaczeń. 

Rena Wota wytrwale poszukuje adekwatnych dla siebie znaków, kolorów i form tworzących 
autonomiczny język sztuki, który w prosty sposób mógłby przekazać to co dla niej ważne. Zależy 
to od wielu, bardzo istotnych dla autorki czynników, związanych zarówno z miejscem, nastrojem, 
czasem, ale także z wieloma innymi bardzo istotnymi dla niej implikacjami. 

Jednym z najważniejszych elementów kreujących te prace – jest bez wątpienia kolor. Autor-
ka, z niezwykłą subtelnością i swobodą poruszą się po zagmatwanym w istocie świecie wrażliwo-
ści kolorystycznych. Bez wahania potrafi zdecydować o zestawieniu dowolnej ilości kolorów. Taką 
wiedzę – czy raczej – taką wrażliwość trzeba po prostu mieć w sobie. Tego nie można się nauczyć. 
To dar – tak oczywisty, jak np. słuch absolutny czy tzw. łatwość zapamiętywania lub malowania.

*

Wiele wcześniejszych prac artystki ma także bardzo charakterystyczne „gotowe” elementy – pa-
tyczki, sznurki, szpilki sosnowe, wióry, liście, kawałki gazet czy tekturowych okładek, rulony, zmięte 
fragmenty większej całości itp. Te „gotowe” elementy – swego rodzaju artefakty związane są bez-
pośrednio z konkretnym miejscem z którego pochodzą. Ich odnalezienie i wybór nadaje im nową, 
szczególną wartość. Ich użycie w konstruowaniu/budowie obrazów burzy ich jednostajną / pierwot-
ną kompozycję, tworząc równocześnie odrębne przestrzenie zapełnione wieloma dodatkowymi od-
niesieniami i implikacjami. Mamy tu zatem do czynienia z dwojako rozumianą wielowarstwowością 
strukturalną z których każda ma dla autorki równie ważną role do spełnienia. 

Pierwsza – związana jest z początkową dwuwymiarowością tych prac. W swojej konstrukcji/struk-
turze prace te fizycznie anektują i absorbują przestrzeń, rozsadzając ramy pierwotnego dwuwy-
miaru – zarówno optycznie jak i formalnie. Prosty z pozoru zabieg, polegający na specyficznym 
montażu uprzednio tworzonych modułów konstruujących – buduje w efekcie zmienną fakturę, 
a właściwie strukturę tych prac – przełamującą ich pierwotną dwuwymiarowość. Tworzona – po-
przez szereg specyficznych zabiegów, nieregularna, a przy tym ruchoma forma – trójwymiarowa 
bryła – staje się swego rodzaju obiektem anektującym zarówno światło jak i przestrzeń. Tutaj nie 
ma przypadku. Każdy element budujący, ma swoje dokładnie wyznaczone miejsce – inaczej dzia-
ła w trzecim rzędzie, a inaczej w dziesiątym. Artystka doskonale radzi sobie w tej pozornej gma-
twaninie i różnorodności form, kolorów i przestrzeni. 

Odpowiednie oświetlenie odgrywa tutaj równie istotną rolę. Tworząc specyficzny światłocień 
– autorka otrzymuje dodatkowe, bardzo interesujące wartości, których działanie skierowane jest 
zarówno na strukturę wewnętrzną jak i zewnętrzną – budując wiele istotnych asocjacji wychodzą-
cych poza sam obiekt wyznaczony formatem. W efekcie, mamy do czynienia ze zmiennym, żywym 
działaniem kolorystyczno-formalnym i znaczeniowym.

Drugim, nie mniej ważnym elementem jest wielowarstwowa przestrzeń związana z  przesła-
niem tych prac. Autorka tworzy je poprzez kompilację specyficznych materiałów i elementów go-

towych. Każda z przestrzeni istnieje niejako niezależnie i posiada własną strukturę, logikę i przesła-
nie. Ich wzajemne związki, uzupełniają się bądź wykluczają, tworząc w konsekwencji żywą i pul-
sującą, zunifikowaną przestrzeń wieloznacznego przesłania. Każda konstrukcja jest odrębnym za-
pisem zbudowanym z wielu warstw skojarzeń, implikacji i uzależnień. Daje to wielowarstwową 
strukturę dającą możliwość własnych wyborów, czy interpretacji – w ramach wyznaczonych/za-
kreślonych przez autorkę. 

Kolejnym i ważnym elementem konstruującym jest rytm i związane z nim odniesienia. Układa-
ne rzędy drobnych, ciasno obok siebie ustawionych elementów budują strukturę wieloczłonowych 
obiektów. Z jednej strony tworzą poczucie ładu, uporządkowanej struktury, spokoju i równowagi 
kompozycyjnej, z drugiej, tworzą swego rodzaju przedziwną i tajemniczą konstrukcję. Ich pozor-
nie jednostajny i nawarstwiający się układ z powodzeniem można by porównać z hipnotycznym 
działaniem jednostajnych dźwięków bębna czy psychodelicznego działania wielokolorowych, jed-
nostajnie pulsujących świateł prowadzących odbiorców w kierunku rytualnego transu, a tym sa-
mym obszaru działań i zachowań pierwotnych. Autorka zdaje się zapraszać nas w tak konstruowa-
ną, równie tajemniczą – wręcz magiczną podróż obiecującą wiele intrygujących zdarzeń i atrakcji… 

Jak powstają te prace? 
To długi i skomplikowany proces wymagający przede wszystkim stałej koncentracji, a także cier-
pliwości i wewnętrznej dyscypliny. W dużym skrócie, polega to na dwustopniowym, a zarazem 
dwupłaszczyznowym działaniu. 

Pierwszy etap związany jest z tworzeniem niezależnych, zróżnicowanych kolorystycznie, abstrak-
cyjnych obrazów, które z powodzeniem można by eksponować jako prace gotowe. Na tym etapie 
autorka zużywa wiele metrów płótna lub arkuszy papieru. Swoje działanie opiera na swobodnej pra-
cy, odwołując się do skojarzeń i zarejestrowanych implikacji, związanych bezpośrednio z konkretnym 
miejscem i jego aurą. Jest to szybka notacja, pełna energii i podstawowych reakcji opierających się 
w zasadzie na klasycznym warsztacie malarskim.

Etap drugi to swoista gra, mającą również cechy jakby terapeutycznej zabawy. Jest to niezbęd-
ny i ważny element, pozwalający na budowanie swoistego balansu pomiędzy poszczególnymi eta-

pami kreacji. Artystka 
poddaje szereg goto-
wych elementów dal-
szym zabiegom bez-
pośrednim. W  dużym 
skrócie polega to na ich 
dalszej obróbce i  for-
mowaniu poprzez ręcz-
ne gniecenie i tzw. wy-
rabianie, a  następnie 
ich formalnej destruk-
cji – cięciu lub darciu 
na różnej wielkości pro-
stokąty, pasy lub kwa-
draty, a następnie – na 
ich zwijaniu, zakłada-
niu itd. 

Tak powstające ele-
menty mają swoją od-
rębną wartość i stano-
wią podstawowy ma-
teriał do dalszych prze-
tworzeń. Przy jego po-
mocy artystka buduje 
nowe rzeczywistości 
– nowe byty w formie Twisted, 2010, technika własna (płótno), 60 x 60 cm
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strukturalnie formowanych – wieloczłonowych i wielopłaszczyznowych obiektów mających te-
raz nową, odrębną wartość. 

Ta swoista rewitalizacja, swego rodzaju recykling ma dla autorki zasadnicze znaczenie. Z jed-
nej strony pozwala na połączenie jakby dwóch czasów – tworząc w efekcie jeden zunifikowany 
i zintegrowany zapis będący jednocześnie kompilacją wielu elementów, zmieszaniem wielu sytu-
acji – bytów, w ujednoliconą i żywą formę nowych i wieloznacznych odniesień. 

Podobnie rzecz ma się z pracami wykonanymi przy użyciu malowanego, a następnie swobodnie 
formowanego płótna. Obiekt Twisted z roku 2010 wykonany z 1363 ciasno skręconych/zwiniętych 
w rulony, malowanych pasów płótna (Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Tkaniny Lnianej 
„Z krosna do Krosna”, 2010) prowokuje/zmusza do bezpośredniego kontaktu/dotykania. Umiesz-
czone ciasno obok siebie „na sztorc” stanowią wielobarwną, falującą strukturę, która „… stanowi 
swego rodzaju – wizualną autodefinicję sztuki tkaniny…”2 

Z kolei 3 obiekty przestrzenne zatytułowane BoomBox (zrealizowane w trakcie międzynaro-
dowego sympozjum w Essen w Niemczech w roku 2010) poprzez swoją specyficzną formę / kon-
strukcję przyciągają widza do zbliżenia się i bliskiego/bezpośredniego oglądu całości. Podobna 
rzecz ma miejsce w przypadku realizacji 4-częściowego obiektu Four Fold (Niemcy/2011), w któ-
rym swoista struktura zbudowana z barwionego płótna w kolorze brązu i złota przywodzi na myśl 
porowatą korę drzewa, czy żłobione w kamieniu kolumny greckie.

Podobnie konstruowany jest cykl niewielkich rozmiarów prac/obiektów zrealizowanych w for-
mie brył geometrycznych – swego rodzaju ekskluzywnych gadżetów, które z powodzeniem moż-
na eksponować w dowolny sposób w dowolnym miejscu. W moim przekonaniu, prace te otwie-
rają bardzo interesującą możliwość połączenia funkcji obiektu sztuki z jej użytkowym wymiarem. 
Prosty z pozoru zabieg zmiany skali tych obiektów, może im nadać monumentalną formę z pogra-
nicza rzeźby, tkaniny i obiektów kształtujących przestrzeń zewnętrzną.

2 Sztuka Podkarpacia, tom 2 (2012), Magdalena Rabizo-Birek, Rena Wota. Czary-mary sztuki, tekst krytyczny (str. 
206-209).

BomBox, 2010 – technika własna (3x60x60x8 cm)

 Prace powstałe w latach 2010, 2011 i 2012 są wynikiem nieoczekiwanego dla autorski zderzenia 
z zupełnie nowym wyzwaniem / wymiarem, jakimi okazały się kilkutygodniowe pobyty w Kolbu-
szowej – miejscu unikalnym – tak bardzo charakterystycznego tutaj, galicyjskiego pomieszania lu-
dowej kultury Lasowiaków, żydowskich tradycji ze współczesnym popwymiarem. Tak wybuchowy 
konglomerat zaowocował nowymi, bardzo ciekawymi realizacjami, w których wyraźne są odnie-
sienia do wielokulturowej tradycji historycznej tego miejsca nad Nilem. Trzy cykle obiektów (Słoń-
ce Kolbusza (2010) i Pasiaki/Szczypanki Kolbusza (2011) czy Alfabet Kolbusza (2012) w prosty i bezpo-
średni sposób nawiązują do symboliki i kulturowej tradycji tego miejsca – próbując na nowo po-
łączyć te wartości w nowej formie i przekazie.

* 
W tym miejscu należałoby przypomnieć szereg bardzo ciekawych realizacji autorki w przestrze-

ni otwartej, które są mocno związane z miejscem kreowania, ale także bezpośrednimi odniesienia-
mi do miejscowej kultury i tradycji. Prace te z powodzeniem wykorzystują materiały odnalezione 
na miejscu i zaadoptowane w przestrzeń nowej rzeczywistości wizualnej.

Dla przykładu, obiekt (3. Colours – Red/White/Green) zrealizowany w roku 2006 na Węgrzech, na-
wiązuje do tak charakterystycznych na tym terenie motywów totemicznych w połączeniu z bez-
pośrednimi odniesieniami do symboliki narodowych barw. Podobne odniesienia miał tryptyk  
(3. Colours – Black/Yellow/Red), wykonany w tym samym roku w Niemczech, czy tak bardzo błękit-
na instalacja (RedSea) zrealizowana w Egipcie w trakcie sympozjum nad brzegiem Morza Czerwo-
nego, a także duża realizacja przestrzenna (Hommage for YU) z roku 2009 w Begec w Serbii. 

Z kolei Instalacja (Twist On…) zrealizowana z roku 2008 w Galerii Sztuki Współczesnej w Prze-
myślu, a następnie w Galerii BWA w Krośnie (2010) czy w Galerii na najwyższym poziomie w Rze-
szowie (2011) zbudowana została z wielu długich ruchomych (rurowych) elementów wertykalnych 
zawieszonych swobodnie w przestrzeni. Elementy te o różnej długości i średnicy zostały owinię-
te pasami malowanego płótna. Wprawione w ruch – wirują, tworząc bardzo dynamiczną formę 
przestrzenną. Z jednej strony angażują i zarazem anektują fizycznie przestrzeń i światło – z dru-

Hommage for YU, 2009, technika własna (płótno, drewno), 3x350x25 cm
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gie zaś, wciągają widza do bezpośredniej ingerencji – manipulowania ruchomymi obiektami in-
stalacji – nawiązują do bezpośrednich działań interaktywnych, gdzie oprócz analizy wartości czy-
sto plastycznych, równie istotną jest forma otwartej zabawy.

Zupełnie inaczej rzecz ma się w przypadku instalacji (Dama z Krokodylem/Jeśli nie chcesz mojej 
zguby…) zrealizowanej w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu (2010), a następnie 
w Teatrze Maska w Rzeszowie (2010) i w Galerii na najwyższym poziomie w Rzeszowie (2011) gdzie 
autorka w swobodny, przewrotny sposób łączy elementy gotowe, zakupione w sklepie zabawki, 
artefakty z pracowni z charakterystycznym dla siebie – owijaniem elementów instalacji w malo-
wane uprzednio pasy płótna. Całość ma wiele odniesień i asocjacji, zapożyczonych symboli, cyta-
tów z literatury czy malarstwa, ale także do miejsc i symboli muzealnych. Tego typu działania po-
jawiły się już we wcześniejszych realizacjach artystki – m.in. w cyklu obiektów (Bandaże z St. Mi-
chael) – zrealizowanych w Austrii w roku 2004.

W najnowszej instalacji (Twisted Room) zrealizowanej w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemy-

ślu (2012), Muzeum Regionalnym w Stalowej Woli (2013) i Muzeum Kresów w Lubaczowie (2013) 
– stanowiącej część grupowego projektu Artefakty 12/czas to świnia! – autorka zbudowała kopię 
pokoju z własnej przeszłości. Wszystkie elementy zostały starannie dobrane, a każdy z ich ma swo-
ją odrębną historię. Teraz po latach zostały odnalezione i na nowo zestawione. Wraz z dźwiękiem 
i oświetleniem w ciasnej przestrzeni niewielkiego pokoju tworzą swego rodzaju przestrzeń wspo-
mnień, wypełnioną wieloma detalami/artefaktami z tamtego czasu. Charakterystyczne owijanie 
detali w malowane pasy płótna – przywołuje prostą czynność bandażowania, a zatem swego ro-
dzaju działanie ochronne. Ta dramatyczna próba ukrycia ich przed nami jest jednocześnie działa-
niem obliczonym na zachowanie czy przedłużenia egzystencji przedmiotów ukrytych. Ich ślad na 
zewnętrznej stronie „bandaży” jest równocześnie rodzajem kamuflażu, barwą ochronną, pozwa-
lającą na zmieszanie jednoznacznego przekazu. Artystka w prosty i sugestywny sposób łączy czas 
przeszły z teraźniejszym w oparciu o wieloznaczną symbolikę formalną.

Dama z Krokodylem/Jeśli nie chcesz mojej zguby…, 2010, instalacja

Trzy obiekty wykonane w Begec w Serbii w latach 2007 i 2009 (Transition, Sun of Begec i Homma-
ge for YU) związane są bezpośrednio z miejscem w którym powstały. W dwóch pierwszych obiek-
tach, autorka wykorzystała kilka elementów drewnianych odnalezionych w tym bardzo specyficz-
nym miejscu, gdzie w oparciu o żywe odniesienia do czasów imperium rzymskiego (miejsce daw-
nej osady), można bez większego trudu odnaleźć piękne artefakty. 

Inna w skali i formie totemiczna realizacja przestrzenna (Hommage for YU) umieszczona na sta-
łe w pobliżu tego miejsca, została wykonana poprzez zaadoptowanie trzech dużych, uschniętych, 
starych pni drzewa, które przez wiele lat służyły gospodarzom za podpory upraw. Poprzez ich rewi-
talizację (oczyszczenie, i zakonserwowanie), a następnie tak charakterystyczne – żmudne i dokład-
ne bandażowanie), artystka w prosty i sugestywny sposób połączyła czas przeszły z teraźniejszym 
w oparciu o prostą symbolikę formalną i kolorystyczne odniesienia nawiązujące do podstawowych 
dla Serbów wartości. Ustawione w przestrzeni ogrodu trzy pale owinięte w malowane w trzech 
walorach kolorystycznych płócienne niby bandaże, tworzą z otaczającą je roślinnością, drzewami 

nową formę mającą odniesienie do upływającego czasu tak ważnego dla mieszkających tam ludzi.

Energia podwojona
Odrębnym obszarem działania autorki są jej spektakularne, często wielogodzinne akcje, realizo-
wane w latach 2002–2010, przede wszystkim we wsi Słonne, ale także w Nozdrzcu w trakcie trwa-
nia Międzynarodowych Spotkań Artystów związanych z  tymi miejscami od roku 1981. Akcje te 
– z pogranicza działań parateatralnych i performatywnych, w moim przekonaniu mają wyraźne 
odniesienia do tradycyjnych form ludycznej zabawy, karnawału czy korowodów przebierańców 
o otwartej formule i trudnym do przewidzenia spontanicznym przebiegu. Bezpośrednio związa-
ne z wybranym, konkretnym miejscem i aktywnym udziałem grupy artystów / aktorów uczestni-
czących od wielu lat w Spotkaniach, tworzą niepowtarzalną atmosferę pełnej nieoczekiwanych 
zwrotów – wielogodzinnej wspólnej kreacji. Sama autorka, pełni w nich bardzo specyficzną i cha-
rakterystyczna rolę moderatorki – swego rodzaju spiritus movens całego fermentu, a zarazem jego 

Sun of Begec, 2007, obiekt – technika własna (płótno, drewno)

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 a
ut

or
a

fo
t. 

ar
ch

iw
um

 a
ut

or
a



SY
LW

ET
KI

TW
ÓR

CÓ
W

72 arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu
SYLW

ETKI
TW

ÓRCÓW
73arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

aktywnej uczestniczki. Określając hasło przewodnie / ogólne ramy i swego rodzaju otwarty sce-
nariusz poszczególnych akcji, przygotowuje i współtworzy także scenografię i wszelkie niezbęd-
ne elementy dodatkowe, zaprasza do udziału, daje sygnał do rozpoczęcia, inicjuje kolejne etapy 
i przeprowadza to wszystko do finału. 

Bardzo trudno jest jednoznacznie określić konkretne powody czy cel jaki przyświeca ich uczest-
nikom. Wydaje się że istotną wartością jest tutaj nieskrępowana chęć uczestnictwa w swobodnej, 
wspólnej kreacji mającej zewnętrzną formę jakby otwartej zabawy. To co wydaje się silnie łączyć 
ich uczestników to swego rodzaju forma wtajemniczenia wyróżnionego / wybranego przez autor-
kę grona uczestników. Przywodzi to na myśl rytualne obrzędy inicjacyjne tak charakterystyczne 
w tajnych stowarzyszeniach czy bractwach. Tutaj także mamy do czynienia z prawdziwym brac-
twem złożonych w przeważającej części z przyjaciół od lat związanymi ze sobą wspólnotą zain-
teresowań/profesją, a także miejscem i wieloma innymi nie mniej ważnymi dla nich wartościami, 
które w tym przypadku mają bardzo istotne znaczenie. Brak przewidywalnego scenariusza, tajem-
niczość i niejednoznaczność kreowanych zachowań, a także otwartość formy, tworzy nieprzewi-
dywalną, a przez to bardzo atrakcyjną dla jej uczestników, ciekawą wizualnie i formalnie – żywą 
i zmienną akcję wieloznacznych odniesień i asocjacji. 

 Tego typu działania wydają się również nawiązywać i przywoływać zachowania z okresu dzie-
ciństwa. Tak charakterystyczne dla tego okresu przebieranie się i kreowanie dziwnych, wymyślo-
nych sytuacji jest powszechnym sposobem poznawania świata naszych wyobrażeń i  pragnień 
związanych z otaczającą nas rzeczywistością, zaobserwowanymi obrzędami czy wydarzeniami ro-
dzinnymi. Z powodzeniem można je analizować odwołując się także do atawistycznych zachowań, 
emocji i instynktów, których podłoże uzależnione jest od behawioralnych predyspozycji psycho-
fizycznych, wynikających w dużej mierze ze stopnia naszej wrażliwości czy podatności na zacho-
wania powszechnie uznawane za pierwotne. 

Tworzenie alternatywnej rzeczywistości, pełnej spontanicznych zachowań i swobodnej kreacji 
jest bez wątpienia bardzo interesującą i charakterystyczną próbą powrotu lub odtworzenia ideal-
nego, utopijnego świata bez trosk i uzależnień związanych z cywilizacyjnymi i kulturowymi ogra-
niczeniami czy narzuconymi, sztucznymi regułami. W efekcie mamy wrażenie jakby narkotyczne-

OpArtDay, 2007, akcja całodzienna (elementy scenografii) 

go upojenia chwilą, rodzajem transu z możliwością bezkarnej otwartości przełamującej wszelkie 
bariery i konwenanse. Ich wartością jest jakby fizyczne zatrzymanie w czasie i oddzielenie od rze-
czywistości. Ten inny czas jest teraz swobodnie kreowany, niezależnie i w oderwaniu od czasu ze-
wnętrznie i obiektywnie istniejącego. Jego wymiar ogranicza jedynie wyobraźnia uczestników, ich 
spontaniczność i otwartość na rozwijającą się akcję. Zmieszanie konwencji i ich realnie multime-
dialny wymiar tworzy swoisty zapis prawdziwej energii miejsca i ludzi. 

Akcje uzupełniane są równie spontanicznie realizowanymi dekoracjami, bardzo dokładną aran-
żacją wybranych miejsc, a także dużą dbałością o kostiumy i wiele innych detali – tworzący wraz 
z oświetleniem i muzyką – swego rodzaju mobilną scenografię, a raczej anturaż wtłoczony w abs-
trakcyjną rzeczywistość wybranego miejsca. Pozwala to na formalną unifikację wszystkich tych 
elementów z uczestniczącymi w akcji aktorami, tworząc jednolitą, chociaż wieloznaczną i spon-
tanicznie rozwijaną otwartą, żywą formę. Wydaje się, że wcześniejsze doświadczenia i realizacje 
scenograficzne autorki okazały się teraz bardzo pomocne znajdując teraz zupełnie nowy wymiar.

W okresie pomiędzy rokiem 2002 a 2010, autorka przy czynnym i kreatywnym udziale i pomocy 
grupy artystów i zaproszonych gości, zrealizowała 9 wielogodzinnych akcji we wsi Słonne i w Noz-
drzcu: 2002 – Bahanalia; 2002 – WhiteDay; 2003 – HatOnHead; 2004 – FlowerPowerDay; 2005 – Pla-
sticFantasticDay; 2006 – RedDay; 2007 – OpArtDay; 2008 – EcoGreenDay; 2010 – Niech żyje Bal!.

*

W najnowszych pracach – Rena Wota koncentruje się na budowie ascetycznych w formie, wie-
lowarstwowych obiektów przestrzennych tworzonych przy użyciu płótna lub szarego papieru pa-
kowego które maluje lub zadrukowuje. Autorka nie stroni także od starych gazet, kolorowych ma-

Twisted Space, 2013, technika własna, 20x20x7 cm 
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gazynów, folderów reklamowych, książek czy albumów. Tego rodzaju druki gotowe / ready prints 
stanowią obecnie podstawowy materiał/obszar jej zainteresowania. 

Za pomocą prostych w formie zabiegów, autorka preparuje/formuje/montuje we właściwy so-
bie – bezpośredni sposób – pojedyncze lub wieloczłonowe obiekty albo raczej przedmioty – do 
dotykania, gładzenia, ale także przeglądania, poszukiwania czy odnajdywania znajomych tropów, 
analizowania rozpoznanych znaków, kojarzenia napotkanych faktów, a w końcu ale nie na koń-
cu – także do czytania... Tytuł większego cyklu Touch Me Please jest niejako zaprzeczeniem znanej 
i frustrującej sytuacji w wielu muzeach i galeriach gdzie bezpośredni kontakt z jakimkolwiek Dzie-
łem Sztuki jest zupełnie niemożliwy. Dla Reny Wota ta sytuacja wydaje się trudna do zaakcepto-
wania. Interaktywna/bezpośrednia/fizyczna łączność z odbiorcą jest podstawą obecnego wymia-
ru jej sztuki. Poprzez wyjątkową formę prace te wprost zachęcają czy wręcz prowokują odbiorcę 
do bezpośredniego, fizycznego kontaktu z nimi poprzez dotyk.

Podobnie rzecz ma się z realizacjami wykonanymi przy użyciu malowanego, a następnie swo-
bodnie formowanego płótna. Obiekt Twisted z roku 2010 wykonany z 1363 skręconych płócien-
nych elementów (Grand Prix na Międzynarodowym Triennale Tkaniny Lnianej „Z krosna do Kro-
sna”, 2010) prowokuje/zmusza do bezpośredniego kontaktu/dotykania. Z kolei 3 obiekty prze-
strzenne zatytułowane BoomBox (zrealizowane w trakcie międzynarodowego sympozjum w Es-
sen w Niemczech w roku 2010) poprzez swoją specyficzną formę/konstrukcję przyciągają widza 
do zbliżenia się i bliskiego/bezpośredniego oglądu całości. Podobna rzecz ma miejsce w przypad-
ku realizacji 4-częściowego obiektu Four Fold (Niemcy 2011), w którym swoista struktura zbudo-
wana z barwionego płótna w kolorze brązu i złota przywodzi na myśl porowatą korę drzewa, czy 

żłobione w kamieniu kolumny greckie. 
W dyptyku Touch Me Please 3 z roku 2010, autorka wykorzystała 200 arkuszy szarego papieru 

pakowego – dwustronnie zadrukowanego białą i czarną farbą w proste znaki nawiązujące w for-
mie i stylistyce do obszaru związanego z magią znaków runicznych. Gotowe wydruki zostały na-
stępnie pocięte na kilka tysięcy równej długości pasów. Tak pozyskany materiał posłużył do zbu-
dowanie nowej konstrukcji. Umieszczenie pasów papieru ściśle obok siebie utworzyło trójwymia-
rową – zmienną kolorystycznie, miękką konstrukcję, która przyciąga i wręcz zachęca widza do bez-
pośredniego kontaktu. Z kolei, podobny w formie tryptyk Touch Me Please 2 z roku 2009 – ma nie-
wielką, ale istotną różnicą – powstał z materiału graficznego pozyskanego z gotowych druków (re-
ady prints). Na dodatek, zewnętrzne krawędzie pasów zadrukowanego papieru gazetowego zo-
stały swobodnie oddarte. Stworzyło to dodatkowy i bardzo ciekawy efekt – miękkiej, łagodnie fa-
lującej – żywej powierzchni.

Tego typu działanie, w moim przekonaniu ma kilka podstawowych aspektów. Po pierwsze – to 
czysta i radosna zabawa materią, formą, przestrzenią i światłem. Z drugiej strony – to swego ro-
dzaju dialog z czasem, który w pracach Reny Wota – szczególnie w ostatnich realizacjach odgry-
wa zasadnicze znaczenie. W końcu to także gra intelektualna zarówno z odbiorcą jak i samą sobą. 
Celem jest konsekwentna analiza i budowanie własnego sposobu artykulacji – swoistego metaję-
zyka znaków, kontekstów, informacji. 

Czy można te prace traktować jak grafikę, tkaninę czy może malarstwo? – to drugorzędna spra-
wa. Generalnie zależy od tego, co obecnie rozumiemy pod tymi pojęciami. W moim przekonaniu, 

Touch me Please, 2009, technika własna (akryl, papier, płótno), 80x80 cm

te prace nie można kwalifikować w tych kategoriach. Zdecydowanie nie liczą się z tym co zwykli-
śmy określać jako tzw. czystość gatunku. Dla przykładu – przełamują kolejne tabu dotyczące np. 
pojęcia grafiki jako efektu bezpośredniej pracy artysty nad matrycą. W dominującej części reali-
zacji, które można ostatecznie zakwalifikować jako grafiki, pojęcie autorskiej matrycy w ogóle nie 
istnieje, a w tych obiektach, które wykorzystują pośrednio pewien rodzaj matrycy (druk sitodru-
kowy) to pojęcie sprowadza się do wykonania potrzebnej ilości druków podstawowych – swego 
rodzaju materiału wyjściowego, który podobnie jak inny masowy produkt – zostaje wykorzysta-
ny do budowania zupełnie nowych formalnie i znaczeniowo konstrukcji. 

W zasadzie mamy tu do czynienia z gotowym – anonimowym drukiem masowym jako ma-
teriałem/środkiem do zbudowania nowej formy graficznej – autorskiego obiektu graficznego. 
W  każdym razie, takiego dylematu nie miało międzynarodowe jury decydując o  zaproszeniu 
Reny Wota do udziału w Międzynarodowym Triennale Grafiki w Krakowie 2012, a także we Wied-
niu i Oldenburgu.

