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Aleksander
OLSZEWSKI

WSTĘP

C

zy rzeczy są piękne dlatego, że się podobają, czy też podobają się, że są piękne”.
To cytat z artykułu „Droga piękna według Augustyna z Hippony”, którego przywołuje ks. prof. dr hab. Piotr Turzyński w artykule, który publikujemy i zachęcamy
do przeczytania.
A czy nieszczęścia są piękne? Znam film, w którym katastrofa była piękna, pewnie państwo też go znają. I w naszym środowisku wydarzyła się katastrofa, którą możemy określić
pięknym nieszczęściem. A nieszczęścia chodzą ponoć parami. W roku 2015 przestały istnieć
na Wydziale Sztuki UTH Radom dwie galerie, które służyły prezentacji dorobku pracowników i zapraszanych gości z różnych ośrodków akademickich kraju i zagranicy. Dzięki nim
mogliśmy wymieniać poglądy na temat współczesnej sztuki i kultury. Akademicka Galeria
Sztuki „Rogatka” przez okres prawie 20 lat zorganizowała około 180 wystaw, które uzyskały
wysoką ocenę środowiska, kolejka do prezentacji w niej była długa. Galeria „Lincoln” powstała z inicjatywy właścicieli galerii handlowej „Słoneczna”; ze względu na swoje położenie
cieszyła się dużym zainteresowaniem. Powód zamknięcia to pieniądze, ale czy na pewno?
Pomieszczenia stoją puste do tej chwili, czyli listopada 2015 r. Prezydent Radomia obiecuje,
że „Rogatka” po generalnym remoncie będzie pełniła funkcje wystawowe. Właściciel galerii
Słonecznej szuka pomieszczenia, które mogłoby pełnić funkcję Galerii Lincoln.
Przykre jest to, że likwidacja odbyła się w sposób gwałtowny bez jakiegokolwiek
uprzedzenia.
Kultura i sztuka to obszary, którymi nikt się nie przejmuje, no chyba, że to są stanowiska do obsady przez panującą władzę.
Szokująca informacja pojawiła się w prasie o zdjęciu kilku aktów namalowanych przez
naszego pracownika Łukasza Rudeckiego z jego wystawy w galerii UW Warszawie. Ponoć
eksponowały nagość? Proponuję zamalować „elementy nagości” w Kaplicy Sykstyńskiej.
Poprawność urzędnika sięgnęła dna. Gratulacje dla Platformy Obywatelskiej i Wojewody
Kozłowskiego.
I jeszcze dwie informacje. Z przykrością dowiedzieliśmy się o śmierci Wojciecha Fangora
honorowego członka Rady Wydziału Sztuki UTH Radom. Pragnę przypomnieć, iż w Galerii
„Rogatka” miała miejsce jedna z pierwszych Jego wystaw w Polsce po powrocie z USA.
W Łodzi trwa kręcenie przez Andrzeja Wajdę filmu o W. Strzemińskim. Mam nadzieję,
iż po realizacji tego projektu spotka się ze studentami i pracownikami naszego Wydziału,
co nam obiecywał oraz zaprezentuje swoje dzieło. Trzymamy reżysera za słowo.
W aktualnym numerze spotkacie państwo kilka ciekawych publikacji, do studiowania
których zachęcam.

Autor, profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
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DROGA PIĘKNA WEDŁUG AUGUSTYNA Z HIPPONY

W

Piotr
TURZYńSKI

Wyznaniach, które należą do najważniejszych książek naszej cywilizacji, żyjący
na przełomie IV i V wieku Augustyn z Hippony pisze: „Czy kochamy, co innego
niż to, co jest piękne? A co jest piękne? I co to właściwie jest piękność? Co nas
pociąga i przywiązuje do rzeczy, które kochamy? Gdyby nie było w nich piękna i uroku
na pewno by nas nie nęciły”1. Sam autor tych słów doznaje niezwykłego przyciągania
piękna. Ukształtowany pośród malowniczych krajobrazów Afryki Północnej dostrzega
piękno w rzeczach i w świetle, cieszy się rytmem i dźwiękiem2. Augustyn światło nazywa „wszystko rozświetlającą królową barw”3, a pośród dźwięków najbardziej fascynuje
go „słowo pouczające z wdziękiem i przynoszące dobrą radę słuchaczom oraz poezja
o pięknym rytmie i pełna głębokich myśli”4. Jego wrażliwość i pragnienie piękna w czasie
studiów w Kartaginie znalazły nasycenie urokiem przedstawień i teatru5. Jako młodzieniec
pierwsze swoje dzieło De pulchrum et aptum, dedykuje właśnie kwestiom estetycznym,
szuka definicji piękna, ale zajmuje się właściwie jedynie pięknem materialnym. Warto
pamiętać, że niewielu pisarzy starożytności poświęciło zagadnieniu piękna całe dzieło.
Niestety młodzieńcze myśli utrwalone na papierze zaginęły. Z żalem pisze o tym Augustyn
20 lat później w Wyznaniach6 . O wrażliwości naszego autora niech świadczą także chwile
wzruszenia w katedrze mediolańskiej, gdy pełne harmonii śpiewy poruszały go do głębi7.
Jako dojrzały człowiek zauważy potem, że w młodości jego zmysły pochwycone przez
piękno rzeczy ziemskich początkowo nie były w stanie przekroczyć tego, co namacalne
i zewnętrzne i wznieść się do piękna pierwotnego, źródłowego i absolutnie duchowego,
które jest źródłem wszelkiego piękna. Jednak młody Augustyn zauważa, że piękne rzeczy
tego świata nie potrafią nasycić go i zaspokoić jego tęsknoty za pięknem. One nie są
w stanie zabrać egzystencjalnego niepokoju. Bez wątpienia doświadczenie estetyczne,
miłość piękna i wrażliwość prowadzi Augustyna ku Najwyższemu Pięknu. O swoim
estetycznym nawróceniu powie w słowach, które staną się kwintesencją jego estetyki:
„Późno Cię umiłowałem, Piękności tak dawna a tak nowa, późno Cię umiłowałem. W głębi
duszy byłaś, a ja się błąkałem po bezdrożach i tam Ciebie szukałem, biegnąc bezładnie
ku rzeczom 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, rozdarłaś głuchotę moją. Zabłysnęłaś, zajaśniałaś jak błyskawica,
rozświetliłaś głuchotę moją. Rozlałaś woń, odetchnąłem nią − i oto dyszę pragnieniem
Ciebie. Skosztowałem − i oto głodny jestem, i łaknę. Dotknęłaś mnie − i zapłonąłem
tęsknotą za pokojem Twoim”8.
Confessiones 4, 13, 20: CSEL 33/1, 80.
Por. P. Brown, Augustyn z Hippony, Warszawa 1993, s. 28.
3
Confessiones 10, 34, 51: CSEL 33/1, 265.
4
De Trinitate 8, 3, 4: CC 50, 272.
5
Por. Confessiones 3, 2, 3: CSEL 33/1, 44.
6
Por. Confessiones 4, 13, 20: CSEL 33/1, 80.
7
Por. Confessiones 10, 33, 50: CSEL 33/1, 264.
8
Confessiones 10, 27, 38: CSEL 33/1, 255.
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PYTANIE
Obok pytania o definicję piękna i kategorie, które decydują o pięknie, po nawróceniu Augustyna w jego umyśle pojawia się inne niezmiernie istotne pytanie, czy rzeczy są piękne
dlatego, że się podobają, czy też podobają się dlatego, że są piękne9. Wydaje się, że jest to
pytanie zasadnicze dla całej estetyki, nie tylko teologicznej. „W pięknie jest jakieś połączenie elementów podmiotowych i przedmiotowych. Stosownie do położonych akcentów
układa się całość spojrzenia na estetykę”10. Wielki humanista i teolog szwajcarski minionego
wieku Hans Urs von Balthasar słusznie zauważa, że „gdy piękno staje się formą, która nie
jest pojmowana w sposób tożsamy z bytem, duchem i wolnością, wówczas oznacza to, że
powrócił wiek estetyzmu, a realiści mają rację, przecząc takiemu pięknu”11. W życiu i w myśli
Augustyna dokonuje się wędrówka, która ma charakter wewnętrzny i jest wstępowaniem
wzwyż od upodobania w pięknych rzeczach cielesnych do odkrycia i dowartościowania
piękna rzeczy duchowych. Ostatecznie myśliciel wznosi się do Boga, w którym piękno
duchowe znajduje najdoskonalszą realizację12. Jak widać najniższym stopniem augustyńskiej drogi estetycznej jest miłość do rzeczy pięknych cieleśnie. Punkt startu nie jest
jednak deprecjonowany, on prowokuje, odsyła wzwyż, jest trampoliną. W augustyńskiej
wizji każde piękno, nawet najmniejsze, cielesne, jest dowartościowane, ale pozostanie na
tym poziomie jest według Augustyna niczym innym jak tylko błądzeniem po bezdrożach
i podążaniem ku przepaści13. Doświadczenie estetyczne, którego przedmiotem jest piękno
niższego rzędu pomaga człowiekowi odkryć prostą, ale ważną zasadę: „Kochamy tylko to,
co jest piękne. Ale wobec tego pada pytanie: Czym jest piękno?”14.
JEST PIĘKNO DUCHOWE
Dzięki swojej wrażliwości i młodzieńczym doświadczeniom estetycznym, nie zawsze
najlepszym w ujęciu moralnym, Augustyn odkrywa w człowieku nakierowanie na piękno.
Ponieważ jest refleksyjny i mądry, doświadczenie estetyczne wydobywa go ze świata zewnętrznego i prowadzi najpierw do świata wewnętrznego. Napisze w Wyznaniach: „Oto
ludzie wędrują, aby podziwiać szczyty gór, spiętrzone fale morza, szeroko rozlane rzeki,
Ocean otaczający ziemię, obroty gwiazd. A siebie samych omijają, siebie nie podziwiają”15.
Augustyn od neoplatoników usłyszał zachętę do wejścia w samego siebie i poznania siebie.
W dziele De vera religione napisze: „we wewnętrzu człowieka mieszka prawda”16. Prawda
z jednej strony nie jest doświadczana tylko za pomocą zmysłów, a z drugiej przekracza
umysł, który ją poznaje. Okazuje się, że prawda ma charakter niezmienny i nieodwołalny,
uniwersalny i niezależny od poznającego podmiotu. Takie odkrycie daje człowiekowi
potrójną pewność i potrójne zwycięstwo17. Po pierwsze jest to zwycięstwo nad sceptycyzmem, po drugie nad materializmem, bo prawda nie ma charakteru materialnego
i po trzecie nad subiektywizmem, bowiem umysł „odkrywa, a nie stwarza”18. To wejście
do ludzkiego wnętrza posiada metafizyczne znaczenie, ponieważ staje się podstawą do
odkrycia świata niezależnego od ludzkiego podmiotu i świadomości do odkrycia duchowego wymiaru człowieczeństwa i do otwarcia na przyjęcie istnienia Boga19. W estetyce
Por. De vera religione 32, 59: CC 32, 226.
Por. P. Turzyński, Piękno w teologii świętego Augustyna. Próba systematyzacji augustyńskiej estetyki teologicznej, Radom
2013, s. 81.
11
H. U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna. 1. Kontemplacja postaci, Kraków 2008, s. 19.
12
Por. J. Tscholl, Dio e il bello in sant’Agostino, Milano 1996, s. 10.
13
Confessiones 10, 27: CSEL 33/1, 255.
14
Confessiones 4, 13, 20: CSEL 33/1, 80.
15
Confessiones 10, 8, 15: CSEL 33/1, 237.
16
De vera religione 39, 72: CC 32, 52.
17
Por. A. Trapè, S. Agostino, w: Patrologia, red. A. Di Berardino t. III, Torino 1978, s. 386.
18
De vera religione 39, 73: CC 32, 53.
19
Por. A. Trapè, S. Agostino, art. cyt. s. 386.
9
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KATEGORIE DECYDUJĄCE O PIĘKNIE
Piękno w każdym wymiarze, według Augustyna, posiada swoją miarę niezależną od
świadomości. Chociaż droga doświadczenia estetycznego wiedzie przez świadomość
człowieka poznającego, to jednak wypływa z samych rzeczy, które posiadają wymiar
estetyczny wyrażony w konkretnych kategoriach. Augustyńskie kategorie estetyczne
to ład i harmonia, które związane są także z symetrią i odpowiedniością oraz jedność
i całość, a także światło objawione blaskiem. Są one uchwytne rozumowo, ale nie są
jedynie formami myśli, lecz znajdują swoje metafizyczne korzenie.
Kategoria porządku łącząca w sobie grecką ideę harmonii oraz łacińską ideę odpowiedniości i proporcji23, znajduje się wcześniej u Plotyna i Porfirego24. Augustyn odnajduje
ją także w Księdze Mądrości 11, 20, w której czytamy: „Aleś Ty (Boże) wszystko urządził
według miary i liczby, i wagi!”. Bóg jest twórcą porządku, jaki widać w stworzeniu i On
także porządkuje rzeczy, które człowieka swoją ignorancją i przewrotnością wprowadza
w nieuporządkowany świat. W ujęciu Augustyna istnienie związane jest z porządkiem.
Nie jest możliwe by jakakolwiek rzecz istniała poza porządkiem, bowiem oznaczałoby to
ostatecznie nieistnienie25. Wystarczy być bacznym obserwatorem, aby zauważyć porządek świata. W jednej z mów zauważ Augustyn: „Uważajcie kochani. Kto obmyślił członki
pchły i komara, żeby je posiadały we właściwym sobie porządku, żeby miały własne życie
i właściwe sobie ruchy? Zważ tylko malutkie stworzonko, najmniejsze poznaj, jakie tylko
De Trinitate 10, 1, 1: CC 50, 311.
De vera religione 39, 72: CC 32, 52.
22
P. Turzyński, dz. cyt., s. 69.
23
Por. L. Rey Altuña, Implicationes éticas de la estética augustiniana, „Augustinus” 33 (1988) s. 300.
24
Por. A. Soligniac, Reminiscences plotiniennes et porphyriennes dans le debut du „De ordine” de saint Augustin, „Archives
de Philosophie” 29 (1957) s. 446−465.
25
Por. De ordine 1, 6, 15: CSEL 63, 139. Zob. J. McWilliam, Ordine, De, w: A. D. Fitzgerald (red.), Augustine through the Ages.
An Encyclopedia, Michigen/Cambrige 1999, s. 602.
20
21