Poszukiwanie siebie… 
… Podczas otwarcia mojej wystawy w Niemczech dr Alexandra Sucrow przytoczyła słowa francuskie-
go dramaturga Jeana Anouilh’a3 – „Rzeczy nigdy nie są takie, jakie są. Są zawsze takie, jakimi je przed-

3 Jean-Marie-Lucien-Pierre Anouilh, francuski dramatopisarz i reżyser teatralny. Anouilh podejmował problematy-
kę moralną dotyczącą współczesności, choć niejednokrotnie posługiwał się sztafażem mitów antycznych (Wikipedia)

Touch Me Please, 2009, technika własna (papier), 2x100x100 cm
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Autor, profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, dyrektor 
Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. 

stawiamy”4. Wtedy te słowa wydały mi się zbyt oczywiste i banalne. Teraz jednak często do nich wra-
cam z przekonaniem, że tak formułowana prosta zależność pomiędzy rzeczywistością a jej kreacją jest 
w zasadzie podstawą zrozumienia zasad odróżniających to, co zwykliśmy określać pracą twórczą od 
innych form aktywności człowieka. 

Lubię pracować i to warunkuje całą moją dotychczasową działalność. Nowe miejsca i związane z nimi 
tajemnice są dla mnie zawsze intrygującym wyzwaniem. Wiele podróżuję w  poszukiwaniu nowych 
wyzwań, inspiracji i doświadczeń. Poznaję wielu ludzi, ich fascynacje, przekonania, relacje do najważ-
niejszych wartości. Służy to przede wszystkim odnalezieniu swego miejsca w otaczającym nas świecie. 
W poszukiwaniu siebie odnajdujemy też naszych bliskich, a w konsekwencji swoje miejsce pośród nich.

 Staram się przekazać odbiorcy wrażenia i uczucia które biorę przede wszystkim z natury, otocze-
nia, energii miejsc szczególnych i związanych z nimi tajemnic. Poszukuję właściwej drogi i sposobu aby 
odnaleźć i przekazać prawdę o sobie i otaczającej nas rzeczywistości. Chciałabym dawać radość, a jed-
nocześnie przekazywać dobre emocje. Ktoś powiedział, że moje prace są bardzo energetyczne w pozy-
tywnym, wręcz terapeutycznym znaczeniu. Dla mnie są emanacją pozytywnej energii, która w moim 
życiu ma decydujące znaczenie.  Rena Wota.

Janusz J. Cywicki

RENA WOTA
Urodzona w Przemyślu. Absolwentka PLSP w Jarosławiu, członkini ZPAMiG (Związek Polskich Artystów Malarzy 
i Grafików) i EAA (European Artists Association) w Niemczech. Od roku 1998 zajmuje się malarstwem, unikatową 
tkaniną, tworzy obiekty, instalacje, akcje i wydarzenia artystyczne. 
Wystawy i realizacje / Polska (Warszawa, Gdynia, Kraków, Łódź, Opole, Wrocław, Rzeszów, Przemyśl, Słonne, 
Krosno, Jarosław, Krasiczyn, Gorlice, Kolbuszowa, Dubiecko, Nozdrzec); Węgry (Hajduboszormeny, Zalaegerszeg, 
Vaya, Debrecen, Kendlimajor); Niemcy (Velbert, Essen-Borbeck, Bochum, Berlin, Paderborn, Stolberg-Zweifall, Bad 
Driburg, Naviges, Essen Werden, Osnabrück, Freiburg, Muhlhausen, Oldenburg); Rumunia (Aiud, Oradea, Cluj-
Napoca); Słowacja (Spiska Nova Ves, Kosice, Presov, Svidnik, Bardejov); Austria (Wiedeń, St. Michael, Leoben); 
Włochy (Turyn, Cerva di Rossa); Słowenia (Maribor); Serbia (Begec, Novi Sad); Finlandia (Hameelinna); Egipt (El 
Gouna); Grecja (Termopile); Mołdawia (Kiszyniów); USA (New York, Amherst); Holandia (Delft).
W latach 2003–2010 we wsi Słonne i w Nozdrzcu, zrealizowała 9. wielogodzinnych otwartych formalnie akcji 
z pogranicza działań parateatralnych i performatywnych z udziałem grupy artystów i zaproszonych gości (HetonHead; 
WhiteDay; Bachanalia; RedDay; FlowerPawerDay; PlasticFantasticDay; OpArtDay; EcoGreenDay, Niech żyje bal!)
Udział w międzynarodowych sympozjach i spotkaniach artystycznych w Polsce, Niemczech, Rumunii, Austrii, 
Serbii, Włoszech, Egipcie i na Węgrzech.
Laureatka Grand Prix / 6. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej „z krosna do Krosna”, Krosno 
2010; Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt” – Przemyśl 2009 i Dorocznej 
Nagrody Artystycznej im. Mariana Strońskiego – Przemyśl 2009; Stypendystka Prezydenta Miasta.

4 Dr Alexandra Sukrow, fragmenty tekstu wygłoszonego w trakcie wernisażu wystawy Janusza J. Cywickiego i Reny 
Wota w Paderborn w Niemczech 

O moim rysowaniu, 
opisując cykl „Archipelagi albo pokusa symetrii” 

Stanisław
Zbigniew
KAMiEńSKi

Przyzwyczaiłem sam siebie do komentowania własnej twórczości, robię to z górą trzydzieści 
lat, nie chcę zerwać z tą tradycją. Mimo, że charakter mojej pracy artystycznej i metody po-
stępowania pozostają ogólnie bez większych zmian od dawna, nic więc nie powinno mnie 

już dziwić, do wszystkich własnych dziwacznych metod powinienem był przywyknąć, coraz czę-
ściej stawiam sam sobie pytanie – co ja właściwie robię? I nie chodzi o to, czy powstają rysunki, czy 
malarstwo lub grafika, którymi mogłyby być te wykresy, gdyby użyć innej technologii. Wybrałem 
kreślenie ołówkami na papierze ze względu na najprostszy warsztat, pisałem już nie raz o moich 
poglądach na tę kwestię. Ważniejsze jest chyba pytanie – skąd się bierze i ku czemu zmierza to, co 
robię. Sztuka, jak wiadomo, powstaje z potrzeby znajdywania formy i wyrazu dla przeżyć, odczuć, 
wrażeń, wspomnień; można dodać, iż związek treści i formy ma stworzyć całość przekonującą i au-
tentyczną, wyjawić własną prawdę autora, która – owa osobista prawda – ma szanse obiektywiza-
cji, może stać się prawdą wspólną, zbiorową dla kilku lub wielu odbiorców. 

I właśnie nie wiem, do jakiej rzeczywistości odnoszą się moje wypowiedzi, do jakich emocji, tę-
sknot czy doświadczeń apeluję w ten sposób? Jak sądzę, chodzi o rzeczywistość leżącą na drugim 
krańcu wobec tej, którą próbuję uchwycić obiektywem aparatu fotograficznego, rzeczywistość 
idei i tez filozoficznych czy kosmogonicznych dociekań i intuicji. Skąd takie przypuszczenia, sko-
ro te dziedziny ludzkich poszukiwań i badań są mi niemal zupełnie nieznane, niedostępne? Chyba 
stąd, że gdy ogarniają mnie wątpliwości, co do sensu moich poczynań, kiedy rzeczywistość realna 
zagłusza niejasne podszepty twórcze, wówczas znajduję oparcie w lekturze pism wielkich filozo-
fów, uczonych i artystów; co prawda rzadko czytam takie teksty w całości i dokładnie je studiuję. 
„Czy to nie Henry James powiedział, że umysł artysty żywi się bardziej fragmentem tylko, napo-
mknieniem, niż solidną uniwersytecką erudycją?”. To słowa Adama Zagajewskiego z eseju w zbio-
rze „Poeta rozmawia z filozofem”. Przeczucie mówi mi, że owa rzeczywistość, którą „tropię” poprzez 
moje wykresy, mająca oparcie w ideach, spekulacjach i domysłach, posiada również domniemaną, 
ale narzucającą się realność innego rodzaju, realność przestrzenną. Czy kiedykolwiek dowiem się 
o niej czegoś więcej? Pytam, jakby bardzo mi zależało na uzyskaniu odpowiedzi, choć gdyby tak 
się stało, czy owa tajemnicza rzeczywistość interesowałaby mnie dalej tak bardzo, jak dziś, gdy po-
zostaje dla mnie sferą nieznaną? Mam przeświadczenie, że w moich wykresach, czy poprzez nie, 
zbliżam się do jakiegoś przestrzennego układu (liczbowego?), który w tych ujęciach, sprowadza-
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jących układ, poprzez rzut na płaszczyznę, do obrazu dwuwymiarowego, ujawnia zawarty w nim 
porządek wizualny, nieczytelny, jak mniemam, w swoim przestrzennym rozwinięciu. W artystycz-
nym akcie dotykam owej rzeczywistości, poprzez wykres odsłaniam logikę jej konstrukcji.

Odtwarzam w pamięci kolejne etapy mojej pracy przy wykresach z cyklu „Archipelagi, albo po-
kusa symetrii” z lat 2004 – 2008. Na początku ustalam zawsze proporcje i wymiary pola wykresu 
oraz relacje pomiędzy owym polem leżącym w centrum płaszczyzny a marginesami arkusza pa-
pieru, ustalam odległość pomiędzy liniami siatki pionów i poziomów, na której zostaje „umoco-
wany” później cały wykres. Samo wykreślanie siatki jest drugim etapem pracy. W części trzeciej 
kreślę okręgi lub ich fragmenty – łuki, jeśli całe okręgi nie mieszczą się na płaszczyźnie. Ich środ-
ki leżą w dziewięciu punktach pola, z których cztery są stałe, zaś pięć ruchomych. Stałymi punk-
tami są wierzchołki pola (które najczęściej ma kształt prostokąta), punkty ruchome wyznaczają 
dwie krzyżujące się osie – pionowa i pozioma – przecinające krawędzie pola w czterech punktach; 
ich skrzyżowanie wskazuje punkt piąty. Tytułowa „pokusa symetrii” zachęca, aby obie osie były 
środkowymi boków prostokąta; wykres oparty na takich założeniach bywa co prawda w pierwszej 
chwili fascynujący i już w następnych wydać się może zbyt oczywisty. Z tych dziewięciu punktów 
wykreślam jednakowe, coraz większe okręgi, ich promienie pozostają względem siebie w takich 
proporcjach, jak 1:2:3:4:5:6. Wchodzące nawzajem na „swoje terytoria” okręgi i łuki przecinają się 
w wielu punktach, tworząc właściwą siatkę krzywych – podstawę mojego wykresu. Punkty prze-
cięć wyznaczają wierzchołki figur geometrycznych; wybieram najmniej skomplikowane – trójkąty 
i czworokąty, tworzące w rezultacie skomplikowaną strukturę. Kolejnym, czwartym etapem pracy 
jest więc wybór wśród tysięcy punktów i wyznaczenie owych setek właściwych, będących współ-
rzędnymi dla rozpoczęcia budowy wykresu. W ostatnim, piątym etapie powstaje wykres, to naj-
bardziej pracochłonna część wszystkich działań, jednocześnie najbardziej oczekiwana – uczestni-
czę bowiem wówczas w powolnym procesie wyłaniania się konstrukcji, potencjalnie już rozpiętej 
pomiędzy punktami, jednak dotychczas nie do wyobrażenia, nawet dla autora. W miarę jak przy-
bywa linii, biegnących obok siebie, krzyżujących się pod różnymi kątami, konstrukcja zaczyna gęst-
nieć i pod koniec pracy bywa, iż nie jestem w stanie znaleźć właściwych połączeń dla wszystkich 
punktów w tej plątaninie krzywych i prostych. Myślę niejednokrotnie, iż powinienem mieć drugi 
identyczny arkusz linii pomocniczych i punktów, pozostawiony na czwartym etapie pracy, abym 
mógł w przejrzystym jeszcze układzie odczytywać przeznaczenie wszystkich jego elementów. 
Narzuca się pytanie, jaki charakter ma obraz powstającej budowli, jak należy rozumieć i odczyty-
wać jego wyimaginowaną przestrzeń? Słyszę czasem o wrażeniu przestrzenności moich wykre-
sów. Ja jednak odbieram je jako rzuty ażurowych konstrukcji na płaszczyznę i mniemam, iż tylko 
w dwuwymiarowym zapisie ujawniają się regularności form i układów geometrycznych; w rozwi-
nięciu przestrzennym, oglądana z innej perspektywy konstrukcja może tworzyć inny, chaotycz-
ny obraz. Rzut jest spłaszczeniem, sprasowaniem niejako elementów, które w rzeczywistości po-
zostają wobec siebie w zupełnie innych odległościach niż na wykresie. Powstaje problem ustale-
nia kolejności, w jakiej nakładają się na siebie linie wykresu; aby go rozwiązać musiałbym zbudo-
wać przestrzenny model konstrukcji, którą znam jedynie na podstawie rzutu. W ten sposób koło 
się zamyka – spłaszczona konstrukcja jest nie do „rozplątania”. 

Cóż można powiedzieć o charakterze mojej pracy, co właściwie robię? Całymi godzinami i dnia-
mi liczę, odmierzam, wyznaczam punkty, wykreślam proste po linii i krzywe od cyrkla, odczytuję 
układy figur geometrycznych w oparciu o ustalone wcześniej zasady, potem wykreślam je, w co-
raz gęstszej plątaninie linii tracę rozeznanie, gubię się, czasem popełniam błędy łącząc inne, niż 
przewiduje plan, punkty, niemal odchorowuję każdą pomyłkę. Wykonując czysto mechaniczne, 
jak się wydaje, prace należące do wcześniejszych etapów, czekam na ich zakończenie, aby uwol-
nić myśl twórczą, wydobyć na jaw nieznane struktury geometrycznych form. Ale to, co nieprecy-
zyjnie nazywam myślą twórczą, połączone z radością powoływania nowej rzeczywistości, sąsia-
duje nieustannie z napiętą uwagą konstruktora, który nie może pozwolić sobie na zniecierpliwie-
nie, ale także na swobodne fantazjowanie. Pomyłki, które są wyrazem zmęczenia, nieuwagi, braku 
koncentracji bolą mnie nie dlatego, że źle wykreślona linia narusza w widoczny sposób harmonię 
całego układu; jego porządek jest tak skomplikowany, że zmiana jednego z setek elementów jest 
niezauważalna – poczucie estetyki widza nie zostaje urażone. Chodzi mi raczej o to, że jeśli przy-
pisuję mojej wypowiedzi właściwość prawdy (podążając za tokiem wywodu Leszka Kołakowskie-
go) to zakładam, „że jest właśnie tak, jak się w tej wypowiedzi stwierdza i to niezależnie od tego, 

czy została ona kiedykolwiek lub zostanie wygłoszona a także czy jej prawdziwość jest lub kiedy-
kolwiek będzie potwierdzona; cokolwiek jest prawdą, jest nią niezależnie od tego, czy o tym wie-
my, lub kiedykolwiek będziemy wiedzieć, i bez względu na to, czy myślimy o tym, czy też nie, czy 
istniejemy, czy nie istniejemy i czy w ogóle występują, teraz lub kiedykolwiek jakiekolwiek akty 
poznawcze.”. i Skoro więc zależy mi na nadawaniu moim wykreślanym światom statusu prawdzi-
wości, to każda pomyłka narusza, zdawać się może, ową prawdę, bez względu na to, czy jesteśmy 
w stanie zorientować się, iż do tego doszło, czy nie. Choć prawdę mówiąc, pomyłka w realizacji tak-
że nie może zaszkodzić „prawdzie”, mającej swoją ojczyznę w świecie ducha. 

Szukając obrazowych porównań można moje programy zobaczyć jako rzeczywistość ideal-
ną – rajski ogród, co prawda bez wspaniałych roślin, natomiast pełen punktów i przebiegających 
pomiędzy nimi linii, zaś ich realizację w postaci wykresów, jako świat po grzechu pierworodnym 
– w dalszym ciągu ręką Stwórcy uczyniony, ale napiętnowany ludzką słabością. Moje błędy należy 
więc rozpatrywać raczej w sferze etycznej niż estetycznej. Czy jednak nie wchodzę, przynajmniej 
częściowo, w kompetencje Stwórcy, czy nie uzurpuję sobie prawa do myślenia w kategoriach rze-
czywistości idealnej, o czym nie mam, jako człowiek, pojęcia? 

Rysując dążę, można powiedzieć – za wszelką cenę, choć pewnie jest w tym przesada, aby moje 
wykresy były maksymalnie precyzyjne: linie proste lub krzywe mają trafiać w środki przynależ-
nych im punktów, w wyznaczaniu odległości liczą się części milimetra, nacisk ręki przekładający 
się na wyrazistość kreski musi brać pod uwagę rolę owej kreski w wykresie. Rygor jest surowy. Do-
chodzę jednak za każdym razem do przekonania, iż siła rysunku, jeśli pozwalam sobie tak myśleć, 
tkwi w nieosiągalności idealnej precyzji; paradoksalnie – wykres ożywia niemożność utrzymania 
uwagi umysłu, oka i ręki w stałym napięciu. Czemu służy w takim razie dążenie do idealnej precy-
zji, jeśli w rezultacie miałyby powstawać (na szczęście niemożliwe do osiągnięcia) suche schema-
ty? Czyżby miał tu zastosowanie, czy może nawet działał duch przeczenia, przeciwstawiający sen-
sowi jego negację? Gdybym przestał zabiegać o precyzyjną, doskonałą realizację moich mglistych 
planów, pozwalając sobie na wyrachowane, czy choćby zwykłe niedbalstwo, moja praca straci-
łaby jakikolwiek sens. Gdyż końcowy efekt wizualny ma o tyle znaczenie, o ile czuję, że udało mi 
się zaangażować do realizacji wszystkie własne możliwości i przekroczyć, choćby w pewnym tyl-
ko stopniu, ogarniającą słabość, bezwład. A jednak ów ostateczny efekt, to co w rezultacie widać, 
pozostaje dla nas, sensualistów, bardzo ważne.

Kilka lat temu zostałem zaproszony do udziału w wystawie zatytułowanej: Medytacje i waria-
cje i pomyślałem, że powinienem odnieść się do tych pojęć w kontekście własnej twórczości, sko-
ro może ona wzbudzać skojarzenia z medytowaniem i wariowaniem. Kurator wystawy napisał we 
wstępie, że „przez medytacje i wariacje rozumie się zazwyczaj rozważanie, powtarzanie, przetwa-
rzanie tego samego tematu, prowadzące do odkrywania nowych jego walorów lub do pogłębio-
nej refleksji, bądź do wewnętrznego uciszenia”. 

Nigdy prawie nie tworzę pojedynczych rysunków tylko cykle, wiążące je wspólnym programem; 
każdy rysunek jest tego programu innym rozwiązaniem. Można więc zapewne mówić o wariacyj-
nym systemie mojej pracy, wynikającym ze specyfiki planu, który proponuje szereg równorzędnych 
rozwiązań, a nie jedno jedyne. Cykl prac jest także wyborem z szerokiej propozycji programowej. 
Mam poza tym wrażenie, iż rzeczywistość, do której odnoszą się moje wykresy, nie jest statyczna, 
że podlega ciągłemu ruchowi, ciągłym przekształceniom, że każdy rysunek jest jakby uchwyce-
niem pewnego konkretnego momentu owego nieustannego procesu przemian. 

Nie wiem natomiast, czy mogę mówić o medytowaniu podczas pracy artystycznej, bo mimo, iż 
całe dziesiątki godzin spędzam w jakimś dziwnym stanie zawieszenia myśli, nie chcę powiedzieć – 
bezmyślności, kiedy wpatruję się i „wmyślam” w wykreślaną właśnie konstrukcję, trudno mi nazy-
wać ten stan medytowaniem. Chyba w każdej niemal chwili zbyt boleśnie odczuwam dramat ludz-
kiej egzystencji, abym potrafił w spokoju i zgodzie ze światem zapomnieć o swoim, naszym losie. 
Jak wygląda moja świadomość podczas długich godzin pracy? Uwaga pozostaje co prawda przez 
cały ten czas skoncentrowana na układzie punktów tworzących czytelną choć ciągle komplikują-
cą się strukturę, gdzie łatwo o pomyłkę, jednak podzielność uwagi pozwala też błądzić myślami 
w innych rejonach. Słucham zazwyczaj radia, zatrzymują mnie ciekawe informacje, wypowiedzi 
różnych ludzi, daję ponosić się muzyce, przerywam pracę słuchając wierszy, tekstów literackich. 
Prostuję się co jakiś czas, patrzę w niebo za oknem, oglądam chmury, słucham wiatru, otwieram 
drzwi na balkon szóstego piętra, stoję w fali napływającego powietrza, albo, kiedy jestem w J.G. na 
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wakacjach, wychodzę po prostu do lasu. Odnoszę wrażenie, jakbym wypełniał w ten sposób wnę-
trze moich wykresów treścią, której pozbawione, byłyby puste i martwe. Czy nie jest to jednak tyl-
ko czczą gadaniną, czy owe treści rzeczywiście przenikają do moich rysunków? Jak mogę udowod-
nić sobie i odbiorcom, że owe pierwiastki uniwersalnych wartości i osobistych przeżyć rzeczywi-
ście gnieżdżą się pomiędzy wiązkami skrzyżowanych ze sobą linii. Przeżywam czasem kryzysy, tra-
cę entuzjazm i wiarę w sens mojej działalności. Spoglądam na pokreślone arkusze papieru i zasta-
nawiam się, czy zawierają coś więcej poza gmatwaniną kresek? Ale wystarczy, abym usłyszał sło-
wa czy muzykę, przekazujące, jak odczuwam wówczas, prawdę o życiu i świecie, aby mój wykres 
zmienił się ze sprasowanego rzutu w przestrzenną formę chroniącą ową prawdę przed zagubie-
niem i rozproszeniem. Daję temu często wyraz w tytułach, cytatach i dedykacjach skierowanych 
do konkretnych osób, bo za prawdą myśli, idei, doświadczeń i przeżyć pojawiają się i ujawniają ta-
lenty, umysły i charaktery ludzi wybitnych, ale i stają przed oczami ludzie niekoniecznie znani sze-
rokiemu światu, dla mnie bliscy, równie ważni i wspaniali, a może nawet najważniejsi. 

Niedługo po napisaniu tego fragmentu komentarza, który wiąże się z wystawą Medytacje i wa-
riacje, przeczytałem wśród zapisków Zbigniewa Makowskiego taką tezę: „Geometryczna abstrak-
cja charakterystyczna jest dla kultur, które pojmują los ludzki jako tragiczny.”. To stwierdzenie za-
trzymało moją uwagę, przecież dopiero co znalazłem wyraz dla intuicji, która jest zbieżna z myślą 
Makowskiego, choć nie zmierza do tak kategorycznych uogólnień, a odnosi się do jednostkowe-
go przypadku, jaki z moją twórczością stanowię. 

Wypada jeszcze wspomnieć o kolorze i znaczeniu barw w moich pracach. Jak zauważyłem, po-
trzeba użycia koloru pojawia się w mojej twórczości na zakończenie pracy nad cyklem, większą ca-
łością, w ramach podsumowania dotychczasowych, długotrwałych, często kilkuletnich „badań”, 
których obiekt, że tak powiem, komplikuje w coraz większym stopniu swoją wewnętrzną struktu-
rę. Z jednej strony barwy pojawiają się w wyniku naturalnej potrzeby „rozmalowania” technicznej 
konstrukcji i zaspokojenia malarskich tęsknot autora, z drugiej – pełnią funkcję użytkową: w za-
gmatwanej, linearnej strukturze przyjmują „obowiązki” jej poszczególnych elementów, odgrywa-
ją rolę porządkową – każdy element struktury występuje na obrazie w swojej barwie. 

W cyklu „Archipelagi albo pokusa symetrii”, który prowadziłem od początku 2004 r. pięć lat bez 
mała, doświadczenia z barwami dotyczą dwóch serii składających się – każda – z czterech wykre-
sów; pracę nad nimi zacząłem w połowie 2007 roku. W każdej serii gamę barwną inicjuje kolor pa-
pieru – fabria brizzatto oraz grafitowe kreski ołówka. W serii pierwszej zastosowałem trzy kolory 
kredek firmy Verithin: magentę, orange ochre i blue poon, odnoszące się w każdym z wykresów do 
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analogicznych elementów konstrukcji. W serii drugiej zastosowałem natomiast kredki w czterech, 
innych niż poprzednio, kolorach: 1. indygo blue, 2. terra cotta, 3. cool grey, 4. grass green. W ko-
lejnych wykresach przyporządkowałem tym samym trzem elementom takie barwy: w wykresie 
pierwszym – 1, 2, 3, w drugiej – 2, 3, 4, w trzecim – 3, 4, 1, w czwartym – 4, 1, 2. W ten sposób każ-
da barwa została użyta w cyklu tyle samo razy i każda spotkała się z pozostałymi we wszystkich 
możliwych kombinacjach. 

Nie trudno zauważyć, iż kolejny, po czwartym następujący układ kolorów moich kredek stał-
by się powtórzeniem pierwszej kombinacji – 1, 2, 3, byłby powrotem do sytuacji wyjściowej, na-
wet gdyby struktura układu odbiegała od pierwszego schematu. Czyż w naszym doświadczeniu 
egzystencjalnym nie doznajemy podobnych wrażeń, które uświadamiają nam, że nasz jednostko-
wy, prywatny, by tak rzec, czas rozwija się liniowo w jedną stronę, wiedząc jednocześnie, że każda 
wiosna powiela założenia wiosny poprzedniej – czas, który jest naszym wspólnym doświadcze-
niem, zatacza kręgi, powracając regularnie do punktu wyjścia. 

Odwiedziłem pod koniec sierpnia 2008 Stefana Gierowskiego w jego pracowni w Konstanci-
nie, Gierowski mówił, że w kulturze Dalekiego Wschodu występuje – upraszczając – pięć żywiołów 
a nie cztery, jak w naszej tradycji kulturowej. Ów piąty żywioł stanowi (ciągle w dużym uproszcze-
niu) przestrzeń. Cóż to znaczy – przestrzeń jako żywioł? Tadeusz Różewicz w wierszu „Zwierciadło” 
mówi o oddechu przestrzeni. Można zapewne, nawiązując do tej poetyckiej myśli, mówić również 
o przestrzeni, jako pobudzającym twórczą intuicję i świadomość istotnym czynniku świata, potęż-
nym choć cichym, ożywczym powiewie. Wracam w ten sposób do aspektu przestrzeni w tradycyj-
nych dziedzinach sztuki – rysunku czy malarstwie – które jednak rezygnują z iluzji realnej rzeczy-
wistości i próbują powołać umowną przestrzeń, zgodną z własną koncepcją dzieła sztuki. Plamy 
barwne, nawet w abstrakcyjnym obrazie, posiadają naturalną skłonność do tworzenia przestrzen-
ności zgodnej z fizjologią widzenia, jedne przybliżają się do oka patrzącego, inne oddalają, zależy 
to również od sąsiedztwa barw, autor musi mieć tego świadomość, brać to pod uwagę. 

Gmatwanina linii, nawet jeśli zostały wykreślone w kilku różnych kolorach, nie daje takich moż-
liwości, i jednocześnie nie podsuwa takich niechcianych, niejako mechanicznych rozstrzygnięć. Ar-
bitralna formuła rzutu linearnej konstrukcji na płaszczyznę jest jakimś wyjściem z tej sytuacji; rzut 
stanowi wyzwanie dla wyobraźni, podsuwa możliwość powołania własnej przestrzeni, co prawda 
zawsze związanej z doświadczeniem naszego widzenia i uwrażliwieniem na przestrzenność świa-
ta. Przestrzeń jest siedzibą ducha, umiejętność wzbudzenia i rozwinięcia w wyobraźni owej w rzu-
cie zamkniętej przestrzeni, jest, jak mniemam, wyzwoleniem ducha, jego nieograniczonych moż-
liwości twórczych tkwiących w człowieku. Proszę wybaczyć patetyczny, podniosły ton mojej wy-
powiedzi, ale mówię o sprawach ważnych, przynajmniej dla mnie. 

 

Stanisław Zbigniew Kamieński 
5 VIII – 15 X 2008 / 21 – 29 X 2013

Tekst ten został wygłoszony jako wykład w ramach programu „Teraz rysunek – artyści wobec rysunku”, na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu, 26.11.2013 r.; wystąpieniu towarzyszyła indywidualna ekspozycja 
dziewięciu rysunków dedykowanych Leszkowi Kołakowskiemu, z lat 2007–2008, w uniwersyteckiej Galerii Aula. 

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

Zamiast wystawy.
Z biedy i z przypadku

Zabawki

Miałam zabawki w kolorach Katarzyny Kobro. Świat płaskiej plamy i zdecydowanego koloru 
poznałam dużo wcześniej, nim dowiedziałam się, kim Katarzyna Kobro była. Spadł na mnie 
z okna trzeciego piętra starej kamienicy, gdzie mieszkali moi rodzice z trójką dzieci i per-

manentną szczupłością środków do życia. Był z drewna, mieścił się na jednej dłoni i miał kształt sa-
mochodziku potocznie zwanego garbusem. Pozbawiony detalu, o zdecydowanych podziałach na 
zielony dach, czerwoną maskę, drzwi i błotniki oraz żółte koła wycięte od cyrkla jak guziki, spadł na 
podwórko, gdzie bawiłam się ziemią kopaną łyżką od zupy, z impetem wpisując się w płaszczyznę 
mojej wyobraźni. Oprócz pajacyka na sznurku, koziołka na sprężynie (swoistym trafem – zgeome-
tryzowanych i w kolorach Kobro) oraz tego autka rzuconego przez mieszkankę kamienicy sprzą-
tającą pokój dorastającego syna, nie miałam „prawdziwych” zabawek. Zabawki tworzyłam sobie 
sama – z patyka albo z papieru. Do dziś w pewien sposób cenię sobie biedę. To ona uczyła mnie 
robić coś z niczego. Uczyła mnie tworzyć.

Teatrzyk radiowy i pierwsza szkoła rysowania
Lekcje religii były dla mnie źródłem, skąd wypływały cudowne opowieści i ładne obrazki z piękny-
mi aniołami. Opowieści uczyłam się na pamięć, a wtedy, gdy wydawały mi się za mało cudowne, 
dodawałam im cudowności, tworząc dzieje niezapisane w żadnych apokryfach, w żadnej Ewangelii 
ani Testamencie. Opowiadałam je później w różnych wariantach z głową wetkniętą w „radio” – szare 
pudełko z owalem głośnika i pokrętłami narysowanymi ołówkiem. Później, przez kolejne lata mo-
jego dorosłego już życia, opowieści – religijne, mityczne i literackie – były już zawsze magnesem 
dla mojej uwagi. W obszarze moich działań nigdy nie zaowocowały one twórczością z zakresu lite-
ratury, ale często leżały u podłoża przedsięwzięć artystycznych. To z nich rodziły się treści najważ-
niejszych cykli moich obrazów. Z nich wyrastały osnowy pisanych przeze mnie esejów i rozpraw.

Lekcje religii były dla mnie nie tylko przyczynkiem do uwalniania wyobraźni (wówczas bli-
skiej fantazji), ale także pierwszą szkołą rysowania. Kolorowałam konturówki rozdawane dzieciom 
przez pełne oddania zakonnice, ale z czasem konturówki mi nie wystarczały. Chciałam namalować 
„prawdziwy” obraz. W latach wczesnoszkolnych wzorem doskonałości był dla mnie obrazek wiszą-
cy w kuchni mojej babci, na drzwiach szafki z cukierkami przedstawiający Anioła Stróża przepra-
wiającego dzieci przez kładkę. O bezwzględnej konieczności uporania z nieumiejętnością naryso-
wania anioła zdecydował brak talentu plastycznego mojej mamy, która nie potrafiła dostatecznie 
przekonująco wspomóc mnie w przedsięwzięciu. Z problemem, drogą prób i błędów, poradziłam 
sobie na miarę dziecięcych możliwości, ale by dzieło uznać za ostatecznie ukończone – zabrakło 
mi żółtej kredki dla aureoli. Trud rysowania wiązał się dla mnie bowiem nie tylko z uchwyceniem 
pięknych kształtów (kształty piękne były wówczas ważniejsze niż poprawne), ale także z brakiem 
wystarczającej ilości kredek. Kredki, tak jak wszystko, należało oszczędzać – w domowym budże-
cie na ów kolorowy luksus zwykle nie było dostatecznie dużo pieniędzy. To towarzysząca mi od 
zawsze świadomość BRAKU uczyła mnie robienia czegoś bardzo ograniczonymi środkami; zmusi-
ła wykorzystywać do cna wszystkie dostępne mi możliwości.

Zapach kolorów
Bardzo wcześnie odkryłam, że kolory mają nie tyle barwę, ile zapach. Pachniały one kompilacją 
świeżego drewna, kadzidełka oraz alchemią żywicy, piwonii i goździków. Ta woń wtargnęła w mój 
świat prosto z kuchni, gdzie na stole rodzice położyli dla mnie kredki – magiczny prezent przywie-
ziony z pracowniczej wycieczki po ówczesnej Czechosłowacji. Nie pamiętam, co w ów niedzielny 
dzień rysowałam; pamiętam natomiast, że zarówno rysunki, jak i narzędzia pachniały. Dziś nie łą-
czę barwy z zapachem, ale kolor pozostał treścią najbardziej pogłębionych moich twórczych eks-
ploracji – zasadniczym wektorem moich malarskich dociekań; w godzinach niepowodzeń twór-
czych – głównym źródłem frustracji, w minutach pracownianych zwycięstw – przyczynkiem do 
lżejszego oddechu.

Zawód z przypadku
Dość długo trwało moje rozstawanie z dzieciństwem. Wolałam się bawić niż uczyć, a odbiciem mo-
jej postawy były oceny martwiące całą rodzinę. Ale przemiana w końcu nastąpiła. Z ucznia zwykle 
zagrożonego poprawkami stawałam się prymusem zainteresowanym wszystkimi przedmiotami. 
Szkołę średnią wybrał mi tata, pracujący w Liceum Plastycznym inżynier i technolog, specjalista 
od tkanin żakardowych. Nie miał wykształcenia artystycznego, ale uznał, że w „Plastyku” znajdę 
dla siebie miejsce – bo szkoła dobra, a ja – skoro namalowałam kiedyś anioła – może mam talent. 
Szkoła w istocie była wspaniała, a nauka dawała mi satysfakcję. Na półmetku zmieniłam jednak 
zainteresowania. Chciałam zostać lekarzem. Nauka od tej pory biegła dwutorowo – torem wyzna-
czonym przez przedmioty artystyczne i ogólnokształcące oraz torem biologii i chemii. Ostatecz-
nym owocem mojej nauki było nie tylko „efektowne” świadectwo, ale także tzw. typowanie do do-
wolnie wybranej uczelni (ówczesny przywilej dla maturzysty spełniającego odpowiednie warun-
ki). Poza uczelniami artystycznymi, w których przywilej ów nie zwalniał z egzaminów wstępnych, 
drogę na medycynę miałam otwartą.

Egzaminy do szkół artystycznych odbywały się w czerwcu – wcześniej niż na inne uczelnie. 
Mimo decyzji o zmianie kierunku studiów, postanowiłam spróbować swoich artystycznych sił. Po-
deszłam do egzaminów do PWSSP w Łodzi. Zdałam, a radość znalezienia się na liście przyjętych 
przyćmiła myśli o medycynie. Dziś, w chwilach refleksji nad życiem, trudno mi odeprzeć myśl: gdy-
by w owym czerwcu zabrakło mi punktów w szkole Strzemińskiego – przypuszczalnie byłabym 
dziś lekarzem. Gdyby wcześniej mój tata nie podsunął mi myśli o „Plastyku” – przypuszczalnie nie 
zajmowałabym się tym, co z przypadku, albo ze splotu okoliczności stało się fundamentalnym kie-
runkiem mojego życia. 

Szkoła i mistrzowie
Los zetknął mnie z nauczycielami – inspiratorami. W Liceum Plastycznym inspiratorką taką była Ire-
na Gocman – historyk sztuki dysponująca wiedzą, która stała się asumptem do nadania jej przy-
domka Ajka (od świątyni Hagia Sophia – kościoła mądrości Bożej). Nie była to łatwa pracownia. 
Wymagania stawiane przed uczniem wykraczały daleko poza poziom szkolny i nie ograniczały się 
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do samej tylko historii sztuki. To w tej pracowni zyskałam nie tylko biegłość w poruszaniu się po 
epokach, stylach i kierunkach; nie tylko poznałam mistrzów oraz ich dzieła; nie tylko nauczyłam 
się analizować utwory sztuk pięknych i o nich mówić, ale odważniej wkroczyłam w obszary mi-
tów, w dzieje religii i filozofii, w historię muzyki i teatru oraz w wątki literackie nieobjęte ramowym 
programem nauczania. To w tej pracowni zyskiwałam podpowiedzi dotyczące tego, co czytać, 
co oglądać i czego słuchać. To wtedy też sięgnęłam po dzieła J.P. Sartre’a, E. Ionesco, S. Becketta,  
F. Dostojewskiego, F. Kafki i B. Schultza – dzieła tych autorów, którzy w znaczący sposób kształto-
wać mieli moją percepcję świata. Już wtedy wiedziałam, że niezależnie od drogi, jaką pójdę dalej, 
historia kultury i sztuki pozostanie na zawsze ważnym stymulatorem mojego życia.

Kilka lat później istotną rolę w moim życiu odegrał prof. Stanisław Fijałkowski. Pracownia Pro-
fesora także nie była pracownią łatwą. Tu jednak nauczyłam się dyscypliny wypowiedzi i odpo-
wiedzialności za decyzje twórcze. Tu wypracowałam w sobie szacunek dla warsztatu i uwagę dla 
spraw formy. To tu po raz pierwszy precyzowałam własny program malarski, opierając go na kon-
kretnych problemach formalnych. Tu zaczęłam czytać teksty wskazywane jako teksty do czyta-
nia koniecznego. Teksty W. Strzemińskiego i W. Kandyńskiego należały do kanonu bezwzględ-
nie obowiązkowego, jednak obok nich były dziesiątki teorii innych – teorii, które w nie mniejszym 
stopniu niż kamienie węgielne łódzkiej szkoły budowały moją świadomość tworzenia. Obcowa-
nie z nimi miało rangę fundamentalną dla tego, co powstawało na płótnie, nawet wówczas, gdy 
motywem była bezpośrednio obserwowana natura. „Szkoła Fijałkowskiego” budowała mnie nie-
jako na „Szkołę Gieragi” – szkołę moich pierwszych dwóch lat w „Szkole Strzemińskiego”. To tutaj, 
niezależnie od geometrycznyh preferencji Profesora, opanowałam anatomię i oddałam się anali-
zom wyszukanej gry światła i cienia. Zaczęłam od „techniki gwoździa” – ołówków 6-8 H, skończy-
łam na miękkim graficie, w niuansach walorów szukając kolorytu analizowanych zjawisk. A. Giera-
ga nauczył mnie operowania kontrastem i harmonią, nauczył wariacji na temat czerni i bieli. Na-
uczył mnie rygoru i ascezy.

Dziś, gdy tworzę na własny już ra-
chunek i gdy pomagam młodym twór-
com w  tworzeniu – lekcje wyniesio-
ne z łódzkiej szkoły wracają i jak prze-
źroczysty ekran lokują się w  zaple-
czu moich kreacyjnych działań i twór-
czych refleksji. Nie kupuję gotowych 
blejtramów, ale ucieram grunty wła-
sne, i kładąc jedną na drugiej ich cien-
kie warstwy, recytuję legendarną sen-
tencję St. Fijałkowskiego: „...emulsja 
służy do malowania płotów i transpa-
rentów pierwszomajowych”. Gdy zda-
rzy mi się położyć na płótnie zbyt cięż-
ki walor, powraca korekta A. Gieragi:  
„...graj ołówkiem na papierze jak 
smyczkiem na strunach skrzypiec”. 
Gdy zanadto popadam w  anegdo-
tę, przychodzi mi z  pomocą porada 
prof. B. Łukaszewskiego: „...postpo-
nowałbym zrezygnowanie z wielości 
na rzecz konsekwentnej konwersacji 
permanentnych barw”. Gdy przeży-
wam zapaść twórczą, przypomina mi 
się rada prof. L. Rózgi: „...idź do mu-
zeum, a później popatrz na to, co masz 
pod stopami”.

Obrazy mistrzów, z całym bogac-
twem zawartych w nich treści i możli-
wościami ich wyrażania, stanowiły dla Jagoda Adamus, Srebroń III, 2011, olej/płótno, 47x32 cm

mnie już od dawna istotną płaszczyznę odniesień. Były dla mnie szkołą widzenia zjawisk i rzeczy 
dostępnych poznaniu. Były soczewkami skupiającymi dominanty rzeczywistości i wzorami ładu 
przekształcającymi codzienny chaos w zhierarchizowane harmonie. To w nich znajdowałam mo-
del sugerowania treści. To tutaj odnajdywałam modus wyrazu, czyniąc język, którym mówiły ob-
razy, językiem własnym. Gdzie szukać języka – wiedziałam już w „Szkole Ajki”. Z którym językiem 
powiązać własną czułość twórczą – podpowiadała mi już intuicja.

Dziś, kiedy zastanawiam się nad tym, dlaczego wychowana w szkole Strzemińskiego myślę ję-
zykiem geometrii i  rygoru formalnego, maluję zaś językiem bardziej młodopolskim, odnajduję 
odpowiedź w okolicznościach, które kształtowały mnie na początku drogi twórczej. Historia sztu-
ki otwierała mi drzwi do prawdziwej wieży Babel języków wypowiedzi. Za sprawą mapy porusza-
nia się po jej przestrzeniach nie gubiłam się w terenie. Dziełami mistrzów, z którymi zetknęłam się 
w sposób bezpośredni najwcześniej, były dzieła malarzy młodopolskich. To, co na płaszczyźnie 
strukturalnej w nich odnajdywałam, silnym węzłem wiązało się z dziełami mistrzów innych czaso-
przestrzeni – dziełami, które mogłam oglądać dużo później w muzeach Europy i Stanów Zjedno-
czonych. Lekcji szarości uczyłam się od O. Boznańskiej; operowania głębokimi ciemnościami od  
J. Pankiewicza, stimmungów od J. Chełmońskiego, asfaltowych głębi od K. Krzyżanowskiego, nie-
dopowiedzeń od J. Stanisławskiego, gestów od P. Michałowskiego i W. Weissa; niuansów barw-
nych od P. Potworowskiego. Później doszły lekcje Rembrandta, C. Fabritiusa, P. Chardina, późnego 
F. Goyi, Th. Géricault, E. Delacroix, W. Leibla i J. Whistlera. W muzeach uczyłam się od „romantycz-
nych klasyków”; w szkole Strzemińskiego – od miękkich i twardych geometrystów, którzy w bez-
przedmiotowości i w mowie znaków odnajdywali język ducha.

Lekcja do zrobienia
Od trzydziestu sześciu lat – od czasów „Ajki”, która w bielskim „Plastyku”, w Sali o skrzypiących pod-
łogach opowiadała o błękitnych delfinach pływających na ścianach pałacu w Knossos – do dziś, 
kiedy to ja przygotowuję młodych ludzi do kroczenia drogą tworzenia – towarzyszą mi niemal na 
co dzień, mistrzowie i ich dzieła. Patrzę na świat przez pryzmat wartości odkrywanych na prze-
strzeni setek lat i w rzeczywistości doświadczanej przez człowieka widzę źródło twórczego życia. 
Odrobina pewności, jaką zyskałam drogą nauki i refleksji, pozwala mi – lepiej lub gorzej – posłu-
giwać się składnią języka plastycznego. Wychodząc z rzeczywistości, tworzę na płaszczyźnie ob-
razów nowy, nieistniejący wcześniej świat. Czasami abstrahuję od tego, z czego wyszłam; szukam 
przejść do obszarów, które nie mają kształtów, barw, świateł i cieni znanych nam z doświadczenia. 
Czy zatem opisuję świat, naszą ludzką rzeczywistość? Na pytanie, które sama sobie często zada-
ję – sobie samej odpowiadam słowami jednego z najbliższych mi pisarzy – P. Lagerkvist’a. „Nie ma 
rzeczywistości, którą można by opisać. Życie nie jest niczym określonym (ani człowiek). Owszem, 
rzeczywistość istnieje, ale zaledwie możemy ją odczuć. Obyśmy potrafili choć tyle.”

Jagoda Adamus

Autorka(1958-2014), profesor sztuk plastycznych, nauczyciel akademicki Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Artysta malarz, teoretyk i historyk sztuki. Absolwentka 
Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi. Długoletni nauczyciel malarstwa 
i historii sztuki w Liceum Sztuk Plastycznych w Bielsku-Białej. W Instytucie Sztuki 
Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie, prowadziła zajęcia w pracowni malarstwa. Brała 
udział w ponad 160 wystawach krajowych i zagranicznych.
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Andrzej 
GiERAGA Jagoda Adamus

Jagoda Adamus ukończyła łódz-
ką uczelnię – uczelnię, która na tle 
innych wydawała się bardziej no-

woczesna ponieważ jej związki z tra-
dycją były najsłabsze. Spostrzegano to 
zwłaszcza na ogólnopolskich pokazach 
dyplomantów. Z pewnością było tak, 
gdyż tu programowo bagatelizowano 
subiektywność wypowiedzi na rzecz 
jej uniwersalizmu, wyzbywano się tre-
ści literackich na rzecz oddziaływania 
samych form plastycznych, a także ak-
centowano dezyderat ekonomii środ-
ków. Na taki właśnie stereotyp łódz-
kiej uczelni, u jej zarania, miał wpływ 
Strzemiński, jego przyjaciele i ucznio-
wie oraz kolejne pokolenia studentów. 
Wraz z upływem czasu przestają funk-
cjonować utarte stereotypy, idee tracą 
ostrość argumentacji, zacierają się gra-
nice. I choć duch Strzemińskiego nadal 
jest odczuwalny, to trzeba stwierdzić, 
że zmiany następują. Bywa często tak, 
że po dyplomie trudno wyzbyć się obo-
wiązujących dotąd kanonów, tzn. trud-
no pójść własną drogą, ponieważ przy-
swojone dotąd kryteria wartościowania 
i oceny dewaluują myślenie, krępują sa-
modzielność i odwagę w podejmowa-
niu nowych wyzwań.

Po obejrzeniu obrazów Jagody Ada-
mus, ku mojemu miłemu zaskoczeniu 
odkryłem, że malarstwo to jest odmien-
ne w formie od tego, jakiego mogłem 
oczekiwać. Tak więc stwierdziłem, że 
dzięki przemyśleniom i eksperymen-
tom odnalazła własną drogę twórczą. 

Pozwolę sobie zadać pytanie. Czy Ja-
goda Adamus zerwała wszystkie związ-
ki formalne łączące ją z macierzystą 
uczelnią? Otóż niezupełnie. Ona kon-
tynuuje niektóre z przyswojonych idei, 
ale w dużym stopniu przefiltrowane 
są one przez własny umysł. Ta ewolu-

Jagoda Adamus, Kształtowanie się form – forma rozmyta, 2007, 
olej/papier

cja potwierdza, że uwzględniając chociażby dezyderat ekonomii środków konsekwentnie realizu-
je swoją wizję postrzeganego, czy raczej pomyślanego świata. Układ kompozycyjny obrazów jest 
tak pomyślany, aby ich centrum nie leżało na przecięciu się osi wertykalnych i horyzontalnych, ani 
też na samych osiach, lecz nieco obok nich i nieco poniżej. W rezultacie tak pomyślanego zabie-
gu – światło, kolor i forma zyskują zamierzoną aktywność i dynamikę. Ekonomia środków wyra-
zu dotyczy również palety kolorystycznej, która jest w tym malarstwie świadomie zawężona. Coś 
na pograniczu gamy monochromatycznej i chromatycznej, ale raczej z przesunięciem akcentów 
w stronę tej drugiej. Zawsze jest to bardzo szlachetne zestawienie tonacji barwnej, miłe dla oka i 
czułe na temperaturę. Jeśli w obrazach pojawia się ton wiodący, a pojawia się regularnie – to po-
jawia się za sprawą światła. Światło i kolor w tych pięknych i wyrafinowanych kompozycjach ma-
larskich są naczelnym dyrygentem kolorystycznej orkiestracji. Światło i kolor przefiltrowane przez 
niewidzialną mgiełkę, rozprasza kontury przedmiotów, a to sprawia wrażenie, że akcja kreacji ar-
tystycznej jeszcze trwa. Odbiorca mimo woli został wciągnięty w bierny proces twórczy. Niedo-
określenie, niedopowiedzenie szczegółów jest tu zamierzone.

Delikatne muśnięcia pędzla wydobywają z barwnych płaszczyzn płócien okruchy formy wyra-
ziste w świetle, nieostre i tajemnicze w cieniach i półcieniach po to, aby odbiorca penetrując głę-
bię tych obrazów mógł dzięki własnej wyobraźni odtworzyć obraz całości. Do pełnej recepcji tych 
prac musi zatem być zaangażowana wyobraźnia, dopiero ona bowiem jest w stanie z nieciągłych 
danych zmysłowych zbudować całość – całość która za każdym razem postrzegana jest inaczej 
ukazując tym samym względność naszego poznania. Piękne kolorystycznie i poetyckie w nastro-
ju obrazy są raczej ilustracją duszy autorki, która we właściwy sobie sposób wyraża swój stosunek 
do świata. Obrazy Jagody Adamus otacza aura, z którą oswajamy się stopniowo, jako nie kończą-
ce się bogate źródło wrażeń. W malarstwie tym zawarta jest nieuchwytna tajemnica, która spra-
wia, że raz oglądając je wielokrotnie do nich powracamy.

Andrzej Gieraga
2000 r.

Autor, profesor, były Kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku, związany z Wydziałem Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
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Andrzej
BANACHOWiCZ

TOLERANCJA, ZADUMA, POWAGA…
Uwagi o sztuce Rafała Boettnera-Łubowskiego 

Urzeczywistniając swoje koncepcje artystyczne z dziedziny rzeźby i sztuk wizualnych, kieruję się po-
szukiwaniem niekonwencjonalnie pojmowanej harmonii pomiędzy poszczególnymi elementami mo-
ich wypowiedzi twórczych oraz efektami, jakie te miałyby potencjalnie prowokować. Myślę, że owa nie-
konwencjonalna harmonia, to, parafrazując słowa Piotra Sarzyńskiego, adekwatne relacje „zawierają-
ce się w przemyślanej kompozycji, starannym umiarze, odpowiednio poruszonej u odbiorcy emocji oraz 
głębi i powadze przekazów. To tęsknota do walorów, które towarzyszyły sztuce od zawsze”1. 

 R. Boettner-Łubowski

Rafał Boettner-Łubowski realizuje refleksyjne aranżacje przestrzenne, do których dobiera 
środki spoza tradycyjnego medium rzeźby. Taka intermedialność oraz dodatkowo wyjątko-
we predyspozycje do analizy dzieła sztuki – czynią z Niego twórcę szczególnie interesują-

cego. Próba zobaczenia kontekstów i ich interpretacji w dziele sztuki – wydawałoby się oczywi-
stych – pozwalają temu artyście na głębokie i wnikliwe poszukiwania twórcze wobec sztuki daw-
nej i współczesnej i wobec konwencji kulturowych oraz obrazowania w relacji do obecnej, współ-
czesnej kreacji. Prace Rafała Boettnera-Łubowskiego znakomicie sytuują się w aurze intencjonal-
nej poetyki, gdyż ich autor używa adekwatnie dobranych elementów gotowych, kupionych, ale 
i wykreowanych. Stosuje wielkoformatowe reprodukcje i wydruki fotograficzne oraz podejmuje 
dialog z figuralnym motywem rzeźbiarskim. Jego wieloznaczne w wymowie, sytuowane w prze-
strzennym kontekście realizacje, dają widzowi możliwość wejścia z nimi w dialog. Intrygujące en-
cyklopedyczne cytaty, które stosuje autor, wciągają widza w pozornie znany mu obszar, po czym 
zaskakują go konfrontacją z innym „bytem” czy powtórzeniem znaku. Tak rozbudowane obszary 
semantycznych przekazów, poszerzone są jeszcze o częste „cytaty” odwołujące się do wcześniej-
szych dzieł czy kopii, także powiązań merkantylnych sztuki – a więc generują one w umysłach od-
biorców dalsze modyfikacje, związki, skojarzenia czy metafory. Rafał Boettner-Łubowski dla prze-
kazu swoich prac dobiera zawsze jednak właściwie określone stylistyki. Jego realizacje posiadają 
ten najlepszy aspekt prostoty znaku w relacji do ogromu treści, jakie niosą. Autor nie przerysowu-

1 Rafał Boettner-Łubowski, Refleksyjny neotradycjonalizm, [w:] „Rafał Boettner-Łubowski. Rzeźba i aranżacje prze-
strzenne”, folder z wystawy w Biurze Wystaw Artystycznych w Jeleniej Górze, BWA w Jeleniej Górze, Jelenia Góra 2014.

je ich, raczej konfrontuje je z nami, bacząc aby zostało tylko to, co niezbędne i najważniejsze. Ra-
fał Łubowski potrafi w sposób wartościowy przemieniać pojęcia artystyczne i pogłębiać materię 
przekazu. Odnosi się to szczególnie do takich prac, jak: „Inwersje Quasi-Muzealne: Alegoria Różni-
cy?”, serii „Cytacje” oraz realizacji: „Pytania bez odpowiedzi” i „Wizerunki quasi-klasyczne”. Nie po-
daję dat powstania tych prac, bo nie ma to znaczenia, bowiem cały proces twórczy w sztuce Boet-
tnera-Łubowskiego odnosi się do przemijania czasu w ogóle. Odnosi się oczywiście także do pa-
mięci, podróży, konwencji – krótko mówiąc do całego tygla życia i sztuki. Łubowski potrafi jednak 
zapanować nad wspomnianą obfitością inspiracji oraz dobierać składniki pokazu tak dobrze, jak 
czyni to zręczny mag w dobrym, zaskakującym występie. Prace artysty pozostają w pamięci, a my 
jesteśmy „zanurzeni” w nich długo jeszcze po ich obejrzeniu, często nie zdając sobie z tego w peł-
ni sprawy. W tak zaaranżowanych reinterpretacjach, prezentowanych w dużej dawce pustki i czy-
stego ładu przestrzennego – „zapisane refleksją” znaki rzeźbiarskie Rafała Boettnera-Łubowskie-
go – kreują nastroje oraz skłaniają do refleksji. O sztuce antyku i „klasyce”, o etosie, o guście, o umia-
rze, o świecie tajemnym w tle oraz dziedzictwie ludzkości w ogóle. Rafał Boettner-Łubowski po-
trafi poruszać głębsze emocje, powoływać szlachetniejsze wersje – wydawałoby się oczywistych 
zdarzeń. Bada tematy dotyczące kreacji i socjologii, stawiając przy tym wiele istotnych pytań. Od 
sztuki dawnej po współczesny kod. Kontempluje, zadziwia, pobudza, burzy oraz intryguje. Bardzo 
bliska jest mi ta sztuka i jej sposób prezentacji. Rafał Boettner-Łubowski tworzy ją od pierwszego, 
utrwalającego inspirację, impulsu do zmysłowej gry form i przestrzeni. Artystyczny dialog auto-
ra z obiektem i jego bagażem kulturowym jest istotą tej twórczości. I tutaj też, w tej głęboko hu-
manistycznej warstwie przekazu oraz przeżyć „zagęszczanych” w naszej wyobraźni – widzę jedną 
z najistotniejszych wartości sztuki tego artysty. Ten intrygujący i warsztatowo wypracowany świat 
nosi w sobie nieuchwytną tajemnicę. Jest niczym „skrawki doczesności” w drodze w transcendent-
ną wieczność. Autor sam mówi, że: „...istnieje tylko przeszłość oraz mgliste przeczucie przyszłości, 
bowiem teraźniejszość wydaje się momentem na tyle abstrakcyjnym i nieuchwytnym, że można 
mówić tylko o przeszłości, która liczyć sobie może, albo ułamki sekund, albo setki lub tysiące lat.”

A póki co, Rafał Boettner-Łubowski oraz jego tolerancja, zaduma, powaga, ale i dojrzały żart, 
dowcip i dystans wobec twierdzeń jednoznacznych i niepodważalnych – fascynować mogą moż-
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liwościami artystycznych reinterpretacji. Łubowski to badacz sztuki, który w sferze kreacji i teo-
rii również doskonale łączy aspekty tolerancyjnego, otwartego poszukiwacza sensów. Odkrywcy, 
który tożsamość formułowanych przekazów składa na wielu poziomach świadomości i podświa-
domości, w niekonwencjonalny sposób zapuszczając sondę w głąb „istoty sprawy” dla eksploracji 
kolejnych warstw – dziedzictwa sztuki i jej nieodkrytych jeszcze, nieopisanych, nowatorskich te-
renów lub choćby powidoków, dających poczucie ważnej kulturowej przemiany. 