FILOZOFIA

Augustyn powie, że bardziej niż piękno zewnętrzne pociągające jest piękno wewnętrzne
i duchowe, na przykład: piękno przyjaźni, miłości, prawości, czy piękno mądrości. Słusznie
przecież zauważa Augustyn: „gdy kochamy człowieka dobrego nie znając jego fizjonomii,
kochamy go za jego cnoty, które znamy w prawdzie”20. Droga piękna doświadczona i zaproponowana przez Augustyna polega na przejściu od piękna zewnętrznego do piękna
wewnętrznego, od piękna materialnego do piękna duchowego, które istnieje tak samo jak
piękno namacalne. By uznać coś za piękne nie wystarczy już tylko doświadczyć przyjemności w estetycznym spotkaniu, ale by nasycić duszę trzeba dotrzeć choćby intuicyjnie do
jakiejś podstawy obiektywnej i niezmiennej. Augustyn zauważa, że istnieje jakiś porządek
piękna, jakaś drabina piękna, po której człowiek wspina się ku Bogu, który jest ostateczną
miarą i źródłem wszystkiego co piękne. Zatrzymanie się w drodze na którymkolwiek ze
szczebli drabiny piękna jest przegraną i skazaniem się na wieczny niepokój i nienasycenie.
Według Augustyna zadaniem najmniejszego nawet piękna jest prowadzić do Boga.
W estetycznej drodze swoją rolę posiada według Augustyna także brzydota. Wady
i uczynione zło sprawiają, że człowiek powraca z tęsknotą do pierwotnego piękna, od
którego odpadł, a którego wyczucie nieświadomie czasem niesie w sobie. Dla Augustyna
ukryte w głębi serca pragnienie piękna jest wspomnieniem raju i tęsknotą za utraconym
szczęściem kontemplacji najwyższego piękna, którym jest Bóg. W dziele De vera religione
zdumiewa się Augustyn nad Boża pedagogią: „Gdzież więc szukać rzeczy, która by nie
mogła przypomnieć duszy jej dawnej utraconej piękności, skoro nawet jej własne złe
skłonności mogą jej do tego pomóc”21. Jak widać Biskup Hippony jest nawet w spojrzeniu
na grzechy bardzo pozytywny. Ponieważ stanowią one brzydotę duszy, to równocześnie
„przywołują pamięć i pragnienie Bożego piękna”22.
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zechcesz. Jeżeli zwrócisz uwagę na jego organy i przejawy życia, jakie jest jemu właściwe, że na swój sposób unika śmierci, pragnie przyjemności, unika przykrości, przejawia
rozmaite zmysły, porusza się ruchem sobie właściwym! Kto dał żądło komarowi, żeby
pił krew? Jakaż to cieniutka ssawka, którą wysysa! Któż to tak urządził. Kto to stworzył?
Lęk cię przejmuje wobec najmniejszych rzeczy, wychwalaj Wielkiego. (...) Ten kto w niebie stworzył anioła, na ziemi uczynił robaczka. Anioła jednak w niebie stosownego do
niebieskich pomieszczeń, robaczka na ziemi dla ziemskiej kryjówki. Czy anioła stworzył,
żeby pełzał w błocie, a robaczka w niebie? (...) Przypatruj się wszystkiemu i wszystko wychwalaj. Czyż zatem Ten, który według porządku ustanowił członki robaczka, nie kieruje
chmurami?”26. Porządek stanowi więc istotną, wewnętrzną tkankę bytu, przenika całe
istnienie, jest elementem konstytutywnym metafizyki i estetyki. „Nieporządek stanowi
perwersję bytu i jest wejściem w promieniowanie niebytu”27.
W tej całościowej wizji Bożego porządku nawet kontrast w rodzaju zdrowie i choroba,
życie i śmierć, dobro i zło, człowiek szlachetny i kat, czystość i prostytutka, komponuje
się objawiając piękno całości. Augustyn zauważa, że biel jest wydobyta w zestawieniu
z czernią, podobnie jak dobro w kontekście zła28. Często kategoria porządku jest także
określana mianem pokoju. Znane augustyńskie sformułowanie o niespokojnym sercu
mówi o tęsknocie za pierwotnym i stworzonym przez Boga porządkiem we wszystkich
jego wymiarach.
Porządek zawsze łączy się z jednością, która jest ostatecznym i najwyższym kryterium
piękna29. Bardzo często Augustyn definiuje piękno właśnie jako dynamiczne napięcie
w kierunku jedności. W De musica pisze: „rzeczy piękne podobają się na mocy numeru,
który szuka jedności”30. Augustyńska estetyka teologiczna nie jest niczym innym jak
anagogią duszy ku Bogu właśnie w poszukiwaniu jedności. Wszystko zmierza do jedności, wszystko pragnie jedności i piękne jest właśnie to co posiada chociażby jakiś jej
ślad31. Napięcie ku jedności wynika stąd, że wszystko wychodzi od Boga i choć „wiele
jest rzeczy stworzonych, ale tylko jeden jest ich Stwórca”32. Estetyka i teologia u Augustyna łączą się i warunkują. Dla niego Bóg jest fundamentem jedności, a przez to także
fundamentem i źródłem piękna.
Estetyka augustyńska jest także estetyką światła. Platon uczył, że Bóg jest Światłością,
ale u Augustyna ważna jest biblijna symbolika światła. Bóg jest światłem prawdziwym
i wiecznym, od Niego pochodzi wszelkie dobro i piękno. Ewangelia pokazuje Chrystus
jako Światłość świata (J 8, 12) i ten wymiar chrystologiczny estetyki Augustyna nadaje
jej oryginalny, chrześcijański i niepowtarzalny rys.
Równocześnie światło jest dla Augustyna warunkiem i zarazem prototypem wszelkiego poznania33. Zwracając się do Boga mówi, posługując się metaforą światła: „Tyś jest
Boże światłością nadzmysłową, w Tobie i dzięki Tobie, i przez Ciebie staje się jasne dla
rozumu wszystko, co jest dla niego jasne”34.
Porządek, jedność i światło ostatecznie zawsze, według Augustyna z Hippony, znajdują
swoją miarę i źródło w Bogu jako najwyższym Bycie, najwyższym Dobru i najwyższym
Pięknie.
Enarrationes in Psalmos 148, 10: CC 40, 2172.
P. Turzyński, dz. cyt., s. 469.
28
Por. De civitate Dei 11, 23, 1: CC 48, 34.
29
Por. K. Svoboda, L’Esthétique de saint Augustin et ses sources, Brno 1933, s. 168 i 196.
30
De musica 6, 13, 38: PL 32, 1186.
31
Por. Tscholl, dz. cyt. s. 44−45.
32
Sermo 104, 3: PL 38, 616.
33
Por. Soliloquia 1, 8, 15: PL 32, 877.
34
Soliloquia 1, 1, 3: PL 32, 870.
26
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Por. A. Di Giovanni, Introduzione-filozofia, w: Sant’Agostino, La Genesi. „La Genesi difesa contro i manichei, Libro incompiuto
sulla Genesi”, Roma 1988, NBA IX/1, s. VIII.
36
É. Gilson, Wprowadzenie do nauki świętego Augustyna, Warszawa 1953, s. 248.
37
Por. Confessiones 10, 6, 9: CSEL 33/1, 233.
38
Sermo 68, 6: PLS 2, 505.
39
P. Turzyński, dz. cyt., s. 178.
40
Por. De libero arbitrio 2, 16, 41: CC 29, 290.
41
Por. De Genesi adversus Manichaeos 1, 21, 32: CSEL 34/1, 140.
42
Por. De Genesi adversus Manichaeos 1, 17, 28: CSEL 34/1, 137.
43
Por. De vera religione 20, 40: CC 32, 211.
44
H. U. von Balthasar, Chwała. Estetyka teologiczna. 2. Modele teologiczne od Ireneusza do Bonawentury, Kraków 2007, s. 118.
45
De civitate Dei 22, 24, 4: CC 48, 849−851.
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PIĘKNO CZŁOWIEKA
Augustyn jest filozofem stworzenia35. Jest on bacznym obserwatorem i wnikliwym myślicielem i dostrzega kruchość i zmienność świata. Powie, że jest on „teatrem nieustannych
zmian”36, w którym wszystko jest w ruchu. Z jednej strony jest zmienność, ale z drugiej jest
jakiś fundament i piękno. Świat krzyczy o swoim pięknie37. Zmienne stworzenie prowadzi
do niezmiennego Stwórcy. To co zewnętrzne, namacalne i widoczne dla oczu i zmysłów
staje się środkiem prowadzącym do poznania samego Boga. Dla Augustyna stworzenie
jest wielką księgą, w której można odnaleźć wielkość i piękno Stwórcy. W jednym z kazań
słyszymy: „Niektórzy ludzie czytają książki, żeby odkryć Boga. Tu tymczasem znajduje się
wielka księga: sama zewnętrzna okazałość stworzonych rzeczy. Patrz ponad siebie! Zauważ!
Czytaj! Bóg, którego chcesz poznać, nigdy nie napisał książki atramentem. Zamiast niej
umieścił przed twoimi oczyma rzeczy, które stworzył. Czy możesz prosić o potężniejszy
głos niż ten? Niebo i ziemia krzyczą do ciebie: Stworzył mnie Bóg!”38. Jak widać Augustyn
nie ma wątpliwości: „piękno zmiennego stworzenia wskazuje na niezmienne piękno
Stwórcy”39. Szczególnie przeciw manichejczykom, do których należał przez pewien czas,
a którzy nie uznawali dobroci rzeczy materialnych i ludzkiego ciała, Augustyn podkreśla
piękno i dobroć całego stworzenia w tym także człowieka i jego ciała. Objawieniem Bożego
piękna40 jest harmonia cielesnych kształtów41 i wyprostowana sylwetka człowieka42. Nawet
gdy człowiek oddala się od Boga, który jest źródłem dobra i piękna nie traci swego piękna,
które widać także w członkach ukształtowanych według matematycznych proporcji43.
Balthasar zauważa, że w wizji Augustyna „piękno ciała jest pięknem rzeczywistym, nie
jest niczym złym, ale jest tylko śladem i dlatego też jest skinieniem tego, co nieistniejące,
ku Istniejącemu”44. Augustyn jest daleki od manichejskiej myśli, że ciało jest dziełem złego
boga i zbudowane jest z jakiegoś pierwiastka zła. W dziele De civitate Dei pisze:
„Lecz nawet w naszym ciele (...) jak wielki jest przejaw dobroci Bożej i Opatrzności
najwyższego Stwórcy! Czyż rozmieszczenie zmysłów, układ członków, sam wygląd,
kształt i postawa całego ciała nie są rozmieszczone w ten sposób, iż wskazują, że jest
ono przeznaczone do służenia rozumnej duszy? (...) A dalej, czyż będąca przymiotem
języka i rąk nadzwyczajna ruchliwość, szczególnie zdatna i stosowna do mówienia
i pisania oraz do wykonywania prac z zakresu sztuk i zawodów, nie obrazuje w sposób
dostateczny doskonałości duszy, która dostaje takie ciało do posługi? Zresztą pomijając
nawet tę konieczność działania, istnieje między częściami ciała tak harmonijna proporcja, a w układzie ich tak piękne dostrojenie wzajemne do siebie, iż nie wie się, czy przy
stwarzaniu ciała pożytek uwzględniony był w większej mierze niż piękność (...)”. W wieczności wszystkie potrzeby i użyteczność poszczególnych części ciała albo minie albo nie
będzie przyczyną niepokoju oraz napięć „i przyjdzie czas, gdy bez żadnej pożądliwości
będziemy się wzajemnie cieszyć naszym pięknem”45.
Ponad pięknem ciała jest jednak piękno duszy, bowiem w porządku stworzenia to co
duchowe stoi wyżej niż to co zmysłowe, a ponadto złożenie ciała i duszy posiada w sobie niezwykłą piękną jedność, która jest tu kategorią estetyczną. Mądrość Augustyna
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pokazuje dobroć ciała, które wbrew utartym opiniom cierpi z powodu perwersji duszy:
„albowiem zepsucie ciała, obciążającego duszę, nie jest przyczyną pierwszego grzechu,
lecz karą za ten grzech; i nie ciało skażone uczyniło grzeszną duszę, lecz grzeszna dusza
uczyniła ciało skazitelnym”46.
Wszystkie dobra i rzeczy piękne posiadają swoją wartość w relacji do dobra i piękna
niezmiennego, które jest ich fundamentem i miarą. Zadaniem ich jest prowadzić w górę, taki
jest porządek istnienia, który prowadzi od rzeczy mniejszych do większych, od cielesnych do
duchowych, od zewnętrznych do wewnętrznych. Jeśli ten porządek jest zaburzony, rzeczy
tracą swoją wartość. Dla Augustyna zło polega na braku porządku, a grzech nie tyle jest
niemiłowaniem, co miłością nieuporządkowaną. Napisze o tym w swoim wielkim dziele
O państwie Bożym: „Piękność ciała, choć dobrym darem Bożym jest, lecz darem doczesnym,
cielesnym, najpośledniejszym, i jeśli ją się ukocha, zapominając o Bogu, o dobru wiecznym,
duchowym, nieskończonym, to zła jest miłość taka i podobna do onej, jaką mają chciwcy
do złota, gdy sprawiedliwość podepczą: nie wina w tym złota, lecz człowieka. Tak się ma
rzecz z każdym stworzeniem: dobre jest samo w sobie i może być dobrze kochane lub źle
kochane, dobrze, gdy się miarę zachowa, źle − gdy ją się zburzy”47.
Dla Augustyna piękno duszy jest większe niż piękno ciała i jest nierozerwalnie związane z obrazem Boga w człowieku. W jednym z kazań podkreśla on tę prawdę opowiadając o dwóch sługach. Jeden jest brzydki i fizycznie niekształtny, ale wierny, a drugi jest
fizycznie piękny i pełen zewnętrznego uroku, ale przewrotny i zły wewnętrznie. Biskup
pyta, który będzie bardziej kochany. Pytanie jest raczej retoryczne. „Rzeczy duchowe
kochamy bardziej, sprawiedliwość jest kochana bardziej niż piękno zewnętrzne”48. Człowiek jest duchowo piękny przez cnoty, które pielęgnuje w sobie. Nawrócony i dojrzały
po przejściach Augustyn nie ma wątpliwości, że prawdziwa mądrość jest prawdziwym
pięknem49. Filozofia i filokalia objawiają się mu pierwotnie jako siostry, ale pod koniec
życia powie, że ostatecznie miłość mądrości i miłość piękna jest tym samym, bo obydwie
prowadzą do miłości Boga, który jest źródłem obydwu50.
Człowiek jest zdolny do miłości, pragnie kochać i być kochanym, takie jest też augustyńskie doświadczenie młodości51. Miłość uporządkowana decyduje o pięknie człowieka
Tego piękna duszy nie można zobaczyć oczyma cielesnymi, ale widzi się wzrokiem wewnętrznym. W Komentarzu do Pierwszego Listu świętego Jana, Augustyn powiedział do
swoich słuchaczy: „kiedy rośnie w tobie miłość, rośnie w tobie piękno, miłość jest bowiem
pięknem twojej duszy”52. Istotny w miłości jest przedmiot, który człowiek wybiera, jeśli
jest on większy od samego człowieka, podnosi go do góry, ale jeśli jest mniejszy i niższy
ciągnie go w dół i degraduje. Ostatecznie Augustyn zauważa, że miłość Boga, który
jest najwyższym Dobrem i Pięknem ukierunkowuje i scala duszę rozrywaną różnymi
pragnieniami oraz porządkuje wszystkie miłości53.
Warto też zauważyć, że w myśli Augustyna człowiek w swej strukturze ontycznej
jest „odpowiedni” (aptus), „symetryczny” w stosunku do Stwórcy i to także obok jego
wewnętrznej jedności duszy i ciała oraz zdolnej do miłości woli, stanowi o jego pięknie.
Człowiek stworzony przez Boga na Jego obraz i podobieństwo jest zdolny i przeznaczony
do kontemplacji piękna świata, do oglądania Bożej chwały i Bożego piękna.
De civitate Dei 14, 3, 2: CC 48, 417. Zob. H.-I. Marrou, The resurrection and Saint Augustine’s theology of human values,
Villanova 1965, s. 14.
47
De civitate Dei 15, 22: CC 48, 420.
48
Sermo 159, 3, 3: PL 38, 869.
49
Por. J. Doignon, L’apologie de Fhilocalie et de Philosophie chez saint Augustin, REAug 30(1984) s. 100−106.
50
Por. P. Turzyński, dz. cyt., s. 271.
51
Por. Confessiones 2, 2, 2: CSEL 33/1, 29.
52
In epistulam Iohannis tractatus 9, 9: CSEL 25, 245.
53
Por. P. Turzyński, dz. cyt., s. 296.
46
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Por. Jan Paweł II, List apostolski: Augustinum Hipponensem, „L’Osservatore Romano” (wersja polska) 9 (1986) s. 9.
Por. B. Forte, La porta della bellezza. Per un’estetica teologica, Brescia 1999, s. 17.
56
Por. P. Turzyński, dz. cyt., s. 478-479.
57
Por. N. Cipriani, Molti e uno solo in Cristo. La spiritualità di Agostino, Roma 2009, s. 115.
58
Por. A. Trapè, Introduzione, w: Sant’Agostino, La Trinità, NBA IV(1973) s. XLIV.
59
De Trinitate 4, 7, 11: CC 50, 176.
60
Epistula 18, 2: CSEL 34/1, 45 − Unitas omnis pulchritudinis forma.
61
Por. C. Harrison, Beauty and Revelation in Thought of Saint Augustine, Oxford 1992, s. 205.
62
Por. Confessiones 7, 18, 24: CSEL 33/1, 164.
63
Por. P. Turzyński, dz. cyt., s. 369. Zob. Enarrationes in Psalmos 127, 8: CC 40, 1872.
64
Por. In epistulam Iohannis tractatus 9, 9: CSEL 25, 245.
54
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PIĘKNO BOGA
Wędrówka po kolejnych szczeblach piękna prowadzi Augustyna do Najwyższego Piękna,
Boga, który jest „pięknością wszystkich rzeczy pięknych”54. Bez wątpienia estetyka Augustyna posiada więc strukturę teocentryczną. Lubi on nazywać Boga Pięknością, a idąc za
innymi Ojcami Kościoła przypisuje Chrystusowi, na mocy Boskiego synostwa, które w relacji
do Ojca buduje doskonałą jedność i doskonałe podobieństwo, estetyczny wymiar piękna.
Według Augustyn piękno jest imieniem własnym Boga, co pokazuje wewnętrzną
jedność i prostotę Boga, który identyfikuje się ze swoimi atrybutami. W takim pojmowaniu Bóg nie jest więc piękny, ale jest Pięknem. Dodatkowo, jak to zauważa Bruno Forte,
dla Augustyna, „Bóg jest Pięknem ostatecznym i zwycięskim55, bowiem w każdej rzeczy
prawdziwie pięknej objawia się jako racja, źródło i miara”56, a jako Najwyższe Piękno,
ma przy założeniu, że się Go odkryje, większą siłą przyciągania niż każde inne piękno.
Warto zauważyć, że młody Augustyn był zafascynowany estetyką starożytnych filozofów,
natomiast nawrócony Augustyn pełniący urząd biskupa w centrum swojej myśli stawia
Chrystusa, ewangelię i Kościół, ale nie zostawia swoich estetycznych inklinacji. Bardzo często
mówi o pięknie Chrystusa do którego odnosi słowa Psalmu nazywając Go „najpiękniejszym
z synów ludzkich” (Ps 45 3). Chrystus jest dla Augustyna formą każdego piękna, bo przez
Niego wszystko się stało i w Nim, Wcielonym Synu Bożym, piękno Boga stało się namacalne
i widzialne dla ludzkich oczu. We Wcieleniu Chrystus uczynił wszystkich jednością w sobie57,
wyprowadził ludzi z rozbicia i podziału 58, aby „stawali się jedno, cieszyli się jednością i pozostali jedno”59, uczestnicząc w jednej miłości i jednej chwale. Pamiętamy, że dla Augustyna
„jedność jest formą każdego piękna”60. Połączenie bóstwa i człowieczeństwa w Chrystusie
wprowadza człowieka rozdartego wewnętrznie i całą podzieloną ludzkość do spokoju Bożej jedności i do Bożego porządku61. We Wcieleniu Augustyn odkrywa harmonię, która jest
też kategorię estetyczną. Ta harmonia jest argumentem estetycznym na rzecz Wcielenia,
bowiem w Chrystusie między Jego boskością a naszym człowieczeństwem tworzy się więź
doskonała i paradoksalna zarazem. Jest to harmonia i jedność, które nie były do pomyślenia
dla filozofów starożytnych i stanowią one oryginalność i piękno chrześcijaństwa. W tajemnicy Wcielenia Bóg harmonizuje się z człowiekiem, aby wydobyć go z brzydoty nieporządku
i wprowadzić w swój świat niezmiennego i fascynującego piękna. We Wcieleniu Syn Boży
utworzył sobie pośród ludzi na ziemi „skromny dom” i przywdział „tunikę ludzkiej skóry”,
aby człowiek został napełniony miłością i uzdrowiony, a w konsekwencji przeniesiony do
Bożego świata niewyrażalnej chwały62.
Wrażliwość i wiara Augustyna zatrzymuje go także przed zdeformowanym na krzyżu
Chrystusem. Piękno Chrystusa cierpiącego i umierającego na krzyżu jest większe niż wszystko inne, gdyż jest to piękno miłości. „Chrześcijanie nie kochają w Chrystusie ukrzyżowanego
ciała ani przebitego boku, ale miłość, która przez to ciało i przez ten przebity bok się wyraża”63. Tak objawia się miłość radykalna i bezinteresowna, którą ofiaruje Chrystus sprawiedliwy umierający za niesprawiedliwych, Chrystus piękny dający siebie za brzydkich64. „On jest
piękniejszy niż synowie ludzcy, trzeba tę urodę tym bardziej podziwiać i kochać im mniej
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ma ona wspólnego z pięknem ciała”65. Paradoksalne jest to, że im bardziej objawia się On
jako zdeformowany i brzydki, tym bardziej kocha i godzien jest miłości66. W Bogu na krzyżu
i bez wdzięku objawia się najgłębsza prawda o życiu i tajemnicy piękna. Tu chrześcijanie
odnajdują syntezę piękna i prawdy67 i to jest nowy kształt estetyki. Jej „istotą i kluczem do
zrozumienia jest miłość”68. Starożytne kategorie piękna zostają przekroczone. Prawdziwy
blask i prawdziwe piękno nie jest pięknem zewnętrznym, ale pięknem treści i pięknem
duszy. Estetyka ucieka od estetyzmu. „Paradoksem jest to, że wyrazem najwyższego piękna
jest zapomnienie o swoim pięknie”69. W ujęciu Augustyna Chrystus objawia prawdziwe
Boże piękno, udziela go ludziom i prowadzi do niego.
***
Estetyka teologiczna świętego Augustyna, biskupa Hippony wydaje się ciągle mało
znana i niedowartościowana. Jest on spadkobiercą wielkiej starożytnej teorii piękna
i obficie korzysta z myśli pitagorejczyków, Platona i neoplatoników oraz stoików, jednak
po spotkaniu z chrześcijaństwem i nawróceniu jego myśl nabiera głębi i oryginalnego
chrześcijańskiego charakteru. Myśliciel z Hippony dostrzega elementy subiektywne
i obiektywne w kategoriach estetycznych, a jednak podkreśla, że rzeczy podobają się,
ponieważ są piękne. W jego ujęciu każde piękno, nawet najmniejsze, w tym piękno ciała,
jest dowartościowane i cenne, jednak zadaniem piękna niższego rzędu jest zawsze prowadzenie ku górze, do wyższego piękna. Jest to droga wstępowania od tego co cielesne,
do tego co duchowe (per corporalia ad incorporalia), od tego co zewnętrzne do tego
co wewnętrze, od formy do treści. Piękno u niego nie jest zawieszone w subiektywnej
świadomości odbiorcy, ale ma swoje źródło, fundament i swoją miarę. Ono wychodzi od
Boga i ma do Niego prowadzić, inaczej staje się nudne, banalne i niespokojne. Piękno
niższe jest ambiwalentne, gdyż może zatrzymać na sobie i nie pozwolić człowiekowi
na poznanie wyższego piękna, które jako jedyne broni przed zafiksowaniem na tym co
mniejsze. Człowiek w swej strukturze metafizycznej jest nastawiony na piękno, tęskni za
nim, szuka go i kocha to co piękne. Jest to jakaś reminiscencja utraconego raju i kontemplacji pięknego Boga. Z drugiej strony zachwyt nad pięknem broni przed nudą i pustką,
bo kochamy to co piękne, a miłość jest przecież życiem duszy.
Augustyn wzywa i dziś do podjęcia drogi piękna, do wstępowania wzwyż, bo prawdziwe piękno jest z Boga i Bóg jest Najwyższym Pięknem, bez którego, jak pisał Dostojewski,
nie warto żyć na świecie70 i które pociąga ku sobie i zbawia71.
Piotr Turzyński
De civitate Dei 17, 16: CC 48, 595.
Por. Sermo 44, 4: CC 103, 584.
67
Por. J. Szymik, Theologia Benedicta, t. 1, Katowice 2010, s. 101.
68
Por. P. Turzyński, dz. cyt., s. 369.
69
Tamże.
70
Zob. F. Dostojewski, Biesy, tłum. T. Zagórski, Warszawa 1958, s. 465.
71
F. Dostojewski, Idiota, tłum. J. Jędrzejewski, Warszawa 1971, s. 424.
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Wzdłuż Radomki – Jankowice