Andrzej Banachowicz

RAFAŁ BOETTNER-ŁUBOWSKI – rzeźbiarz i artysta sztuk wizualnych. Zajmuje się również działalnością z dziedziny 
krytyki i  promocji sztuki. Doktor habilitowany w  dziedzinie sztuk plastycznych w  dyscyplinie artystycznej: 
sztuki piękne. Studia w latach 1994-2000 w Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu na Wydziale Malarstwa, Grafiki 
i Rzeźby oraz na Wydziale Edukacji Artystycznej. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie rzeźby w Pracowni Rzeźby 
prof. Józefa Petruka. Doktorat na Wydziale Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku w 2006 roku. Habilitacja 
na Wydziale Rzeźby i  Intermediów ASP w  Gdańsku w  2014 roku. Tworzy instalacje, obiekty i  kompozycje 
rzeźbiarskie podejmujące relacje dialogiczne i polemiczne z istniejącymi już dziełami, postawami i poetykami 
twórczymi. W swojej sztuce odnosi się także do wybranych możliwości technik cyfrowych. Jest również autorem 
prac z  dziedziny grafiki, rysunku i  malarstwa. Bardzo często inspiracją dla jego wypowiedzi twórczych jest 
szeroko rozumiana tradycja artystyczna: antyczna, nowożytna i XIX-wieczna, z którą Rafał Boettner-Łubowski 
koresponduje, ale i w rozmaity sposób polemizuje. Autor ponad stu tekstów z dziedziny krytyki i promocji sztuki. 
Jako teoretyk sztuki, Rafał Boettner-Łubowski przede wszystkim poświęca się refleksji na temat estetyki i historii 
rzeźby. Swoje rozważania od 2002 roku publikował na łamach „Kwartalnika Rzeźby. Orońsko”. Poza tym bardzo 
ważnym tematem jego teoretycznych rozważań jest problematyka cytatu i praktyk twórczego artystycznego 
naśladownictwa w  sztuce. Laureat kilku stypendiów artystycznych, między innymi Stypendium dla Młodych 
Twórców Kapituły Miasta Poznania (1999) i Stypendium Ministra Kultury z Funduszu Promocji Twórczości (2005). 
Swoje prace prezentował na ponad 25. wystawach indywidualnych i ponad 50. wystawach zbiorowych. Obecnie 
pracuje na stanowisku adiunkta na Wydziale Edukacji Artystycznej Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu jako 
kierownik Pracowni Otwartych Interpretacji Sztuki. Członek Wielkopolskiego Związku Artystów Rzeźbiarzy oraz 
Związku Polskich Artystów Plastyków Oddziału Poznańskiego. Stopnie naukowe i działalność dydaktyczną na 
Uniwersytecie Artystycznym w Poznaniu prowadzi jako Rafał Łubowski. Teksty, wystawy i autorskie wystąpienia 
naukowe publikuje pod pseudonimem Rafał Boettner-Łubowski.

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.fo
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Roman Maciuszkiewicz
– artysta, publicysta, pedagog

Henryk
HOFFMAN

Roman Maciuszkiewicz urodził się 6 sierpnia 1955 roku w Katowicach. Tam również uczęsz-
czał do Liceum Sztuk Plastycznych, po ukończeniu którego, w 1976 roku rozpoczął studia 
w katowickiej ASP, na Wydziale Grafiki. Dyplom w zakresie projektowania graficznego, uzy-

skał w 1980 roku. W latach 1981–83 pracował jako nauczyciel historii sztuki w liceum, które wcze-
śniej ukończył. Od 2002 do 2009 roku był pracownikiem naukowo dydaktycznym ASP w Katowi-
cach, gdzie prowadzi Pracownię Kompozycji. Równolegle, począwszy od 2002 roku, pracuje w In-
stytucie Sztuki na Wydziale Artystycznym, w Uniwersytecie Śląskim, w Katedrze Malarstwa. 26 li-
stopada 2003 roku przeprowadził przewód kwalifikacyjny na Wydziale Grafiki, Malarstwa i Wzor-
nictwa w ASP w Katowicach, otrzymując stopień doktora w dyscyplinie artystycznej Malarstwo. 
Także w tejże Uczelni, na tym samym Wydziale, w 2008 roku przeprowadził przewód habilitacyjny. 
Odpowiedni dokument, potwierdzający ten przewód i uzyskanie kwalifikacji w dyscyplinie Sztuki 
Piękne nosi datę 29 sierpnia 2008 rok. Pracując jako nauczyciel akademicki, równocześnie uprawia 
indywidualną działalność twórczą w zakresie sztuk plastycznych w takich dyscyplinach jak: ma-
larstwo, grafika, performance i scenografia. Swój dorobek publikuje na licznych wystawach. W la-
tach 90. działał w ugrupowaniu artystycznym ,,4’’, w którym obok niego wystawiali: M. Kamieński,  
R. Kalarus i L. Jaszczuk. Prowadził również działalność edytorską, publikując teksty związane z teo-
rią sztuki. Na przykład w latach 1993–2001 współredagował pismo ,,Opcje’’ wydawane przez Gór-
nośląskie Centrum Kultury w Katowicach. Współpracował też z takimi pismami, jak ,,Exit – Nowa 
sztuka’’ czy ,,Śląsk’’, zamieszczając tam liczne teksty o sztuce współczesnej, historycznej oraz tek-
sty biograficzne o: Jerzym Nowosielskim, Zdzisławie Beksińskim, Henryku Wańku, Joannie Rajkow-
skiej, Janie Szmatlochu, Macieju Bieniaszu, Andrzeju Czeczocie czy Andrzeju Szewczyku. Od 2008 
roku pełni funkcję Rzecznika Prasowego Uniwersytetu Śląskiego. Jako Rzecznik publikuje rów-
nież w „Gazecie Uniwersyteckiej” oraz projektuje opracowania graficzne dla miesięcznika ,,Opcje’’ 
i kwartalnika muzycznego ,,Dysonans’’. 

 Profesor Roman Maciuszkiewicz jest nadrealistą. Tak przynajmniej widzę jego sztukę jako bez-
stronny obserwator. Wskazuje na to zarówno forma malarska jego dzieł, jak i oniryczne treści, ja-
kie znajduję w jego obrazach. Pomijam kontekst uczuciowy i filozoficzny oraz romantyzm, o któ-
rym sam wspomina w autoreferacie. Jest to bowiem (i zwykle tak bywa) osobista tajemnica każ-
dego artysty. Poziom sztuki, obiektywnie rzecz ujmując, zależy od czego innego niż osobiste ko-
notacje i przeżycia towarzyszące twórcy w trakcie pracy nad dziełem. Uważam, iż bardziej istot-
ny jest świadomy i ugruntowany przemyśleniami wybór drogi twórczej, poparty tu – jak się oka-
zuje – solidną wiedzą z historii sztuki i refleksyjnym stosunkiem do tego, co w niej już było i co się 
dzieje obecnie. Jego sztuka nie jest, wbrew pozorom, jedynie kontynuacją twórczości takich ar-
tystów, jak na przykład Rene Magritte czy Giorgio de Chirico, do których momentami jest rzeczy-
wiście podobna. Dostrzegam też wyraźny związek klimatu, polegający na wywołaniu swoistej ta-
jemniczości, a nawet grozy, towarzyszący obrazom de Chirico, czy np. wczesnym obrazom Zdzisła-
wa Beksińskiego a atmosferą, którą w swoich obrazach stwarza Roman Maciuszkiewicz. Świado-
my artysta, a takim niewątpliwie jest Roman Maciuszkiewicz, wie, iż nie można wejść po raz drugi 
do tej samej rzeki. To już inny czas. Nie jest więc, jakby się mogło wydawać, bezwiednym epigo-
nem. Wybiera tę drogę, bo taka forma wypowiedzi mu odpowiada. Nie ulegając aktualnie panują-
cym tendencjom, świadomie pozostając poza tzw. mainstreamem. Postawa taka, w rzeczy samej, 
jest raczej prowokująca niż wygodna. Wymaga odwagi i determinacji. Czytając teksty jego autor-
stwa (np. wstęp do publikacji ,,Obrazy, intuicje, imaginacje’’, a także zamieszczone tam krótkie ese-
je) zaczynam rozumie jego wybór i z szacunkiem odnoszę się do tej decyzji. W rzeczywistości jest 

tak, jak tam pisze, że w sztuce nie ma postępu ani demokracji. To prawda – w sztuce to, co było 
wcześniej, nie jest koniecznie gorsze od tego, co jest dziś i co będzie jutro. Nic się też na zawsze 
nie przeżyło. Faktem jest jedynie ciągła zmiana. O dojrzewaniu możemy mówić w odniesieniu do 
poszczególnych twórców i kierunków, ale nie w odniesieniu do zjawiska, jakim jest sztuka w ogó-
le. Ma rację bowiem profesor Bogusław Szwacz, pisząc w swoim manifeście ,,Ars Horme’’: ,,Moja 
sztuka jest wszystkim tym, co już było, i wszystkim tym, czego jeszcze nie było’’. Zatem wszystko, 
co jest – w jego mniemaniu – w jakiś sposób jest podobne do tego, co było. W rzeczywistości ob-
racamy się we wszechświecie fraktalnym, gdzie fragment całości jest jednocześnie jakby modelem 
opisywanej całości. Teoria samopodobieństwa wiele tu tłumaczy. Uważam, że ma ona bardziej uni-
wersalny wymiar niż dostrzeżona przez Benoit’a Mandelbrota prawidłowość w geometrii i naturze. 

 Szybkie, może zbyt szybkie, zmiany w sztuce, które obserwujemy od czasów Impresjonizmu, 
doprowadziły w końcu do utraty kryteriów w ocenie i zatarcia granic między dyscyplinami sztu-
ki, a w efekcie do wszechobecnego relatywizmu i zamieszania. Ucieczka zaś od przedmiotowo-
ści w malarstwie, począwszy od kubizmu, który zmienił stosunek do przestrzeni i przedmiotu, po-
przez dalsze metamorfozy formy, doprowadziła w efekcie do eskapizmu za wszelką cenę. Stwarza-
jąca pozory warsztatowej łatwości ekspresja i abstrakcja uwiodły i zwolniły od odpowiedzialno-
ści niejednego ,,poszukiwacza szczęścia’’ i szybkiej kariery. Zwichnęły one lub zdezorientowały co 
słabszych i mniej zdolnych, goniących za modą adeptów sztuki. Odwaga potaniała. Bycie artystą, 
w mniemaniu niektórych, stało się łatwe. Zbyt łatwe. Nie trzeba mieć wiedzy, talentu ani warszta-
towych umiejętności. Wystarczą dobre chęci, odrobina bezczelności, poklask krytyki i adoratorów, 
wewnętrzne przekonanie, że wszystko wolno i że nie ma granic. Trzeba jak najszybciej uwolnić tę 
ekspresję, która zniewolona drzemie, jak dżin w butelce i tłumiona jedynie przez konserwę i kon-
wenanse oczekuje na uwolnienie. Co tam forma? Co tam treść? Ci co używają tradycyjnych środków 
wyrazu z poszanowaniem dla warsztatu i narzędzi, to niedzisiejsi, niemodni wstecznicy, konserwa-
tyści. Młodzi wkraczający w świat sztuki nie zdają sobie często sprawy, że komputer, sztuka video 
itd. to jedynie nowe narzędzia. Dają one nowe możliwości i otwierają nieznane dotąd horyzonty, ale 
także – używane nieodpowiedzialnie – sprzyjają tworzeniu nic nie znaczących gadżetów paraeste-
tycznych. Nie zastąpią one talentu, dla którego uzewnętrznienia trzeba odnaleźć swoją, indywidu-
alną, adekwatną formę. Artysta w oparciu o talent oraz indywidualne poszukiwania powinien zbu-
dować własną sztukę, odnaleźć oryginalną formę dla swoich wypowiedzi, a to jest proces wyma-

gający dojrzewania i szlifowania 
twórczej osobowości. Rewolucja 
w sztuce stała się faktem i trud-
no obrażać się na rzeczywistość, 
ale nie należy też tracić z pola wi-
dzenia tego, iż używając jakich-
kolwiek środków wyrazu i narzę-
dzi, także jako artyści, powinni-
śmy być komunikatywni. W prze-
ciwnym razie nasi potencjalni od-
biorcy będą zdezorientowani, nie 
wiedząc, o  co nam chodzi, od-
wrócą się od nas i odejdą z po-
czuciem niesmaku i straty czasu.

 Jestem przekonany, że prof. 
dr hab. Roman Maciuszkiewicz 
ma tego świadomość i jako twór-
ca, i z pewnością jako pedagog. 
Na dowód, że tak jest, pozwolę 
sobie zacytować końcowy frag-
ment z  wyżej wspomnianego 
przeze mnie wstępu z jego publi-
kacji pt. „Obrazy Ilustracje Imagi-
nacje”. Pisze tam: ,,Sztuka współ-
czesna tworzy własną historię Roman Maciuszkiewicz, W dzielnicy psów, 2000, olej, płótno, 150x125 cm
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i mitologię, kreuje samą siebie, często tworząc swoje iluzje i utopie. Dla wielu kryzys jest faktem; 
prawdopodobnie ze wszystkich konwulsji współczesnych artystycznych dokonań wyłoni się nowa 
jakość estetyczna, której nie zadowolą już definicje ponowoczesności, dla której aktualna sytuacja 
jest symptomatycznym prologiem. Oby prologiem, a nie końcem’’. W odróżnieniu od autora tej, 
zaiste, mądrej refleksji, jestem jednak optymistą, wszak jak mówi stare przysłowie: „Ars longa, vita 
brevis”. Sztuka się obroni i jako taka przetrwa, choć niewątpliwie gruntownie zmienia się na na-
szych oczach. No, ale przecież nic nie trwa wiecznie. Pewnie nie będzie nam dane oglądać nowe-
go obrazu sztuki, czas bowiem nie jest tu naszym sprzymierzeńcem i być może już nie doczeka-
my jej klarownego, nowego kształtu.

 Z niekłamanym zainteresowaniem przestudiowałem autoreferat pana Romana Maciuszkiewi-
cza. Objawia on tu swoje artystyczne credo i w oparciu o fakty historyczne przedstawia, jak kształ-
towało się jego artystyczne emploi. Jego postawa twórcza, jak i wybór formy dla swojej sztuki, nie 
kojarzy mi się, bynajmniej, z osobowością doktrynera czy konserwatysty. Raczej z odpowiedzial-
nością i poszukiwaniem najlepszej dla siebie drogi. Jego przemyślenia o sztuce świadczą o tym, że 
rozumie i rzeczowo ocenia to, co się stało i obecnie dzieje w sztuce. Określa też swoje w niej miej-
sce i daje do zrozumienia, skąd się wziął ów wybór. Będąc surrealistą, nie próbuje cofać czasu. Bu-
duje własne wypowiedzi artystyczne tu i teraz, umiejscawiając je we współczesności. Wypowie-
dzi te cechuje klarowność formy, poszanowanie kompozycji, koloru i warsztatu. Tym się wyrazi-
ście i korzystnie odróżnia od wszechobecnego chaosu, jaki dość powszechnie panuje we współ-
czesnej sztuce. Jest przez to komunikatywny, choć wieloskojarzeniowy, jak poeta, jak każdy arty-
sta. Jako człowiek niewątpliwie wrażliwy i uważny obserwator dostrzega prowadzące od Impre-
sjonizmu do naszych, ponowoczesnych czasów gwałtowne zmiany. Przewartościowania te, wyni-
kające z niebywałego przyspieszenia, spowodowały w sumie, iż dzieło sztuki pomieszano ze sztu-
ką działania. A to jest niepokojące. Myślę, że ten niepokój i troskę o przyszłość sztuki podziela Ro-
man Maciuszkiewicz, a wraz z nim wielu z nas.

 Z dostępnych mi danych datowanych na 10 czerwca 2013 roku wynika, że prof. dr hab. Roman 
Maciuszkiewicz zorganizował 38 wystaw indywidualnych (w tym po habilitacji 19 wystaw). Tę dosyć 
pokaźną liczbę poszerza uczestnictwo w ponad 90 wystawach zbiorowych (w tym po habilitacji w ok 
17 wystawach). Za dotychczasową działalność uzyskał łącznie 13 nagród i wyróżnień. Potwierdzają 
one wysoki poziom jego dorobku. Do najważniejszych osiągnięć pohabilitacyjnych zaliczyć należy 
cykl wystaw indywidualnych w okresie marzec 2010– styczeń 2011, publikowanych pod wspólnym 
tytułem ,,TAM…’’ . Wystawy te odbyły się w następujących miejscach: Galeria ,,Extravagance’’ w So-
snowcu, BWA w Kielcach, MBWA w Lesznie, Galeria Sztuki im. Jana Tarasina w Kaliszu, Powiatowa 
Galeria Sztuki Współczesnej w Ostrowie Wielkopolskim oraz BWA w Sieradzu. Prace pana Romana 
Maciuszkiewicza znajdują się w 15 muzeach, galeriach i zbiorach sztuki w kraju i za granicą. Oto nie-
które z tych ośrodków: Muzeum Śląskie w Katowicach, Muzeum Górnośląskie w Bytomiu, Muzeum 
Historii Katowic, Muzeum Miejskie w Siemianowicach Śląskich, Muzeum w Sosnowcu, BWA w Kato-
wicach, Teatr Śląski w Katowicach, Galeria ,,Obok’’ w Tychach, Galeria ,,Szyb Wilson’’ w Katowicach, 

Roman Maciuszkiewicz, Przystań VIII (Południowe wejście), 2007,  olej, płótno 2x125x140 cm

Galeria Sztuki im. Jana Tara-
sina w Kaliszu, Galeria ,,Pia-
no Nobile’’ w Krakowie, Ga-
leria ,,Extravagance’’ w So-
snowcu, Galeria ,,Elektrow-
nia’’ w Czeladzi czy Galeria 
Mayer w Schwelm w Niem-
czech. Oprócz wymienio-
nych powyżej miejsc prace 
Romana Maciuszkiewicza 
znajdują się również w zbio-
rach prywatnych w  kraju 
i za granicą. 

 Interesującą, nietypo-
wą, odrębną i  obszerną 
pozycją w  życiorysie dra 
hab. Romana Maciuszkie-
wicza jest jego twórczość 
o  charakterze poza pla-
stycznym. Uprawia ją na 
kilku płaszczyznach, rów-
nolegle z dyscyplinami pla-
stycznymi: pisze opowiada-
nia, realizuje scenografie, 
współpracuje z  telewizją 
i teatrem. Swoje teksty pu-
blikuje w takich pismach li-
terackich jak: ,,Akant’’, ,,Fra-
za’’, ,,Dekada Literacka’’ czy 
,,Fa-art’’. Współpracuje rów-
nież z Polskim Radio. W roz-
głośni w  Katowicach np. 
zrealizował słuchowisko pt. 
,,Sześć dni tygodnia’’, gdzie 
mówił o najważniejszych tendencjach w sztuce XX wieku. Słuchowisko to odniosło sukces, uzy-
skując nominację do finału w II Krajowym Festiwalu Teatru Polskiego Radia i TV Sopot 2002. W Ra-
dio Katowice i także TV katowickiej powstało z jego udziałem kilka audycji o twórczości plastycz-
nej i literackiej, między innymi także dwa filmy o jego własnej twórczości. Za przykład współpracy 
z teatrem może posłużyć zrealizowana w 2006 roku dla Teatru im. Stanisława Wyspiańskiego w Ka-
towicach scenografia do sztuki Williama Shakespeare’a ,,Makbet’’, za którą uzyskał nagrodę ,,Zło-
ta Maska’’. Jak sam podaje w swoim życiorysie, działa także w towarzystwie poświęconemu Han-
sowi Bellmerowi urodzonemu w 1902 roku w Katowicach, niemieckiemu rzeźbiarzowi. Był on jed-
nym z ważnych artystów surrealizmu znanym z serii rzeźbiarskich instalacji pt. Lalka. (Także Sto-
warzyszenie Artystyczne, którego jest członkiem, nosi nazwę ,,Bellmer’’). Jest członkiem zarządu 
Fundacji ,,Paryż’’.

 Roman Maciuszkiewicz nie tylko maluje, wystawia i pisze. O jego sztuce powstało także szereg 
tekstów w formie wstępów do katalogów wystaw, artkułów w prasie, audycji w środkach przekazu, 
takich jak radio czy TV oraz w postaci innych okolicznościowych opracowań. Trudno by wymienić 
wszystkie. Podam jedynie, że czytając, jego dokumentację, naliczyłem 56 pozycji. Wśród najbar-
dziej znanych znalazłem takich autorów jak: Andrzej Matynia, Krzysztof Stanisławski, Jerzy Nowo-
sielski, Henryk Waniek, Andrzej Urbanowicz, Henryka Jarema, Tadeusz Nyczek i inni.

 Bezpośredni kontakt ze studentami w trakcie prowadzenia zajęć dydaktycznych to bardzo waż-
ny element w życiorysie każdego nauczyciela akademickiego. Zgłębiając udostępnioną mi doku-
mentację, dostrzegłem rozległe zainteresowania kandydata, jego wiedzę, jak również wysoki po-
ziom intelektualny, który przejawia się w umiejętności formułowania myśli. Świadczy to o bardzo do-

Roman Maciuszkiewicz, Przystań XVIII, 2011, olej, płótno 120x90 cm
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Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Architektury i From Użytkowych Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

brym przygotowaniu mery-
torycznym oraz intelektual-
nym do pełnienia roli peda-
goga wyższej uczelni. Oglą-
dając zaś jego prace malar-
skie, stwierdzam, że prócz 
interesujących i  oryginal-
nych treści plastycznych, 
prezentują one nieprze-
ciętny poziom potwierdza-
jący umiejętności warsz-
tatowe ich autora. Zauwa-
żyłem także dużą dbałość 
o  kompozycję, kolor oraz 
syntezę formy w  rozumie-
niu umiejętności ujęcia me-
taforycznych treści i nada-
nia im kształtu osobistych, 
artystycznych refleksji. Po-
twierdzają one samoświa-
domość i wewnętrzną dys-

cyplinę artysty oraz zdradzają wysokie predyspozycje i kwalifikacje, niezbędne do pełnienia funk-
cji dydaktycznych. Także zakres funkcji pozadydaktycznych pełnionych przez prof. UŚ pozytyw-
nie świadczy o jego zaangażowaniu w sprawy dotyczące studiów i studentów. A oto przykłady 
owego zaangażowania. Promotorowanie pracom studenckim, podaję wg. dokumentacji: promo-
tor prac artystycznych – 3 osoby, recenzent prac artystycznych – 13 osób, recenzent prac dyplo-
mowych magistrantów – 10 osób; opieka nad młodszą kadrą: recenzowanie przewodu doktorskie-
go mgra Piotra Szmitke z ASP w Katowicach oraz promotorowanie przewodu doktorskiego mgra 
Tomasza Kasta z ASP Katowice. Prócz tego organizowanie wystaw zbiorowych, konferencji, pro-
wadzenie wykładów monograficznych o sztuce, uczestniczenie w komisjach wyborczych i egza-
minacyjnych na terenie Uczelni, opracowania graficzne wydawnictw związanych z wystawiennic-
twem oraz w ostatnim okresie, o czym już wspomniałem powyżej, także pełnienie funkcji rzecz-
nika prasowego Uniwersytetu Śląskiego. Reasumując, wszystko to świadczy, iż prof. Roman Ma-
ciuszkiewicz jest bardzo aktywnym członkiem tak społeczności akademickiej swojej Uczelni, jak 
i środowiska artystycznego, z którym jest związany. Jestem przekonany iż jego dorobek będzie 
się nadal pomyślnie rozwijał, wzbogacając polska sztukę i przynosząc wymierny pożytek śląskiej 
Uczelni, w której pracuje.

Henryk Hoffman
Radom, maj 2014 r.

Roman Maciuszkiewicz, Tam, 2012, olej, płótno 80x100 cm

Tadeusz Z. 
BŁOńSKi

Techniki prezentacyjne w designie
jako integralna część procesu twórczego

Temat doktorskiej pracy inżyniera Eduarda Weissa realizowany na Wydziale Sztuk Uni-
wersytetu Technicznego w  Koszycach na Słowacji jest warty uwagi z  kilku powodów. 
Podstawowym powodem jest osoba autora, który łączy w  sobie talent i  przygotowa-

nie artystyczne z  wykształceniem technicznym. Drugim ważnym faktem jest jego długolet-
nie doświadczenie pedagogiczne, a  przede wszystkim praktyczne, związane z  działaniami 
w zakresie twórczości designerskiej tak w przestrzeni 2D, jak i 3D. 

Znaczną wygodą przy opracowywaniu szerokiego tematu okazały się zdolności rysunkowe 
i plastyczne autora, które umożliwiały pewną synchronizację podstawowych elementów takich, 
jak widzenie – wzrok, wiedza – myślenie – rozum i realizacja za pomocą „posłusznej” i wrażliwej 
kończyny – ręki. Wspominam powyżej podstawowe – elementarne potrzebne predyspozycje do 
kreatywnego działania. Uwagi te dotyczą oczywiście sfery obserwacji, analizy, ale również pro-
jekcji syntetyzującej wynik wcześniejszych uwag, uwarunkowań i wniosków. Dalszy efekt i wynik 
tego osobistego, wstępnego uwarunkowania nie mógłby się realizować bez całego ciągu racjonal-
nych aktywności. Jest to głównie systemowe i systematyczne zbieranie informacji z całego spek-
trum problematyki dotyczącej form i środków umożliwiających coraz bardziej doskonałą prezen-
tację koncepcji projektowych.

Właśnie szerokie spojrzenie na różne możliwości realizacyjne bez ograniczeń przestrzennych 
i  technicznych, przy utrzymaniu jasnego systemu pracy stworzyło możliwość kompleksowego 
zgrupowania i przedstawienia tych realnych możliwości.

Doktorant przyjął jako formę prezentacji poszczególnych etapów rozwoju również historycz-
ny punkt widzenia, na przykładzie rozwoju nowego produktu w różnym uwarunkowaniu socjal-
nym, kulturalnym, przemysłowym. 

Praca Eduarda Weissa ma charakter analitycznej pracy badawczej, grupującej w jedną całość 
szeroki zakres form prezentacyjnych i różnych dostępnych technik.
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Może pełnić rolę podstawowej bazy służącej do dalszego rozwijania możliwości z wykorzy-
staniem metod i  technologii cyfrowych, ale również tych rozwijających osobowe predyspozy-
cje umożliwiające w coraz lepszej formie prezentowanie myśli kreatywnej, wizje realizacyjne oraz 
możliwości interpretacyjne. 

Doktorska praca Eduarda Weissa jest źródłem poznania, bazą informacyjną i środkiem inspi-
rującym. Jest wynikiem wieloletnich badań, przemyśleń, wyrazem sprawdzonych działań, które 
są też tych działań wynikiem. Nie stanowi to czegoś hermetycznie zamkniętego, ale jest bazą do 
dalszego dopełniania ze względu na charakter tematu jako procesu, a nie jako stanu. Bogata ilu-
stracja pracy jest integralną częścią składową i umożliwia lepszą orientację we wszystkich przyka-
zywanych treściach pracy. 

Pragnę podkreślić bazę informacyjną pracy, widoczną przy prezentacji historycznego rozwo-
ju różnych technik wizualizacji od renesansu aż po współczesność. Autor skierował swoją uwagę 
z jednej strony na maszyny i mechanizmy, środki komunikacji, urządzenia i narzędzia, zaś z dru-
giej strony na zmiany i techniki wizualnych możliwości w procesie projektowania nowych produk-
tów. Równocześnie wskazuje na zachodzące zmiany związane z przejściem ze środków analogo-
wych do technik cyfrowych. Wszystkie aspekty dotyczące nowych możliwości wizualnych w co-
raz doskonalszej formie pomagają w zasadniczym twórczym procesie, zwłaszcza przy wyrażeniu 
podstawowej koncepcji ideowej. 

Autor w swojej pracy zajął się rozwojem tradycyjnych i aktualnych form graficznej prezentacji 
analizując to pod względem różnych opcji. Znalazły tu miejsce nowe wynalazki i metody. Aplika-
cja nowych informacji i osiągnięć technik prezentacji w znacznym stopniu umożliwią szybszą i bar-
dziej jakościową realizację podkładów wizualnych. W pracy jest akcentowana potrzeba zespoło-
wej pracy, która jest nie tylko wyzwaniem dla każdego członka tej grupy, ale też wymaga od nie-
go więcej zaangażowania, zdolności i umiejętności. Dotyczy to każdego aktywnego realizatora.

Autor dokumentuje w pracy na podstawie wybranych realizacji z różnego długiego okresu cza-
su różne techniki prezentacyjne. Eduard Weiss wykorzystuje w swojej działalności pedagogicz-
nej wyniki swoich prac analitycz-
nych i  badawczych oraz wynikają-
ce z bezpośredniego twórczego do-
świadczenia.

W  tym procesie wykorzystuje 
cały szereg możliwości od podsta-
wowej formy, jaką jest rysunek przy 
przedstawianiu np. geometrycznych 
form przez istniejące obiekty, aż 
w kierunku rysunkowego prezento-
wania różnych powierzchni, materia-
łów tak w przestrzeni zamkniętej jak 
też w otwartej. Oczywiście stopnio-
wo wykorzystywane są różne moż-
liwości technologiczne i systemowe. 

Struktura doktorskiej pracy Edu-
arda Weissa mimo niezmiernie roz-
budowanej i  bogatej zawartości 
wyróżnia się systemową jasnością 
i przejrzystością. We wstępnych dy-
wagacjach na temat stanu proble-
matyki autor zajął się historycznym 
rozwojem środków wizualnych, 
technik np. historią ołówka, histo-
rią retuszu, markera i  to zarówno 
w formach tradycyjnych jak i cyfro-
wych. W tej części również zajął się 
wspomagającymi środkami takimi  

Eduard Weiss, Design, piec na palety, 2014, marker fo
t. 
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jak kredki, ołówki kolorowe, pastel, szablony, pomoce maskujące, podkłady, ale również środki cy-
frowe z aplikacjami softwarowymi.

Ciekawą częścią jest przedstawienie rysunku, jako ważnego elementu również z historycznego 
punktu widzenia, jako podstawy do dalszego rozwoju. Szeroko prezentowane są techniki związa-
ne z wizualizacją w różnych okresach historycznych począwszy od roku 1200, aż po okres współ-
czesny (2014). Dzięki temu możliwe jest zaznajomienie się z podstawami rysunku za pomocą air-
brusha i wykorzystywaniem markera we współczesnych technologiach cyfrowych.

Następne rozdziały zajmują opisy poszczególnych procesów z wykorzystaniem metod i ade-
kwatnych narzędzi. Pod względem metodologii dotyczącej procesu twórczego autor przedsta-
wia system podziału poszczególnych działań w procesie projektowym np. szkice ideowe, rysunek 
wstępny, rysunek techniczny, kompleksowe szkice i końcowy projekt. 

Po przedstawieniu systemowych uwarunkowań twórczości, E. Weiss kompleksowo opisał sze-
roki zakres współczesnych możliwości prezentowania koncepcji projektowych. Temat ten został 
ukazany z głęboką znajomością tematu i wyczerpuje aktualny zakres wiedzy. W końcowej fazie 
autor pokusił się również o prognozę dalszych możliwości rozwoju dziedziny, którą zajmował się 
w swoim opracowaniu.

Podsumowując, pracę z całą pewnością warto zauważyć. Techniki i technologie, które opisuje 
Weiss, odgrywają istotne znaczenie w twórczości artystycznej i projektowej.

Działalność projektowa Eduarda Weissa, i  jej wynik, stanowi interesujące podsumowanie in-
formacji oraz doświadczeń, które oparte są o systematyczne gromadzenie i opracowywanie roz-
proszonych danych. 

Działania E. Weissa cechuje wrażliwość, rzetelność i skromność. Bogaty materiał stanowi dobrą 
podstawę, i może być punktem wyjściowym do dalszych kroków w doskonaleniu działań w świe-
cie wizualnym. Ma szansę stać się przyczynkiem do dalszych rozważań dla tych projektantów, któ-
rzy kreują świat zarówno w przestrzeni realnej, jak i wirtualnej.

Tadeusz Z. Błoński

Eduard Weiss jest pedagogiem na Wydziale Sztuk Uniwersytetu Technicznego w Koszycach na Słowacji, gdzie pracuje 
w Pracowni Designu i prowadzi zajęcia z przedmiotów: Podstawy Grafiki Komputerowej, Techniki Prezentacyjne 
oraz Modelowanie 3D i Wizualizacja. Jest autorem szeregu publikacji ze wspomnianych dziedzin, literatury faktu 
(„Czarne słońce nad Ibizą”), twórcą i współautorem katalogów, plakatów oraz ilustratorem wielu publikacji. Jest 
autorem i współrealizatorem wielu projektów dizajnerskich zarówno z dziedziny sztuk wizualnych (głównie grafika 
komputerowa) oraz designu. Prezentował swoje prace na wystawach na Słowacji i za granicą.

Autor, profesor zatrudniony na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Rafał 
STRENTPokolenie

W odwiecznej tradycji pojęcie pokolenia oznacza okres dwudziestu lat: od narodzin do do-
rosłości, do potencjalnej możliwości prokreacji, przeniesienia genetycznej schedy. Obec-
ny wiek tę dojrzałość podniósł przynajmniej o pięć lat, bo życiowy start liczy się dopiero 

od dyplomu wyższej uczelni. Niemniej jednak po dwudziestu latach jest się wystarczająco rozgar-
niętym, by podejmować racjonalne decyzje. 

Jak to się ma do dwudziestu lat istnienia artystycznego konkursu? Ano nijak. Ten czas to dowód 
świadomej przychylności władz, które poważnie traktują swój stosunek do kultury. Rola mecenasa 
nobilituje, choć (z pozoru) nie przynosi wymiernych korzyści. Często przegrywa z natychmiasto-
wym, choć krótkotrwałym, efektem public relations, jak z ubiegłoroczną Strefą Kibica wokół Pa-
łacu Kultury. Jej rozgłos był potężny, błyskotliwy jak fajerwerk – choć równie krótkotrwały. Z racji 
obowiązków niżej podpisany musiał w tym czasie odwiedzać Pałac Kultury i Nauki, z trzech stron 
zamknięty dla „niemiłośników futbolu“. Jedyne otwarte wejście znajdowało się od strony Dworca 
Centralnego, skąd na ten czas usunięto wiecznych rezydentów. Ci, znużeni nocą i piwem, drzema-
li na trawniku pod transparentem zawieszonym na ogrodzeniu Strefy Kibica. Tekst na „bannerze“ 
głosił: „Razem budujemy przyszłość“. Sceneria bez mała socrealistyczna, do tego z Pałacem w tle. 
Żeby nie było wątpliwości: nie jestem za tym, by go wyburzać, ukrywać wśród „Libeskindów“. To 
wielka atrakcja dla cudzoziemców i doskonały punkt orientacyjny. Dziś jest świadectwem etapu 
naszej historii i udawanie, że jej nie było, prowadzi do kolejnych zafałszowań. Poza tym to znako-
mita konstrukcja budowlana, a jej jedyny dziś feler polega na efekcie „klatki Faradaya“: ilość żela-
znych elementów ukrytych pod betonem i piaskowcem utrudnia kontakty poprzez telefony ko-
mórkowe. Gdy powstawał, celem każdej budowli było zwycięstwo w przyszłej wojnie z kapitali-
zmem. Również łukowate wloty ulic na Plac Konstytucji mają solidne żelbetonowe stropy. Pod nimi 
miały stać działka przeciwlotnicze, dające odpór agresji z zachodu. 

Paranoja to jeden z głównych symptomów schizofrenii... 
Przedwojennej Warszawy nikt już nie odtworzy, choć była naprawdę pięknym miastem. Naj-

starsi Bułgarzy wciąż mówią, że to „Paryż północy“... 
Strefa Kibica powstała dla ludowej rozrywki, aby dać szansę tym, którzy nie zdołali wejść na Sta-

dion Narodowy – zbudowany za niewyobrażalne pieniądze na inaugurację EURO `2012 (Mistrzo-
stwa Europy w Piłce Nożnej). Mobilizacja wszystkich sił sprawiła, że kilka dni przed otwarciem moż-
na było autostradami dojechać do Portugalii, a stosowna tablica na granicy Warszawy informowa-
ła nad nowiuteńką szosą: Lizbona 3314 km. Piłkarzom poszło jak zawsze, bowiem sportową potę-
gą bywamy raczej w dyscyplinach indywidualnych. Cóż, taki nasz charakter... 

Potężne środki nie pozwoliły sfinalizować wszystkich zaplanowanych przedsięwzięć, zapomnia-
no bowiem, że w kapitaliźmie wszystko kosztuje tyle, ile nabywcy zechcą zapłacić, zaś popyt pod-
nosi ceny. Wybór najtańszych ofert musiał skończyć się wieloma porażkami, a łatanie nieukończo-
nych zadań jest kosztowne – trudno więc oczekiwać, by pamiętano o tak mikroskopijnych potrze-
bach, jakich wymaga kultura... 

Grafika Warszawska tym różni się od innych konkursów artystycznych, że od początku pozwala 
na udział twórców profesjonalnych, ale też studentów wyższych uczelni, których w Warszawie i na 
Mazowszu mamy całkiem sporo. Obok miejscowej Akademii Sztuk Pięknych i Europejskiej Akade-
mii Sztuk, jest Wydział Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu (daw-
niej: Politechniki Radomskiej), Wydział Sztuki Nowych Mediów Polsko-Japońskiej Wyższej Szkoły 
Technik Komputerowych, działająca pod auspicjami Polskiej Akademii Nauk Wyższa Szkoła Infor-
matyki Stosowanej i Zarządzania oraz mnóstwo uczelni publicznych i niepublicznych, które pro-
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wadzą studia na kierunku: Grafika. Już stąd widać, jak potrzebne jest odpowiednie pole rywali-
zacji. Nic tak bowiem nie podnosi jakości, jak zdrowa konkurencja. A trzeba jeszcze pamiętać, że 
w Warszawie i na Mazowszu żyje i pracuje około 30% wszystkich polskich artystów sztuk wizual-
nych! Na przełomie Tysiącleci okazało się, że Związek Polskich Artystów Plastyków jest najwięk-
szym stowarzyszeniem twórczym na świecie! Nawet w Państwie Środka, które obecnie nosi na-
zwę Chińskiej Republiki Ludowej, nie ma równej mu organizacji. To też zobowiązuje! W sporcie ze-
społowym szanse na zdrowy PR mamy małe, gry indywidualne lepiej nam się sprzedają – w sztuce 
zaś w pierwszym rzędzie liczy się osobowość! A mamy ich całe plejady! Wspierajmy je na wszyst-
kie sposoby, nawet wbrew narodowym stereotypom. Przecież wybitni ludzie podnoszą prestiż ca-
łej reprezentowanej grupy. W ten sposób może doczekamy się kiedyś, że Kopernik, Chopin czy Le-
benstein będą uznawani za twórców z dorzecza Wisły. Że aksjomat o pochodzeniu z tych samych 
stron plemienia Wandali odejdzie do lamusa... 

Przed dwudziestu laty w naszej części świata narzędzia cyfrowe były w powijakach. Komputery 
jakości odpowiedniej dla grafików wciąż były objęte embargiem, mimo że ustrój polityczny zmieni-
liśmy na normalny. Prof. Stanisław Wieczorek swoimi sposobami pierwszy komputer dla Akademii 
zakupił bodajże w Austrii (potem przemycono go przez „zieloną granicę“). A największy problem po-
wstał, gdy trzeba było sprzęt wciągnąć do ewidencji uczelnianych dóbr. Co innego było w pudełku, 
a co innego w dokumentach. Strażnicy administracyjnej rzetelności nie mogli przyjąć do wiadomo-
ści, że czasem tak trzeba. Prof. Henryk Tomaszewski, poznawszy pierwsze wolne i prymitywne moż-
liwości komputera stwierdził ponoć, że jego to już nie dotyczy – ale to bardzo ważne narzędzie, nie 
tylko dla grafików. Trudno dziś przebić tę konstatację. Nie zdając sobie z tego sprawy, żyjemy w nie-
zwykłym czasie przełomu. Uwięzieni w rachunku dziesiętnym zapominamy, że dosłownie wszyst-
ko można zapisać w systemie dwójkowym (może poza peryferiami życia uczuciowego). Że „zero“ 
i „ jeden“ (jest vs nie ma) wystarczają do opisu świata. Trzeba to robić bardzo szybko, a współcze-
sne oscylatory już na to pozwalają. Najprymitywniejsze diody i triody (tzn. tranzystory), ulokowane 
na krzemowych płytkach w niewyobrażalnej ilości, pozwalają pisać, projektować, korespondować, 
komponować, korzystać z wiedzy całego świata, wzdychać do Dulcynei, albo przewidywać spo-
łeczne skutki zhybrydyzowanych genów. Nie ma już życia bez tych pośpiesznych liczydeł – bo tyle 
przecież pierwotnie 
znaczył komputer. 

Przed dwudzie-
stu laty jury Grafiki 
Warszawskiej ucho-
dziło za obskuranc-
kie grono miłośni-
ków tradycji. Nie da-
waliśmy się bowiem 
łowić na lep „grafi-
ki komputerowej“ 
– wiedzieliśmy bo-
wiem, że nie ma gra-
fiki dłutkowej, ryl-
cowej, kredkowej, 
pędzlowej – jest tyl-
ko dobra i  zła. A  ta 
zła to nie sztuka. 
Pośród wszystkich 
dziedzin i dyscyplin 
artystycznych grafi-
ka zawsze pierwsza 
adaptowała nowe 
narzędzia, a  binar-
ne możliwości to ko-
lejny etap w jej roz-
woju. Technicznym! 

Zgłaszano nam wówczas wiele prac na papierze, gdzie łatwo było rozpoznać komputer i program, 
artystę zaś z trudem. Szyld „grafika komputerowa“ miał świadczyć o nadążaniu za współczesno-
ścią. Nie dawaliśmy się na to złowić. Ludzka mentalność i wynikające z niej potrzeby ekspresji nie-
wiele zmieniły się od czasów Altamiry, toteż epatowanie cyfrową nowoczesnością nie może zastą-
pić wyjątkowej wrażliwości, próby pokazania nowej twarzy ludzkiej kondycji – bo ta się przecież 
zmienia z pokolenia na pokolenie!

Dzisiejsi laureaci Grafiki Warszawskiej – comiesięcznych konkursów i zdobywcy rocznych lau-
rów byli oseskami, kiedy Konkurs powstał. Ale ich pierwsze zabawki to nie były klocki, choćby na-
wet klocki Lego. Oni od pieluch mieli kontakt z elektroniką, informatyką, z całym zespołem urzą-
dzeń – których funkcje trudno sobie wyobrazić, gdyby wyłączono prąd!

Trzeba by wtedy wracać do jaskiń... 
Dziś na równych prawach konkurują ze sobą druki na papierze, tkaninach, tworzywach sztucz-

nych, ale też cyfrowe zapisy dzieł stabilnych i mobilnych, łącznie z fabularnymi pracami w rodzaju 
filmów animowanych. Jury ocenia wyłącznie jakość artystyczną. Jego skład ustawicznie się zmie-
nia, a z pierwotnego zespołu pozostali już tylko dwaj inicjatorzy konkursu. 

Człowiek pompejański to tytuł akwaforty prof. Ewy Walawskiej, która przed dwudziestu laty zdo-
była pierwszą Nagrodę Roku. To jedna z tych grafik, które pozostają w pamięci na zawsze. Wizy-
ta w odkopanej części antycznego miasta daje podobne wrażenia, co świadczy na korzyść nagro-
dzonej pracy. Gdyby nawet po latach trzeba było odpowiedzieć na pytanie, czy warto było chodzić 
i „żebrać“ o środki na Konkurs, to ta jedna grafika pozwala z czystym sumieniem odpowiedzieć: 
tak! Bo w sztuce tak jest, że warto przez lata dbać, pielęgnować, troszczyć się o wszystkie niezbęd-
ne warunki, bo może się zdarzyć, że zakwitnie kwiat niezwykłej urody. Nikt nie wie gdzie, nikt nie 
wie kiedy, nikt nie wie dlaczego właśnie tam. A potem z całego świata, jak do Florencji, jadą ludzie 
okrągły rok, bo nigdzie indziej nie znajdą takich estetycznych rozkoszy, do tego bezdyskusyjnych. 
Warszawa, z racji historycznych uwarunkowań, nie może się do Florencji równać. Ale są w nieod-
ległej przeszłości przykłady, kiedy ewidentną atrakcją stawały się zbiory sztuki współczesnej. De-
nver czy Bilbao są tego niezłym przykładem. Kiedyś trzeba zacząć. I może Grafika Warszawska bę-
dzie takim impulsem, który uświadomi, że już najwyższa pora, jeśli nie chcemy być tylko naśladow-
cami? Szansa jest jedyna. Nasi młodzi artyści nie mają kompleksów „młodszego brata ze wscho-
du“. Są na bieżąco ze sztuką globalną, znają języki, bez wiz i podobnych barier stali się obywate-
lami świata. Czego więcej trzeba? Otóż trzeba. Potrzebna jest troska o to, co z pozoru zbędne. Po 
latach nowy most i kolejna linia metra staną się niezbędną oczywistością, zaś Człowiek pompejań-
ski pozostanie jako dowód naszych związków z kulturą śródziemnomorską. Wszyscyśmy z niej, czy 
nam się to podoba, czy nie. Scytyjscy przodkowie, podobnie jak Wandalowie, nie są powodem do 
chwały dzisiejszych mieszkańców naszych ziem – wyjątkiem może być margines miłośników ko-
panej piłki i osobliwy elektorat polityczny. 

Pierwsi nasi laureaci dziś są uznaną czołówką polskiej grafiki, zdobywają nagrody na świato-
wych konkursach, od najstarszego Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie, poprzez kon-
frontacje w japońskiej Osace, macedońskiej Bitoli, francuskim Sarcelles, po polsko-niemiecki kon-
kurs Daniela Chodowieckiego. Tradycyjnie w jury uczestniczy aktualny dziekan Wydziału Grafiki 
warszawskiej ASP i wybitni znawcy sztuki, przychylni idei współdziałania. Jest bowiem coś osobli-
wego w tym środowisku, które mimo społecznego przyzwolenia artystom na egotyzm, stale za-
biega o współdziałanie. Trudno ogarnąć liczbę konkursów, wystaw, warsztatów, konferencji po-
święconych sztuce powielanej, i to tylko w kraju. Podobną aktywność wykazują nasi „starsi bra-
cia w zawodzie“, czyli graficy projektanci. Trzeba bowiem pamiętać, że to co dziś oficjalnie nazy-
wa się grafiką warsztatową było kiedyś zwyczajną poligrafią. Tak jak biblia pauperum na murach 
świątyń przybliżała niepiśmiennym wiernym prawdy wiary, tak drzeworyty popularyzowały je na 
zewnątrz: na jarmarkach, w prywatnych pałacach, domach i chatach. Po wynalezieniu ruchomej 
czcionki uzupełniały nowe idee; dzięki nim nieprawomyślne prądy łatwiej trafiały do szerszej opi-
nii, dając impulsy do weryfikacji myśli i walki z dogmatami. Tutaj zasługa grafiki jest bezsprzecz-
na. Także dzięki niej powszechny stał się pogląd, że prawdy naukowe wyróżnia sprawdzalność, 
a więc i podważalność. 

Przed czterdziestu laty, zgodnie ze środowiskowym obyczajem, funkcjonowały przemiennie 
Biennale Grafiki w Krakowie i Ogólnopolska Wystawa Grafiki w warszawskiej Zachęcie. Dzięki temu 
na bieżąco można było obserwować rozwój talentów, zmiany dominujących trendów i technik po-
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wielania. Przede wszystkim jednak – istniała krytyka sztuki, także tu, w Warszawie. Wojciech Krau-
ze był wszędzie, w dzienniku „Życie Warszawy“ wszystko oceniał przychylnie, bądź krytycznie. Co 
tydzień w warszawskiej „Kulturze“ czytaliśmy piękne eseje Macieja Gutowskiego, czy Magdaleny 
Hniedziewicz. Codziennych gazet i tygodników nie było zbyt wiele, wszystkie kontrolował Głów-
ny Urząd Prasy, Publikacji i Widowisk (cenzura z ulicy Mysiej) – ale mam wrażenie, że społeczna po-
trzeba kontaktu ze sztuką była większa niż dziś. Co nam z tego, że półki uginają się od kolorowe-
go papieru, kiedy jego większość puchnie od żenujących politycznych przepychanek, albo odpy-
cha tabloidowym smrodem. W jedynym poważniejszym dzienniku ton krytyce sztuki nadaje oso-
ba najpewniej pozbawiona wrażliwości estetycznej, lansująca jeden, jedynie słuszny nurt i tasują-
ca siedem nazwisk. Aby z daltonizmu uczynić atut, trzeba mieć talent Geta Stankiewicza...

A jeden Sarzyński wiosny nie czyni!
Żeby nie było wątpliwości: piszę o sytuacji w Warszawie, bo prasa, radio czy telewizja w Krako-

wie, Wrocławiu, Gdańsku i Poznaniu żywo interesują się sztuką każdego dnia. Jeszcze lepiej jest 
w mniejszych ośrodkach kultury. Lublin czy Kielce wręcz starają się lansować swoich twórców, bo 
nie ma lepszego (i tańszego) nośnika PR niż sztuka. Zachodnie metropolie wydają na to niewy-
obrażalne pieniądze...

Nie jest prawdą, że tak być musi. Że tutejsze centrum życia politycznego wymaga ustawicz-
nej dziennikarskiej czujności. Stefan Bratkowski, nestor i „ostatni sprawiedliwy“ wśród żurnalistów, 
przestrzega przed małością i małodusznością, przed tworzeniem faktów odległych od rzeczywi-
stości. Czyli przed kłamstwem. Przecież wyraźnie już widać, że przy braku istotnych tematów, by 
podnieść czytelność bądź oglądalność, zapomina się nie tylko o zawodowym etosie, ale i o wła-
snej godności. A czytelnik i widz także ma dość dziennikarskiej sieczki, wydumanych problemów, 
przede wszystkim uwłaczających inteligencji „środków wyrazu“. Przecież naród nam się kształci, 
jak nigdy dotąd. Ludzie rozwijają intelekt i wrażliwość, wobec czego należy traktować ich poważ-
niej. Nie zauważyli tego luminarze „słusznie minionego ustroju“ i wiemy, jak się to skończyło. Dziś 
na podobną równię pochyłą zdaje się wchodzić znaczna część kleru...

A kultura w ogólności niewątpliwie służy rozwojowi, zaś sztuka wysublimowanymi środkami 
umożliwia najwrażliwszym doznania wręcz mistyczne. 

Dzięki niej możemy być lepsi (no, przynamniej niektórzy z nas). 
Pytanie: po co grafice tak szerokie tło? Bo warto ciągle przypominać, że sztuka jest równie waż-

ną częścią struktury społecznej jak zdrowie, praca, edukacja. Bo na kulturę składa się nauka, tech-
nologia, sztuka i jeszcze dobre obyczaje. 

W znanym dowcipie mówi się, że na skutek zbyt wielkiej różnicy płci w małżeństwie najtrud-
niej jest wytrzymać pierwsze czterdzieści lat. Konkursowi życzę, by przetrwał! 

Rafał Strent

Autor, profesor zwyczajny na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 1990-96 – dziekan tego wydziału

Rafał
STRENTFakultet

Studia rozpoczynałem na wspólnym Wydziale Malarstwa i Grafiki. Wiedziałem, czego potrze-
buję. W północnej pierzei renesansowego rynku w Gryfowie Śląskim (10 km do granicy z Cze-
chosłowacją i 30 do Niemieckiej Republiki Demokratycznej) kupowałem w księgarni mono-

grafie naszych wybitnych artystów. To tam wybrałem Kobzdeja i Chrostowską. Cenzura wcale nie 
była tak dokuczliwa, jak dziś głoszą spóźnieni rewolucjoniści, a ówczesne władze ceniły rolę kul-
tury i wspierały artystów, na ile mogły. Miałem za sobą olimpiady matematyczne, manię czytania 
wszystkiego, roczną pracę w zespole dixielandowym (grałem na banjo) i doświadczenie z elektro-
niką – co zaowocowało dystansem do środowiska, w którym wszystko zdawało się być policzal-
ne. Do dziś nazywam to „syndromem technikum“. A przecież ówczesna elektronika była napraw-
dę siermiężna. W ciągu mego życia dokonał się kopernikański przewrót: dziś już nie ma dziedziny 
wolnej od technologii cyfrowych, a wszystko przecież zaczęło się od prymitywnej diody i triody, 
od spostrzeżenia, że bardzo małym sygnałem można sterować wielkie zmiany. To tak działa i dziś, 
tylko biliony razy szybciej. I bez reszty ogarnia świat, dając niepokojący sygnał wszelkiego rodza-
ju wywrotowcom i frustratom… 

Aby znaleźć się w elicie elit, aby zerwać z trywialnym racjonalizmem (np. naiwne pytanie do-
tyczące wartości w sztuce: dlaczego?) – musiałem opanować manierę Kapistów. Unikałem ich po-
tem, jak wszelkiej ortodoksji. Dlatego za mentora wybrałem Aleksandra Kobzdeja. Z wykształce-
nia był architektem, temperował więc rozum emocjami. Albo odwrotnie. W starożytności to ar-
chitektura była pierwszą dziedziną sztuki, potem wspomogła ją rzeźba. Malarstwo było prostym 
rzemiosłem – a grafiki po prostu nie było! Kobzdej miał własną metodę artystyczną i własny mo-
del dydaktyki. Przede wszystkim był nieludzko lojalny wobec wszystkich, którzy mu zaufali. Bronił 
bez zastanowienia swoich studentów, nawet najgorszych obijboków, leni, i panien, zajętych nie 
tyle malarstwem, co swą atrakcyjnością. Pomagał też każdemu, komu mógł. Lutowe imieniny sze-
fa, tzw. Kobzdejki odbywały się vis a vis mego miejsca pracy zarobkowej, w Alejach Jerozolimskich. 
Osobliwe mieszkanie, cudem ocalałe z szaleństwa Powstania, ma balkon w stronę Pałacu Kultury, 
schody, podesty, antresole i liczne atrakcje, jak grająca szafa i mnóstwo niewiarygodnych bibelo-
tów. Były wśród nich znalezione w spalonych domach, zniekształcone żarem kieliszki. Każdy był 
inny – i najbardziej wstawionej osobie nigdy się nie mylił. Była tam też olbrzymia butelka z mlecz-
nego szkła, w której nigdy nie brakowało wódki. Nazywaliśmy ją Kaną Galilejską. Profesorowa pani 
Maryna miała niezwykły dar wykarmiania naszej wiecznie głodnej, rozbrykanej gromadki, co ła-
twe nie było, bo ten czas wyróżniał się permanentnym brakiem wszystkiego. Został mi w pamięci 
wyśmienity wiejski twaróg, czarny od pieprzu, znakomity pod trunek z mlecznej butelki. 

Profesora nachodzili czasem interesanci, chcący kupić podłogę! Okazało się, że przed wojną 
mieszkał tam jubiler, toteż wiele złotego pyłu musiało pozostać w szparach! 

Poznaliśmy tam Konwickiego i Mrożka, tam też zrozumieliśmy, skąd brał się talent pozwalają-
cy Mu przy pomocy słów tak bardzo zbliżyć się do niewerbalizowalnego sedna sztuki. On po pro-
stu bardzo dużo i chętnie czytał. Znał wielu literatów i szanował różnice języka ekspresji. Od razu 
przypomina mi się wyznanie jednego z ojców powojennego jazzu w Polsce. Po stalinowskiej nocy 
zaistniał ferment nowej kultury, a jazz był jej koronnym wyrazem – przyjaciel mój twierdził, że naj-
lepiej grało mu się z „chłopakami z Akademii“. Oni tak wspaniale czuli abstrakcyjną formę – mówił. 

Kobzdej miał własny kanon, który proponował do sprawdzenia – ale ustępował, gdy okazywa-
ło się, że do celu można dotrzeć inną drogą. Był w moim pojęciu prekursorem nurtu, który w dy-
daktyce artystycznej dziś przychodzi do głosu: że wszyscy uczymy się nawzajem, że zasada „mistrz 
– uczeń“ ustępuje pola edukacji permanentnej, że często nowe pomysły rodzą się w „niedojrzałych“ 
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głowach, które nie wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. Z przekonaniem powtarzam studentom, 
że naturalnymi partnerami (i konkurentami) są ich koleżanki i koledzy, że nasze prawdy mogą wy-
dawać się im rutynowe (żeby uniknąć boleśniejszych przymiotników). Ale ta rutyna pozwala przy-
śpieszać dojrzewanie: łatwiej wyłuskujemy fałszywe tropy. Autodydaktyka jest w rozwoju twór-
czym konieczna, i to przez całe życie. Jednak na etapie studiów nie znaleziono dotąd lepszej me-
tody niż zgromadzenie ich/nas razem. Poeci rodzą się w środowisku słowa i rosną indywidualnie, 
muzyków kształci się pojedyńczo, pod kontrolą bieglejszych i wrażliwszych na dźwięki. A plasty-
kom najlepiej służy wzajemne podglądanie. Uprawianie sztuki to nic innego jak odkrywanie wła-
snej tożsamości. Niektórzy znajdują takie środki, że po tysiącach lat mający odpowiednią subtel-
ność percepcji, stają oszołomieni. Tak było w syryjskiej Palmyrze, gdzie nas (bośmy z Polski) wpusz-
czono poza ograniczające liny, za którymi stoi jedyna autentyczna (?) rzeźba Fidiasza... 

Ćwiczona w codziennej pracy artysty plastyka umiejętność ogólnego oglądu rzeczywistości 
owocuje nowatorstwem także poza wąską ścieżką zawodową. Steve Jobs wiele razy powtarzał, że 
sukcesy zawdzięczał elementarnym kwalifikacjom estetycznym. Były to, bodajże, ledwie liźnięte 
kursy kaligrafii, ale wystarczały, by zrewolucjonizować świat za pomocą „Jabłka“ (Apple). 

Halina Chrostowska łączyła wyrafinowaną kulturę z nienormatywną przychylnością dla wszel-
kiej kreatywności. Po dwóch latach studiów ogólnych przyszło mi decydować: grafika lub malar-
stwo. Pozostałem przy Kobzdeju, ale na dodatkową specjalizację wybrałem grafikę. Według ów-
czesnych zasad u Chrostowskiej obowiązywał druk wypukły, bo tak to było w XIX wieku i u Jej po-
przednika, Tadeusza Kulisiewicza. Nie miałem do tego szczególnej estymy, toteż „wydłubałem“ je-
den linoryt, do którego dodrukowywałem kolejne matryce akwafortowe – tę technikę cenię naj-
wyżej. Tak powstawał cykl poświęcony literaturze Bohumila Hrabala. W ówczesnych trudnych wa-
runkach, mimo obietnicy, nie zdążyłem podarować mu tych grafik. Szpatnie, to se uż nevrati! 