O

Aleksander
OLSZEwski

d wielu lat wiosenno-letnie miesiące spędzam w podradomskiej wsi Jankowice.
Wieś należy do gminy Jedlińsk i jest położona na prawym brzegu rzeki Radomki
na trasie Jedlińsk – Przytyk. Drogą tą biegnie również ścieżka rowerowa, zachęcam
więc do wypróbowania tej trasy i do rozejrzenia się po okolicy. Wydawać by się mogło,szczególnie przejeżdżając szybko asfaltową drogą, że nic szczególnego w tej okolicy
nie ma, a to nieprawda. Okolica, a zwłaszcza łąki wzdłuż Radomki, są ostoją różnorodnego ptactwa, które każdej wiosny podglądam. W tej okolicy zaczynał swoją przygodę
przyrodniczą Artur Tabor. We wsi Gulin ten znany polski fotograf podglądał sowy uszate.
Zginął tragicznie w 2010 r. spadając ze skały w Mongolii przy realizacji kolejnego filmu
przyrodniczego. W czasach zaś Księstwa Warszawskiego (1809) generał J. Zajączek
stoczył właśnie w tej okolicy przegraną bitwę z wojskami austriackimi dowodzonymi
przez generałów arcyksięcia Ferdynanda – Mondeta i Mohra. Zajączek stracił około 1000
żołnierzy, w tym było 600 zabitych i 400 wziętych do niewoli. Przyczyną przegranej był
brak współpracy między dowódcami. Na mojej posesji w trakcie prac porządkowych
moja wnuczka Pola znalazła monetę z tego okresu. Pomnik w formie kamiennego krzyża
upamiętniający pochówek kilkuset żołnierzy znajduje się na początku trasy. No i kościół
w Jankowicach, który jest niemym świadkiem tych i wielu innych historycznych zdarzeń,
ma ciekawą historię i zaprasza do odwiedzin.
Chciałbym zapoznać Państwa z jego historią.
Parafia była erygowana w 15 wieku. Kościół, pierwotnie drewniany, powstał około
1470 r.
Obecny kościół murowany pw. św. Mikołaja, z fundacji Jana Saryusza Skórkowskiego
chorążego opoczyńskiego i ks. Józefa Żeglickiego kanonika łowickiego, według projektu
arch. Piotra Perkowskiego, rozpoczęto budować w 1782 r., a dokończono w 1787 r. i 23
września tego roku kościół poświęcił ks. kan. Marcin Porczyński – proboszcz z Jedlińska.
W połowie dziewiętnastego wieku stan kościoła był już tak kiepski, iż groziło to likwidacją parafii, o czym wiemy z pisma biskupa sandomierskiego Joachima Goldmana
do parafii. Zmobilizowani pismem biskupa parafianie rozpoczęli remont w 1852, a zakończyli w 1858 r. W roku 1876 miał miejsce pożar plebanii, przeniesiony z pożaru stajni
dworskich znajdujących się obok, w jej miejsce powstała murowana plebania podczas
bytności w Jankowicach ks. Marcina Radkowskiego. Kościół to budowla jednonawowa
w stylu barokowo-klasycystycznym, z wieżą na podstawie sześcioboku. Elewacja frontowa posiadała po bokach małe wieżyczki, których aktualnie nie ma. W wieży znajduje
się dzwon pochodzący z dawnego kościoła oo. Pijarów z Radomia. Wnętrze kościoła
było pierwotnie wyposażone w 5 ołtarzy, ambonę oraz chór. Ołtarz główny istniejący
do dziś powstał w 1872 r. wykonany został z kamienia pochodzącego z kamieniołomów
Janikowskich,figury świętych Stanisława i Wojciecha biskupów, powstały w kamieniołomach w Kunowie. Ołtarze boczne posiadały obrazy, z których trzy są w istniejących
ołtarzach. Najcenniejszymi są obrazy św. Mikołaja biskupa, św. Tekli męczennicy,
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św. Józefa Oblubieńca. Dzwonnicę wybudowano w roku 1878 i do jej powstania posłużyła
cegła, która poprzednio była posadzką w kościele. Kościół zaś zyskał nową posadzkę
wykonaną z kamienia szydłowieckiego.
W takim stanie kościół dotrwał do początku wieku XX. W okresie 1905–1910 kościół
poddano malowaniu, którego od lat nie było, prezbiterium uzyskało freski wykonane
przez Kazimierza Alchimowicza. Nawa główna kościoła zaś w roku 1958 zyskała plafon
poświęcony Matce Boskiej, a na ścianach bocznych powstały wizerunki czterech ewangelistów, które zostały namalowane przez Jerzego Hoppena z asystentami Zygmuntem
Klaryską i Leonardem Januszkiewiczem. W tym też z czasie murarze z Przytyka uwypuklili
cechy stylu stanisławowskiego w kościele na jego frontonie. W 1963 r. zakupiono u Jana
Felczyńskiego w Przemyślu 3 dzwony. Trzeba wspomnieć, iż w czasie okupacji z kościoła wywieziono dzwon główny. W kościele znajduje się 6 feretronów o rożnej wartości
artystycznej: są to Anioł Stróż, św. Tekla, św. Józef, św. Mikołaj, Pan Jezus i Matka Boska.
Ambona została wybudowana w roku 1858, a rozebrana w 1994. Chór pochodzi z roku
1864, wykonany w fabryce Popkiewicza w Żelechowie. Na cmentarzu grzebalnym znajduje się kaplica murowana w stylu neogotyckim. a w krypcie pochowano zasłużonego
dla parafii ks. A. Prügla. W ołtarzu kaplicy znajduje się wizerunek Pana Jezusa.
Ponieważ kościół nigdy wcześniej nie był konsekrowany, uroczystość ta odbyła się
23 września 1958 r. Kościół konsekrował bp sandomierski Piotr Gołębiowski. W 1979 r.
świątynię poddano kolejnej gruntownej restauracji ks. Stanisława Kuli, dostosowując go
do liturgii posoborowej.
Z parafii pochodził biskup krakowski Karol Wincenty Saryusz Skórkowski, urodzony
w Jankowicach w 1768 r., a zmarły na wygnaniu w Opawie w 1851 r.
Do parafii należą następujące wsie: Bród, Górna Wola, Gustawów, Gutów, Jankowice,
Ludwików, Sosnowica, Sukowska Wola, Żabia Wola.
Aktualnym proboszczem jest ks. Andrzej Dwojakowski, za jego działalności, w przeciągu
dwóch lat zostało odnowione wnętrze kościoła, dzwonnica oraz wykonano konserwację
polichromii w prezbiterium. Przeprowadzono również analizę techniczną posadowienia
kościoła jak również dokonano wymiany pokrycia dachu. To bardzo dużo jak na tak krótki
okres urzędowania.
Wyposażenie kościoła
Bardziej szczegółowo chciałbym się odnieść do poszczególnych obiektów, które znajdują
się w kościele, a wiążą się z twórcami lub warsztatami, w których powstały.
Ołtarz Główny
Jednym z najciekawszych obiektów w kościele jankowickim jest ołtarz główny. Powstał on
w 1872 za bytności proboszcza ks. Radkowskiego. Poprzedni ołtarz przeniesiono i obecnie jest jednym z ołtarzy bocznych. Nie wiadomo kto projektował nowy monumentalny
ołtarz, którego forma ma charakter antycznej bramy i nawiązuje do stylu klasycznego,
a głównymi elementami są kolumny o pięknych kapitelach w stylu korynckim dźwigających marmurowy portyk, muszę tu powiedzieć, że wszystkie kamienne elementy są
pomalowane farbą, pomiędzy kolumnami zostały umieszczone dwie kamienne statuy
biskupów Stanisława i Wojciecha wykonane w kamieniołomach janikowskich. Aktualnie
w centrum ołtarza znajduje się obraz Matki Boskiej Częstochowskiej namalowany przez
artystę K. Borowskiego z Krakowa w 1948 r. (wcześniej istniał ponoć wizerunek Matki Boskiej
Częstochowskiej namalowany w 1880 r.), zasuwany obrazem św. Mikołaja autorstwa Zofii
Szymanowskiej-Lorentowicz. Trzeba wspomnieć, że według legendy mieszkańcy Janikowa
to potomkowie rodzin włoskich sprowadzonych przez królową Bonę. Po nich mają talent
do rzeźbienia w kamieniu. Niegdyś robiło to wielu. W tym ośrodku powstały wymienione
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Ołtarz prawy
Pierwotnie posiadał obraz Biskupa Mikołaja namalowany przez Zofię Szymanowską-Lorentowicz. Aktualnie, jak wcześniej wspominałem, znajduje się on w ołtarzu głównym,
a na jego miejscu umieszczono obraz św. Józefa Oblubieńca piastującego na ręku Dziecię Jezus namalowany przez artystę z Warszawy w roku 1866 (nazwisko nieznane). Na
szczycie ołtarza w owalnej złoconej ramie znajduje się wizerunek św. Agaty, wykonany
prawdopodobnie przez malarza Kopińskiego z Radomia.
Kilka słów o autorce obrazu św. Mikołaja biskupa znajdującego się w ołtarzu głównym jako zasuwa. Zofia Szymanowska była przyrodnią siostrą Celiny Mickiewiczowej.
Zofia była małym dzieckiem, kiedy straciła ojca, kształcono ją w muzyce i malarstwie. Na
dalszą edukację zostaje wysyłana przez matkę do Drezna. Mając lat dwadzieścia, straciła
matkę. Podejmuje decyzję o pozostaniu zagranicą celem poświęcenia się malarstwu,
osiada w Dreźnie. W roku 1848 przenosi się do Paryża, gdzie zamieszka w domu Mickiewiczów. Dłuższy czas spędziła też we Włoszech jako towarzyszka i opiekunka córki
Mickiewiczów – Marii.
W Rzymie poznał ją poeta Teofil Lenartowicz i po jakimś czasie postanowili się pobrać.
Małżeństwo to żyło w raczej w biedzie,w roku 1863 urodził się im syn, który niebawem
zmarł. Zofia Lenartowiczowa pracowała w tym czasie wiele jako malarka, pomagając
swymi zarobkami w utrzymaniu rodziny. W owym czasie wyrażano się z uznaniem o jej
talencie i charakterze. Funkcjonują dwie informacje o pochodzeniu obrazu: jedna mówi,
ze powstały we Florencji obraz został podarowany przez Leona Szymanowskiego – brata
artystki około 1860 r., a druga, że obraz św. Mikołaja nabył kuzyn matki Fryderyka Chopina – pan Krzyżanowski i ofiarował go kościołowi. Z rodziny Krzyżanowskich pochodziły
matki Fryderyka Chopina i Dionizego Czachowskiego – właściciela Gutowa i naczelnika
powstania styczniowego,pochowanego pierwotnie w Bukównie; w okresie międzywojennym przeniesiono jego prochy do Radomia, gdzie wybudowano mu mauzoleum,
zniszczone przez Niemców i odbudowane po wojnie na Placu Koszarowym. Obok
dawnego miejsca pochówku Czachowskiego w Bukównie znajduje się piękny nagrobek
rodziny Krzyżanowskich wykonany w piaskowcu w Dreźnie w stylu empire. Pomnik ten
to najpiękniejszy nagrobek na tym cmentarzu, wymaga jednak pilnej konserwacji.
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rzeźby. Nie znamy ich autora. Twórca mógł też pochodzić z pracowni Tomasza Huttera
(ur. 1696 r. – zm. 1745 r.) rzeźbiarza późnego baroku pochodzącego z Bawarii, który na
tym terenie aktywnie pracował i pozostawił wielu uczniów. Najwybitniejsze jego dzieła
znajdują się w pałacu w Czyżowie Szlacheckim – wiosce położonej 25 km od Sandomierza.
Rzeźby z ołtarza nie posiadają jednak cech barokowych, bliżej im do formy klasycyzującej.
Naśladownictwo uczniów T. Huttera utrzymywało się na tym obszarze przez ponad
pół wieku po śmierci artysty.
Na froncie mensy ołtarza znajdowała się rzeźba pelikana karmiącego swym ciałem
pisklęta, jest to alegoria ofiary mszy św. W górnej części na portyku znajdowały się dwa
kamienne wazony oraz dwa anioły pochodzące z wyposażenia poprzednio istniejącego
kościoła. Ołtarz ten to niewątpliwie wybitne dzieło sztuki kamieniarskiej. Sadzę, że niewiele
jest tego typu obiektów na ziemi radomskiej. Wszystkie elementy, poza figurami świętych
biskupów, powstały w bardzo znanych kamieniołomach kunowskich. Kamieniołomy kunowskie funkcjonowały do połowy XIX w. i dostarczały ogromnej ilości materiału do budowli warszawskich, z których bardzo wiele stało się cennymi zabytkami. Piaskowce kunowskie
wykorzystano przy budowie i dekoracji Pałacu Łazienkowskiego (wg projektu Dominika
Merliniego). W roku 1949 dokonano remontu zabytkowego żyrandola i przerobienia go
na elektryczny (dokonał tego pochodzący z Jankowic J. Paluch). W 1963 r. powstało nowe
tabernakulum wykonane przez złotnika z Radomia Jana Opryszko.
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Teofil Lenartowicz
Urodził się 27 lutego 1822 r. w Warszawie. Po studiach prawniczych rozpoczął pracę
w Sądzie Najwyższym. Debiutował jako poeta w 1841 r. Towarzyszył Oskarowi Kolbergowi w jego wyprawie do Galicji, przyjaźnił się z Ignacym Komorowskim, kompozytorem,
który napisał muzykę do niektórych wierszy Lenartowicza. Prosta i melodyjna poezja,
stylizowana na ludowość, zyskała mu uznanie ze strony Cypriana Norwida, Ignacego
Kraszewskiego, Marii Konopnickiej, później Jana Kasprowicza, Stefana Żeromskiego aż
po Marię Pawlikowską-Jasnorzewską. W 1849 r. napisał słowa kolędy „Mizerna, cicha”.
W 1851 r. Lenartowicz wyemigrował z kraju. W Paryżu poznał Adama Mickiewicza, Józefa
Bohdana Zaleskiego, ostatecznie osiadł we Florencji. Ożenił się z Zofią Szymanowską.
Teofil Lenartowicz zmarł 3 lutego 1893 r. we Florencji. Ciało poety sprowadzono do
Krakowa i pochowano w krypcie zasłużonych Polaków na Skałce.
Ołtarz lewy
Ołtarz ten po wyremontowaniu został wyposażony w obraz św. Tekli podarowany przez
dziedzica Jankowic Michała Saryusza Skórkowskiego, pochodzący z Włoch nieustalonego
autorstwa prezentuje wysoki poziom artystyczny. Pierwotnie znajdował się w mieszkaniu
ojca Michała Saryusza Skórkowskiego – Jana Saryusza Skórkowskiego, o czym wspomina
biskup krakowski Karol Wincenty Saryusz Skórkowski, urodzony w Jankowicach i pamiętający zabiegi,zresztą skuteczne, ojca w Rzymie o ustanowienie odpustu św. Tekli.
Z chwilą zaistnienia tegoż podarował obraz do kościoła. Fakt ten został potwierdzony
przez biskupa krakowskiego Karola Wincentego Skórkowskiego w roku 1847 w Opawie.
Obraz pochodzenia włoskiego przypuszczalnie z połowy XVII w. wymaga konserwacji.
Malarstwo ścienne
Prezbiterium ozdabiają dwa obrazy pędzla Kazimierza Alchimowicza: „Cud w Kanie
Galilejskiej” – po prawej stronie i „Ostatnia Wieczerza” – po lewej. Aktualnie trwa konserwacja tego cennego fresku przez specjalistów z Katowic. Na ścianach pod oknami
znajdują się portrety czterech Ewangelistów: św. Łukasza, św. Jana, św. Marka i św. Mateusza wykonane przez artystę urodzonego na Litwie po wojnie zamieszkałego w Toruniu.
– Jerzego Hoppena. Jego autorstwa są również dwa plafony, na jednym, utrzymanym
w tonacji błękitnej i delikatnej pomarańczowej,jest adoracja Najświętszego Sakramentu
przez aniołów, na drugim: Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny z napisem zaczynającym się od słów: Magnificentissium Deus wykonane również przez J. Hoppena i jego
asystentów. W kościele znajdują się tablice poświęcone fundatorom i budowniczym:
ks. Żyglickiemu 1787–1792 – budowniczemu kościoła (strona lewa); ks. Głuchowskiemu
1860 – restauratorowi kościoła (strona prawa).
Kazimierz Alchimowicz urodził się 20 grudnia 1840 r. w położonej na Wileńszczyźnie
miejscowości Dziembrów. Dzieciństwo spędził w Wilnie, gdzie ukończył szkołę. W młodości
pełnił funkcję zarządcy majątku ziemskiego. Jego spokojną egzystencją zburzył wybuch
powstania – Alchimowicz brał udział w walkach wyzwoleńczych, za co został zesłany do
Wierchutorii za Uralem. Artysta spędził tam kilka lat, które upłynęły mu na ciężkiej pracy
oraz tworzeniu amatorskich rysunków o tematyce religijnej. Po pewnym czasie jego prace
zaczęły się cieszyć tak dużym zainteresowaniem ze strony towarzyszy niedoli, że malarz
postanowił je sprzedawać, by polepszyć swoje warunki życia. Około 1869 r. Kazimierz
Alchimowicz powrócił z zesłania i zapisał się do warszawskiej Szkoły Gersona. W 1873 r.
artysta kontynuował edukację w monachijskiej akademii, gdzie uczył się pod kierunkiem
Aleksandra Wagnera. Już wtedy jego prace cieszyły się uznaniem znawców sztuki, o czym
świadczą zdobyte przez malarza wyróżnienia i medale. Od 1876 r. Alchimowicz przebywał
we Francji. Działania artysty skupiały się wtedy głównie na tworzeniu obrazów i wy-
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stawianiu powstałych już prac, jak również ozdabianiu porcelany i fajansu. Pod koniec
lat siedemdziesiątych dziewiętnastego wieku malarz przyjechał do Warszawy, w której
postanowił zostać na stałe. Artysta miał już wtedy wiele interesujących pasji – oprócz
malarstwa i zdobnictwa porcelany zajmował się on także rzeźbieniem w drewnie. Od
1890 r. Kazimierz Alchimowicz próbował swoich sił także w roli pedagoga ucząc rysunku
w prywatnej szkole malarstwa i rzeźby B. Poświkowej.
Dzieła Kazimierza Alchimowicza były wielokrotnie chwalone przez krytyków, artyście przyznano także kilka znaczących nagród za udział w konkursach malarskich. Do
najważniejszych osiągnięć można zaliczyć zdobycie pierwszej nagrody w konkursie
im. W. Gersona, przyznanie złotego medalu w Berlinie oraz otrzymanie najwyższego
lauru w Petersburgu. Obrazy Alchimowicza były też nagradzane podczas konkursów
organizowanych przez „Tygodnik Ilustrowany”. Prace Jego cieszyły się dużym zainteresowaniem publiczności, o czym świadczą liczne wystawy, które odbywały się w Krakowie, Warszawie, Monachium, Odessie oraz w Wiedniu. Kazimierz Alchimowicz uchodził
za patriotę, gdyż miłość do ojczyzny udowodnił nie tylko poprzez udział w powstaniu
styczniowym, ale również za sprawą tematyki historycznej, którą często podejmował
w swej twórczości. Malował on obrazy nawiązujące do wydarzeń minionych, jak „Obrona
Olsztyna” czy wielokrotnie nagradzany „Pogrzeb Gedymina”, lecz nieobce mu były także
tematy bardziej współczesne. Kazimierz Alchimowicz był twórcą fresków, pejzaży, scen
rodzajowych i obrazów o zabarwieniu historycznym. Artysta malował także portrety
oraz dzieła religijne np. kościół w Zakopanem czy katedrę w Lublinie. W latach 1908–1910
wykonał freski dla sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Starej Błotnicy, które obejmowały polichromię ścian i sklepienia nawy głównej, a także naw bocznych. Polichromia jest
wykonana w duchu późnego romantyzmu. Jej dominantę stanowi piętnaście wielkich
malowideł ściennych, ułożonych w dwa cykle. Pierwszy stanowi ewangeliczną opowieść
o życiu, śmierci i triumfie Jezusa Chrystusa w dziesięciu scenach. Drugi cykl poświęcony
jest tematyce maryjnej. Oba cykle zostały umiejętnie włączone w architekturę wnętrza
świątyni. W 1910 r. Alchimowicz namalował również stacje Drogi Krzyżowej. Należy
przypuszczać, że w tym też czasie doszło do realizacji dwóch fresków w Jankowicach
biorąc pod uwagę niewielką odległość między kościołem w Błotnicy a Jankowicami (ok.
8 km). K. Alchimowicz zm. 31 XII 1916 r. w Warszawie.
Następnym twórcą fresków w kościele jest Jerzy Hoppen (ur. 23 III 1891 w Kownie zm.
4 X 1969 r. w Toruniu) – polski malarz, grafik, pedagog, historyk sztuki i konserwator.
Twórca graficznej „Szkoły wileńskiej”. W roku 1913 kształcił się w Akademii Szkół Pięknych
w Krakowie, a w latach 1914–1917 w Szkole Szkół Pięknych w Petersburgu. Następnie
na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Stefana Batorego w Wilnie (od 1921). W latach 1924–1925 kontynuował naukę w Académie Colarossi w Paryżu. W 1934 otrzymał
dyplom artysty plastyka na WSP USB w Wilnie. Od 1925 pracował jako nauczyciel w szkolnictwie Wileńskiego Towarzystwa Artystów Plastyków; od 1931 adiunkt, a do 1939 docent na WSP USB w Wilnie, gdzie kierował zakładem grafiki. W latach 1940–1942 był
wykładowcą w Litewskiej Akademii Sztuki w Wilnie i pracownikiem Państwowego
Muzeum Sztuki (1944–1946). Po wojnie, od 1946, był profesorem na Wydziale Sztuk
Plastycznych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu i kierownikiem tamtejszego
zakładu grafiki (do 1961 r.). Wystawiał od 1922 w Wilnie i w Warszawie. Uczestniczył
w szeregu ogólnopolskich wystawach graficznych oraz w prezentacjach sztuki polskiej
za granicą. W 1924, 1925 i w 1927 wydał 3 teki akwafort Starego Wilna. W 1967 odbyła
się w Toruniu wystawa indywidualna jego prac. Artysta Jerzy Hoppen do pracy w Jankowicach przystąpił w roku 1958 wraz ze swoimi asystentami Zygmuntem Klaryską oraz
Leonardem Januszkiewiczem. Przedmiotem ich pracy był plafon, wizerunki czterech
ewangelistów,12 krzyżyków oraz projekt witraża Matki Boskiej Ostrobramskiej. Można
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przypuszczać, że z tego okresu pochodzą malowane obramowania fresków na ścianach.
Asystenci Hoppena mają również bogate biogramy i pochodzą z Litwy .
Często podróżujemy daleko zwiedzając ciekawe zabytki,muzea,kościoły na różnych
kontynentach, poszukujemy doznań i wrażeń nie zdając sobie sprawy, że tuż obok jest
interesująca krajobrazowo i kulturowo przestrzeń. Obcując z bogactwem przyrody,historii i kultury materialnej doliny rzeki Radomki doświadczyłem dużej przyjemności
w jej studiowaniu. Mam nadzieję, że niektórzy z Państwa po przeczytaniu tego tekstu,
zechcą bliżej zainteresować się tym, co znajduje się blisko ich miejsca zamieszkania
i mogą poznać interesującą historię.
Tekst opracowałem na podstawie dokumentów znajdujących się w parafii oraz not
biograficznych w wikipedii. Artefakty, z którymi mamy do czynienia w okolicy, mogą
być podstawą do różnego rodzaju badań z zakresu sztuki, konserwacji, przyrody oraz
archeologii. Jeszcze raz polecam zwiedzanie okolicy. Dla mnie poznawanie historii bliskich mi miejsc było fascynującą przygodą intelektualną.
Aleksander Józef Olszewski

Autor, profesor zwyczajny, Dziekan Wydziału Sztuki Uniwersytetu TechnologicznoHumanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
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TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ IKONY
W MALARSTWIE MAŁGORZATY DAWIDIUK
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ermin ikona (greckie eikon) – znaczy wizerunek, portret. Tym terminem określano wyobrażenia Chrystusa, Matki Boskiej i Świętych od czasu gdy na obszarze Bizancjum kształtował
się wizerunek chrześcijański. Były to obiekty malowane, rzeźbione, przenośne lub nie.
Dzisiaj termin ten jest odnoszony najczęściej do malarstwa sztalugowego, fresku, mozaiki.
Na prawosławnym Wschodzie najważniejszym obrazem była ikona Jezusa Chrystusa1.
Uznana za wizerunek nie sporządzony ludzką ręką, powstała jeszcze za jego życia. To Veraicon – płótno z odbiciem twarzy Chrystusa. Ortodoksyjny kościół prawosławny naucza, że
ikona ta jest następstwem boskiego Wcielenia Chrystusa i jako taka tkwi w samej istocie
chrześcijaństwa. Ponieważ oddaje rysy Boga – Człowieka, stała się podstawą chrześcijańskiej
ikonografii. Jako główny obiekt adoracji umieszczana jest w świątyni w centralnym punkcie
ikonostasu lub na „wysokim miejscu” (wyniesiony tron biskupi) – miejscu, które od Sw. Piotra
Aleksandryjskiego staje się punktem koncentracji uwagi i energii modlitewnej. Natomiast
pierwsze ikony z wyobrażeniem Najświętszej Marii Panny tradycja przypisuje św. Łukaszowi
Ewangeliście. (Najstarszy przekaz historyczny dotyczący ikon św. Łukasza pochodzi z VI w.).

Małgorzata Dawidiuk, Ikona ŚWIATŁO II, 2010, techn. własna, 100x150 cm
1
Informacje dotyczące teologii ikony w rozwoju historycznym podaję za: Leonid Uspienski,Teologia ikony, W-wa 2009; Paul
Evdokimow,Sztuka ikony. Teologia piękna, W-wa 1999; Paweł Florenski, Ikonostas i inne szkice, W-wa 1984; Jerzy Nowosielski, Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze,Kraków 2013; Zbigniew Podgórzec, Wokół ikony.Rozmowy z Jerzym
Nowosielskim. W–wa 1985.
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Znane są trzy typy wyobrażeń Madonny: Umilenije – Eleusa, tj. miłościwa, współczująca;
Hodigitria – ta która jest przewodniczką w drodze; i trzeci typ, który w przedstawieniu Matki
Bożej z Dzieciątkiem podkreśla boskość Dzieciątka. Po tych pierwszych pojawiają się też ikony
przedstawiające apostołów, proroków, męczenników.
Zasady określające treści i charakter malarstwa ikonowego określano na Soborach
Powszechnych: Sobór Piąto-Szósty w 692 formułuje reguły/kanony wg których ocenia się
ikonograficzną treść wizerunku i metody jego tworzenia. Na VII Soborze Powszechnym
w 787 r. zdefiniowano istotę kultu obrazów.
Najbardziej interesująca z punktu widzenia naszych zainteresowań jest treść kanonu
82 Soboru Piąto-Szóstego. Określono w nim treść wizerunków i główne zasady dotyczące
formy precyzując kierunek rozwoju wyobrażeń tak jak je pojmuje Kościół. Przedstawienie
samego faktu historycznego nie wystarcza by wizerunek stał się ikoną – twierdzą Ojcowie
Kościoła. Np. wizerunek Chrystusa jako portretu człowieka który żył w określonym czasie
historycznym, nie wystarcza. Dopiero takie jego przedstawienie, w którym dwie jego natury boska i ludzka, a więc osobowa jedność, umożliwiają rozpamiętywanie boskiej chwały
Chrystusa, a z jego portretu czynią ikonę. Ukrzyżowanie, częsty temat malarstwa ikonowego,
którego forma wynika ze spirytualizmu właściwego religiom Wschodu i ich wizji świata oraz
z doświadczeń malarskich realizmu helleńskiego – czynią z tego tematu centralną figurę
wyobrażenia Chrystusa.
Ikona, która miała odzwierciedlać nową religię nie mieściła się w dawnych, helleńskich
formach. Wymagała wypracowania nowego stylu który ukazywał by to co jest dostrzegalne zmysłowo i równocześnie to co stanowi duchową treść wyobrażenia. Wypracowywane
formy nowego języka malarskiego oceniane były zgodnie z regułami kanonu 82 – zgodność
wyobrażenia z Pismem, definiują równocześnie na czym ta zgodność polega i oceniają jak
sztuka za pomocą obrazów i form może umożliwić kontemplację Boga. Leonid Uspienski
zwraca też uwagę, że ikona nie ilustruje Pisma, ale jest mu równa w przekazywaniu sensów.
Obraz posiada bowiem możliwości którymi słowo nie dysponuje: bezpośrednią formę, która
jest szersza i zarazem bardziej zwięzła niż uogólnienie słowne. Ma więc tak rozumiana ikona
możliwość by w syntetyczny sposób ukazać to – co wyraża liturgia. Takie ścisłe określenie
form ikony przez kanon sprawiło, że jest ona w swojej esencji niezmienna w stosunku do
rzeczywistości transcendentnej.
Kanon 82 określa też sposób tworzenia. Podkreślano w zapisach, że ikona jest odtwarzaniem boskiej kreacji świata, procesem materializowania i ujawniania prawdy o nim, a ikonograf tylko powtarza ten proces. Malowanie ikony rozpoczyna się od przekształcenia deski
w powierzchnię do malowania, na którą twórca kładzie warstwę kleju, pokrywa ją płótnem
i warstwą alabastrowego pudru. Na tak przygotowaną deskę nanosi rysunkowy schemat,
rytuje go, następnie maluje farbami zrobionymi z naturalnych proszków. Kolor nakłada
gładko, bez widocznych pociągnięć pędzla. Z trzech nałożonych warstw farby wierzchnia
jest najjaśniejsza „ozłocona światłem”. Bowiem to co najistotniejsze określa formę i jest najbardziej rozświetlone. Gotowe malowidło ikonograf pokrywa olejem lnianym wymieszanym
np. z żółtym bursztynem.
Malarstwo ikonowe pisze Florenski to najczystszy wyraz sztuki w którym zawsze jedno wynika
z drugiego, zarówno substancja jak i powierzchnia, zarówno rysunek jak i przedmiot, zarówno
jego przeznaczenie jak i warunki jego kontemplacji.2
Z rozwojem malarstwa ikonowego wiąże się powstanie podręczników dla malarzy ikon.
Hermeneje – określają nie tylko proces tworzenia, ale i sposób życia malarza, właściwości
powierzchni deski, sposób kładzenia i konsystencję farby, składniki wiążące farbę, oczywiście
wszystko zgodnie z zapisami w kanonie. Paweł Florenski pisze o kanonie iż w sztuce teurgicznej jest jej wyzwoleniem, bo prawdziwa sztuka dąży do wyrażonej artystycznie prawdy rzeczy,
2

P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, W-wa 1984, s. 189.

jest optymalnym wyrazem prawdy praobrazu, a jego siła pochodzi z jego archetypowego
charakteru (s. 228). Ikona jest rodzajem okna przez które widać praobraz. Okno to znajduje
się między dwoma przestrzeniami. Przy takim usytuowaniu, w ikonie odbija się dwoistość
między światem niebiańskim i ziemskim. Złoto, które w ikonie zarezerwowane jest dla świata
niebiańskiego tworzy granicę wewnątrz ikony. Ta granica oddzielając – równocześnie łączy,
a wizerunkowi przywraca jedność. W przestrzeni obrazu dokonuje się połączenie tego co
było rozbite na przestrzeń boską i ludzką, widzialne łączy się z niewidzialnym, odsłania praobraz i utożsamia się z nim.
Teologię ikony opracowali Ojcowie Kościoła na VII Soborze Powszechnym w 787 r. Zdefiniowali także istotę kultu obrazów dopuszczonych w Kościele. Uznano, że cześć oddawana
obrazowi przechodzi na jego prototyp i to ona stanowi o istocie świętego obrazu, który miał
być metodą formułowania i przekazywania tajemnic inaczej niedostępnych świadomości
wiernych. Teologia pewne tajemnice określa słowem, ale tylko ikona dzięki swej formie
malarskiej może przekazać to, czego nie może myśl dyskursywna. Strukturą malarską, wizją
plastyczną, sposobem kształtowania efektów kolorystycznych, tłumaczenia i przekładania
stosunków przestrzennych na wartości płaskie – ikonograf sprowadza elementy rzeczywistości subtelnej do poziomu rzeczywistości empirycznej. Postanowienia VII Soboru Powszechnego skupiają uwagę na problemach teologicznych. Nie zajmują się formą plastyczną i jej
związkami z istotą charyzmatycznych treści ikony.
Prawosławie, które pod względem mistycznym jest surowe i oszczędne, jest też oporne
wobec wyobrażeń i wszelkiej
iluzji w przedstawianiu postaci
i form. Połączenie elementu
artystycznego i mistycznej kontemplacji daje początek wizji,
której pewien konserwatyzm
w wyrażaniu tłumaczy się eklezjalnym widzeniem tematu.
Stąd wynika stabilność form,
których pozorna sztywność ma
chronić przed subiektywizmem
twórcy. Artysta nie wykracza
poza określenia kanonu nawet
jeśli zmienia rytm kompozycji,
rozkład kolorów nadając własny
charakter malowanemu dziełu.
Ikonograf nie stosuje też światłocienia, głębi ani trzeciego
wymiaru. Kompozycja ukierunkowana jest wzwyż, a całość
podporządkowana płaszczyźnie
deski. Na jej płaskiej powierzchni
zestawienie kolorów i jasnych
plam daje wrażenie odległości.
Nie istnieje też w ikonie chronologia wydarzeń. Akcja rozgrywa się poza granicami czasu
i miejsca czyli wszędzie i przed
każdym. Otwarta forma ikony
Magdalena Dawidiuk, św. Jan Ewangelista, 2009,
wskazuje, że wszystkie jej eletech. własna, 120x80 cm
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menty podporządkowane są wszystkiemu i immanentne wobec wszystkiego. Malarze ikon
są też doskonałymi rysownikami. Kontury figur są wyraźne i jasne. Urozmaicona linia jest
maksymalnie precyzyjna, wydobywa rytm, podkreśla elementy kompozycji. A kiedy pojawia
się kolor jest maksymalnie nasycony i dźwięczny.
Takie malarstwo ma wielką zdolność uzmysławiania transcendencji.
Ikona pełna treściowo i formalnie rozwijała się od VII Soboru powszechnego do XVI wieku.
Jej początki przypadają na okres sporów o miejsce malarstwa w kulcie i życiu duchowym,
rozkwit na okres renesansu Paleologów, w końcu XVI w. zamiera by w połowie XIX w. powrócić
w obszar zainteresowania i zapłodnić nowoczesne myślenie plastyczne.
Malarstwo, które na początku XX w., rozwijało się we Francji i Rosji obok analitycznych
tendencji wykazywało zainteresowanie sztuką innych kręgów kulturowych, sztuką Arfyki,
Dalekiego Wschodu, sztuki prymitywnej, korespondowało też z formalną stroną ikony. Interesujące są w tym aspekcie poglądy Jerzego Nowosielskiego wyrażone w publikowanych
wypowiedziach artysty (wymienione w przypisie1).
Badawczy charakter sztuki nowoczesnej, analityczne tendencje poszczególnych jej nurtów, zgłębianie różnych dziedzin ludzkiego doświadczenia, stwarzają możliwości nowego
rozumienia tych odległych kulturowo obszarów. Obecność ikony w świadomości artystycznej
Zachodu (sugeruje J. Nowosielski) można uznać za jeden z elementów, które wpłynęły na
ewolucję sztuki nowoczesnej. W latach 20. i 30. XX wieku powstają publikacje dotyczące
teologii ikony, szkoły malowania ikon (Ośrodek paryski związany z kręgiem emigracji rosyjskiej). Jerzy Nowosielski wiąże ten wzrost zainteresowań także ze samoświadomością
nadrealistyczną. Nadrealizm uważa rozszerzył (...) granice myślenia w sztuce i stworzył pole do
nowych skojarzeń i nowych sposobów widzenia kultury filozoficznej, duchowej i artystycznej3. Są
sytuacje w sztuce (zwraca uwagę) kiedy cała formalno-racjonalna warstwa obrazów, może
okazać się środkiem dla przekazywania impulsów duchowych. Z doświadczenia wiemy, że
dobry obraz realistyczny, nie obywa się bez organizującej go zasady abstrakcyjnej. W ikonie,
którą z jednej strony cechuje realizm z drugiej duch abstrakcji, dwa światy: charyzmatyczny
i świecki współistnieją na równych prawach.Ikona dzisiaj budzi także zainteresowanie mistyką
i oryginalnością artystycznego wyrazu. Jest w niej jakaś wielka siła, do której nie tylko kościół
prawosławny przywiązuje znaczenie.
Odrodzenie ikony obserwujemy w różnych kręgach wyznaniowych, w świadomości
filozoficznej, teologicznej i emocjonalnej. To odrodzenie oznacza powrót do pełni w której
sztuka zajmuje istotne miejsce, bo w ikonie przeszłość i przyszłość łączą się w teraźniejszości.
II.
C. G. Jung w teorii archetypów (Archetypy i symbole, W-wa 1981), określa ponadkulturowe
wzorce jakimi są archetypy – praobrazami naszej duchowości. Przedrostek pra (praobraz)
wskazuje na jego źródłowy charakter, Słowo, które zgodnie z teologią ikony wciela się w dzieło/ikonę i przez dzieło się objawia.
W tym kontekście – czym są ikony Małgorzaty Dawidiuk?
Myślę, że za Pawłem Florenskim możemy powiedzieć, iż to obrazy–uobecnienia, ponieważ swój przedmiot uobecniają, czynią obecnym. Przedmiot obrazu uobecnienia jest obecny
w samym obrazie – pisze. Obraz, a więc i to co przezeń.4
W obrazie – uobecnieniu, treść zlewa się z formą, byt ze zjawiskiem, któremu artystka
opisując pewien sposób jego istnienia – pozwala się spełnić.
Małgorzata Dawidiuk zajmuje się konserwacją dawnego malarstwa ikonowego (studia na
ASP im. E. Riepina w Petersburgu na Wydziale Malarstwa i Konserwacji – specjalizacja ikona).
3
4

J. Nowosielski, Zagubiona bazylika, Kraków 2013, s. 141.
P. Florenski, Ikonostas i inne szkice, Białystok 1997, s. 119.

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

21

fot. archiwum artystki

MALARSTWO

Wiedzę wyniesioną z Akademii, znajomość programów ikonograficznych i kanonów
określających metody tworzenia, konserwator i malarka wykorzystuje we własnych propozycjach. Tworzy nowe, dla potrzeb kultu ikony przestrzegając zasad, które mieszczą się
w ramach przyjętej w Kościele Prawosławnym wizji obrazu świętego. Równocześnie powstają
oryginalne, własne interpretacje ikon, które mają cechy indywidualnej wizji malarskiej usytuowanej pomiędzy rzeczywistością zmysłową a spirytualizacją. Ikony – Cienie jak je tytułuje,
są zespołem prac, które pozostając w kręgu przekonań artystycznych sztuki naszego wieku,
kreują nowe, współczesne atrybuty świętości i to one są przedmiotem niniejszej analizy.
Prowadząc dialog z tradycją artystka uaktywnia dawne repertuary i środki. Nie stara się
tworzyć dzieł ściśle wg Pisma, ale dąży do stworzenia własnej ikonografii i morfologii. Są te
ikony obrazami o wyrazistej konstrukcji, zdecydowanym rysunku i kolorze oraz specyficznej,
indywidualnej ekspresji, co łączy je z wieloma obszarami sztuki współczesnej, a dla autorki
zdają się także być pewną metodą poszukiwań duchowych, pragnieniem by wyrazić przez
nie „nadrzeczywistość”, nie dającą się zobrazować przez jakiekolwiek proste odwzorowanie.
Ikony – cienie to rozległy czasowo i materiałowo cykl prac, (pierwsze prace noszą datę
2004/2005). Pierwsza seria prac cyklu, to szczególne w formie i wyrazie ikony, realizowane
na deskach już nieprzydatnych w pracach konserwatorskich. Na ich formę składa się historia
sakralnego obiektu z którego te deski są odpadem wraz z pozostałościami i zachowanymi
śladami wcześniejszego istnienia. Wykorzystanie deski decyduje o ekspresji obrazu, bo
twórczy gest autorki determinowany jest także cechami fizycznymi materiału. Małgorzata
Dawidiuk wykorzystuje ślady dawnej malatury, dziury po kołkach, nierówności powierzchni.
Zmiany na powierzchni nieznacznie koryguje nałożonym gruntem dla uzyskania zarysu sylwetki, dodaje otaczający głowę złoty nimb. Otrzymujemy ściśle ograniczoną kształtem deski
przestrzeń – powierzchnię, niekiedy draśniętą jaśniejszą szramą farby z zarysem wydłużonej
sylwetki świętego (?) zwieńczoną jarzącym się w świetle złotym nimbem.
Czy nie jest tak, że poprzestając jedynie na uogólnionej sugestii postaci artystka stara się
dotrzeć do pierwotnego wyobrażenia Boga/Świętego i przez tę formę dojść do obrazotwórczej tradycji, której prefiguracją był obraz nie ludzką ręką uczyniony.