W tamtym czasie istniały dwie Akademie, w Krakowie i w Warszawie. Pozostałe uczelnie pla-
styczne były profilowane zawodowo. Na jedno miejsce było nas dwadzieścioro chętnych! Dlate-
go też, dostawszy się na studia, pracowaliśmy codziennie tu, na miejscu. Zaś tych, którzy przycho-
dzili rzadko, traktowaliśmy jak dziwaków, nawet z pewnym towarzyskim ostracyzmem. Uczelnia 
była zdumiewająco tolerancyjna dla ludzi, którzy byli twórczy w innych dziedzinach. Adam Krecz-
mar czy Jonasz Kofta mieli mało czasu na malowanie, ale inne rzeczy robili znakomicie. Pamiętam 
z gabloty kopię listu do studenta piątego roku Jonasza K., w którym dziekan Wydziału Malarstwa 
prosi, aby ten w wolnej chwili zechciał wyjaśnić przyczyny braku zaliczeń na roku drugim! Marek 
Ałaszewski prowadził popularny zespół rockowy Klan, mieliśmy koleżanki śpiewające indywidual-
nie i „zbiorowo“ (np. Partita); wszelka ambitna twórczość była tu wspierana. Z jednym wszak wy-
jątkiem: studentom nie wolno było wystawiać bez zgody uczelni. Owszem, konkursy i pokazy stu-
denckie były dopuszczalne, natomiast na resztę obowiązywał zakaz. 

Krystiana Robb-Narbutt po inwazji na Czechosłowację (21 sierpnia 1968 r.) zaprotestowła pu-
blicznie, co zaowocowało odsiadką na Rakowieckiej – ale z Akademii jej nie usunięto! Moja wcze-
śniejsza czechofilia sprawiła, że po uwolnieniu założyliśmy popularną wtedy Grupę Artystyczną 
Sejf (tak się wabił pies Krystiany) i zacząłem brać udział w profesjonalnych wystawach. Nie mieli-
śmy, na szczęście, wspólnego programu, było to raczej grono przyjaciół, koło wzajemnej pomo-
cy. Monika Cynke i Maciej Łubowski wyróżniali się ambicją i pracowitością. Starałem się nie rzucać 
w oczy władzom Akademii, dlatego brałem udział w odległych pokazach: w Biurze Wystaw Arty-
stycznych w Lublinie, w jakichś prezentacjach w Puławach, gdzie w Domu Kultury Azotów prze-
czekiwała trudne czasy grupa wybitnych aktorów – dysydentów marcowych z Jadwigą Jankow-
ską-Cieślak, Piotrem Cieślakiem i Andrzejem Sewerynem. Były tam jeszcze późniejsze filary Teatru 
Jerzego Grotowskiego, eksperymentalnych scen we Włoszech i wielu wartościowych ludzi, któ-
rym z komunizmem nie było po drodze. Ale bezkompromisowość to zaleta w spokojniejszych cza-
sach i miejscach. 

O zmarłych na ogół nie pisze się źle, toteż w amerykańskich nekrologach często można prze-
czytać: „był człowiekiem kompromisu“ – tam to powód do chwały... 

Miłosz Benedyktowicz był synem pastora, szefa Kościoła Metodystów na Polskę. Znakomity 
kompan, intelektualista, niezły malarz, biegle znał obce języki i okazywał demonstarcyjnie po-
glądy polityczne. Antysocjalistyczne. Z drugim antyabstynentem za parawanem modelki kładli 
na stołkach deskę rysunkową, na niej butelkę i szklanki. Słuchaliśmy dialogu: – A mój wuj po woj-
nie był w polskiej partyzantce. – A mój ojciec w Milicji Obywatelskiej. – No to wypijmy. – Wypijmy! Bar-

dzo wysoki, w grubych okularach, chodził zawsze przy ścianach: jak sam mówił, był workiem kom-
pleksów. Zaskakiwało to przybysza z najdalszych zachodnich kresów, gdzie owszem, spotykało się 
na codzień Niemców, Rosjan, Greków, sieroty z Korei, Żydów, Serbów, Białorusinów, Chorwatów, 
Ukraińców, Litwinów, a nawet Rumunów i repatriantów z Francji. Ale tu nagle ktoś biegle włada 
angielskim, francuskim, w połowie zdania przechodzi na niemiecki i hiszpański. I to kolega z roku. 
I w każdym języku ma coś do powiedzenia! Piszę o tym, bo dyskusje o sztuce absorbowały nas bez 
reszty. Mimo odcięcia od głównych nurtów kultury, całkiem sporo wiedzieliśmy, co tam się działo 
za Żelazną Kurtyną. Kobzdej jeździł po świecie, potem aranżował pracowniane spotkania i spory, 
kiedy sami określaliśmy się, dociekając źródeł własnych indywidualności. Zdumiewające jednak, 
że chyba nigdy nie interesowały nas różnice poglądów. Byli wśród nas komuniści, przeciwnicy tej 
doktryny, liberałowie, ateiści, praktykujący i niepraktykujący chrześcijanie różnych wyznań, żydzi, 
a nawet muzułmanie studiujący w Polsce – wszyscy bez wyjątku szanowaliśmy swoje odrębno-
ści. Raz tylko byłem negocjatorem, gdy z szowinistycznych pobudek Arab nie chciał oddać Żydo-
wi pożyczonego albumu. Jakoś wpisywało się to w klimat warszawskiej Akademii z okresu mię-
dzywojennego, mimo że niewiele o tym nie wiedzieliśmy: była to jedyna uczelnia bez nacjonali-
zmów, bez getta ławkowego. A trzydzieści procent mieszkańców Warszawy stanowili wtedy Ży-
dzi; w nieodległych Sierpcu i Płońsku ten odsetek sięgał dziewięćdziesięciu... 

Był w Pracowni Kobzdeja (przepraszam za kolokwializm) Tomek Bronowski, syn ówczesnego 
Ministra Komunikacji. Kiedy Profesor miał wystawę w poznańskim Muzeum Narodowym, dzięki 
przychylności ministra do normalnego składu pociągu doczepiono wagon sypialny, na bocznicy 
podłączono nam ogrzewanie i tylko w innych sprawach chodziliśmy na dworzec. Cała pracownia 
funkcjonowała tam ponad tydzień, byliśmy wszyscy na wernisażu w Muzeum, zwiedzaliśmy park 
i pałac w Kurniku, integrowaliśmy się z tamtejszymi studentami – a niektóre przyjaźnie trwają do 
dziś. Wciąż jestem w komitywie z Izą Gustowską, Wojciechem Müllerem, czy Józefem Drążkiewi-
czem (dziś wszyscy to znani artyści i profesorowie!).

Kurs filozofii prowadził nam Henryk Hinz, który poza programem organizował seminaria po 
drugiej stronie ul. Traugutta (Wydział Filozofii UW). Dzięki temu mieliśmy okazję słuchać (tylko do 
marca 1968) takich późniejszych sław jak Leszek Kołakowski, Zygmunt Bauman, a nawet Włady-
sław Tatarkiewicz. 

Pełniłem dyżur na wystawie dyplomowej, kiedy mimowiednie usłyszałem opinię Kobzdeja: Ten 
to będzie malował – rzekł któremuś ze swych przyjaciół. Staram się po dziś dzień! A jak to ocenią po-
tomni, wystarczy poczekać ze dwa wieki. Bo tyle wymaga obiektywizacja wartości artystycznych... 

Warszawska Akademia tym różni się (chyba do dziś) od innych uczelni artystycznych, że pozwa-
la na autonomię. Nie alienację, lecz autonomię. Nie wiem, może wynika to ze skali miasta, może 
z historii, bo przecież wskutek nietrafionych decyzji politycznych prawie nie ma tu mieszkańców 
z dziadapradziada. Wszyscy skądś przybyli. Pisałem kiedyś, że miejscowy genotyp to skrzyżowanie 
cech białostockich i radomskich. Przodkowie-nomadzi wędrowali na północ i południe, stosownie 
do zmian pór roku. Faktem jest, że można się tu skryć w prywatności. Dla przykładu, w Krakowie 
podane nazwisko pozwala w każdej chwili człowieka zlokalizować. W Warszawie każdy sam okre-
śla granice niezależności. Można latami robić swoje, nie narażając się na zarzut lekceważenia śro-
dowiska. Tak było również przed wojną, co wiem od mamy Moniki Cynke, której wybór Akademii 
były rodzinną tradycją – dziadek studiował malarstwo w Petersburgu, a mama w Warszawie, któ-
rą zasadnie nazywano wtedy Paryżem Północy. Gdyby nie Powstanie... 

Nie mając prawa do stypendium, pracowałem dziewięć lat (w tym przez całe sześcioletnie stu-
dia i jeden rok dłużej) jako „animator światła“ – a w ówczesnej nomenklaturze „elektryk“ – w Te-
atrze Dramatycznym m. st. Warszawy. Każdego wieczoru musiałem być odpowiedzialny, należałem 
przecież do znakomitego zespołu. Koledzy ze studiów traktowali moją nieobecność na licznych, 
nazwijmy to, przyjęciach, jako wyniosłość – a ja zwyczajnie, musiałem z czegoś żyć. Dziś ta profe-
sja wymieniana jest na plakatach, ale w tamtym czasie byłem prostym pracownikiem technicznym, 
na równi z montującymi dekoracje maszynistami, inspicjentem, garderobianą i „panią sufrolog“, 
jak ówczesny dyrektor Jan Świderski nazywał Halinę Friedman, podpowiadającą mu wciąż zapo-
minane kwestie. To po niej Stefan Friedman odziedziczył fenomenalną pamięć i poczucie humo-
ru – które jest przecież miarą inteligencji... Na scenie grali najlepsi aktorzy, reżyserowali tylko wybit-
ni, scenografię projektowali sami wspaniali – a Friedrich Dürrenmatt miał tutaj swój „polski dom“, 
bo wystawialiśmy jako pierwsi wszystkie jego nowe sztuki. Dramatyczny był wówczas najlepiej wy-
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posażoną sceną w mieście, toteż stale podejmowaliśmy gościnne zespoły. Był wśród nich awan-
gardowy teatr baletowy z San Francisco, bazujący na wyrafinowanej improwizacji. Zamiast deko-
racji przywieziono belę folii igelitowej, znanej wówczas tylko w zachodniej części Polski, bo wyko-
nane z niej balony z Wolnej Europy niosły w podwieszonych kartonach antysocjalistyczne ulotki. 
Sprytne wiatraczki rozrzucały je, dokąd wiatr niósł, a my, dzieci, weryfikowaliśmy szkolną wiedzę. 

Amerykanie z przywiezionej folii, z naszych teatralnych rekwizytów, drabin rozwieszonych nad 
sceną obrotową i przy pomocy świateł stworzyli cudowną, pulsującą tkankę, trójwymiarowe ma-
larstwo materii z najwyższej półki. Animacją światła w tej autentycznie Wielkiej Improwizacji zaj-
mował się Robert Rauschenberg! Będąc wówczas jego pomocnikiem przy archaicznej, autotrans-
formatorowej nastawni Bordoniego, mogę chyba powiedzić, że to mój „kolega z pracy“. 

W kuluarach wisiały znakomite plakaty, w większości projektowane przez późniejszych „kole-
gów“ z Wydziału. Okres największej świetności Polskiej Szkoły Plakatu oznaczał obecność wybit-
nych dzieł sztuki (efemerycznej?) nie tylko w kuluarach stołecznych teatrów, ale na parkanach miast 
i w gablotach przed kinem Tivoli w Gryfowie, na murach Dzierżoniowa, w jakichś miasteczkach 
w Górach Sowich, o których żaden z autorów nigdy nie słyszał. Podobna „demokracja w sztuce“ 
zdarzyła się chyba tylko w czasach Reformacji, gdy metodą obrazkową przywracano analfabetom 
czysty przekaz wiary. I znów trzeba zastanowić się nad weryfikacją opinii o decydentach słusznie 
minionego ustroju: nie brakowało im (może nie wszystkim) wrażliwości i przekonania, że z arty-
stów można mieć pożytek. Niewymierny, czasem odłożony w czasie – ale ewidentny! 

Gdzieś wtedy udałem się na eliminacje do Stołecznego Teatru Satyryków (STS). Przed obliczem 
Jerzego Markuszewskiego przedstawiłem czeski kuplet Aneżka Bemova z Lużicke ulicy, co omal nie 
skończyło się natychmiastowym angażem. Niestety, przez pierwszy rok miałem pracować za dar-
mo, bo tak to ustalił dyrektor Jarecki (ojciec Doroty, dziś w Gazecie Wyborczej wrażliwej tylko na 
postmodernizm). Zrezygnowałem. Markuszewski pamiętał mnie jednak, kiedy w  stanie wojen-
nym przywiozłem mu z Paryża „drobno wyrażony na bibułce“ list od Seweryna Blumsztajna... Pra-
cę w Dramatycznym kończyłem za dyrekcji Gustawa Holoubka, był to więc czas triumfów tej sce-
ny, porównywanej wtedy tylko z Teatrem Starym w Krakowie. 

Po dyplomie otrzymałem nieoczekiwany dar. Halina Chrostowska zaproponowała mi asysten-
turę. Popularność Jej pracowni przechodziła wszelkie granice, liczba studentów ze wszystkich wy-
działów i lat przekraczała siedemdziesiatkę. Comiesięczne przeglądy w Pracowni 22 na trzecim pię-
trze Wydziału trwały zawsze tydzień, zaś Ona sama, jak mówiła, po powrocie do domu odrucho-
wo robiła korektę obrazowi telewizyjnemu – nawet jeśli mąż oglądał mecz! Miała zwyczaj bardzo 
gruntownie oceniać wszystkie przedstawiane prace, nawet jeśli sam autor nie traktował ich po-
ważnie. Te w mig wychwytywała i na boku określała jako „napiwki“. Propozycje powstałe na ko-
lanie przed wejściem do Pracowni 22 wychwalała jako wyjątkowo świeże, ale potem poddawała 
gruntownej, wyrafinowanej, czasem złośliwej analizie, po której każdy, wystarczająco inteligent-
ny i choć trochę ambitny, drugi raz tego nie robił. 

Warto dziś przypominać, że w okolicznych krajach praca nauczyciela wymagała koncesji poli-
tycznych. Nawet w Jugosławii, uchodzącej wówczas za kraj relatywnie wolny (w przeciwieństwie 
do Polski obywatele mieli tam w domach paszporty i mogli jeździć po świecie), posada nauczycie-
la każdego szczebla wymagała członkostwa Partii Komunistycznej. Od nas nikt tego nie żądał. Ow-
szem, młodszym pracownikom wszystkich trzech warszawskich uczelni artystycznych zaaplikowa-
no szkolenie dydaktyczno-ideologiczne, ale wśród wykładowców – oprócz osób z kwalifikacjami 
raczej politycznymi niż merytorycznymi – był nasz poczciwy Hinz! Zaraz potem powstała Solidar-
ność i dyktatura proletariatu w wydaniu jego prominentnych wybrańców zachwiała się w posa-
dach. Szesnaście miesięcy politycznego karnawału przerwał stan wojenny i zaczęliśmy zdobywać 
wciąż niezbędne, przekazywane przez przodków, kwalifikacje konspiracyjne. Rok przed powsta-
niem Solidarności byliśmy z wystawą polskiej grafiki współczesnej w Ułan Bator. Sekretarzem Am-
basady PRL i attache kulturalnym był tam wtedy kapitan Andrzej Czechowicz. Wcześniej znaliśmy 
go jako oficera komunistycznego kontrwywiadu, ulokowanego w monachijskiej siedzibie Wolnej 
Europy. Jego odwołanie ze służby w Jaskini Smoka wiązano z koniecznością akcji propagandowej, 
bo w społeczeństwie oceny Jedynie Słusznego Ustroju były marne. PR wtedy też bywał ważny. 
W telewizji emitowano nieskładne relacje „naszego szpiega“, kompromitując aparat propagandy. 
Tymczasem kapitan Czechowicz okazał się człowiekiem inteligentnym, z gruntownym wykształ-
ceniem historycznym i wiedzą pozwalającą mu twierdzić, że „ten system musi się zapaść nie dalej 

niż w ciągu trzech lat“. Początek zapaści nastąpił już po roku. Spożywszy razem nieco przywiezio-
nych z Polski trunków, żona moja zapytała: Jak po spotkaniu z Panem mam się odnieść do tego, co 
prezentowano w polskiej telewizji? Kapitan palcami pokazał zabieg cięcia. Nożyczki bywały wtedy 
narzędziem propagandy. Błyskotliwy i krytyczny znawca życiorysu marszałka Piłsudskiego, czło-
wiek korzystający z reguł życia w normalnym świecie, bardzo był przegrany w Mongolii, dokąd 
„zesłano“ go chyba dla ochrony. Po występach w TVP mógł mieć ciężkie życie. Otóż ta nasza zna-
jomość okazała się bardzo pożyteczna w Stanie Wojennym (mimo znanej reguły językowej mam 
opory wobec stosowania majuskuł, bo te jakoby nobilitują). Na strychu przy Placu Konstytucji 4 
(pracownia i nieformalne mieszkanie) zaczął u nas bywać dwumetrowy milicjant obywatelski, ma-
jący w zasadnym obowiązku nadzorować „tych artystów, a szczególnie posiadających prasy gra-
ficzne“. Częstowaliśmy go herbatą, on wygładzał obrus, starając się nie zgadywać, co pod nim tak 
podejrzanie szeleści. A wszystko dzięki temu, że przy pierwszej wizycie opowiedzieliśmy o naszej 
znajomości z kapitanem Czechowiczem! Milicjant bywał w porach służbowych, toteż nie musiał 
pisać raportów o wszystkich podłogach zasłanych plakacikami... 

W Stanie Wojennym dr Krystyna Graef z Frankfurtu nad Menem przywoziła dary, lekarstwa i od-
żywki dla dzieci. Pomagając przy rozładunku uzgodniliśmy, że nie godzi się, aby tak wielkie auta 
wracały puste. Dr Graef założyła więc w Niemczech Fundację Syrena, której celem było wspieranie 
kultury niezależnej w Polsce. Wysyłaliśmy tymi ciężarówkami obrazy, rysunki i grafiki, które sprze-
dawano po godziwych cenach. Autorzy dostawali 45 %, co pozwalało nam wiązać koniec z koń-
cem, 5% Syrena zużywała na transport, organizację wystaw i aukcji – zaś 50 % wracało na finanso-
wanie „podziemia“. Niezależna prasa informowała o kolejnych wpływach, co było dowodem, że 
wysiłek nie jest marnotrawiony. Te same źródła kwitowały indywidualne wpłaty. Zygmunt Magner 
był ustawicznym mecenasem podziemia. Jestem dumny, że mogę tego świetnego malarza, inte-
lektualistę, późniejszego prorektora naszej Uczelni, nazywać przyjacielem. Szkoda, że już nie żyje! 

Jeszcze przed Okrągłym Stołem (początek powrotu demokracji) przyszło mi wziąć na siebie funk-
cję przewodniczącego Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność w warszawskiej ASP. Potem, nie mając 
wyjścia, musieliśmy przyjąć odpowiedzialność za wszystkie Wydziały – członkowie Komisji Zakła-
dowej zostali dziekanami, a jeden z nas rektorem. Czas był wyjątkowo trudny. Metodą improwiza-
cji wiązaliśmy porwane kontakty, ściboliliśmy pieniądze na pensje i robiliśmy wszystko, aby mło-
dzież nie ucierpiała. Za szczególnie absorbujące uważam ustawiczne Rady Wydziału, kiedy propo-
nowano rewolucyjnie, aby wszystko zburzyć, rozpędzić, wyeliminować i zbudować na nowo – ale 
tak, by było, jak dotąd! Wtedy paliłem już sześćdziesiąt papierosów dziennie! 

Wciąż najbardziej jestem urzeczony wydziałowym obyczajem. Przecież nasi „komuniści“ (niech 
to będzie w cudzysłowie) doskonale wiedzieli o zaangażowaniach przeciwnych ich życiowym pla-
nom, ba, w sytuacjach opresyjnych ratowali „naszych“, nadstawiając czasem własne głowy. Jedy-
ny z Akademii internowany po 13 grudnia 1981 roku został zwolniony dzięki partyjnemu słowu 
honoru późniejszego „prof. Dablju“. Znów się kłania międzywojenna Akademia bez getta ławko-
wego. Dobrze być w takim towarzystwie! 

Demokracja bywa definiowana jako system, który pozwala różnić się pięknie! 
Od początku zatrudnienia z najwyższym szacunkiem słuchałem wypowiedzi P.T. Profesorów, 

obserwowałem reakcje Koleżanek i Kolegów (na ogół bez P.T.) i starałem się znaleźć modus vivendi, 
porozumienie w moim przedziale wieku i kompetencji. Udało nam się stworzyć ZESPÓŁ. Na trze-
cim piętrze mieliśmy rodzaj azylu. Władze Akademii fatygowały się tam rzadko, np. z okazji wy-
stawy podsumowującej rok akademicki. Byliśmy biedni, nie mieliśmy mieszkań i pracowni, ale am-
bicje artystyczne ceniliśmy wyżej niż własne interesy. Sukcesy jednego z nas mobilizowały resz-
tę do wytężonej pracy, nie hodowaliśmy zawiści, przeciwnie: wspomagaliśmy się, wspólnie zgła-
szając prace na wystawy i konkursy, informując się wzajemnie o kolejnych szansach w artystycz-
nych konfrontacjach. A trzeba pamiętać, że odbitki graficzne wciąż wysyła się łatwiej i taniej, na-
wet na drugi koniec świata, niż obrazy, czy rzeźby. Poza tym pomagaliśmy sobie nawzajem w prze-
prowadzkach, bo wciąż zmienialiśmy mieszkania, zastępowaliśmy się, gdy ktoś miał okazję wyje-
chać na stypendium, bądź miał zamiejscową wystawę. Życie towarzyskie i uczuciowe pozostawię 
w sferze sekretnej. 

Grafika tym się różni od innych dyscyplin sztuki, że wymaga refleksji. Tutaj rzadko komu udaje 
się spontanicznie stworzyć przekonujące dzieło. Bardzo mi to odpowiadało, bowiem równowaga 
racji i emocji zawsze leżała w mojej naturze. 
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Urodzony na Wschodzie i wychowany na Dolnym Śląsku, od dziecka nie miałem złudzeń co do 
prawdziwych treści jedynie słusznego ustroju, którego ideologiczny czar potrafił omamić tylu wy-
bitnych ludzi. Tym niemniej cieszyłem się z każdej jego dobrej cechy. Polska odmiana realnego so-
cjalizmu wyróżniała się tolerancją tych wszystkich form ludzkiej ekspresji, które nie zagrażały bez-
pośrednio podstawom systemu – nie bez racji mówiono wokół, że w naszym obozie politycznym 
polski barak jest najweselszy. Warto jeszcze pamiętać, że w każdym czasie, nawet w ponurej opre-
sji, ludzie żyją, rosną, dojrzewają, mają OBOWIĄZEK cieszyć się życiem, MUSZĄ się kochać, rozpa-
czać po zawiedzionych uczuciach – a niektórzy twórczo reagować na te wszystkie emocje – przy 
których wzniosłe hasła wydają się blade i odległe… 

Młodość w każdej epoce jest najpiękniejsza! Dziś to wiem na pewno. 
Fenomen warszawskiego Wydziału Grafiki w tym się zasadza, że mimo naturalnych animozji 

i zawodowych sporów powstał tu kolektyw, jaki trudno było spotkać gdziekolwiek w naszym kra-
ju, tak nienawykłym do konstruktywnej współpracy. Znam wszystkie bez mała polskie uczelnie, 
w których naucza się grafiki, i nigdzie nie znajdowałem tyle wzajemnej przychylności, a przynaj-
mniej tolerancji. Bo to zdolność kooperacji przesądziła o sukcesach ludów, którym zazdrościmy po-
zycji. W tamtych trudnych przecież warunkach powstały niepodważalne autorytety, nazwiska zna-
czące dla całego kulturalnego świata. Ich miejsce wynikało nie tylko z kolosalnych talentów (każ-
dy można przecież utrącić), ale ze świadomości zespołu, że indywidualny sukces wzbogaca rzesz-
tę. Jakże to odległe od syndromu „polskiego piekła“, od marnych zawiści, pogrążających wszyst-
ko, „byle tylko mój konkurent nie wypłynął“. 

Osoby, którym zawdzięczam najwięcej na etapie kształtowania osobowości (wiemy, jak łatwo 
zranić wrażliwość, jak wykoślawić indywidualność) to przede wszystkim Aleksander Kobzdej i Ha-
lina Chrostowska. Potem zaś Roman Owidzki, Ksawery Piwocki (senior) i Mieczysław Porębski. Dwaj 
ostatni wystarczali za niejeden Instytut, czy Katedrę. Integrowali całą Akademię przez wspólne wy-
kłady dla różnych Wydziałów i uświadamiali, że sztuka to nie tylko radość dla oczu. Nikt z nich już 
nie żyje, ale pamięć o nauczycielach trwa dłużej niż ich fizyczna obecność. Istnieje tak długo, jak 
żywa jest idea zaszczepiona w wychowankach. Na Wydziale trzeba zaś wciąż dobrze myśleć o Ha-
linie Chrostowskiej (wówczas Pierwsza Dama Polskiej Grafiki), Teresie Pągowskiej (przez całe ży-
cie malarka o młodzieńczej dynamice), jej mężu Henryku Tomaszewskim (jedyny spoza Wielkiej 
Brytanii Projektant Jej Królewskiej Mości), Józefie Mroszczaku o gołębim, chorym sercu i przenikli-
wej „inteligencji plastycznej“ – jak dziś mówią Amerykanie. Jest jeszcze (oby żył najdłużej) Daniel 
Szczechura, który wyniósł animację na wyżyny sztuki, mistrz Formy Najkrótszej Henryk Chyliński, 
był Zenon Januszewski, wycinający w linoleum niewiarygodne światy, Eugeniusz Markowski, sma-
kujący życie jak kolory, bon vivant do dni ostatnich... Janusz Przybylski, za którym powtarzam w CV: 
malarz, grafik, człowiek bardzo zajęty. Wreszcie Janusz Stanny i Waldemar Świerzy, duet znakomi-
tych artystów, którzy po korektach przychodzili do Dziekanatu, gdzie dawali koncert wymiany my-
śli i dowcipów, z którym nie mógł równać się najlepszy kabaret literacki. Tym ludziom od ewident-
nych sukcesów nie przewróciło się w głowach. Zachowali pokorę, o którą wciąż trudniej, odkąd 
kryteria właściwe rozrywce zaczęto stosować wobec sztuki. A Julian Tuwim powiedział, że sztuka 
to „skok barbarzyńcy, który przeczuł Boga“… 

Wreszcie trzeba wspomnieć o całej plejadzie znakomitych twórców, przejętych rolą w zgroma-
dzeniu, które nazywam „Zakonem Akademia“. Z premedytacją nie wymieniam nazwisk, choć da-
rzę ich najwyższym szacunkiem. Zadano mi kiedyś pytanie, którego z malarzy cenię najwyżej. Bez 
wahania odparłem, że to Lucas Cranach Starszy. To jemu nasz syn zawdzięcza imię. Ale obok tych 
„skoków barbarzyńcy“ będę zawsze miał w pamięci rygorystyczne abstrakcyjne serigrafie Mistrza 
Logiki, przekonującego do jedności nauki i sztuki, czarno-czarny plakat powstały z okazji pierwsze-
go w historii szkolnictwa artystycznego doktoratu honoris causa dla Yusaku Kamekury, spontanicz-
ne rysunki czarnym tuszem, z których czasem powstają niezwykle inteligentne rebusy – plakaty. 
Mogę takich przykładów dać jeszcze wiele. Wszyscy oni od czasu do czasu błyszczą najwyższą ar-
tystyczną formą, by zaraz potem podporządkować się służbie: studenci przede wszystkim! Z tym 
utożsamiam się bez reszty. Nie wypada nam nie mieć swojej opinii o istotnych zjawiskach w kul-
turze (której definicję pojmuję jako jedność nauki, sztuki, technologii i dobrych obyczajów). Trze-
ba nam codziennie podążać za nowościami i umieć je krytycznie ocenić, nie przystoi zachować się 
nagannie – choć artyści mają na to przyzwolenie społeczne. Należy starać się każdego dnia choć 
postawić kreskę, zapisać myśl, a przynajmniej ją pogimnastykować. Musimy też upubliczniać wła-

sne prace, bo studenci mają prawo znać podstawy naszej kompetencji. Drugi aspekt życia wysta-
wowego, jakim są zabiegi o popularność, czy próby merkantylizacji, często przegrywają z głów-
nym obowiązkiem akademickiego mnicha: służbą młodzieży. 