Magdalena Dawidiuk, Bramy niebios, 2012, tech. własna, 90X140 cm
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Czy nie jest tak, że właściwa ikonie dwoistość: duch i materia, świat widzialny i niewidzialny,
przez przywrócenie zniszczonej deski na powrót do życia – ową antynomię przekracza, a jej
oczyszczenie z przypadkowych, biologicznych śladów pierwotnego istnienia, odrzucenie
wielu z tradycyjnych schematów ikonograficznych, tak ją przeorganizowuje, że otrzymuje
nowe życie już na poziomie myślenia abstrakcyjnego. W tej propozycji – ikona staje się znakiem tożsamym z oznaczoną nim rzeczywistością.
Druga seria prac cyklu, to obrazy na płótnie. Malowane Ikony – Cienie nikogo konkretnego
nie przedstawiają, nie są znanymi z tradycji malarstwa ikonowego wyobrażeniami o Bogu
i Świętych, ale zawsze ich uogólnione formy jakaś wewnętrzna konieczność czyni uduchowionymi. Czasem tylko układ postaci na powierzchni płótna przypomina znany schemat
ikonograficzny.
W niektórych obrazach tej serii , podobnie jak w tych wykonywanych na deskach, kawałki
starych, wymienianych w procesie konserwacji płócien wykorzystuje artystka wklejając je
w malowaną powierzchnię. Wklejone fragmenty to jakby praobraz, Veraicon, który nam
przywraca, integrując w ikonie obydwa obrazy, ten archetypiczny i własne wyobrażenia.
W tym procesie, dociekając tajemnicy materii – artystka wyzwala znaczenia i wartości , już
sprawdzone w obszarze kultury.
Ikony – Cienie, 2008–2009, błękitnawe biele i szarości rozjarzone złocistymi ugrami, malowane szerokim duktem pędzla farby grubiej lub cieniej nałożonej rysując w jej warstwie
kontur wydłużonej sylwetki , a miejscowe przetarcia jednoczą wizualne fragmenty wklejone
i nowe. Rozpiętość kolorystyczna w tych obrazach jest mała, lecz ich gradacja niezmiernie
bogata. To jakby wariacje jednego koloru powtarzającego się w różnych natężeniach, za
każdym razem innych, na całej powierzchni płótna.
Święci, 2007–2009, i w tych płótnach pociągnięcia pędzla, z podkładu i grubych warstw
farby wydobywają kontury, światła i cienie. Orkiestracja kolorystyczna tych obrazów zmienia
się. Oranże i złociste żółcienie w jednych ustępują miejsca bielom, szarościom i oliwkowym
zieleniom, które jak krzyk przerywają cynobrowe czerwienie. Także czerń bywa że rozjarza
się czerwienią.
W kolejnej grupie prac, które powstają w latach 2008–2012 farba i kolor stają się głównym
elementem kształtowania obrazu. Wszystko co podrzędne zostało z nich wyeliminowane,
tylko masy barwne harmonijnie dźwięczą ze sobą, wyszukane i coraz trudniejsze do określenia. Czerwień zjawia się w nich jako ton wina, czasem zbliża się do brązów prześwietlonych złotem, złote ugry sąsiadują z karminem albo zgaszonym tonem oliwkowym. Bryły,
przestrzenie, światło i cień – wszystko jest zbudowane z zestawień barwnych. Plam koloru
nie ograniczają linie. Dostrzegalne kontury wynikają z grubszej warstwy farby i gruntu który
kładzie się na krawędzi pędzla. Rysunek i kolor są całkowicie stopione w jedno.
Pojawiające się w ikonach światło jest świeceniem wynikającym z barwy, bowiem światło
jest jej własnością. Obrazy mają słońce w sobie. Farba – materialne podłoże barwy nabiera
nowego sensu, staje się przenośnią materii nasyconej „boskim światłem”, jej świecenie
przybiera charakter religijny. Nad kolorystyczną kompozycją ikony unosi się połysk złotych
nimbów. Światła i refleksy zróżnicowane są nie tylko walorowo, ale też chromatycznie.
Tajemnica takiego rezultatu tkwi w samym sposobie malowania, materialnej konkretności
i całej złożoności malarskiej substancji.
Małgorzata Dawidiuk zajmuje się konserwacją, zna tajemnice poszczególnych barwników,
spoiw, gruntów i podkładów, laserunków i werniksów, wie – że obraz malarski komunikuje
swe treści za pośrednictwem szczególnie skomplikowanej technologii i że to właśnie wynikające z wielowiekowych doświadczeń warsztatowych sposoby malowania, mogą zapewnić
obrazom szczególny blask.
Te dążenia mają też inny, niż warsztatowy powód. W rozmowie opublikowanej w II tomie Sztuki podkarpacia artystka mówi, że w swojej twórczości skupia się na przedstawianiu
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duchowości, a symbol światła, sposoby jego wizualizacji w dziele, są doskonałym medium
opisu tego co nieopisywalne.
W Ikonach – Cieniach, światło ze swej natury przecież amorficzne, kształtuje wszelkie
możliwe formy i przestrzenie, i w ten sposób autorka opisuje naturę absolutu i naturę świata.
Metafizyka światła ma swoją długą historię w tradycji filozoficznej różnych kręgów kulturowych. Także w tradycji biblijnej. Stworzenie świata, pamiętamy, zaczyna się od rozdzielenia
światła od ciemności. W Księdze Genezis (1,3) czytamy „fiat lux”, „niech się stanie światłość”.
W Ewangelii wg św. Jana światło równoważne jest słowu.
Władysław Kopaliński w Słowniku symboli podaje, że światłość symbolizuje wieczność, ducha, szczęście, niematerialność, świętość, objawienie, życie duchowe, Chrystusa, moc twórczą.
Niezwykła pojemność symbolu światła, jego amorficzność i zdolność przybierania różnych
form, czyni go doskonałym obrazem pojęcia transcendencji.
Rozległy czasowo i ilościowo, zróżnicowany tematycznie i materiałowo cykl Ikon – Cieni,
realizowany od 2004 do dziś, cały zespół cech ikon na deskach i na płótnie składających się
na iluzję, kolor, przestrzeń i światło, cała formalno-racjonalna warstwa obrazów cyklu – jest
przekonująco zastosowanym przez autorkę środkiem przekazywania impulsów duchowych,
a związek rzeczywistości empirycznej obrazu z rzeczywistością transcendentną wskazują iż
malarstwo może być pewną metodą poszukiwań duchowych.
Tamara Książek
wrzesień 2015

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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ilkanaście lat temu, w Solcu nad Wisłą, krążyłem po miasteczku i okolicach, zafascynowany tym nieznanym mi miejscem. Któregoś popołudnia poszedłem wąską uliczką,
biegnącą za kamiennym murem klasztoru do jej końca, skąd nagle i nieoczekiwanie,
bo uliczka była gęsto zabudowana, otworzył się widok na wielokilometrową panoramę
łąk porastających tereny zalewowe. Na płaskiej i idealnie zielonej trawie zobaczyłem
stado koni pasących się swobodnie. Z tej odległości wydawały się ledwie figurkami, jakie
chłopcy ustawiają sobie w pokoju na półce. Syciłem się tym widokiem długą chwilę. Prosty
obrazek, wtedy jeszcze nie tak rzadki, ale działający silnie na emocje. Teraz widzę go na

Izabela Kita, z cyklu Robótki ręczne; Koronkowy nokturn, 2x100x70 cm, tusz, papier
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płótnach Izabeli Kity, która maluje takie swoje (nasze) uniesienia, wywołane pozytywnymi emocjami mającymi źródło w naturalnym otoczeniu. Mniejsze i większe stada koni
umieszcza na jasnym, abstrakcyjnym tle. Układa je pasowo, co może przypominać metody
komponowania stosowane w starożytności. Z ich ciemnych sylwetek buduje rytm. Prosty,
czytelny i pozbawiony niepotrzebnych ozdobników. Syntetyczny i klarowny; jest malarską
adoracją tego zjawiska. Na innych płótnach gromady ptaków obsiadających drzewa, kocie
zbiegowiska, chmary lecących w głąb płótna lub go przecinających mew, miasteczka spiętrzonych nad sobą domów z kamiennymi elewacjami, esowatymi balkonikami i uroczymi
okienkami, kamienne ściany i mury, spękane i chropowate. Miasteczka w obrazach Izabeli
Kity są zamieszkałe wyłącznie przez stada kotów, prężących się w popołudniowym skwarze.
W innych kompozycjach, budowanych z sylwetek tych zwierząt wydają się unoszone jakąś
nieznaną siłą, pobudzone im tylko znaną energią. Czasem wszystkie te elementy mieszają
się wzajemnie tworząc układy o zmiennym rytmie i napięciu. Jeśli w obrazie pojawia się
człowiek, to jest to najczęściej córeczka artystki – Marysia.
„Moje obrazy to wszystkie te momenty, które chcę pamiętać i którymi chcę się dzielić.
Malując staram się nie naśladować natury, ale czerpać z niej bodźce...” – pisze artystka
na swojej stronie internetowej.
Wydaje mi się, że najważniejsze cechy tego malarstwa ujawniły się wyraźnie w cyklu
„Koncerty”. Dziesiątki ptasich sylwetek siedzących na gałęziach drzew, przewodach elektrycznych czy na ziemi, za każdym razem tworzą silnie zrytmizowaną kompozycję o gęstej
strukturze. Ich przeważnie ciemne kształty artystka opisuje za pomocą pędzla i jasnej farby,
której rysunek i nasycenie jest różne i czasem stanowi dodatkowy element kompozycji,
każąc myśleć także o dekoracyjnych walorach tej serii. Tak, jakby czasem obraz zastanawiał
się, co nam pokazać: czy tło, czy obiekt znajdujący się na nim. Artystka osiąga przy tym
efekt bliski abstrakcji, bo ptaki stają się znakiem, pozbawionym szczegółów, zróżnicowania
barwnego czy modelunku światłocieniowego. W jednym z nich są niemal zupełnie płaskie co w zestawieniu z równie płaskim tłem daje graficzny efekt, kojarzący się z drukiem
na tkaninie. Do takiego porównania skłania brak w tych kompozycjach linii prostych.
Elementy obrazu układają się zawsze w jakieś krzywizny, elipsy, jakby były unoszone na
łagodnych morskich falach lub były malowane na poruszanym wiatrem, luźnym płótnie.
Z kolei inny obraz z tej serii, „czaruje” oczy kolorem i przestrzenią. Rzędy ptasich kształtów,
wypełniające obraz niemal od początku do końca, nasycają się oranżem, zielenią, błękitem
lub brązami i razem z pionowymi liniami, jakby drzewami znajdującymi się w tle, tworzą
złożoną i bogatą strukturę rytmiczną i nadają tej wizji niezwykłej głębi.
Czasem jednak farba, którą artystka „rysuje” jest bardziej laserunkowa lub rozwodniona i położona na zróżnicowanym kolorystycznie tle. Wtedy powstaje obraz mniej
konkretny, niejasny, bardziej tajemniczy, przywodzący na myśl stare malowidło lub
wyblakły fresk w jakiejś starożytnej budowli. Może być też przedstawieniem ptasiego
sejmiku, spowitego mgłą lub zatopionego w zamieci śnieżnej. Jednak kiedy farba staje
się gęsta i kryjąca, znika mgła i zamieć, kontury ptaków stają się ostre i konkretne. Wtedy
widzimy np. chmarę kawek kroczących po pokrytym śniegiem polu.
Tytuł cyklu sugeruje muzyczne konotacje tego malarstwa. Tak jest nie tylko poprzez
porządkujący je rytm, graficzność czy bezpośredni związek muzyki z przedstawianym
zjawiskiem przyrodniczym, ale także z racji zastosowanej kompozycji, nakładania się
na siebie warstw obrazu, szeregowe ustawienie elementów. Sylwetki ptaków stają się
ciemnymi plamami-znakami na jasnym tle niczym malarskie fragmenty partytury do
jakiegoś „Święta wiosny” Strawińskiego, czy do którejś z części „Czterech pór roku”
Vivaldiego, np. „Jesień” lub „Zima”. Jeśliby próbować dalej zgłębiać zasady rządzące tymi
kompozycjami, to w wypadku malarstwa Izabeli Kity, trzeba by wspomnieć o potrzebie
zagospodarowywania malarskiej przestrzeni w taki sposób, by nie pozostawiać „pustych
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Izabela Kita, Stado, 2013, 100x100cm, akryl na płótnie

miejsc”. Miejsc, na których nie ma elementów mniej ważnych lub trzeciorzędnych i tych
niezwiązanych z treścią dzieła. Można powiedzieć, że to specyfika tego tematu. Wydaje
się, że jest to też wynik jakichś, może podświadomych pragnień autorki do tworzenia
przestrzeni zapełnionych istotami, które potrzebują siebie wzajemnie. „Puste” miejsca,
a tych w obrazach Izabeli Kity jest naprawdę niewiele, mogłyby wprowadzić nastrój obcości, alienacji, „wpuścić” zimne powietrze pomiędzy istoty wypełniające kadry obrazów.
A tu chodzi przecież o słoneczną stronę życia.
Pozostawiając jednak te przypuszczenia z boku, już z absolutną pewnością można by
stwierdzić, że autorkę pociąga gęstość obrazu, materialność, swoista graficzność, dekoracyjność i linearyzm. Owa linearność ujawnia się już w serii zatytułowanej „Kamień na
kamieniu”, gdzie artystka wypełnia płótno kamiennym murem lub ścianą w całości lub
zostawiając tylko jakąś szczelinę, przez którą wyziera fragment bladobłękitnego nieba.
Obrazy z tej serii są jednolite w kolorze, przeważnie białe lub z fragmentami ciemniejszych ugrów, czasem dopełniane pasami przedstawiającymi kolekcje amonitów. Jednak
wydaje się, że, mimo ciepłej, stonowanej kolorystyki i pewnej dekoracyjności wizji, głównym bohaterem tych kompozycji są nie kamienie ale szczeliny pomiędzy nimi. Widzimy
delikatną siatkę ciemnych spoin w murze, lekko geometryzujących, pomiędzy którymi
pojawia się groźna czerń pęknięć, niepokojących szczelin. Czy mamy to odczytać jako
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przestrogę? „Nawet najsolidniejszy mur kiedyś pęknie”. Linearność jednak najpełniej
ujawniła się w serii rysunków, w których linia jest wyłącznym elementem powołującym
je do życia. Artystka skupia się w nich na tych fragmentach malowanych przez siebie
miasteczek, które nie miały szansy być w pełni pokazane w obrazach mających charakter pejzażu miejskiego. Jakby za pomocą jakiejś lunety, skupia nasz wzrok na wiszących
w nich koronkowych firankach, śladach ludzkiego życia w tych domach. Na ciemnym
tle, delikatną białą kreską powtarza bieg i zaplatanie się nici. Staje się na czas malowania
tą kobietą sprzed wielu, wielu lat, która przy pomocy szydełka i nici, tworzy delikatną
sieć, mającą oddzielić jej mieszkanie od świata zewnętrznego. Powstaje w ten sposób
rysunkowy ekwiwalent rzeczywistości przez powtórzenie jakiegoś ludzkiego gestu, ale
utrwalonego w innej materii. Jest w tych rysunkach prostota plastycznego działania
a jednocześnie intensywne przeżycie, wynikające z konstatacji, że życie, szczęście, radość
nie trwają długo, będąc czymś na kształt suchego liścia, który jeszcze chwilę temu do
złudzenia przypominał szczebioczącego na gałęzi wróbla.
Andrzej Brzegowy

Autor, dr hab., zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Katedrze
Projektowania i Grafiki Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu.
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Obraz jako odbicie świata
– o obrazach graficznych Adama Romaniuka

Tamara
WOŹNIAK-KSIĄŻEK

P
I.

ojęcie obrazu w praktykach artystycznych, w jego ogólnym znaczeniu możemy
odnosić do wszystkich dziedzin sztuki. Jego wieloznaczność odsyła nas do malarskiej, literackiej, a obecnie także elektronicznej materii, pozwala na komentowanie
ukrywającej się w nim wielości i różnorodności zjawisk, z ich zmiennością, przewartościowaniami i rozległością poszukiwań. Stale obecne we współczesnych dyskursach
sztuki pojęcie obrazu i obrazowości przez jednych jego uczestników bywa zrównywane
z tym, co widzialne, albo utożsamiane ze znakami ikonicznymi przez innych. Zgodzimy
się wszakże, że obraz jest czymś więcej niż to, co widzialne i jest czymś więcej niż wytwór percepcji. Obraz jest odbiciem świata, istnieje wobec innych obrazów pomiędzy
różnymi jakościami i znaczeniami, dotyka rzeczywistości. Istnieje jako ciało realne oraz
jako idea. Tę podwójność jasno wyraził już Kartezjusz, który przedstawienie opisuje jako
obraz i nazywa go obrazem umysłowym, ideę jako przedmiot myślowy, a rzeczywistość
obiektywną jako to, co stanowi zawartość przedstawienia i treść świadomości1. O wytworzonym w wyobraźni obrazie-przedstawieniu Kant mówi jako o idei estetycznej2, a równie
często cytowany Schopenhauer, że: (...) idee są naoczne, a więc niewyczerpalne jeśli idzie
o bliższe określenia... przekazywać możemy je zatem (...) drogą oglądu, a więc drogą sztuki3.
We współczesnym dyskursie o obrazie, szczególnie w odniesieniu do obrazów graficznych, inspirujące wydają się poglądy wyrażane przez Hansa Beltinga, sformułowane
w eseju Obraz i jego media. Próba antropologiczna oraz w zbiorze esejów Antropologia
obrazu. Szkice do nauki o obrazie.4Autor proponuje rozumienie obrazu jako wyniku symbolizacji tego, co pojawia się w spojrzeniu lub przed okiem wewnętrznym, a sam obraz staje
się dostępny naszej percepcji dlatego, że znalazł swoje ucieleśnienie w mediach. Obraz
i jego medium są w tej propozycji dwoma stronami tej samej monety, niczym materiał
i forma. A przecież nie utożsamiamy obrazu z formą. Nie można jednak, przekonuje Hans
Belting, mówić o obrazie pomijając pojęcie medium, ponieważ charakteryzuje się ono
tym (...) że jako forma (zapośredniczenie obrazu) obejmuje i formę i materię zazwyczaj oddzielone gdy mowa o dziełach sztuki i obiektach estetycznych (...) podobnie jak w niewielkim
stopniu obowiązuje w przypadku relacji obrazu i medium różnica między ideą a wykonaniem5
. Obraz traktowany jako medium przedstawia za sprawą własnej obecności nieobecne jako
coś obecnego. Jest więc obraz czymś więcej niż formą, ponieważ parcypujemy go jako
Cyt. za: Między figurą a abstrakcją. Materiały seminarium dyskusyjnego, Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny 2004, s. 39.
I. Kant, Krytyka władzy sądzenia, Warszawa 1986, s. 242.
3
A. Schopenhauer, Świat jako wola i przedstawienie, Warszawa 1994, t. II, s. 585.
4
H. Belting, Obraz i jego media. Próba antropologiczna, [w:] Artium Quaestiones XI, zeszyty IHS UAM Poznań 2000, ss.295–322;
idem, Antropologia obrazu, Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007.
5
Problemy podjęte w cyt. eseju H. Belting rozwija przeciwstawiając się schematowi porządkowania historycznego. Fenomen
obrazu można wyjaśnić tylko na drodze badań interdyscyplinarnych uwzględniających horyzont interkulturowy. Obrazy mentalne nie są prostymi odbiciami rzeczywistości, lecz symbolami budowanymi z kulturowych znaczeń, zatem dzieło/komunikat
artystyczny nie jest wyizolowany ze świadomościowych i mentalnych uwarunkowań; por. H. Belting, Antropologia obrazu.
Szkice do nauki o obrazie, Kraków 2007, ss. 7–20, 285 .
1
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komunikat i wypowiedź sensowną. Takie jego rozumienie ujawnia tkwiący w pojęciu
obrazu podwójny sens – obrazu zewnętrznego i wewnętrznego. Ten dualizm właściwy
kulturze zachodniej przypomina nam znaną opozycję ducha i materii.
Sztukę rozpatrujemy zazwyczaj w odniesieniu do czasów w których powstaje. We
współczesnych dyskursach filozofowie obarczają często obrazy odpowiedzialnością za
kryzys reprezentacji. Jeżeli dla obrazu nie znajdujemy analogii w rzeczywistości (sugerują), nie spełniają one swojej funkcji. Po zdradzie reprezentacji mogą prezentować już
(...) tylko wyłącznie same siebie, albo zgodnie z tezą Clementa Greenberga wolne od obrazów malarstwo może eksponować jedynie własne medium, tj. płótno i farbę. W tym
kontekście obrazy stają się abstrakcyjnymi pojęciami, a medium bywa często mylone
z technikami obrazowymi. Zmieniający się świat powołuje nowe metody jego obrazowania w sztuce . Im bardziej rozrasta się stopień i zakres komplikacji mediów jakimi
posługuje się sztuka w procesie konstruowania sensów, tym bardziej przemieszczają się
granice jej aktywności równoczesne z tworzeniem nowych jakości w jej obrębie. Dziś
jak i w odległej przeszłości obraz z jego kontekstami łączą pytania jakie twórca stawia
rzeczywistości, mimo że zachowuje ciągle aktualność ugruntowana historycznie ambiwalencja między obrazem a jego medium.
Przemiany w sztuce XX i XXI wieku, które zmieniają wszelkie utrwalone tradycją pojęcia
i kategorie, dotyczą także grafiki. Twórczość graficzna dzisiaj istnieje w obrębie dwóch
struktur: tradycyjnej w zakresie metod i praktyk i tych wykreowanych przez elektroniczne
technologie. Czasem biegną one równolegle, bywa że zapożyczają od siebie, a czasami
spotykają się wewnątrz tej samej artystycznej wypowiedzi. Digitalizacja przedstawień
obrazowych zmienia nasze myślenie o obrazie, a zatem tożsamość grafiki także ulega
redefinicji. I podobnie jak inne dziedziny sztuk wizualnych, w narastających przemianach
związanych z wpływem technologii na kulturę, pogłębiającą się autorefleksją i samoświadomością twórców, wpływa na nasze dzisiejsze myślenie o obrazie/obrazie graficznym.
Grafika z którą obecnie mamy do czynienia odnosi się do własnej rzeczywistości i własnych sił sprawczych. Badając granice własnej autonomii jest otwartym dyskursem na
temat własnych praktyk odnajdując w nich nowe możliwości. W tym procesie istotną rolę
odgrywa pamięć historycznych technik z ich możliwościami kształtowania i ekspresji.
Wolna od zewnętrznych uzależnień w procesie autonomizacji odkrywa twórcom nowe
możliwości wypowiedzi. Dzieło graficzne staje się metodą kreowania nowych jakości,
formułowania problemów i stawiania pytań. Każde nowe pytanie może stać się kolejnym
odkryciem możliwości tkwiących w samej istocie grafiki. Wpisując się w obszar współczesnych sobie przedstawień wizualnych w innych obszarach sztuki pozostaje wciąż
pytaniem o dzieje grafiki, o matrycę z jej ideą i procesem odbijania. I kiedy dociekamy
sedna zmian jakie sztuce graficznej przynoszą przemiany technologiczne i poszukujemy
dla tego obszaru teoretycznego uzasadnienia, stwierdzić musimy, iż kreacja graficzna
niezależnie od wszystkich przemian którym podlega, funkcjonuje jako stadium procesu
transformowania świata w uniwersum obrazu, że zostaje wchłonięta w strategie wizualizacji, które są – jak wiemy – operacjami numerycznymi, bo taka jest natura obrazu
generowanego komputerowo.
Teoretycy grafiki w swoich analizach wskazują na podwójny byt obrazu graficznego
(matryca z zapisaną w niej formą i odbitka). Na tej podwójności oparta jest specyfika
grafiki warsztatowej. W druku cyfrowym obraz zapisany w matrycy istnieje potencjalnie, zredukowany do postaci kodu. Reprodukcja kodu jest ponownym (wy)tworzeniem
obrazu. Zgodzić się zatem musimy, że dziś jak dawniej, niezależnie od rejestrowanych
przemian technologicznych, mamy do czynienia z dwoma stadiami istnienia grafiki:
między płytą a odbitką oraz między algorytmem zapisanym w pliku komputerowym
i jego efektem wizualnym z zachowaniem wspólnej dla obu technik artystycznej po-
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stawy myślenia dwoma stadiami. W pojęciu obrazu graficznego podwójny byt tkwi
immanentnie. Zmienia się świat wokół nas i razem z nim zmieniają się metody jego obrazowania. Tworzenie obrazów świata odbywa się z wykorzystaniem takich narzędzi jakie
opanowaliśmy. Ważny jest obraz, idea, indywidualny przekaz. Czy wobec tego technikę
możemy uznać za sprawę wtórną? Analiza twórczości Adama Romaniuka będzie próbą
znalezienia odpowiedzi na to pytanie.
II.
Śledzenie twórczości graficznej Adama Romaniuka, odnajdywanie jej specyfiki, wartości
i celów wydaje się możliwe z perspektywy wiedzy o obrazach. Artysta poszukuje istoty
obrazu graficznego w jego relacji do tradycji warsztatowej tej dyscypliny oraz do medium
cyfrowego. Obraz parcypujemy ponieważ jest zawsze obecny w medium, które jest
jego nośnikiem. W obrazie cyfrowym byłaby to więc swoista gra między algorytmem
zapisanym w pliku komputerowym (medium–nośnik) i jego efektem wizualnym (wydruk
obrazu), między ideą i jej wizualizacją. Rozważania nad specyfiką dzieła graficznego
z jego podwójnym bytem kierują naszą uwagę do bardzo wczesnej, bo arystotelesowskiej tradycji filozoficznej i określonego w niej rozróżnienia: byt w możności i byt aktualny.
Aktualne i potencjalne, akt i możność – są dwoma stanami bytu. W druku cyfrowym
byłby to istniejący potencjalnie negatyw (matryca/kod) i pozytyw (wydruk). To co stałe
i zmienne i to, co dopiero może się stać.
Prace graficzne Adama Romaniuka bliskie są malarstwu przez kunszt techniki, użycie
koloru i dyscyplinę z jaką ujmuje formę, kompozycyjną lekkość i wielkość planszy graficznej. Rozmiary powierzchni prac skłaniają do badania relacji między znakiem a tłem
i poszukiwania możliwości ich przełamywania, a tworzenie, na każdym etapie konstruowania wypowiedzi jest otwarte na kontynuację i zmiany. Kategorię otwarcia przyjętą
przez artystę można wyjaśnić zgodnie z koncepcją Umberto Eco dzieła otwartego, którego forma wynika z wieloznaczności przekazu artystycznego i dzięki tej wieloznaczności
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jest źródłem szeregu interpretacji i ...nieświadomych projekcji6. Dzieło otwarte i otwarcie
dzieła – rozróżnienie tych pojęć, konieczne przecież w procesie interpretacji – może
z jednej strony przybliżać nam to, co wobec nas zewnętrzne, z drugiej otwiera się na coś
nieobecnego także w nas samych oraz na autora. Poszukiwanie sensów, znaczeń dzieła
kieruje nas zatem w stronę źródeł tego, na co się ono otwiera. Jest też dzieło procesem
i w każdej formie niezależnie od technologii jaką się artysta posługuje – poszukiwaniem,
a obraz graficzny jest śladem procesu, który się dokonuje. Pozornie takie same obrazy są
różne. Każdą formę można przecież rozwijać i przekształcać, a kolejne etapy są wariantami
tego samego motywu. Ta założona (jak sądzę) repetycja prowadzi Adama Romaniuka
do seryjności wypowiedzi i pozwala ją traktować jako sposób ekspresji. Wybór i wariantowość daje artyście możliwość oddzielnego rozważania każdego z problemów. Taka
strategia tworzenia ułatwia wprawdzie formułowanie komentarza do zrealizowanych
dzieł, jednak zawsze będzie on mówieniem o obrazie graficznym z innego miejsca, niż
to w którym znajduje się sam obraz. Komentarz bywa wobec dzieła często bezradny,
ponieważ problematyzowanie i odkrywanie sensów w procesie interpretacji przesuwa
granicę między tym, co widzimy, a tym co możemy zobaczyć; między sferą zmysłowości
a wartościami zmysłowo nieuchwytnymi.
Strukturę obrazów graficznych Adama Romaniuka stanowią powiązane ze sobą elementy i relacje między nimi, pewna innowacyjność, która właściwymi sobie środkami
określa obszar możliwych eksperymentów tak, że struktura artystyczna staje się prezentacją zespołu możliwości o różnym stopniu skomplikowania. Obraz powstaje jako nowe
uniwersum, w którym poszczególne elementy oddziałują na siebie, a całość odzwierciedla
estetycznie uchwytne związki między częściami. Jedność tego uniwersum wyraża się
przez materię i strukturę prac, a różnorodność materii graficznej i jej barwność tworzą
bogactwo ekspresji. A więc po pierwsze – barwa. W znakomitej większości prac graficznych artysty kolor jest ich głównym bohaterem. W relacjach z innymi kolorami, jego
zanikaniu bądź pulsacją, fragmentarycznością lub wypełnianiem uczestniczy w dialogu
gotowy na spotkanie z innymi barwami znaczeniowo lub wizualnie. Po wtóre – światło,
które nasyca barwy blaskiem, dematerializuje poszczególne elementy kompozycji oraz
samą przestrzeń, którą one komponują. To sposób istnienia światła w obrazie, a nie
przedmioty są najbardziej materialnie uchwytnymi znakami na powierzchni obrazu graficznego. Światło komponuje i rytmizuje przedstawienie, sprawia, że pojawia się w nich
cień, który współegzystuje z formą, jest jej powtórzeniem, ale też ważnym czynnikiem
zmienności obrazu. Cień jest w nich nie tylko efektem rzutu perspektywicznego, ale
również wynikiem manipulacji światłem i bryłą. Cień w obrazach graficznych Romaniuka
nie należy do żadnego z elementów, spełnia rolę pośrednika rzeczywistości. Jego rola
zdaje się polegać na ustanawianiu jedności między byciem a stawaniem się, a właściwe
mu niedookreślenia nadają grafice ulotność chwili. Nowożytna filozofia obrazowania
przenosi przedstawienie cienia do mitycznego czasu początków malarstwa (Pliniusz).
W obrazach (także obrazach graficznych) cień jest wykorzystywany jako jeden z wielu
instrumentów figuratywnych lub symbolicznych, generuje formę oraz wskazuje na
widmową naturę obrazowania malarskiego.
III.
W artystycznej biografii Adama Romaniuka przewijają się różne motywy i fascynacje,
mieszanie technik – tych o określonej tradycją hierarchii z medium cyfrowym, co w efekcie
daje interesujące skutki artystyczne, a łączenie różnych sposobów artykulacji, przełamywanie podziałów między technikami, staje się narzędziem koniecznym dla wyrażenia
idei. Temat jest tu jedynie pretekstem do przeprowadzenia skomplikowanej gry kształtem
6

Umberto Eco, Dzieło otwarte. Forma i nieokreśloność w poetykach współczesnych, Warszawa 1973, ss. 4,14,59.
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i barwą i w efekcie do stworzenia suwerennego dzieła, w którym istotna jest idea. Dla
jej wizualizacji wykorzystuje różne techniki poszukując najbardziej odpowiadającej jego
zamierzeniom, sięga po możliwości jakie dana technika umożliwia, asymiluje odległe
treści z tradycyjnych konwencji i stylów, ujawnia warsztat. Warsztat staje się wartością,
a jego opanowanie podstawą kreatywności.
Już wczesne prace artysty wskazują, że w uprawianej twórczości jest Adam Romaniuk
spadkobiercą wielowiekowych tradycji malarskich, które odradzają się w jego propozycjach dzięki nowatorskiemu podejściu, także przez wykorzystywanie różnych technologii.
Na tej drodze, dość wcześnie, pojawiają się portrety. W ich krótkiej serii znajduje Romaniuk
interesujące rozwiązania nie nowego przecież tematu. (Nocny portier, 1980; Stary Żyd,1978;
Portret wstydliwy, 1981). Warto przypomnieć obecne w rozważaniach na temat portretu
pojęcie imago, które w języku łacińskim znaczy obraz. W znaczeniu psychologicznym
imago to nieuświadomiony przez człowieka mentalny obraz samego siebie albo obraz
innego. Oba znaczenia odnajdujemy w klimacie cyklu portretów Adama Romaniuka,
które poza zewnętrznym mimetyzmem odnoszą się do stanu duszy portretowanej
osoby. Konstruowane szerokimi plamami i kreskami stanowią pełną kondensację formy
i przez to ich przedmiot nabiera cech rzeczywistych. Prace te stają się obszarem, w którym synteza konkretu i abstrakcji oraz równowaga elementów plastycznych spełnia się,
a portret odbieramy jako mit o naturze człowieka.
W tym wczesnym okresie twórczości sięga też artysta po rozwiązania, w których głównym elementem budującym kompozycję jest cień (Okna I; Okna II, 1978) występujący też
jako istotny element struktury obrazu graficznego w wielu późniejszych propozycjach.
Cień w serigrafiach Adama Romaniuka uwiarygodnia bryłę i przestrzeń i choć ma status
nie–figury, stapia się w jedno z przedstawieniem. Cień, który w Oknach był głównym
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elementem konstruującym obraz, w równie wyrazisty sposób wykorzystuje artysta
w seriach druków cyfrowych (Lapidarium, 2000; Pracowita pustka, 2009; Falochrony, 2009).
Idea tworzenia przedstawień z wykorzystaniem rzutów cieni obecna jest w sztuce od jej
początków. Także współcześnie cień bywa wykorzystywany jako jeden z instrumentów
figuratywnych lub symbolicznych. Seria obrazów cyfrowych Lapidarium w swojej warstwie przedstawieniowej odnosi się do słownikowej definicji pojęcia (miejsce gromadzenia okazów naturalnych, kamieni oraz rzeźb). Prace te przedstawiają w niezdefiniowanej
przestrzeni kamienie i fragmenty rzeźb. Chaotycznie w niej rozmieszczone, rzucają
płaski, jednowymiarowy cień, którego rzeczywisty kształt jest płynny oraz ma zdolność
symbolizacji głębi. Między chaosem przedstawionych przedmiotów w teraźniejszości
obrazu rodzi się napięcie, a przekaz staje się dramatyczny. Czy autor w kolejnych pracach
z chaotycznych fragmentów ułoży nowy porządek dokonując swoistej rekompozycji?
Okazuje się, że tak. Bo oto od 2009 r. powstają prace serii Pustka, Falochrony, Horyzont,
w których kompozycje tworzą rozrzucone, trudne do zdefiniowania elementy, rzeczy
jakby niedookreślone i pozbawione tożsamości, zawieszone w kontinuum między byciem
a niebyciem. Trwają one w jakimś teraz obrazu, zatrzymane w ruchu w przestrzeni świata,
w chwili pamięci. Swoisty krajobraz tych kompozycji określa porządek o symbolicznym
znaczeniu. Symbolika miesza się z prywatną mitologią artysty i jego świata usytuowanego
na pograniczu snu i jawy. Panująca w nich aura zmroku spowija przedmioty w tajemnicę,
którą w procesie interpretacji możemy przybliżyć, ale nigdy całkowicie odsłonić, bo ich
wątki nie są tropem pewnym, a jedynie wskazaniem na względność realnego istnienia.
Bliska dal – to oksymoron, który oddaje aurę tych prac. Dychotomia takich przedstawień
wynika z rozróżnienia między głęboką przestrzenią a fizyczną bezpośredniością form.
W tych bliskich abstrakcji obrazach artysta osiąga delikatną równowagę między rozpoznawalnością a jej brakiem, przedstawieniem figuratywnym a abstrakcyjnym. Język jest
pieczołowicie dopracowanym środkiem wyrazu, który ewoluując łączy obraz graficzny
z kulturowym i egzystencjalnym poczuciem sensu.
Wczesne prace to też serie martwych natur. W nich także ożywają przedstawieniowe
źródła sztuki, dla których autor poszukuje nowych możliwości ekspresji. (Martwa natura
z Murano; Martwa natura z butelką, 1992; Suszki; Warcaby, 1998). Kreuje je jako ekspresyjne formy wibrujące światłem i kolorem. W rozwijanych seriach już w druku cyfrowym
(Martwa natura z jabłkami; Jabłka, 2000) stają się układem przedmiotów w przyjętym
przez artystę porządku przedstawienia. Kolejne serie grafik cyfrowych wskazują na
poszukiwanie i doświadczanie jak wykorzystując możliwości jakie dają artyście programy komputerowe projektować kompozycję, także z wykorzystaniem fotografii dającej
nieograniczone możliwości konstruowania obrazu. Wynika to między innymi z łatwości
powielania obrazów rejestrowanych na światłoczułej kliszy i techniką cyfrową. Nowe
technologie cyfrowe umożliwiają fotograficzny komunikat czynić elementem wyjściowym dla kreacji graficznej. Wynikające z nich przewartościowania skutkują powstaniem
nowych konwencji obrazowych – hybrydyzacji, symulacji i odrealniania rzeczywistości.
Prace Młyn II, Wesele I, 2000 są rodzajem pomostu między tym, co współczesne (grafika
cyfrowa) a zapisem pamięci w tradycyjnej odbitce fotograficznej. Elementy fotograficzne i te konstruowane graficznie przenikają się, grafika staje się metaforą minionego.
Fotograficzna rzeczywistość włączona w strukturę artystyczną przestaje być tą samą
rzeczywistością, staje się strukturą znakową, w której to nie jej anegdotyczny wymiar,
ale struktura graficzna staje się ważna. W kompozycji Młyn II, 2000 prześwietlenia, odbicia, iluzja wynikająca z nałożenia różnych przestrzeni skutkuje aurą jakiejś nostalgicznej
pozaczasowości.
Otwarta na eksperymenty technologia cyfrowa pozwala też kompozycji barwnej
obrazów graficznych wykorzystać malarskie przyzwyczajenia autora, ślad pędzla, dy-
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namizujące kompozycję sąsiedztwo i przenikanie się kolorów. Na ogół swoje działania
skupia on na sprawdzaniu dwóch elementów artystycznej kreacji – koloru, który jest
ogólnym symbolem z możliwościami jakie daje w uzyskaniu oczekiwanego rezultatu
narzędzie, którym się posługuje, tj. komputer i jego oprogramowanie. Wówczas ranga koloru w grafice wynika z postrzegania go jako wartości umownej symbolicznego
i strukturalnego znacznika. Kolor pozostając w ciągłym ruchu ma zdolność stwarzania
i przekształcania formy. W cyklu prac Tapety, 2000; Powidoki II b, 2002; Powidoki–maki
III, 2004 i inne tej serii, plamy koloru tworzą ujednolicone powierzchnie. Niezależne
i nieregularne wypełniają przestrzeń, mają zdolność nieograniczonego rozrastania się,
manifestują już tylko same siebie tj. pędzel i farbę. Spontaniczny gest pędzla pierwotny
wobec późniejszej cyfrowej ingerencji, narzucony przez artystę porządek, który istnieje
w tych kompozycjach jako ich ukryta sieć powoduje, że jedne plamy koloru oglądają
drugie, a na powierzchni obrazu odbywa się wizualna gra pomiędzy strukturą, kolorem,
przestrzenią a iluzją. Między tym, co doświadczane zmysłowo a tym, co możliwe do pomyślenia pojawia się napięcie. Wizualny efekt tych działań zapewnia artyście niezwykle
elastyczne użyciu warsztatu/komputera i jego możliwości. Las; Czerwony las; Powidoki
las – to tylko niektóre z obrazów cyfrowych realizowanych w 2002–2004 jak i ich późniejsze kontynuacje (Po drugiej stronie, 2012). Poprzedzają je pejzażowe serigrafie Buki;
Stok z 1998 r., w których artysta poszukuje właściwego kształtu dla własnego widzenia
pejzażu. Mamy możliwość obserwowania jak zmieniało się jego widzenie pejzażu, od
lirycznych notatek z obserwacji natury do płaskiej stylizacji form już tylko pokrewnych
obrazom natury i coraz bliższych abstrakcji. Układ kompozycyjny obrazów cyfrowych
oparty jest na identycznym kształtowaniu całej płaszczyzny obrazu. Przyjęcie jednego
schematu kompozycyjnego zmusza autora do wybierania z krajobrazu tylko tych form,
które uwzględniają odgórną koncepcję twórczą. Oba etapy serigraficzny i cyfrowy łączą
subtelnie różnicowane warianty rozwiązań kolorystycznych od impresyjnych studiów
roślinności do rytmu barwnych pionów które ożywia światło. Tytułowy Las nie jest
pejzażem, raczej jego metaforą. Artysta powtarza motyw syntetyzując go i monumentalizując, który w kolejnych propozycjach przechodzi w układ plam, maźnięć pędzlem
w różnym kierunku przesuwając granice przedstawienia w stronę abstrakcji. Płaszczyznowo traktowane formy przestają być transpozycją pejzażowych motywów lasu – stają
się określeniem pojęcia natury.
Doświadczanie i sprawdzanie słuszności gry kolorów na płaszczyźnie obrazu rozwija
Adam Romaniuk w cyklu Karnawał i pojedynczych obrazach Flamingi; Rajskie ptaki; Łabędzie z lat 2001–2003. Karnawał jest rozbudowanym w czasie cyklem, ale ma spójność
plastyczną, której nie niweczy proces nieustannego ewoluowania formy powrotów do
wcześniejszych układów, tworzenia ich wariacji. W każdej z prac cyklu wrażenie ruchu
i przestrzeni sprawia, że rzeczywistość obrazu graficznego jest jakby fragmentem świata
poza jego obszarem, a obraz jedynie zamyka jego wiecznie zmienną materię. Świat ten
żyje przez ekspresję barwy, jej zdolność konstruowania przestrzeni i przekazywania malarskich znaczeń. Na ogół chłodną tonację gamy barwnej ożywiają plamy ciepłych ugrów
i żółcieni. Zwielokrotnione figury uczestników karnawału autor odmaterializowuje. Tracąc
cechy indywidualizujące je, postacie nie określają atmosfery przedstawienia, jedynie
sugerują jego przebieg i treść, są tylko uczestnikami kolorystycznych rozgrywek. Są też
przykładem jak możliwa jest wizualizacja przestrzeni i ruchu przy pomocy kolorystycznego zróżnicowania uwięzionych na płaskiej powierzchni papieru figur.
W 2002 r. Adam Romaniuk realizuje kolejne prace cyklu Powidoki (Powidoki – staw;
Powidoki – wiatr), a w 2005–2006 obrazy cyfrowe cyklu Dziennik. Obrazy te określa nowy
obszar poszukiwań formalnych – indywidualny ślad, który stanowi linia, główny środek
graficznego zapisu. Sposób operowania linią zbliża jej rysunek do pisma, w którym ma