Cały świat kultury wizualnej jest przekonany, że jedność sztuki i projektowania to zasługa Waltera 
Gropiusa i jego Bauhausu. Przed wielu laty z grupą studentów wizytowaliśmy uczelnię we wschod-
nim Berlinie, a następnie w towarzystwie jednego z asystentów udaliśmy się na południe. Podczas 
zwiedzania Weimaru nasz kolega rozejrzał się na boki, a potem konspiracyjnie szepnął: – O, w tym 
domu powstał Bauhaus. W NRD to był temat tabu, a oficjalnie naszym celem był dom Johanna Wol-
fganga von Goethe i grób Lotty z Weimaru. Nieopodal w stale otwartym kościele wisiał, bez żadnej 
ochrony, obraz Lukasa Cranacha Starszego (wkrótce skradziony, o czym pisano również w Polsce). 
Jak wiemy, Bauhaus powstał w roku 1919. Przenosił się potem do Dessau i Berlina, a oficjalnie zo-
stał zlikwidowany za Hitlera w 1934 roku. W dobrej pamięci i praktyce istnieje do dziś. Z okazji ob-
chodów stulecia warszawskiej ASP, czyli w 2004 roku, powstało wiele możliwości, by pochylić się 
nad naszą własną historią. Okazało się, że programy nauczania grafiki jako oczywistość traktowały 
wzajemnie pożyteczne, jednoczesne kształcenie w zakresie sztuki i projektowania! Piętnaście lat 
przed Gropiusem! Gdybyśmy mniej energii poświęcali na wzajemne swary, a więcej na szerzenie 
dobrej opinii o ewidentnych osiągnięciach, może skończylibyśmy z celebrowaniem klęsk i opinią 
skrzywdzonego od wieków narodu. Bardziej biegli w zakresie kwalifikacji zwanych dziś public re-
lations przekonali świat, że Kopernik był Niemcem, Chopin i Maria Curie to Francuzi, a jeszcze tro-
chę i okaże się, że przodkiem „Lech Walesa“ był Henryk Walezy; problem jest tylko z tym Wojtyłą... 
Dobre opinie o sztuce francuskiej upowszechniają francuscy krytycy, podobnie postępują Niem-
cy, Włosi, Amerykanie, Anglicy, Czesi, Bułgarzy i wszystkie inne nacje. Tylko u nas zjawiska napraw-
dę nowe muszą odczekać z nobilitacją, aż coś podobnego pojawi się „na zachodzie“. Tym sposo-
bem skazywani jesteśmy na wtórność. Józef Szajna tworzył swoje poruszające kompozycje wie-
le lat przed wspomnianym Rauschenbergiem, a zauważony został jako następny w szeregu. Nie-
zły, ale nie pierwszy! Może to stąd, że „krytyka sztuki“ kojarzy się tu z krytykanctwem? Zamiast 
być przychylną oceną, podobną naszym korektom prac studenckich? Bo tak to przecież funkcjo-
nuje w społeczeństwach anglosaskich. Ale tam ludzie są sobie życzliwi, co bardzo ułatwia życie... 

 Po teatralnych doświadczeniach jestem szczególnie uczulony na kabotynizm. Owszem, arty-
sta ma prawo do próżności, a nawet do egotyzmu – ale przecież dysponuje warsztatem, którym 
w każdej chwili może dowodzić swej wyjątkowości. Wiele razy cytowałem monolog ze sztuki Je-
rzego Jurandota „Dziewiąty sprawiedliwy”. Intryga jest oparta na pomyśle o delegacji aniołów, któ-
rzy mają znaleźć dziesięciu sprawiedliwych, aby Sodoma mogła uniknąć zagłady. Realia były dziw-
nie polskie. Chodził tam po scenie chwiejnym krokiem aktor, wygłaszając monolog: „– Wszystko, 
co było przede mną, było prekursorstwem. Wszystko zaś po mnie będzie epigoństwem. Jedynym 
prawdziwym poetą jestem ja, Sebeon. A poza tym mam najpiękniejsze w mieście kompleksy!” 
W środowisku plastycznym w ogólności, a na naszym Wydziale w szczególności ludzi z nadmier-
nie rozrośniętym ego spotyka się rzadko. Ale te spotkania są tym bardziej uciążliwe. Apeluję tu do 
młodych: zachowajcie dystans do siebie i do swoich sukcesów. Nic tak dobrze nie robi, jak poczu-
cie humoru. Pół wieku temu Andrzej Łapicki (też „kolega z pracy“) na komplementy dziennikarza 
odpowiedział: „Wcale nie jestem tak dobry, jak mi to dziś mówicie – ale nie będę tak zły, jak powie-
cie po latach”. Miałem szczęście spotkać w życiu kilka osób prawdziwie wybitnych. Były skromne.

 Wiele lat temu pojawił się w naszej Pracowni (już nr 5, a nie 22) student urodzony w Pekinie. Na-
zywa się Jarosław Sierek i jest Polakiem, którego rodzice studiowali w Chinach. Maturę zrobił w Pol-
sce, ale studia licencjackie znów w Pekinie. Zna perfekcyjnie obydwa języki. Dyplom magisterski 
postanowił zrobić w Warszawie. Jego kultura i zaradność, konieczna i naturalna w warunkach so-
cjalistycznego niedoboru wszystkiego, przyniosły znakomity rezultat, będący współczesną kwin-
tesencją tego, co najlepsze na obydwu krańcach naszej Eurazji. Zdumiał mnie konsekwencją loko-
wania swojej osoby w łańcuchu pokoleń: potrafił wymienić artystycznych (chińskich) przodków 
bodajże od czternastego wieku! Nie wszystko przed nim było prekursorstwem... Apoteoza rewo-
lucji, którą wielbi się od czasu francuskiego paroksyzmu (bo już te październikowa i kulturalna są 
traktowane z dystansem przez bardziej światłe umysły), niesie pogardę dla przeszłości. A przecież 
nikt z nas nie jest znikąd! Nawet narody osadzone „na surowym korzeniu“ (określenie architektów 
dla konstrukcji powstających na dziewiczej ziemi) po jakimś czasie zaczynają tęsknić za antenata-
mi. Bywają tego dziwne efekty, jak francuski romański kościółek przeniesiony w środek dawnej in-
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diańskiej wioski, przed front uniwersytetu w Milwaukee w amerykańskim Wisconsin, jak kopie eu-
ropejskich atrakcji w Las Vegas, czy w Chinach. Zmierzam do tego, iż nie jest dla mnie dyshono-
rem, kiedy mimo podeszłego wieku mówię, że jestem człowiekiem od Kobzdeja i Chrostowskiej. 
Nie jestem człowiekiem znikąd! Od Edmunda Piotrowicza (męża Haliny Chrostowskiej) dostałem 
oprawiony w szare płótno zeszyt. Notowałem w nim nazwiska i sukcesy moich studentów, poczy-
nając od 1990 roku. Były ich setki. Kilkoro z nich zaznaczyło swoją obecność w szeroko rozumianej 
kulturze. Tylko kilkoro. Ale tak jest zawsze i wszędzie. Edukacja artystyczna przypomina ogromną 
łąkę, o którą należy dbać, bo czasem – nikt nie wie, kiedy i dlaczego – pojawia się na niej kwiat tak 
cudnej urody, że kompensuje cały wieloletni trud. Nie spodziewam się, że ktoś z wychowanków 
powie, że jest człowiekiem od Strenta. Przyszedł chyba czas tych, dla których wszystko przed nimi 
było prekursorstwem. Trochę mi ich szkoda, bo dojrzewanie przynosi refleksje. Mogą się w nich 
znaleźć kłopoty z artystyczną genealogią... Ale to już nie mój problem!

 Podczas studiów pracowałem w Pałacu Kultury, bo tam się mieści Dramatyczny. Po czterdzie-
stu latach znalazłem się tu znowu, tylko wyżej o jakieś sto metrów. Tu jest siedziba Centralnej Ko-
misji do spraw Stopni i Tytułów, w której kieruję Sekcją Sztuki. Odkąd wpuszczono artystów na sa-
lony, tj. ustawą z 2003 roku wprowadzono doktoraty i habilitacje w zakresie sztuki (zrównując ją 
w prawach z nauką), z wysokiego poziomu obserwujemy rozwój miasta i zabiegamy o jakość ka-
dry w naszych uczelniach. Tak więc w moim życiu doznałem awansu: znalazłem się w tym samym 
miejscu, tylko dwadzieścia cztery piętra wyżej! Niepokój budzi budowa wieżowca projektowane-
go przez Libeskinda, bo zakłóca pałacowy porządek pionów i poziomów – może i stąd wynika tam 
kategoryczna służbowa abstynencja? Mimo że daleko mi do sukcesów i popularności wielu twór-
ców, mam poczucie, że nie zmarnowałem życia... 

 Rafał Strent

Autor, profesor zwyczajny na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie
w latach 1990-96 – dziekan tego wydziału

Wspomnienia subiektywne 
 – jak poznałam Dietera Rückera

Katarzyna
NOWiCKA- 
-URBAńSKA

Pod koniec lat 80., konkretnie późnym latem 1989 roku po raz pierwszy miałam sposobność 
wyjazdu na warsztaty artystyczne do Niemiec. Razem z moim kolegą Markiem, byliśmy już 
drugi rok po dyplomie, pracowaliśmy w PWSSP w Gdańsku, próbowaliśmy sprzedawać nasze 

obrazy w galerii nad Motławą. To właśnie właściciel tej galerii zaproponował nam wyjazd do Zwin-
genberg, miejscowości przy Bergstrasse, niedaleko Darmstadt. Pobyt był dość udany, trochę waka-
cyjny. Pracowaliśmy wspólnie z niemieckimi artystami tworząc swoje prace, każdy własne tematy 
w ulubionej technice. Czasami odwiedzali nas mieszkańcy z miasteczka, dzieci, młodzież, również 
artyści amatorzy. Mieszkaliśmy w miejscowym schronisku młodzieżowym i tam też była wspólna 
pracownia. Pod koniec pobytu koś kupił nasze obrazy, moje były na papierze, dość oszczędne w ko-
lorystyce, będące właściwie refleksją na temat miejscowego pejzażu. Okolica sprzyjała spacerom, 
lekko górzysty teren, ścieżki w górach miedzy winnicami, drzewami orzechowymi i zwykłymi po-
lami. W miasteczku Ratusz Miejski przychylny sztuce, koncertom, wystawom.

Wiele osób z gdańskiego środowiska artystycznego prezentowało tam swoje prace. 
Po powrocie mniej więcej za kilka miesięcy, zostaliśmy zaproszeni razem z moim kolegą do 

wspólnej wystawy „Sztuka Gdańska“. To właśnie wtedy po raz pierwszy spotkałam Dietera Rücke-
ra. Razem z żoną Helgą byli na wernisażu. Moje obrazy, malowane w tym czasie w czerwieniach 
i ciepłych brązach, bardzo im się podobały. Już następnego dnia byłam umówiona z właścicie-
lem restauracji, który kupił ode mnie do wnętrz nowo wyposażonego lokalu wszystko. Wystawy 
w Zwingenbergu były jeszcze dwa lub trzy razy. Nasza znajomość z rodziną Dietra Rückra zmieni-
ła się w przyjaźń. Często przebywaliśmy u niego w domu, gdzie panowała miła rodzinna atmosfe-
ra, pełna życzliwości i ciepła. 

Dieter był wysokim urzędnikiem IT, urodził się w 1937 roku w okolicy Kołobrzegu w rodzinie zie-
miańskiej, w 1948 roku wraz z rodzicami musiał opuścić swój dom i wyjechać z Polski, gospodar-
stwo zajęli wysiedleńcy ze wschodu. Przebywał wiele lat poza Europą. Na początku lat 70. przyje-
chał do Anglii, następnie przeprowadził się do Niemiec. Pracował we Frankfurcie i mieszkał z żoną 
i córkami Angelą, Anabell i synem Andym w Rodau niedaleko Zwinenbergu.

 W 1990 roku został służbowo przeniesiony do Paryża, gdzie rodzina Rückerów zamieszkała 
w Wersalu pod Paryżem, w pięknym osiemnastowiecznym, domu przy ulicy Rue Emile Descha-
pes. Niemal natychmiast zostaliśmy tam zaproszeni i przez około półtora roku nasze życie, dwóch 
młodych asystentów Wydziału Malarstwa i Grafiki toczyło się dwu miejscach w Gdańsku i Paryżu. 
Jeździliśmy pożyczonym samochodem od babci Marka. Później, gdy Marek zamierzał zostać we 
Francji, ja co dwa lub trzy tygodnie wsiadałam w autobus do Paryża wioząc ze sobą obraz, najczę-
ściej o ulubionym formacie 110x140 cm. Idealnie pasował umieszczony w autobusie, jako daszek 
pomiędzy pułkami na bagaż.

Dieter z Helgą mieli w Paryżu wielu znajomych, których zapraszali do siebie do domu, organi-
zowali przyjęcia i poczęstunki, podczas których goście mieli możliwość zobaczenia obrazy oraz ich 
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kupna. Starali się w ten sposób pomóc zaprzyjaźnionym artystom z Gdańska, w większości z PWSSP, 
którzy również różnymi drogami dostarczali obrazy do Wersalu. Robili to wszystko bezinteresow-
nie z miłości do malarstwa i sztuki, i z sympatii do wielu artystów, z którymi byli zaprzyjaźnieni. 
Zresztą sami też kupowali dzieła sztuki, gromadzili własna kolekcję obrazów i rzeźb.

Dzięki ich pomocy udało mi się zostać właścicielem niewielkiego mieszkania w Gdańsku, które 
biorąc pod uwagę zarobki na uczelni, było poza zasięgiem moich możliwości.

Z perspektywy czasu najważniejsze było to, że dzięki okolicznością przebywania w Paryżu i pod-
paryskim Wersalu, świat wyglądał inaczej, mniej prozaicznie. Myśli koncentrowały się na urodzie 
życia, obrazach, miejscach, architekturze. Spacery po barokowy parku wokół Chateou, ulice pach-
nące bagietkami i bazylią, po drodze pomnik La Notra. Wieczorami idąc ulicą, można było przez 
niezasłonięte okna dostrzec piękne wnętrza, cenne tkaniny na ścianach, dawne, rzadkie instrumen-
ty, meble i przedmioty. Pociąg z Wersalu do Paryża przyjeżdżała na Saint Lazare, skąd łatwo było 
przemieszczać się w różne ciekawe miejsca miasta, zwiedzać muzea, podziwiać malarstwo i sztu-
kę znaną z książek do historii sztuki. Wieczorny powrót po całodziennej wyprawie, to wspaniały 
obiad, przy pięknie nakrytym stole z widokiem na stary ogród, przez niezwykłe secesyjne okna. 
Z Dieterm, często widywaliśmy się rano w kuchni. On jadł swoje ulubione musli a ja piłam poran-
ną herbatę. Pamiętam swobodę z jaka mówił „No to ja jadę dzisiaj do Bostonu“, zupełnie tak jakby 
mówił „No to ja idę do pracy“. W 1993 roku, na wiosnę, nasze drogi się rozeszły. Państwo Rückero-
wie przeprowadzili się do USA. Byliśmy tam również zaproszeni, ale ze względu na brak możliwo-
ści wyjazdu, odległość, kontakt się urwał. Odnowił się 11 lat później. Przypadkowo dowiedziałam 
się, że wrócili do Europy, do Niemiec. Dzieci pozakładały własne rodziny, pojawiły się wnuki. Jeden 
telefon sprawił, że znajomość odżyła. Spotkanie było bardzo wzruszające i zupełnie jakby nie mi-
nął czas, rozmowa serdeczna przyjazna tak, jak pomiędzy bliskim sobie ludźmi. 

W maju tego roku Rückerowie odwiedzili mnie w Radomiu, była to ich druga wizyta tym razem 
w związku z moją wystawą. Zadziwiające jest to, że podczas ich pobytu dostrzegłam tyle pozy-
tywnych i interesujących miejsc w mieście, których wcześniej nie zauważałam. Dieter zawsze sta-
ra się znaleźć dobre rzeczy w charakterach ludzi, atmosferze miejsc i sam uważnie dokłada wysił-
ków, żeby wszyscy wokół niego byli szczęśliwi. Pamiętam go jako inteligentnego wesołego czło-
wieka, przyjaznego ludziom.

Helga i Dieter Rücker od kilku lat są fundatorami nagród dla studentów w konkursie malarskim 
na martwa naturę. Dzięki ich dotacjom, co roku na Wydziale Sztuki możemy kupić jakieś drobne rze-
czy: drukarkę, słownik, ramy do obrazów. Raz nawet została opłacona naprawa rzeźby, którą uszko-
dzono podczas praktyk studenckich w Centrum Sztuki Elektrownia. Podczas ostatniej wizyty Die-
ter Rücer zwiedzał Wydział Sztuki i został przyjęty przez prorektora prof. Sławomira Bukowskiego. 

Obecnie mieszka w Bonn, ma wielu przyjaciół również Polaków. W tym roku ma przyjść na 
świat jego 6 wnuk.

Katarzyna Nowicka-Urbańska

Autorka, profesor nadzw., kierownik Katedry Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki 
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

II Międzynarodowe Triennale Mediów Cyfrowych 
– Radom 2013

Mariusz A. 
DAńSKi

Styczeń to dobry czas na podsumowania, zwłaszcza trzynasty i do tego poniedziałek. Niby 
dzień jak co dzień, a jednak człowiek rozgląda się, czy przypadkiem zza węgła nie wyskoczy 
mu pod nogi czarny kot... albo (zachowajmy w tej kwestii parytet) kocica. Tak też było w tym 

roku. Prawie w samo południe, bo o godzinie 11, spotkali się uczestnicy, jurorzy i widzowie w sali 
nr 5 radomskiego multikina Helios, by poznać wyniki II Międzynarodowego Triennale Mediów Cy-
frowych – Radom 2013. Wyniki były jak zawsze zaskakujące, przede wszystkim dla nagrodzonych, 
i do pewnego stopnia kontrowersyjne dla jurorów. Dlaczego? Otóż cały proces głosowania i per-
cypowania wydarzenia był, jak na media cyfrowe przystało, ograniczony wyłącznie do wirtualnej 
przestrzeni internetu. Paradoksalnie – taka forma była zarówno zaletą, jak i wadą prezentacji. Z jed-
nej strony prace uczestników mogły dotrzeć do najodleglejszych zakątków naszej planety, z dru-
giej, forma pokazu w wielu przypadkach naruszała integralność poszczególnych projektów. Pod-
czas uroczystego podsumowania, przewodniczący jury prof. Aleksander Olszewski (pomysłodaw-
ca Triennale) stwierdził, że ocena tak zróżnicowanych pod względem technicznym prac była dla 
jurorów niełatwym zadaniem. Działania młodych twórców zostały zdominowane nie tylko przez 
technologię, ale i dość oryginalne interpretacje pojęcia „wolność”, będącego tematem konkursu. 

Uczestnicy, jak przystało na młodych, niepokornych twórców (w konkursie mogli brać udział 
wyłącznie studenci i absolwenci uczelni o profilu artystycznym), w sposób dość radykalny podję-
li się zilustrowania tematu głównego. 

Czy sobie z nim poradzili? Myślę, że tak, choć oceniając poszczególne prace, niejednokrotnie 
miałem wrażenie, że sposób interpretacji był, oględnie mówiąc, dość abstrakcyjny i luźno związa-
ny z tematem przewodnim. 

Prace, które znalazły uznanie w oczach jurorów, to twórczość dojrzała, ale i w wielu przypad-
kach trudna w odbiorze dla osób nieprzyzwyczajonych do obcowania ze sztuką współczesną. Do-
brym przykładem ilustrującym taką postawę może być jedna z wyróżnionych animacji, zgłoszo-
na przez Przemysława Jeżmirskiego z ASP w Katowicach. Niestety, zarówno wersja zamieszczona 
w Internecie, jak i ta prezentowana podczas pokazu finałowego, ze względów technicznych zo-
stała okrojona. Przede wszystkim ze względu na fakt, iż całość wizualizacji trwa 24 godziny! Ulot-
na w przekazie, nawiązująca do działań z pogranicza sztuki konceptualnej i suprematyzmu, pole-
ga na powolnie zmieniającym się, monochromatycznym obrazie, zespolonym z nierzeczywistym, 
mechanicznym dźwiękiem. Piszę o tej pracy, ponieważ, ze względów technicznych, jako jedyna 
nie zostanie zaprezentowana w naszej miesięcznikowej galerii. Cóż, prezentowanie kadru z filmu, 
który będzie w całości czarny, biały lub szary jest tyleż ciekawe, co w pewnym sensie, absurdalne. 

Wszystkich zainteresowanych twórczością młodych adeptów sztuki zapraszam do odwiedze-
nia strony: triennale.uniwersytetradom.pl i zapoznania się z pracami i wyrobienia sobie własnego 
zdania na temat zaprezentowanych projektów. Polecam.
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Z kronikarskiego obowiązku pozwolę sobie dodać, że do radomskiego Triennale zgłosiło się 81 
uczestników, którzy zaprezentowali 149 prac w kategorii „obraz statyczny” i 39 prac, w tym 2 do-
kumentacje wydarzeń, i jedną stronę internetową, w kategorii „obraz ruchomy”.

Triennale organizowane jest przez Katedrę Mediów Cyfrowych i Fotografii Wydziału Sztuki Uni-
wersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

W obradach jury II MTMC – Radom 2013 uczestniczyli:
•	 prof. Aleksander Olszewski – przewodniczący Jury (Wydział Sztuki UTH w Radomiu);
•	 doc. Vladas Oržekauskas (Kaunas Art Faculty of Vilnius Academy of Fine Arts, Litwa);
•	 doc. ak. mal Karel Míšek (Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem, Czechy);
•	 dr Grzegorz Zgraja (HBK Braunschweig, Niemcy);
•	 Edward Bateman (Art/Art History Department, University of Utah, USA);
•	 mgr Marek Sibinský, Ph.D., Department of Graphics and Drawing Faculty of Fine Arts Univer-

sity of Ostrava;
•	 prof. Adam Romaniuk (Wydział Sztuki UTH w Radomiu));
•	 dr Darek Gajewski Akademia Sztuk Pięknych w Katowicach;
•	 prof. Tadeusz Blonski (Wydział Sztuki Uniewersytetu Rzeszowskiego);
•	 Leonard F. Konopelski, Art Center College of Design, Pasadena, USA;
•	 dr Mariusz Dański – kurator (Wydział Sztuki UTH w Radomiu).

Jury II MTMC-Radom 2013 postanowiło przyznać następujące nagrody:
w kategorii obraz statyczny:

•	 Paweł Czarnecki – I nagroda
•	 Jakub Czyż – II nagroda;
•	 Artur Wąsowicz – III nagroda;
•	 Paweł Siodłok – wyróżnienie honorowe;
•	 Maja Maciejko – wyróżnienie honorowe;
•	 Alicja Czerwiak – wyróżnienie honorowe;
•	 Michał Cygan – wyróżnienie honorowe prof. Adama Romaniuka;

w kategorii obraz ruchomy:
•	 Agnieszka Piotrowska – I nagroda;
•	 Anna Pikuła – II nagroda;
•	 Paweł Czarnecki – III nagroda;
•	 Kamil Kocurek – wyróżnienie honorowe dra Grzegorza G. Zgrai;
•	 Maja Maciejko – wyróżnienie honorowe;
•	 Dawid Marszewski – wyróżnienie honorowe;
•	 Anna Grabowska – wyróżnienie honorowe;
•	 Łukasz Z. Woźniak – wyróżnienie honorowe;
•	 Przemysław Jeżmirski – wyróżnienie honorowe dra Darka Gajewskiego.

Mariusz A. Dański

Artykuł był opublikowany wraz z galerią zdjęć w Miesięczniku Prowincjonalnym Nr 2 (143) 2014.

Autor, dr, prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Oblicza Azji Zuzanna 
GAJOS

Artystyczna współpraca pomiędzy Akademią Sztuk Pięknych w Krakowie, Polsko-Japońską 
Wyższą Szkołą Technik Komputerowych w Warszawie oraz Uniwersytetem Techniczno-Hu-
manistycznym w Radomiu zaowocowała wspólnym projektem pt: „Oblicza Azji“. 

Tegoroczna prezentacja stanowi kontynuację konfrontacji pomiędzy uczelniami i  wydziała-
mi artystycznymi w Polsce, których zamysł zrodził się w 2009 roku. Jego efektem była poprzednia 
wystawa „Rytmy i rytuały“ poświęcona kulturze Afryki. Odbyła się ona 2011 roku w Muzeum Sztu-
ki Współczesnej w Radomiu. Prace prezentowali studenci z krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych 
oraz Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej. Ogromne zainteresowanie ze strony środowisk twór-
czych zachęciło organizatorów do kontynuacji tej formy spotkań. Idea tego typu działań okaza-
ła się atrakcyjna na wielu płaszczyznach. Począwszy od pobudzenia ducha rywalizacji pomiędzy 
studentami, poprzez proces odkrywania historii i tradycji nieznanych nam kultur, aż do powsta-
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Autorka, dr, absolwentka Katedry Wychowania Plastycznego Wydziału Nauczycielskiego 
Politechniki Radomskiej. 

Wiersze
Andrzej 
Marian 
BARTCZAK

solarna postać domu
przypomina koło lub kwadrat
umieszczona na nijakim tle
jest symetryczną figurą księgi 
z ciepłą wewnętrzną energią 
zastanawiającej treści

19 X 2009

w odnajdywaniu 
pseudonistycznych matryc
w okolicach wymarłych 
tyranozaurów
nie jestem gorszy od
aborygenów 
co zobaczyłem 
w paryskim musée
branly

12 I 2014, S.

Nietrudna jest gramatyka
języka geometrii

łatwo namalować kilka 
prostych linii
niniejszych i większych kół
parę kwadratów

im mniej geometrycznych figur
tym lepiej dla puryzmu kompozycji
i zredukowanej składni

nie sposób rozminąć się 
z regułami ortografii

jednak …

7 VI 2012, S. Boże Ciało

w dziełach 
doświadczonych malarzy
nawet tych wielkich
dostrzegam błędy
jest ich wiele
i trudno ich nie widzieć

jeśli operują 
malarską iluzją przestrzeni
nie mogą lekceważyć
zobiektywizowanej hierarchii

niepokoję się kiedy 
światło między krzakami 
plasuje się jako pierwsze
przed nimi

18 I 2014

wania nowych artefaktów. Tematyka „konfrontacji“ obejmuje pozaeuropejskie obszary etniczne, 
wykraczające poza standardowy program nauczania. Zobowiązuje to prowadzących zajęcia do 
organizowania tematycznych wykładów, zapraszania wybitnych intelektualistów zajmujących się 
filozofią, religią, folklorem, czy przyrodą badanych obszarów etnicznych Azji. Jest to o tyle waż-
ne, że wszystkie te czynniki od tysięcy lat wpływają na powstawanie i kształtowanie jej kultury. 

Studenci na bazie zdobytych informacji poszukują kodu, dzięki któremu mogą odczytywać 
i interpretować wybrane przez siebie zagadnienia dotyczące tego, jakże bogatego pod wieloma 
względami kontynentu. W efekcie tych poszukiwań powstają prace w różnych technikach, po-
cząwszy od rysunku, malarstwa, kolażu, poprzez obiekty przestrzenne i działania multimedialne. 
Różnorodność propozycji formalnych daje szansę na wyjątkową wystawę. Mam nadzieję, że odbi-
je się ona szerokim echem wśród środowisk uczelni artystycznych w Polsce. 

Konfrontacje stają się obszarem wymiany doświadczeń i  idei artystycznych wśród młodych 
twórców, będących na początku swojej drogi artystycznej. Udział w tym projekcie jest dla wielu 
pierwszym krokiem do zaistnienia w obszarze „młodej“ sztuki współczesnej. Jednak najważniejsze 
jest to, że poznawanie innych kultur uświadamia młodym ludziom, jak wiele czynników kształtuje 
przynależność do danej społeczności, a tym samym buduje ludzką tożsamość. Czynniki te zako-
rzenione są nierozerwalnie w historii, religii i tradycji, o której dziś tak łatwo zapominamy. To wła-
śnie odrębność kulturowa czyni świat ciekawym, zachęca nas do podróży, poszukiwań i odkryć, 
których efektem stają się między innymi takie działania artystyczne jak „Oblicza Azji“.

Zuzanna Gajos
Kurator wystawy

Tekst był opublikowany w katalogu towarzyszącym wystawie.
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Jan Berdyszak był człowiekiem niezwykłym.
Jan Berdyszak był wybitnym artystą.
Właściwością wybitnej sztuki jest jej stała aktualność. Tak najlapidarniej mogłabym skomen-

tować twórczość Jana Berdyszaka – artysty na tle swojej epoki wybitnego. Ale byłaby to tylko po-
łowa prawdy. Bo dla osób które poznały go osobiście i których obdarzał swoją przyjaźnią, pracow-
nicy instytucji kultury i nauki z którymi współpracował dodali by, że obecność Jana Berdyszaka 
w ich życiu, była niezbędną częścią ich rzeczywistości i rzeczywistości w ogóle, że toczone wokół 
problemów sztuki rozmowy były niezwykle ważne, zawsze związane z człowiekiem i wartościami.

Te rozmowy trwać będą także teraz, po Jego odejściu, towarzysząc naszym myślom w poszu-
kiwaniach odpowiedzi na pytania jakie poprzez dzieła sztuki przed nami stawiał, a które często 
prowadziły nas do kolejnych jeszcze ważniejszych pytań.

Twórczość Profesora podejmuje wiele problemów, które rozstrzyga w tak nowy i oryginalny 
sposób, iż mimo podejmowanych przez liczne grono teoretyków interpretacji – pozostaje ona sta-
le otwarta dla kolejnych pokoleń badaczy.

Jan Berdyszak jest twórcą, którego każde działanie wskazuje na zdolność do wielkiej syntezy 
i wnikliwej analizy. Problemy które podejmuje rozwiązuje korzystając z możliwości różnych dziedzin 
sztuki grafiki, malarstwa i rysunku. Realizuje także obiekty przestrzenne, tworzy instalacje i sceno-
grafie teatralne. Zajmuje się problemami obiektu, przestrzeni, ciemności, przezroczystości, teatru 
i interaktywności. Twórczości plastycznej stale towarzyszy filozoficzna refleksja.

Był profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu i Instytutu Sztuk Pięk-
nych Uniwersytetu Zielonogórskiego. Współpracował z wieloma instytucjami kultury i nauki w kra-
ju i za granicą.

W każdej z dziedzin kreatywny i oryginalny, nieustępliwie dążył do odkrywania porządku świa-
ta. Zdaje się tym działaniom towarzyszyć przekonanie twórcy, iż każda myśl ludzka która przekra-
cza granice dotychczasowego poznania pochodząca ze sztuki czy też włączona w zakres filozo-
fii – poszerza przestrzeń naszego rozumienia siebie i świata, przestrzeń wyobraźni i relacji z inny-
mi ludźmi. Intelektualny namysł Jana Berdyszaka nad światem spełnia się w stwarzaniu instrumen-

Wspomnienie o Janie BerdyszakuTamara 
KSiążEK

tów jakimi są obiekty sztuki. To one wraz z poglądami artysty pozwalają na dotykanie rzeczywisto-
ści. Współistniejąc z refleksją filozoficzną, nie są jej egzemplifikacją, ale tworzą swoją własną teorię.

Intensywność i konsekwencja z jaką zawsze realizował własne koncepcje artystyczne ciągle po-
szerzane o nowe i zaskakujące aspekty, różnorodność stylu, odniesienia do problemów różnych 
czasów i kręgów kulturowych, sposób budowania wypowiedzi artystyczne niezależnie od wyko-
rzystywane do tego celu medium – odnosił do wartości uniwersalnych.

Jego działalność artystyczna z towarzyszącą jej refleksją filozoficzną antycypują zmiany w ob-
szarze współczesnej kultury. Wyprzedzające lub równoczesne z praktyką artystyczną udowadnia-
ją, że współwystępowanie różnych kultur, za sprawą intuicji może być koniecznym elementem 
kulturowego systemu, tworzyć w jego obszarze nowe całości interpretacyjne i pogłębioną ludz-
ką duchowość.

Różnorodny i bogaty dorobek artystyczny Jana Berdyszaka krytycy sztuki definiują na ogół 
przez pryzmat pojmowania przestrzeni traktowanej przez artystę jako „byt pierwszy”. Równie istot-
ne dla niej problemy etyczne. Kamień i chleb, chleb i ziemia, próg i przejście.

Jakkolwiek problemy dotyczące człowieka byłyby w sztuce Jana Berdyszaka wyrażane, zawsze 
dotyczą istnienia, a więc zwracają się ku bytom którymi są człowiek i belka i kamień i chleb – wcie-
lone w „kontekst egzystencjalny.”

Jeśli zdołamy zrozumieć płynące od niego przesłanie – dochodzimy w końcu do rozumienia 
siebie.

„Jak istniejemy?”, „Ku czemu?”, „Jakie wartości wcielamy?” – pyta nas artysta.
Tkwimy przecież w ukazywanych przez artystę dylematach potencjalnych możliwości i niemoż-

liwości i wskazanie, że jedynie twórczość pozwala nam stanąć naprzeciw „nierozstrzygniętej rze-
czywistości” i to co indywidualne zobaczyć w perspektywie uniwersalnej.

Taką rozmowę prowadził artysta z nami odbiorcami Jego sztuki na licznych wystawach w kraju 
i na świecie, realizacjach na wielu sympozjach artystycznych, własnych tekstach zawartych w pro-
wadzonych od początku aktywności artystycznej szkicownikach oraz publikacjach.

Na wszystkich etapach działalności doceniany, jest laureatem wielu nagród za twórczość, dzia-
łalność edukacyjną, działania w sferze instytucji kultury, sztuki i nauki (między innymi: Medal Edu-
kacji Narodowej, Krzyż Kawalerski Orderu Orderu Odrodzenia Polski, Krzyż Oficerski Orderu Od-
rodzenia Polski, liczne nagrody na wystawach i sympozjach artystycznych).

O czymkolwiek by mówił to zawarte w utworach Jana Berdyszaka przesłanie – jest znakiem obec-
ności człowieka, a więc i naszej, w świecie. Pojęcie człowieka definiowane realizowanymi przez dzie-
ła artysty wartościami, staje się koniecznym doświadczaniem świata, odnosi się do poznania ale też 
do bycia człowieka w świecie, zawsze konkretnego i jednorazowego, które może umacniać sztuka.

I to za jej pośrednictwem możemy dalej prowadzić rozmowy, towarzyszyć Jego myśli – zawsze 
w żywej pamięci.

 Tamara Książek

Autorka, dr, krytyk sztuki, współpracuje z Katedrą Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. Pracowała 
w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku.
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Subiektywny przegląd wydarzeń
lipiec 2012 – czerwiec 2014

Mariusz A. 
DAńSKi

2012
Od 14 czerwca do 10 sierpnia można było oglądać 
wspólną wystawę pedagogów z Wydziału Sztu-
ki Politechniki Radomskiej i Uniwersytetu Mate-
ja Bela w Bańskiej Bystrzycy pt. Kremnické stret-
nutia w Galerii NBS – Múzeum Mincí a Medalí 
w Kremnicy (Słowacja). 

6 lipca odbył się wernisaż wystawy Aleksander Ol-
szewski 060720121800 w Mazowieckim Centrum 
Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.
 
Od 1 sierpnia w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Ra-
domiu można było oglądać wystawę: Elżbieta Sta-
niszewska Poszukiwania. Wystawa związana była 
z jubileuszem trzydziestolecia pracy twórczej.
  
17 sierpnia Prezydent Bronisław Komorowski pod-
pisał ustawę z dnia 27 lipca 2012 r. o nadaniu Po-
litechnice Radomskiej im. Kazimierza Pułaskie-
go nazwy Uniwersytet Technologiczno-Huma-
nistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu. 
  
W październiku prodziekan Wydziału Sztuki UTH 
w  Radomiu dr hab. Andrzej Markiewicz, prof. 
nadzw. został laureatem 28. Ogólnopolskiej Wy-
stawy Twórczości Pedagogów Plastyki – Rze-
szów 2012.

27 września w  Radomskim Klubie Środowisk 
Twórczych i Galerii „Łaźnia” odbyła się wystawa  
KREMNICKIE SPOTKANIA W RADOMIU.
 
24 października Apoloniusz Węgłowski otrzymał 
od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bro-
nisława Komorowskiego profesorski akt nomi-
nacyjny. 

29 października odbyła się artystyczna inaugura-
cja roku akademickiego START OF ART.

6 grudnia odbyło się sympozjum Sztuka a geome-
tria realizowanym w ramach cyklu WIARA, SZTU-
KA, NAUKA przez Wydział Sztuki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

20 grudnia w  Galerii Na Najwyższym Poziomie 
w siedzibie Elektromontażu odbyła się wystawa 
malarstwa i grafiki Romualda Kołodzieja.

 2013
15 lutego w Domu Literatury w Łodzi odbył się 
wernisaż wystawy Sztuka Wydziału Sztuki UTH 
Radom – Jan Trojan malarstwo+rysunek. 

W marcu w sali widowiskowej Filii nr 6 MBP w Ra-
domiu można było oglądać wystawę Mariusz A. 
Dański Vana Figuris – grafika cyfrowa.
  
6 marca w  Sali Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w  Radomiu odbył się wernisaż wystawy prac 
Łukasza Bukowskiego, Mariusza A. Dańskiego, 
Marcina Nogi, Szymona Piasty, Łukasza Rudec-
kiego, Artura Wąsowicza i Michała Wójcickiego 
pt. Zestaw obowiązkowy. Poszerzony.

12 marca w Bibliotece Głównej w Radomiu mia-
ła miejsce promocja książki Elżbiety Staniszew-
skiej O sztuce designu.

9 maja odbyła się publiczna obrona rozprawy 
doktorskiej mgr Katarzyny Pietrzak określonej 
tytułem: Człowiek i  jego transpozycje na język 
grafiki warsztatowej.

6 czerwca w Galérii v podkroví w Štátna vedec-
ká knižnica v Banskej Bystrici odbył się werni-
saż wystawy Pars pro toto – drawings – Andrzej 
Markiewicz.
 
5 czerwca w Galeria Ekslibris MBP w Radomiu od-
był się wernisaż wystawy Marcin Noga. Malowa-
nie światłem. 

8 czerwca prace naszych studentów zaprezentowa-
ne zostały w ramach Projektu: Sztuka dodaje ener-
gii – ENERGIA 2013 / Festival ArsGrafia w ramach IN-
DUSTRIADY 2013 w Sztygarce w Chorzowie. 
  
10 czerwca w Radomskim Klubie Środowisk Twór-
czych i Galerii „Łaźnia” odbył się wernisaż wysta-
wy z cyklu: Ubiór obiektem kreacji. Na wystawie 
zaprezentowane zostały prace studentów z pra-
cowni projektowania obuwia prof. Irminy Aksa-
mitowskiej-Szadkowskiej, z pracowni projekto-
wania ubioru dr hab. Hanny Wojdały-Markow-
skiej prof. nadzw. UTH oraz z pracowni kompu-
terowych technik wizualizacji ubioru dr. Mariu-
sza Dańskiego.

12 września odbyło się uroczyste otwarcie mię-
dzynarodowej wystawy KONKRET / DYSKURS 
w Europejskiej Galerii Sztuki w Millenium Hall, 
gdzie można było oglądać prace prof. Aleksan-
dra Olszewskiego oraz dzieła 33 artystów z 7 kra-
jów europejskich: Austrii, Francji, Niemiec, Pol-
ski, Szwajcarii, Węgier i Włoch. 

2 października odbyła się uroczysta promocja dok-
torska mgr Bożeny Klimek Kurkowskiej pt. W sie-
ci zdarzeń – sztuka jako akt poznania i wyrażania 
ukrytego ja.

3 października w  Radomskim Klubie Środowisk 
Twórczych i Galerii ŁAŹNIA,  odbył się wernisaż 
wystawy TRZY UCZELNIE, TRZY HISTORIE, TRZY 
WYSTAWY na której zaprezentowane zostały pra-
ce pedagogów Wydziałów Sztuki Uniwersyte-
tów w Bańskiej Bystrzycy, Koszycach i Radomiu. 
Wystawa jest drugim projektem przedstawiają-
cym twórczość artystów, wykładowców z Kate-
dry Kultury Plastycznej Wydziału Pedagogiczne-
go Uniwersytetu Mateja Bela w Bańskiej Bystrzy-
cy i  Wydziału Sztuki obecnego Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu. 

15 października Muzeum Etnograficznego w War-
szawie miał miejsce wernisaż wystawy Oblicza 
Azji. Wystawa stanowiła kontynuację „konfron-
tacji” pomiędzy uczelniami i  wydziałami arty-
stycznymi w Polsce. W wystawie brali udział stu-
denci Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, Pol-
sko-Japońskiej Wyższej Szkoły Technik Kompu-

terowych w Warszawie i Wydziału Sztuki UTH 
w Radomiu.

24 października odbył się wernisaż wystawy [PO]
MIĘDZY. Na wystawie zaprezentowane zostały 
prace absolwentów Wydziału Sztuki UTH w Ra-
domiu.
  
22 listopada Jan Trojan 2013 r. z rąk Pana Prezy-
denta Rzeczpospolitej Polskiej Bronisława Ko-
morowskiego odebrał tytuł profesorski. 
  
22 listopada miało miejsce otwarcie wystawy prac 
Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego okrągłe li-
tery Koła – rysunki z lat 2011-2013 w Filii nr 6 MBP 
w Radomiu.
  
22 listopada w  w  Radomskim Klubie Środowisk 
Twórczych i Galerii „Łaźnia”  miał miejsce wer-
nisaż wystawy wpisującej się w cykl prezenta-
cji zapoczątkowany w 2011 r. pt. Stypendyści ka-
mienicy artystycznej przy ul. Rwańskiej 7 – ŁU-
KASZ RUDECKI.

29 listopada odbył się w  dworku Raudondvaris 
(koło Kowna, Litwa) uroczysty wernisaż wysta-
wy 20 years cooperation between The Vilnius Aca-
demy of Arts Kaunas Faculty and The Radom Tech-
nical and Humanities University Arts Faculty. Wy-
stawa odbyła się pod honorowym patronatem, 
Pani Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 
Ewy Kopacz i Wicemarszałka Sejmu Litwy Vyda-
sa Gedvilasa. 

Uroczyste otwarcie wystawy Aleksander Olszewski – Kwadratarnia. Od lewej: Andrzej Wajda i Aleksander Olszewski
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2014 
13 stycznia nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie II 
Międzynarodowego Triennale Mediów Cyfro-
wych – Radom 2013 nad którym Patronat Ho-
norowy objęli Prezydent Miasta Radomia Pan 
Andrzej Kosztowniak i  JM Rektor Uniwersyte-
tu Technologiczno-Humanistycznego im. Kazi-
mierza Pułaskiego w Radomiu prof. dr hab. inż. 
Zbigniew Łukasik.
 
21 stycznia odbył się zimowy przegląd INTERme-
dia 2014. Tym razem prace swoje zaprezentowali 
studenci I roku II stopnia z kierunku: Sztuka Me-
diów i Edukacja Wizualna.
 
22 stycznia w Galerii XS w Kielcach odbył się wer-
nisaż wystawy Michał Kurkowskiego Punkt od-
niesienia.

24 stycznia w  Muzeum Sztuki Współczesnej w Ra-
domiu odbył się wernisaż wystawy Oblicza Azji. 
Wystawa odbyła się pod patronatem Prezydenta 
Miasta Radomia Andrzeja Kosztowniaka. 

1 marca w radomskiej „Resursie” miało miejsce 
otwarcie wystawy fotograficznej prof. Aleksan-
dra Olszewskiego Z podróży na Litwę.

29 marca na Wydziale Sztuki UTH w  Radomiu 
odbył się zorganizowany przez mgra Marcina 

Nogę Międzynarodowy Dzień Otwarty Arduino 
Day 2014.
  
2 kwietnia w Galerii XS Instytutu Sztuk Pięknych 
Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach 
miał miejsce wernisaż wystawy Andrzej Markie-
wicz, Rysunki z cyklu Pars pro toto… 

4 kwietnia w Radomskim Klubie Środowisk Twór-
czych i Galerii „Łaźnia” miało miejsce otwarcie 
wystawy prac Mariusza A. Dańskiego Plusqu-
amperfectum.
 
7 maja w   Galerii XS Instytutu Sztuk Pięknych 
UJK w  Kielcach odbyło się otwarcie wystawy 
prac Katarzyny Nowickiej-Urbańskiej, Malar-
stwo i rysunek.

Maj, prof. Jana Trojan za obraz „Oczko wodne”, 
olej, płyta HDF, 2013 zdobył wyróżnienie na IV 
Międzynarodowe Biennale Obrazu „Quadro-Art 
2014” w Łodzi.

19 maja w budynku Wydziału Sztuki miał miejsce 
przegląd interMEDIA 2014 – lato.

29 maja w Galerii Akademii Sztuk Pięknych w Ło-
dzi odbył się wernisaż wystawy grafik cyfro-
wych Mariusza A. Dańskiego Vana Figuris – gra-
fika cyfrowa.

Fragment wystawy Mariusza A. Dańskiego Plusquamperfectum w Radomskim Klubie Środowisk Twórczych i Ga-
lerii „Łaźnia”

 5 czerwca w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Jó-
zefa A. i Andrzeja S. Załuskich w Radomiu odbył 
się wernisaż wystawy SZTUKA MEDIÓW – wysta-
wa prac studentów I roku kierunku Sztuka Mediów 
i Edukacja Wizualna Wydziału Sztuki UTH im. K. Pu-
łaskiego w Radomiu.

9 lipca odbyło się uroczyste otwarcie wystawy 
Aleksander Olszewski – Kwadratarnia.

11 lipca w  Radomskim Klubie Środowisk Twór-
czych i Galerii „Łaźnia” miał miejsce wernisaż wy-
stawy PROLOG, na której zaprezentowane zosta-
ły wybrane dyplomy licencjackie i magisterskie 
zrealizowane pod kierunkiem prof. Aleksandra 
Olszewskiego i  dra Mariusza A. Dańskiego na 
Wydziale Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-
Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu. 

25 lipca w  Radomskim Klubie Środowisk Twór-
czych i Galerii „Łaźnia” odbył się wernisaż prac 
studentów z pracowni grafiki warsztatowej, Ka-
tedry Projektowania i  Grafiki Wydziału Sztuki 
UTH im. K. Pułaskiego w Radomiu.

GALERIE
Wystawy w Akademickiej Galerii Sztuki „Rogatka”

2012
•	 Adam Skóra Wieloistość, lipiec;
•	 Piotr Korol Procedury malarskie, sierpień;

•	 Michał Misiak Symetrie i  interferencje, wrze-
sień; 

•	 Katarzyna Podgórska-Glonti Realisty show, 
październik;

•	 Artur Winiarski Malarstwo, listopad;
•	 Andrzej Fydrych Audioformy. Wystawa grafi-

ki i malarstwa, grudzień;

2013
•  65. Rocznica Państwowego Kolegium Sztuki im. 

A.K. Glbowa w Mińsku, styczeń; 
•  OBRAZY 0-1, Katedra Mediów Cyfrowych i Fo-

tografii Wydziału Sztuki UTH w Radomiu, luty;
•  Geometria i metafora w miniaturze, marzec;
•	 Magdalena Snarska Blask koloru. Malarstwo, 

maj;
•	 Marcin Makulski Labirynty, czerwiec;
•	 Grzegorz Biliński/Alicja Duzel-Bilińska Pisa-

nie z cyklu Geometria, lipiec;
•	 Jacek Jagielski Rzeźba, sierpień;
•	 Joanna Zak Aktywność Joa, październik;
•	 Milena Romanowska Poza peryferia, listopad;
•	 Zuzanna Gajos Wprowadzenie, grudzień

2014
•	 Virgilijus Trakimavičius Tylko Wiedeń, marzec;
•  40 lat później Andrzej Graczykowski, Aleksan-

der Olszewski, Jan Trojan z cyklu wystawa ju-
bileuszowa, kwiecień;

•	 Urszula Ślusarczyk Przenikanie, czerwiec;
•	 Katarzyna Słuchocka Interpretacje, lipiec;

Wernisaż wystawy SZTUKA MEDIÓW – wystawa prac studentów I roku kierunku Sztuka Mediów i Edukacja Wizualna 
Wydziału Sztuki UTH w Radomiu, MBP w Radomiu
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Wystawy w Akademickiej Galerii Sztuki AIG Lincoln
2012
•	 Wystawa prac studenckich z Pracowni dru-

ku na tkaninie dr hab. Anny Wojdały-Mar-
kowskiej i mgr Katarzyny Pietrzak. W wysta-
wie wzięły udział: Jagoda Figurska, Katarzy-
na Lubańska, Marta Łyżwińska, Marta Micha-
lak, Monika Mieszczakowska, Dominik Mor-
gaś, Magdalena Zawadzka – lipiec;

•	 Rena Wota Touch me please, październik;
•	 Gabryela Nawrot Batik, Andrzej Nawrot Ma-

larstwo, listopad;
•	 Aleksandra Gontarz VII cnót, listopad;
•  22 Wystawa Okręgu Radomskiego ZPAP, gru-

dzień;

2013
•  Sztuka Wydziału Sztuki, Katedra Projektowa-

nia i Grafiki, luty;
•  Studenci Katedry Architektury i Form Użytko-

wych Wydziału Sztuki UTH w Radomiu – Dy-
lom 2012, marzec;

•	 Ewa Banaszczyk Plener w obrazie. Projekt Elek-
trownia, kwiecień;

•	 Zdzisław Olejniczak FIN, czerwiec;
•  Wyczarowane w drewnie – prace uczniów Tech-

nikum Drzewnego w Garbatce Letnisko, lipiec;
•	 Michał Kurkowski Powroty, przewroty, grafi-

ka; październik;
•	 Żaneta Antosik Portrety. Grafika komputero-

wa, listopad;
•  23 Wystawy Okręgu Radomskiego ZPAP, gru-

dzień;

2014
•	 Marcin Berdyszak Syn człowieczy i  symula-

cje, luty;
•  20 lat współpracy pomiędzy Akademią Sztuk 

Pięknych w Wilnie – Wydział Sztuki w Kownie, 
a Wydziałem Sztuki UTH w Radomiu, marzec;

•	 Karel Míšek Plakaty, maj;
•	 Marek Guz Photo image – prace z lat 2012-14, 

czerwiec;

Wystawy w Akademickiej Galerii Sztuki „Pentagon”
2012
•	 Z  cyklu Mistrz i  uczniowie: III Pracownia 

Malarstwa i  Rysunku Wydziału Artystyczne-
go Wyższej Szkoły Umiejętności Społecznych 
w  Poznaniu Andrzej Maciej Łubowski i  Arka-
diusz Marcinkowski oraz studenci, październik;

•	 Z cyklu Mistrz i uczniowie: Lidia Choczaj, Do-
minika Krogulska-Czekalska i studenci Pracow-
ni Tkaniny Eksperymentalnej Akademii Sztuk 
Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Ło-
dzi, listopad;

•	 Z cyklu Mistrz i uczniowie: Druk na tkaninie, 
Pracownia druku na tkaninie dr hab. Anna 
Wojdała-Markowska mgr Katarzyna Pietrzak 
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologicz-
no-Humanistycznego w Radomiu, grudzień;

2013
•	 Z cyklu Mistrz i uczniowie: Pracownia infor-

macji wizualnej, Piotr Karczewski, Przemy-
sław Hajek i studenci; Katedra Projektowania 
Graficznego Wydziału Grafiki i Malarstwa ASP 
w Łodzi, styczeń;

•  BLUE – Marek Sibinský (CZ) Darek Gajewski 
(PL), luty;

•	 Z cyklu Mistrz i uczniowie: Bogdan Wegner, 
Natalia Wegner, Bogusława Koszałka, Jakub 
Malinowski oraz studenci i  absolwenci UAP 
i WSUS, marzec;

•  Sztuka Wydziału Sztuki – VI, kwiecień;
•	 Katarzyna Pietrzak, Człowiek i jego transpozy-

cje na język grafiki, maj;
•	 Bożena Klimek Kurkowska, W sieci zdarzeń – 

sztuka jako akt poznania i wyrażania ukryte-
go ja, wrzesień;

•	 Z cyklu Mistrz i uczniowie: Andrzej Sadowski, 
Jarosław Lewera oraz studenci i  absolwenci. 
Wystawa rysunku i malarstwa Pracownia 265 
Wydział Tkaniny i Ubioru Akademia Sztuk Pięk-
nych im. W. Strzemińskiego w Łodzi, listopad;

2014
•  Tatiana Kriaková, styczeń
•	 Z cyklu Mistrz i uczniowie: Malarstwo na tka-

ninie – batik. Licencjacka Wystawa Dyplomo-
wa Pracownia malarstwa na tkaninie Wydział 
Sztuki UTH w Radomiu, luty;

•  Sztuka Wydziału Sztuki 7, kwiecień.

oprac. Mariusz Dański

Autor, dr, prodziekan ds. dydaktycznych i studenckich Wydziału Sztuki Uniwersytetu 
Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.

Sprostowanie

W trakcie prac redakcyjnych nad ostatnim numerem „Arterii” (11, 2013) w artykule Jacka Gajew-
skiego błędnie usunięta została numeracja w wykazie wykorzystanej literatury. Jest ona niezbęd-
na w przyjętym przez Autora zapisie przypisów.

Jacek Gajewski

Od dworu-wieży mieszkalnej kanonika Sadłochy Niżeńskiego – do prywatnej własności Zygmunta III. 
Uwagi w sprawie przemian terenu i zabudowy późniejszego kompleksu architektonicznego Warszaw-
skiego Towarzystwa Dobroczynności zw. Res Sacra Miser (i inne uwagi)*, „Arteria” 11, 2013, s. 115-116.

Wykorzystana literatura przedmiotu:
1. Banach J., Dawne widoki Krakowa, Kraków 1967.
2. Biskup M., Górski K., Kazimierz Jagiellończyk. Zbiór studiów o Polsce drugiej połowy XV wieku, War-

szawa 1987.
3. Borkowska U. OSU, Rezydencje Jagiellonów, [w:] Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożyt-

nych, red. E. Opaliński, T. Wiślicz, Warszawa 2001.
4. Fabiani B.,  Życie codzienne na Zamku Królewskim w epoce Wazów, Warszawa  1996.
5. J.A. Chrościcki, Forum Wazów w Warszawie, „Kwartalnik Architektury i Urbanistyki” XXV, 1980, 

z. 3-4.
6. Fischinger A., Santi Gucci, architekt i rzeźbiarz królewski XVI wieku, Kraków 1969.
7. Gajewski J., Warszawa rezydencjonalna: czas i przestrzeń w systemie obrazowania władzy, „art/eria” 

6, 2008 oraz uwagi autora do dyskusji nad referatem tegoż wygłoszonym 15 IX 2007 r. podczas 
sesji naukowej pt.: Mazowsze na  pograniczu kultur w średniowieczu i nowożytności, 14-15 IX 
2007, Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku.

8. Tenże, Sztuka w prymasowskim Łowiczu, [w:] Łowicz. Dzieje miasta, red. R. Kołodziejczyk, Warsza-
wa 1986.

9. Groth P., Egzemplarz relacji Boota z roku 1632 z odręcznymi rysunkami, odnaleziony w Archiwum 
Gdańskim, „Rocznik Gdański” XIV, 1955 (oraz nadbitka).

10. T. Jakimowicz, Dwór murowany w Polsce w wieku XVI, Warszawa-Poznań 1979.
11. Taż, Turris Piothrkoviensis – pałac króla Zygmunta I, „Kwartalnik Urbanistyki i Architektury” XVII, 

1972, z. 1.
12. Jarzębski A., Gościniec abo krotkie opisanie Warszawy, oprac. i wstępem opatrzył W. Tomkie-

wicz, Warszawa 1974.
13. Kaczmarzyk D., Kościół św. Anny, Warszawa 1984.
14. Kowalczyk J., Triumf i sława wojenna „all’antica” w Polsce w XVI w., [w:] Renesans. Sztuka i ide-

ologia. Materiały Sympozjum Naukowego Komitetu Nauk o Sztuce PAN. Kraków, czerwiec 1972 
oraz Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki.Kielce, listopad 1973, red. T.S. Jaroszew-
ski, Warszawa 1976.

15. Kunkel R.M., Architektura gotycka na Mazowszu, Warszawa 2006.
16. Kurzej M., Jan Wolff. Monografia architekta w świetle analizy prefabrykowanych elementów de-

koracji sztukatorskich, Kraków 2009.
17.    Lasek P., Nowa moda czy kontynuacja? Wieże mieszkalne w Królestwie Polskim na przełomie śre-

dniowiecza i epoki nowożytnej, [w:] Studia nad sztuką renesansu i baroku, t. X, red. I. Rolska-Bo-
ruch, Lublin 2010.

18. Lileyko J., Sejm polski. Tradycja-ikonografia-sztuka, Warszawa 2003.
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19. Tenże, Zamek warszawski. Rezydencja królewska i siedziba władz Rzeczypospolitej 1569-1763, Wro-

cław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1984.
20. Michalska G., Zwierzchowski R., Michalski Ł., Radzyń Podlaski. Miasto i rezydencja, [w:] Radzyń 

Podlaski. Miasto i rezydencja, red. G. Michalska, D. Leszczyńska, Radzyń Podlaski 2011.
21. Miłobędzki A., Architektura polska XVII wieku, Warszawa 1980.
22. Morka M., Sztuka dworu Zygmunta I Starego. Treści polityczne i propagandowe, Warszawa 2006.
23. Mossakowski S., Treść dekoracji renesansowego pałacu na Wawelu, [w:] Renesans. Sztuka i ide-

ologia. Materiały..., Warszawa 1976.
24. Pawiński A., Młode lata Zygmunta Starego, Warszawa 1893.
25. Piech Z., Monety, pieczęcie i herby w systemie symboli władzy Jagiellonów, Warszawa 2003.
26. Pilarczyk Z., Znaczenie obronne budowli sakralnych w Polsce XVI i XVII wieku (na wybranych przy-

kładach), [w:] Pax et bellum, red. K. Olejnik, Poznań 1993.
27. Putkowska J., Architektura Warszawy XVII wieku, Warszawa 1991. 
28. Ratajczak T., Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I, Kraków 2011.
29. Rewski Z., Pałac Kazanowskich, „Stolica” IX, 1954, nr 13.
30. Rozbicka M., Kunkel R., Wółkowski W., Interwencyjne badania architektoniczne w obrębie połu-

dniowej części parteru i pierwszego piętra wschodniego skrzydła dawnego pałacu Kazanowskich, 
[Warszawa] 2007, na prawach rkpsu.

31. Rutkowski H., Piotrków Trybunalski w XVI i pierwszej połowie XVII wieku jako miejsce zjazdów szla-
checkich, [w:] 750 lat Piotrkowa Trybunalskiego, red. R. Rosin, Piotrków Trybunalski 1967.

32. Tenże, Zamek w Piotrkowie, „Kwartalnik Urbanistyki i Architektury” III, 1958, z. 2.
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