35

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

GRAFIKA

36

Wystawa Adam Romaniuk POMIĘDZY grafiką a obrazem wirtualnym, Galeria Rondo Sztuki, Katowice

swoje źródło i jego cechę komunikowania. Linia wprowadza przewartościowania w organizacji kompozycji, inaczej rozkłada akcenty w poszukiwaniu zasady jednoczącej strukturę
obrazu. Jest techniką, instrumentem myślenia i medium zapisu idei, poszukiwaniem
ukrytych relacji i znaczeń. Graficzność linii, jej zmienność, ruchliwość i meandryczność
tworzy iluzyjne wypukłości. Sploty form powstają w rezultacie działania stosunków
walorowych i to one utrzymują konstrukcję malarskiej przestrzeni. Linia stanowi powtarzalny ślad w materii tła w jednych, w innych (Depozyt II; III; XI) kształtuje abstrakcyjną
formę wyróżnioną w obrazie i nadaje wyraz jego rzeczywistości przedstawieniowej.
Czytamy ją jako cierpliwie i perfekcyjnie budowaną strukturę, w której nie ma miejsca
na niepotrzebny gest. Jej zawiła arabeska uzupełniana delikatnymi niuansami bieli
i szarości, zmieniając swoje położenie wywołuje wrażenie pulsowania materii i decyduje
o bogatych, iluzjonistycznych efektach całości.
Doświadczenia ukształtowane w powyższych cyklach prac wykorzystuje twórca
w konstruowaniu przestrzeni w obrazach serii Jagielnica, 2012. Ich strukturalna materia,
bez dominanty ma także cechy pisma. Tworzy ją artysta powiększając ślad ołówka,
różnicując walorowo jego dukt aż do momentu, w którym pojawi się walcząca o swą
niezależność faktura. Z pozornej gmatwaniny linii i nielicznych pionów misternie buduje
artysta przestrzeń obrazu i jej głębię. Realny świat, który był punktem wyjścia kompozycji
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miesza się z wyobrażonym, wszystkie zjawiska są jednorodne, nie istnieje rozgraniczenie
między przedmiotem a wyobrażeniem. Subtelna kreska, miękki modelunek, faktura
papieru, rytmiczne układy linii horyzontalnych i wertykalnych, rozproszone refleksy
świetlne, oddają istotę zjawiska, są krokiem w głąb natury. Prace wykorzystujące linię
jako element kształtujący wypowiedź powstają poza cyklem także w latach następnych
(Niepokój, 2014). Linie zestawiane obok siebie, określane jedynie przez grubość, długość
i barwę oraz wprowadzenie w przestrzeń określoną układem linii obrazu form geometrycznych i ciemnych plam drapieżnych ptaków tworzą kontrast między działaniem
spontanicznym i intelektualnym, stając się egzemplifikacją tezy o ścieraniu się w dziele
elementów racjonalnych z emocjonalnymi.
W 2014 r. powstały także pojedyncze obrazy graficzne, inicjujące kolejne cykle, które są poszukiwaniem nowych/innych sposobów wyrażania, pomimo świadomości, iż
w podejmowanej kreacji, medium cyfrowe ciągle skrywa pod powierzchnią tradycyjnie
rozumianą formę. Ćwiczenia; Pejzaż wenecki, Wenecja I; Podobieństwa – w każdej z tych
propozycji rozczłonkowania obrazu powodują inne jego postrzeganie, sytuując wypowiedź – pomiędzy. Oddzielone, zamknięte w polu obrazu elementy tych kompozycji
(jakby na dwóch złożonych ze sobą szybach), warunkują szczególną grę z przestrzenią,
która ma swoją naturę i materialną postać, a przecież może też przejawiać się niematerialnie. Raz osiąga to artysta przez kolor (Pejzaż wenecki; Wenecja I), zmysłowy, o wielkim
napięciu, który sprawia, że forma jest taka, iż niepodobna ustalić jak dalece pozostając
płaszczyzną – zagięciami wnika w inną rzeczywistość. Innym razem w kompozycjach
Podobieństwa, gdy podwójne ich formy istnieją na pograniczu tendencji biologicznych
i strukturalnych. Z pierwszą łączy je pewna relacja z elementami natury, z drugą samoistna architektonika obrazu. To, co wypełnia kontury tych kształtów jest określane
przez tonację nawarstwiającej się barwy, jej właściwości kryjące albo jej przezroczystość.
Powstają organizmy całkiem nowe, emanujące energią, żywotnością właściwą tworom
natury. Ćwiczenia, ich geometryczne formy nie są interpretacją figury ludzkiej, ale same
w sobie są jej stwarzaniem, współistniejąc z przestrzenią ujawniają względność jej relacji z formą. Każda z tych ostatnich realizacji nie stanowi zamkniętej wypowiedzi, lecz
zdaje się być podążaniem ku czemuś nowemu. Jak Efemeryczna graficzna instalacja,
która podejmuje dialog z pracami Jana Berdyszaka i rodzajami wizualizacji przestrzeni,
której tej ten artysta poświęcał szczególnie wiele uwagi pojmując przestrzeń jako byt
pierwszy. Charakter instalacji wynika z cyfrowego fundamentu uprawianej przez Adama
Romaniuka twórczości, odnosi się do miejsca, wykorzystuje jego elementy dla stworzenia efemerycznego obrazu przestrzeni. Zbudowana jest z kostek (40x40x40), których
górna powierzchnia jest szybą. Odbija się w niej otoczenie, powstają jego efemeryczne
obrazy, także samopowstające w sobie, bo szyba raz jest lustrem zmiennych obrazów,
raz otwiera się na konkret, a niekiedy jest tym i tym. Zmienia się zależnie od pory dnia
i natężenia światła oraz ruchu. Sytuacja przestrzenna, która powstaje – jest w istocie
pytaniem o iluzję przestrzeni i iluzję rzeczywistości w przestrzeni, a efemeryczny jej
obraz sytuuje wypowiedź artysty pomiędzy tymi stanami.
Na czym polega zagadka obrazów graficznych Adama Romaniuka ? Czy nie jest tak,
że jeśli na zapamiętane realne obrazy nakłada się wirtualność procesów realizacji, to
w efekcie poruszamy się w przestrzeni, która jest rezultatem współistnienia tych stanów,
znajdująca w nawiązaniu do cyfrowego języka struktur i form budujących obraz, trafne
sposoby kształtowania wypowiedzi. Sztuka znajduje się zawsze pomiędzy dokonującymi
się przemianami. Sytuację tę dobrze opisuje zapożyczone od Platona pojęcie metaxu,
oznaczające bycie właśnie pomiędzy dokonującymi się przemianami i umożliwiające
badanie zjawisk sztuki po obu stronach jej wędrówki po krawędzi: pomiędzy znanym
i konkretnym a transcendencją i tajemnicą. Pomiędzy to także kantowska Krytyka władzy
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sądzenia. (...) Ludzkie poznanie jest jednością naoczności i myślenia czytamy na początku
Krytyki. Poznanie, które jest rozstrzygające ma zawsze jakąś treść i odnosi się do przedmiotu. Zatem zawsze musimy się poruszać – pomiędzy, pomiędzy człowiekiem i rzeczą.
Bycie pomiędzy nie jest wszakże czymś w rodzaju linii łączącej rzecz i człowieka. Jako ...
uprzedzające uchwycenie wybiega poza rzecz i przed człowieka, określa transcendentalny
warunek naszego poznania. Powracając zatem do postawionego na wstępie pytania
o obraz graficzny, pytać musimy także o to, czy graficzny obraz cyfrowy przez związanie
kreacji z techniką jest sposobem widzenia i instrumentem myślenia, medium zapisu
twórczych idei artysty. Czy jest sposobem przyswajania rzeczywistości widzialnej, czy
poszukiwaniem ukrytych relacji i znaczeń w dziełach, które się do niej odnoszą.
Adam Romaniuk swoją różnorodną twórczością, na wszystkie te pytania udziela
nam odpowiedzi twierdzącej i kieruje naszą uwagę na określane przez obraz graficzny
problemy, także te, które wynikają z wykorzystywania technologii cyfrowej i potencjalnej możliwości jego zaistnienia, a które dotykając wartościowania – stają się głosem
w dyskusji o obraz i obrazowanie oraz kierunki możliwych przemian. Artysta budując
w obrazie graficznym metaforę świata i jego sposobu istnienia, który w materii każdego obrazu stwarza ciągle od nowa, wyraża do niego swój (artysty/człowieka) stosunek
w formach, w których widzimy i myślimy. W ten sposób świat obrazu artysty staje się
naszym/odbiorców światem.
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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acław Dobrowolski urodził się 15 listopada 1890 r. w Janówce na Ukrainie w rodzinie ziemiańskiej1. Młodość spędził w atmosferze beztroski i afirmacji życia.
Z nielicznych zdjęć i kilku listów pisanych już po latach przez przyjaciół, można
znaleźć potwierdzenie sielskiej atmosfery lat dzieciństwa i młodości.
Rodzina Dobrowolskich składał się z sześciu osób matki Marii Dobrowolskiej z domu
Terleckiej, ojca Heliodora Dobrowolskiego oraz siostry Heleny i dwóch braci artysty Tadeusza i Adama2. Zdolności artystyczne odziedziczył najprawdopodobniej po matce, która
swego czasu uczęszczała do szkoły muzycznej, lecz swoje zainteresowania poświęciła na
rzecz rodziny. Lata szkolne to średnia szkoła artystyczna w Kijowie, którą ukończył w 1912 r.
ze świadectwem I kategorii, uprawniającym do wstąpienia bez egzaminu wstępnego3
na Akademię Sztuk Pięknych.
Początkowo studiował architekturę a później malarstwo.
Wybuch I wojny światowej, a następnie Rewolucji Październikowej spowodowały
przerwanie studiów. Trudna sytuacja finansowa i polityczna zmusiła młodego artystę
do podjęcia pracy zarobkowej. Majątek rodzinny został skonfiskowany a dwóch braci
zginęło podczas wojny domowej4.
Wacław Dobrowolski nie załamał się jednak. W latach 1922–19245 pracował w Moskwie
jako plastyk.
W 1924 r. powrócił na petersburską akademię, gdzie uzyskał dyplom artysty malarza,
po czym wstąpił do Związku Zawodowego Pracowników Sztuki. Był ilustratorem w wielu
wydawnictwach.
W okresie tym odbył artystyczną podróż po Związku Radzieckim. W 1927 r. uzyskał
stypendium i pozwolenie na wyjazd do Włoch6. Przebywał na Capri, w Rzymie, Mediolanie i Florencji. Zwiedzał liczne muzea i zabytki oraz pracował zarobkowo. Wyjątkowy
talent portretowy zapewnił mu liczna klientelę i niemałe zarobki.
Mimo perspektywy wygodnego życia na obczyźnie, nie zrezygnował z przyjazdu do
kraju swych przodków.
W 1927 r.7 przybył więc do Łodzi, gdzie rozpoczął starania o nadanie mu obywatelstwa polskiego. Na podstawie przedłożonych dokumentów, dnia 7 października 1927 r.
został obywatelem polskim8. Rok później założył prywatną Szkołę Rysunku i Malarstwa,
w której prowadził działalność nieprzerwanie do 1939 r.

Z relacji żony artysty.
Z relacji żony artysty.
3
Katalog wystawy, Radom – 1961 r.
4
Z relacji żony artysty.
5
Katalog wystawy, Radom – 1961 r.
6
Z relacji żony artysty.
7
Z relacji żony artysty.
8
Z relacji żony artysty.
1
2
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W Łodzi istniały wówczas dwie szkoły o podobnym charakterze: Prywatna Szkoła
Zygmunta Andrzejewskiego i Państwowa Przemysłowa Szkoła Żeńska, kształcąca młodzież w pewnych kierunkach sztuki użytkowej.
Szkoła prowadzona przez Wacława Dobrowolskiego cieszyła się dużym powodzeniem,
o czym świadczy fakt stale zwiększającego się grona uczniów. Przeniósł więc placówkę
do większego lokalu przy ulicy Piotrkowskiej 132, a następnie Piotrkowskiej 849. Praca
pedagogiczna artysty znalazła uznanie władz miasta, które przeznaczyły sporą sumę
pieniędzy na rozwój placówki, która zmieniła nazwę na Szkołę Rysunku, Malarstwa,
Rzeźby i Przemysłu Artystycznego im. Cypriana Kamila Norwida10.
Ostatecznie w 1937 r. uzyskała nazwę Szkoły Sztuk Pięknych i Przemysłu Artystycznego
im. Cypriana Kamila Norwida, nad którą patronat objęło Towarzystwo Szkoły Sztuk Pięknych w Łodzi11. Oprócz pracy pedagogicznej, Wacław Dobrowolski był aktywnym twórcą
w łódzkim środowisku artystycznym. Jako portrecista uczestniczył w wielu wystawach
w Łodzi i Warszawie, biorąc jednocześnie udział w życiu społecznym i artystycznym.
W 1932 r. założył grupę artystyczna „Ryngraf”12, do której oprócz niego należeli dwaj
łódzcy malarze: Franciszek Walczowski i Zygmunt Kowalewski. Następnie na bazie grupy
utworzył związek zawodowy Łódzkich Artystów Plastyków13.
W. Dobrowolski był zwolennikiem i kontynuatorem narodowych i romantycznych
tradycji w sztuce a tym samym przeciwnikiem wszelkich ruchów awangardowych,
biorących swój początek z obcych polskiej kulturze obszarów Europy. Utworzony przez
niego związek zawodowy był w opozycji do podobnego ugrupowania twórców awangardowych z Władysławem Strzemińskim na czele.
Będąc aktywnym twórcą, zdobywał liczne nagrody i wyróżnienia. W 1936 r. za obraz
zatytułowany „Chłop” otrzyma na wystawie w warszawskiej „Zachęcie „ brązowy medal14.
Po wybuchu II wojny światowej, 12 marca 1940 r., w ramach akcji okupanta wymierzonej przeciwko polskiej inteligencji, został wysiedlony i po licznych perypetiach dotarł
do Radomia, gdzie zatrzymał się u Tadeusza Rogulskiego, brata żony.
Podczas okupacji pracował zarobkowo, udzielając lekcji rysunku i malarstwa, a także
malował liczne pejzaże, martwe natury i portrety.
Po wyzwoleniu w 1945 r. otworzył w Radomiu Wolną Szkołę Rysunku i Malarstwa,
przemianowana w 1951 r. na Państwowe Ognisko Plastyczne. Równocześnie czynnie
uczestniczył w życiu kulturalnym miasta, będąc jednocześnie jednym z założycieli Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych15 .
Radomskie Ognisko Plastyczne wskrzesiło na nowym terenie ambicje i doświadczenia
W. Dobrowolskiego, wyniesione z łódzkiej szkoły. Artysta konsekwentnie realizował tu
swoje dotychczasowe założenia, prowadząc naukę rysunku, malarstwa, rzeźby a w okresie późniejszym również grafikę, scenografię, liternictwo i historię sztuki.
Podobnie jak w łodzi, tak i w Radomiu od początku swego istnienia szkoła uzyskała
duże uznanie władz miejskich, które do 1949 r. dotowały prywatną jeszcze szkołę.
W tym samym czasie instytucja ta została przekształcona w Społeczne Ognisko
Kultury Plastycznej, subwencjonowane przez resort kultury, by wreszcie uzyskać status
Państwowego Ogniska Plastycznego. W pierwszych latach powojennych było ono jedną
z niewielu tego typu placówek na terenie kraju. Dowodem jej przydatności w środowisku radomskim może być fakt, że w 1951 r. szkoła liczyła 120 słuchaczy.Liczba ta nie
Katalog wystawy, Radom – 1961 r.
Katalog wystawy, Radom – 1961 r.
11
„Kurier Warszawski”, 8 maja 1937 r.
12
„Krak”, nr 10, czerwiec – listopad 1932 r.
13
Aleksander Wojciechowski „Polskie Życie Artystyczne w latach 1915-1939 r.” Wrocław, Warszawa, Kraków, Gdańsk 1974 r.
14
Katalog wystawy, Radom – 1961 r.
15
Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych, Rocznik I, Radom 1945 r.
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Włodzimierz Orzeł
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Katalog wystawy, Radom – 1961 r.
Księga Pamiątkowa Klubowych wieczorów Czwartkowych z lat 1953–1956.

Autor, nauczyciel Zespołu Szkół Plastycznych im. J. Brandta w Radomiu.
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zmniejszyła się do dziś. Jej pracownie opuścili znani obecnie artyści, a wśród nich jeden
z najwybitniejszych polskich reżyserów Andrzej Wajda.
Lata pracy pedagogicznej były wypełnione pracą twórczą. Najwięcej uwagi poświęcał
artysta malarstwu pejzażowemu, uwieczniając na swoich płótnach plenery Radomia
i okolicznych wsi. Co roku wyjeżdżał na plenery malarskie do Zalesia, Jadwisina, Bartodziej, Nieborowa i innych miejscowości.
W latach pięćdziesiątych, okresie obowiązującego w sztuce realizmu socjalistycznego, namalował kilka wielofiguralnych kompozycji o treściach społeczno-politycznych.
Za „Walkę z analfabetyzmem”, otrzymał w 1950 r. II nagrodę na I-szej Ogólnopolskiej
Wystawie Plastyki w Warszawie16.
W latach 1947–1959 odbyło się kilka indywidualnych wystaw artysty w Radomiu,
Bydgoszczy, Płocku i Białymstoku. Uczestniczył także w organizowanych od 1945 r.
corocznych Ogólnopolskich Zimowych Wystawach Plastyki, których inicjatorem było
Radomskie Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych. W powstaniu tej instytucji obok
takich osób jak ówczesny prezydent miasta – Kazimierz Kiełczewski, wiceprezydent
Marian Langer oraz licznych artystów plastyków, znalazło się również nazwisko Wacława Dobrowolskiego, jednego z tych, którzy wnieśli największy wkład w powstanie
towarzystwa. Od pierwszych lat jego działalności artysta brał czynny udział w pracach
tej instytucji, pełnił w niej rozliczne funkcje, jak również uczestniczył w organizowanych
Ogólnopolskich Wystawach Zimowych. Był laureatem wielu nagród a także niejednokrotnym członkiem jury i komisarzem wystawy.
Od początku powstania TPSP w świetlicy Państwowego Ogniska Plastycznego odbywały się Klubowe Wieczory Czwartkowe17. Na spotkaniach tych, oprócz prelekcji na temat
sztuki, recytacji, koncertów muzycznych i wokalnych, odbywały się dyskusje między
miłośnikami sztuki a artystami. Brali w nich udział ówcześni członkowie – założyciele
TPSP a także aktorzy, muzycy, literaci i dziennikarze. Były to spotkania otwarte, których
terminy i program były ogłaszane w lokalnej prasie. Wieczory te były rozwinięciem
działalności TPSP i Ogniska Plastycznego.
Wacław Dobrowolski był nie tylko gościnnym gospodarzem, ale także jednym z najczynniejszych prelegentów i dyskutantów oraz działaczem Klubu Literackiego i Związku
Plastyków. Był również inicjatorem powstania Domu Pracy Twórczej w Bartodziejach,
miejsca pracy i wypoczynku radomskich artystów plastyków, literatów i innych ludzi
sztuki. Jak powiedział jego wieloletni przyjaciel, dziennikarz Andrzej Czaplicki: „był Dobrowolski marzycielem, marzeniem swoim czynnie kształtującym życie”.
Zmarł 2 lipca 1969 r.
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Mieczysław
Szewczuk

W

Wacław Dobrowolski (1890–1969).
W 125. rocznicę urodzin
i 45. rocznicę śmierci malarza i pedagoga

2015 r. mija 125. rocznica urodzin, a w 2014 r. minęła 45. rocznica śmierci zasłużonego dla Radomia malarza i pedagoga, Wacława Dobrowolskiego (15.11.1890–
2.07.1969). Historia sztuki polskiej pomija jego twórczość; odnotowała tylko jego
– malarza realisty – protest przeciw przyznaniu w 1932 r. Władysławowi Strzemińskiemu
Nagrody Artystycznej Miasta Łodzi. Ale dla Radomia Wacław Dobrowolski jest ważną
postacią, zasłużoną dla miasta – jako organizator pierwszej szkoły plastycznej i jeden
z inicjatorów wspólnego działania środowisk twórczych.
Urodził się na Ukrainie, studiował w Kijowie i w Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu, u wybitnych malarzy realistów. Noty biograficzne Dobrowolskiego wymieniają wielu
profesorów: przedstawiciela akademizmu, Konstantina Makowskiego, ale też Jana Ciąglińskiego, Polaka, uważanego za prekursora impresjonizmu w malarstwie rosyjskim; także:
Iwana Iwanowicza Tworożnikowa, Biełajewa (noty nie podają imienia, zapewne: Wasyl),
Dymitra Nikołajewicza Kardowskiego i Wasilija Sawińskiego. W tym czasie studiowali też
dwaj inni, w przyszłości znani, polscy malarze, Felicjan Kowarski i Ludomir Ślendziński.
Wybuch rewolucji przerwał studia w petersburskiej akademii, na akademię powrócił
w Leningradzie w 1924 r. i wówczas otrzymał dyplom. Już wcześniej, od r. 1920 wystawiał
swoje prace w Kijowie i Leningradzie, 1922–1924 mieszkał i pracował w Moskwie. W 1927
r. wyjechał zagranicę, malował we Włoszech, przyjechał do Polski. W 1928 r. zamieszkał
w Łodzi, malował portrety; później założył prywatną Szkolę Rysunku i Malarstwa. Szkoła
w 1937 została przemianowana na Szkołę Sztuk Pięknych i Przemysłu Artystycznego im.
Cypriana Kamila Norwida (uczył m.in. Lecha Kunkę). Wysiedlony w okresie okupacji, przyjechał w 1940 r. do Radomia i otworzył prywatną szkołę rysunku i malarstwa; wkrótce została
zamknięta, ale to w niej udzielił pierwszych lekcji rysunku i malarstwa Andrzejowi Wajdzie.
Jak opowiadał Krzysztof Mańczyński, przekazując relację jednego z uczniów, chodzili tam
uczyć się rysować młodzi Polacy, także z konspiracji, ale też niemieccy oficerowie w mundurach – konsekwencją były powojenne oskarżenia (w środowisku plastyków) o kolaborację.
W 1945 r. Wacław Dobrowolski otworzył w Radomiu Wolną Szkołę Rysunku, Malarstwa
i Rzeźby, w 1949 stała się Społecznym Ogniskiem Plastycznym, a od 1951 miała status
Państwowego Ogniska Plastycznego. Dobrowolski, tytułowany profesorem, był ważną
postacią w Radomiu i w środowisku artystów; jeździł do Nieborowa (malował wnętrze
pałacu; tam też namalował Portret Władysława Tatarkiewicza, 1961, w zbiorach Muzeum
Sztuki Współczesnej w Radomiu); otrzymywał nagrody.
Dobrowolski zbudował w Radomiu fundamenty szkolnictwa artystycznego, nauczył
mieszkających w Radomiu artystów plastyków działać w środowisku – i stali się najważniejszą grupą wśród ludzi kultury. Był jednym z organizatorów ogólnopolskich wystaw
plastyki, Salonów Zimowych. Aleksander Czaplicki, adwokat, literat i działacz kulturalny,
napisał o nim w katalogu wystawy Dobrowolskiego w Radomiu w 1955 r., że to marzyciel,
„marzeniem swoim czynnie kształtujący życie”, że „ma ambicję i czuje potrzebę poznania
i kształtowania środowiska, w którym żyje”.
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Fragment wystawy „Wacław Dobrowolski i uczniowie”, Obrazy Wacława Dobrowolskiego:
Rynek w Radomiu, Redagujemy gazetkę szkolną, 1951; Portret Jerzego Gombrowicza, pastel; Portret Władysława Tatarkiewicza, 1960

Uczyli się u niego w powojennych latach m.in. Alojzy Balcerzak (ur. 1930), Krystyna Barańska (1917–2004), Edward Kiełtyka (1920–1988), Władysław Kurpiel (1910–1983) i Barbara
Szubińska (ur. 1934); bezpośrednio po wojnie uczeń przygotowany przez Dobrowolskiego
był pewien, że zostanie przyjęty na studia w akademii sztuk pięknych. Później Dobrowolski uczył kolejne pokolenia radomian – rozpoczynających pracę w latach 60. i całą grupę
artystów dziś średniego pokolenia (którzy na ogół uczęszczali do Ogniska jako dzieci).
Ich sztuka decyduje teraz o obrazie radomskiego środowiska plastycznego (większość
radomskich artystów stąd pochodzi, tu zaczęli się uczyć i wrócili po studiach plastycznych).
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu już w październiku 2014 r., otwierając wystawę „Wacław Dobrowolski i uczniowie”, rozpoczęło działania przypominające o rocznicach
i zasługach. Znów, po dwudziestu latach, pokazano duży zestaw prac, obrazy i rysunki
z różnych kolekcji (Muzeum Sztuki Współczesnej, TPSP i kilku prywatnych) – choć mniejszy
niż w 1995 r., kiedy to na wystawie „Nauczyciele i uczniowie”, zorganizowanej na 50-lecie
otwarcia przez Wacława Dobrowolskiego Wolnej Szkoły Rysunku, Malarstwa i Rzeźby, wystawie jubileuszowej na 50-lecie Szkoły Plastycznej, pokazano obrazy ze zbiorów wdowy.
Po jej śmierci spadkobiercy wywieźli obrazy z Radomia i dorobek Dobrowolskiego uległ
całkowitemu rozproszeniu. Spośród wielu portretów ludzi wybitnych w zbiorach muzeum
radomskiego jest olejny portret Tatarkiewicza, a także duży, malowany pastelami, portret
Jerzego Gombrowicza, brata Witolda. Pokazując obrazy z kolekcji muzealnej trudno dziś też
udowodnić, że jest wciąż Dobrowolski jednym z najważniejszym malarzy Radomia i regionu.
Jedyny obraz przedwojenny na tegorocznej wystawie to ten z postacią ulicznika
z kolekcji muzeum; w katalogu z 1955 r. ma tytuł Ulica i datowany jest 1931, a w katalogu
wystawy w 1967 r. ma tytuł Ulicznik i datę 1932; widać go na fotografii pracowni malarza
w gazecie, Ilustrowanym Kurierze Codziennym. Największe zainteresowanie na tegorocznej wystawie budził obraz Dobrowolskiego z 1950 r., który przedstawia grupkę uczniów
(dziewczyna ma kołnierzyk z liceum im. Konopnickiej w Radomiu), zatytułowany Redagujemy gazetkę szkolną. Pokazany na VI Ogólnopolskiej Wystawie Plastyki w Radomiu, od

WSPOMNIENIA

44

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

dawna nie był wystawiany, bo socrealistyczny. Dziś obraz jest świadectwem wysokiego
poziomu umiejętności malarza realisty.
Tylko jeden rysunek był pracą ucznia wykonaną na zajęciach w Ognisku: Portret
Franciszka Szewczuka (mojego ojca), narysowany w 1950 r. przez Alojzego Balcerzaka,
który w Radomiu, u Dobrowolskiego, przygotowywał się przez 8 miesięcy (1949/50) do
egzaminu na studia w warszawskiej Akademii. Ciekawostką była rysunkowa – znakomita!
– karykatura z r. 1954, przedstawiająca Dobrowolskiego, której autorem jest radomski
literat Jan Gauze (1895–1978).
Muzeum Sztuki Współczesnej zorganizowało wystawę przypominającą zasługi
założyciela pierwszej szkoły plastycznej w Radomiu w tym samym czasie, gdy otwierana była pierwsza wystawa w wyremontowanym budynku stuletniej elektrowni, czyli
w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” – i zaczęła się kolejna epoka.
Oto artyści, których prace prezentowała wystawa: Wacław Dobrowolski oraz Alojzy Balcerzak, Krystyna Barańska, Jan Bujnowski, Ewa Bystrowska, Stanisław Zbigniew
Kamieński, Edward Kiełtyka, Witold Kowalski, Władysław Kurpiel, Leszek Kwiatkowski,
Krzysztof Mańczyński, Krystyna Pelletier, Małgorzata Strzelec, Krystyna Joanna Szymańska, Andrzej Wajda.
Wystawa: „Wacław Dobrowolski i uczniowie. W 125 rocznicę urodzin i 45. rocznicę
śmierci malarza i pedagoga. Prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu
i zbiorów prywatnych”, prezentowana była w dwóch wersjach, obszerniejszej, w dwóch
salach: 31.10–7.12.2014. – i mniejszej, w jednej sali i hallu: 14.12.2014–5.07.2015.
Mieczysław Szewczuk
Wacław Dobrowolski, ur. 15.11.1890 w Janówce (gubernia chersońska) na Ukrainie, zm. 2.07.1969 r. w Radomiu, –
polski malarz. Od siódmego roku życia mieszkał w Kijowie, gdzie po ukończeniu szkoły realnej rozpoczął studia
architektoniczne w Szkole Sztuk Pięknych. Po roku zmienił kierunek nauki i rozpoczął naukę na wydziale malarstwa.
W 1912 ukończył studia i otrzymał prawo do nauki rysunku i grafiki w szkołach średnich, od jesieni tego roku
kontynuował naukę na Akademii Sztuk Pięknych w Petersburgu u Konstantina Makowskiego, Jana Ciąglińskiego,
Iwana Iwanowicza Tworożnikowa, Biełajewa, Dymitra Nikołajewicza Kardowskiego i Wasilija Sawińskiego. Od
1920 wystawiał swoje prace w Kijowie i Leningradzie. Od 1922 przez dwa lata mieszkał w Moskwie i pracował
jako plastyk, w 1924 powrócił na uczelnię do Kijowa i obronił dyplom artysty malarza. Wstąpił wówczas do
Związku Zawodowego Pracowników Sztuki i pracował jako ilustrator czasopism. W 1927 wyjechał w podróż po
Europie, kilka miesięcy przebywał we Włoszech. Rok później osiedlił się w Łodzi, gdzie został współorganizatorem
powstania Szkoły Sztuk Pięknych. Szkoła ta w 1937 została przemianowana na Szkołę Sztuk Pięknych i Przemysłu
Artystycznego im. Cypriana Kamila Norwida. Wystawiał swoje prace w Łodzi oraz w warszawskim Instytucie Propagandy Sztuki i Zachęcie. W 1940 został wysiedlony do Limanowej, skąd przeniósł się do Radomia, utrzymywał się
w malowania portretów i udzielania prywatnych lekcji. W 1945 założył szkołę plastyczną, która cztery lata później
stała się Państwowym Ogniskiem Plastycznym. Również w 1945 zainicjował powstanie radomskiego Towarzystwa
Przyjaciół Sztuk Pięknych, Był pierwszym prezesem Związku Pracowników Sztuki w Radomiu, należał do organizatorów Klubu Literacko-Artystycznego. Był wyjątkowo zasłużony dla rozwoju środowiska artystycznego w mieście,
które wcześniej nie posiadało takich tradycji. Wielu uczniów Wacława Dobrowolskiego ukończyło Akademie Sztuk
Pięknych i zostało zawodowymi malarzami. (Nota jest skróconym, nieco zmienionym hasłem w Wikipedii).

Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, polonista, krytyk
sztuki, kurator wystaw, muzealnik.
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fot. archiwum artysty

iemal od dwudziestu pięciu lat podziwiam prace Bogusława Dobrowolskiego. Jest
absolwentem Akademii Sztuki Pięknych we Wrocławiu (1990). Dyplom uzyskał
w pracowniach: prof. Ireny Lipskiej-Zworskiej i prof. Lidii Kupczyńskiej-Jankowiak,
aneks z malarstwa w pracowni prof. Wandy Gołkowskiej. Od lat pracuje w Centrum Polskiej Rzeźby w Orońsku, kieruje pracownią ceramiczną. Od 2008 r. prowadzi coroczne
Międzynarodowe Plenery Ceramiczne Lab-Oro. Uczestniczył w plenerach, w Ćmielowie,
Chodzieży, Wilnie, Orońsku i Bolesławcu. Uprawia twórczość w dziedzinie ceramiki unikatowej, użytkowej, rzeźby, malarstwa i grafiki.
Inspiruje go natura – przejawia się to w motywach antropomorficznych i zoomorficznych jego ceramicznych rzeźb i naczyń. Mówi, że człowiek jest inspirujący jako model.
Jednak nie sam motyw jest ważny a często przestudiowany ruch, chwila zatrzymana
w kształcie. Zwykle jego ceramiczne portrety są syntetyczne i wydłużone o wyszukanej,
dyskretnej dekoracji powierzchni. Zachwycają formalnym bogactwem poprzez kontrastowe zastosowanie naturalnych barw gliny ze szkliwionymi, kolorowymi powierzchniami; często o zróżnicowanych fakturach. Zadziwiają różnorodnością użytych tlenków
metali, szkliw. Tworzą niuanse kolorystyczne i fakturowe, spękania powierzchni, które

Bogusław Dobrowolski
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ujawniają się dopiero wtedy, kiedy oglądamy je z bliska. Jednocześnie cała, tak starannie
obrobiona powierzchnia tych rzeźb lub płaskorzeźb jest podporządkowana całej bryle
lub kompozycji, jest przemyślanym dopełnieniem całości.
Niektóre ceramiczne rzeźb – portrety modeluje tak, by dominowały profile z jednym,
ażurowym okiem i wyraźną strukturą grubych, glinianych włosów. Są ważniejsze niż
ujęcia en face. Ażur oczu prowokuje by przez nie patrzeć, jak przez dziurkę od klucza.
Może wtedy zobaczymy więcej?
Jest autorem wielu naczyń, również wazonów. Jeden z nich ma tytuł Taniec. Znalazł
analogię między obrotowym ruchem toczonego na kole naczynia a wirującym wokół
własnej osi ciałem tancerki. Sumą ich jest wydłużony wazon z umieszczoną na powierzchni linearną sylwetką tancerki w szkliwionej sukience, której włosy siłą odśrodkową
wprowadzone w ruch wystają poza powierzchnią naczynia.
Za szczególnie interesujące i zabawne uważam jego unikatowe dzbanki. Inspiracją
był wielbłąd, który gromadzi wodę w swoim garbie na długi okres czasu, jest więc
funkcjonalny związek między jego garbem a pękatym korpusem dzbanka. Ten formalny
paralelizm wzmocnił dodając swoim dzbankom nogi. Przywykliśmy do tego, że nogi
mają zwierzęta, ale również krzesła, fotele, stoły. Te ostatnie zawsze statyczne, bo są
konstrukcyjnym elementem całego mebla. Dobrowolski wyposażył swoje dzbanki w nogi,
które odtwarzają w studyjny sposób ruch zwierząt: stęp, kłus, przysiad, zatrzymanie, odpoczynek. Muszą mieć minimum trzy punkty podparcia by spełniając prawa fizyki i były
statyczne, by dawały wrażenie ruchu charakterystyczne dla zwierząt. Przeniósł zoomorficzny motyw – istotę ruchu zwierząt a nie skopiował go. Owe dzbanki ustawione obok
siebie tworzą intrygującą kolekcję, z której trudno byłoby wybrać jeden, najciekawszy.
Każdy z nich jest autonomiczną, żartobliwą formą, która kusi przyszłego użytkownika
kształtem. Wyeksponowany na półce może być unikatową rzeźbą; napełniony herbatą
na stole – dzbankiem, pretekstem do rozpoczęcia rozmowy.
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Bogusław Dobrowolski
Ważniejsze wystawy indywidualne:
2015 – Łaźnia Radomski Klub Środowisk Twórczych i Galeria w Radomiu
2012 – Galeria BWA, Kielce; Miejska Biblioteka w Radomiu, Radom
2011 – Galeria Zielona, Busko-Zdrój
2002 – CRP, Orońsko
2004 – Miejskie centrum Kultury Empik, Radom; Mozer Studio, Łódź
2006 – Galeria 8+, Warszawa
2005 – Dom kultury Praga, Warszawa;
2002 – CRP, Orońsko;,
1999 – Galeria Aktyn,
1996 – Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Radom
Ważniejsze wystawy zbiorowe:
2015 – ASP we Wrocławiu, wystawa poplenerowa MPC Lab-Oro w Orońsku
2014 – wystawa poplenerowa Międzynarodowego Pleneru Ceramiczno-rzeźbiarskiego w Bolesławcu
2011–2015 – Format Maksymalny A4, Radom
2009–2014 – prezentacja prac powstałych na Międzynarodowych Plenerach Ceramicznych Lab-Oro w Orońsku.
2004 – Relacje artystycznych przestrzeni, Kozienice
2003 – Artyści z Warszawy, Halmstad (Szwecja);
2000 – 2002 Egeria, Ostrów Wielkopolski;
!998 – 2003 – Przedwiośnie, Kielce
1998 – Prezentacje CRP, Orońsko; Współczesna Sztuka Użytkowa, Daugavpils, Łotwa;
1997 – II Triennale Autoportretu, Radom;
1995 – 2005 Przeglądy Twórczości ZPAP, Radom;

Elżbieta Staniszewska

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

RZEŹBA

Ostatnie dzbanki tworzą zabawne pary a ich kształt definiuje rodzaj każdego z nich;
obłe – żeński i wydłużone – męski. Autor tak je wymodelował, że postawione naprzeciw
siebie ilustrują mowę ciała sprzeczających się małżonków, znużonych lub zainteresowanych rozmową. Te cytaty międzyludzkich relacji są zabawne i atrakcyjne dla widzów.
Twórczość Bogusława Dobrowolskiego wciąż mnie zaskakuje nowymi interpretacjami
znanych już motywów, wciąż doskonaloną własną techniką, bogactwem zastosowanych
środków wyrazu plastycznego.
Gratuluję tak owocnych lat pracy twórczej i czekam na kolejne prezentacje rzeźb
i naczyń.
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OBLICZA RYSUNKU 2011

araz po dźwięku, którym manifestujemy przyjście na świat, rysunek to najstarszy
rodzaj ekspresji. Jednakże tworzenie widzialnych znaków to ekspresja wyższa, bo
świadoma. Wymaga zaangażowania głowy, oczu i ręki. W tej kolejności działa to
do dziś. Powtarzając w indywidualnym rozwoju proces dojrzewania naszego gatunku,
najwcześniej manifestujemy chęć zaznaczenia obecności, rysując czym się da i po czym
się da – wywołując radość, lub niesmak protoplastów.
Nim rysunek stał się szkicem, formą projektu, bądź storyboardem, był przez tysiące lat
ostateczną formą wyrazu artystycznego o najrozmaitszym przeznaczeniu. Służył celom
magicznym, potem religijnym, był wskazówką wędrowców, stawał się ozdobą lub piętnującym znakiem. Po wynalezieniu pisma został „uwięziony“ w znaczeniowych kształtach liter.
Jednakże obraz jest nośniejszy niż słowo, więc zaistniała konieczność swoistej akceleracji
przekazu i uzupełnienia tekstu ilustracją. Rysunek zwyciężył. Dopełniając poprzednie zdania:
dowiedziono statystycznie, że lektura tekstu pozostawia ślad pamięciowy w około piętnastu
procentach, podczas gdy obraz zapamiętuje się w siedemdziesięciu! I dlatego znaki drogowe
to obrazki, a cały świat odstępuje od wyjaśnień słownych typu one way czy Einbahnstrasse.
Na naszych oczach występuje wiele prób przywrócenia rysunkowi jego pierwotnej
rangi. Duży udział w tej swoistej renobilitacji mieli nasi artyści z Wrocławia, gdzie najpierw
zorganizowano Międzynarodowe Triennale Rysunku (Natalia Lach Lachowicz, Andrzej Lachowicz, Andrzej Will), a potem Międzynarodowy Konkurs Rysunku (w 2009 r. już IV edycja
– Paweł Frąckiewicz, Jacek Szewczyk). Rywalizacja, jak wiadomo, służy podnoszeniu jakości
i trzeba się cieszyć, że w jednym mieście funkcjonują dwie podobne imprezy. Wrocław ma
wspaniałą tradycję w podobnych konkurencjach, pewnie dlatego zdobył tytuł Europejskiej
Stolicy Kultury 2016.
Tutaj pragmatykom warto przytoczyć wyniki badań prof. Doroty Ilczuk, która zestawiając
dostępne w sieci dane stwierdziła, że tzw. przemysły kulturalne w krajach Unii Europejskiej
przynoszą znacznie wyższe dochody niż wszystkie przemysły samochodowe! Może więc
warto, aby i nasz kraj podreperował na kulturze swój dziurawy budżet. Kłopot w tym, że
obecne elity, od Rządu przez Parlament po Episkopat, wyrastały i dojrzewały pozbawione
edukacji kulturalnej. Tak ma ta generacja, która nawet nie zdaje sobie sprawy z niezawinionej
dysfunkcji. To też jest scheda po słusznie minionym ustroju, w którego schyłkowym stadium
dominowała wyjątkowo ciasna quasi-ekonomiczna praktyka. A kultura? Ani toto włożyć
w garnek, ani nie da się wydoić – jak śpiewał wtedy Kazimierz Grześkowiak.
Nim nas wpuszczono na europejskie pokoje, korzystaliśmy – jak żadne inne środowisko
społeczne – z możliwości wyjazdów zagranicznych. Dziś trzeba naszych studentów namawiać, by wspierani programem Erasmus osobiście poznawali uczelnie w Europie. Większość
z nich po powrocie stwierdza, że nasze szkoły są o niebo lepsze, że słuchacze (często w gorszych warunkach) czują wyraźnie swą podmiotowość, zaś nauczyciele starają się im pomóc,
jak tylko mogą. Młodzi doceniają logicznie zbudowane programy kształcenia, sekwencję
zadań i kolejność przedmiotów – gdy na wyjeździe programowa anarchia konkuruje z nauczycielską nonszalancją. Piszę o tym, by wskazać, jak ważny jest rysunek w standardzie
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ogólnego wykształcenia, nie tylko dla sztuk wizualnych. Znakomite rysunki z podróży
Słowackiego czy Norwida były normą w ich czasach. Tak się ołówkiem posługiwał każdy
wyedukowany członek społeczeństwa. Przed laty jeździliśmy ze studentami do badeńsko-witremberskiego Nürtingen, gdzie wspólne warsztaty miały młodzieży ze wschodu
przybliżyć wartości starej kultury europejskiej. Na miejscu okazywało się, że możemy ich
wiele nauczyć. „Awangardowy“ program mylił wolność z anarchią – gdy młodzi Polacy
indywidualnie i profesjonalnie odpowiadali na zadane tematy. Na wspólnej końcowej
wystawie królowały różnorodne, dobre i bardzo dobre rysunki warszawskich studentów,
zaś miejscowi wychowankowie zbudowali wielką instalację ze znalezionych rur: ich odpowiedzią była linia melodyczna, kiedy w te rury tłukło się kijem. Sens działania był na
tyle ukryty, że po kilku latach współpraca wygasła. Uczelnia chyba też.
Poszukiwanie nowych środków wyrazu, poszukiwanie innego języka tylko wtedy się
broni, jeżeli dotychczasowe sposoby nie wystarczają. I tak za wszystkie instalacje artystyczne
wystarczy jedna w Yad Vashem, gdzie w ciemności schodzi się po spiralnym trapie, w tysiącu
luster odbija się światełko cmentarnego znicza, a z głośników padają imiona zamordowanych
dzieci i nazwy ich rodzinnych miejscowości – niemal wszystkie w Polsce...
Rysunek to nie tylko ołówek czy piórko na papierze. Tablet czy komputer są równie
dobre. Sławomir Brzoska rysuje wspaniałe rzeczy kolorową wełną, i to nie tylko w galeriach,
ale i na pustyniach świata, od Ameryki Łacińskiej przez Australię i Azję, aż po Afrykę. Jakoś
rozwija koncepcje Christo (Yavasheva), który przede wszystkim doskonale rysuje. Przed
wielu laty widziałem jego szkice w Hanowerze i pomyślałem, że gdybym był bogatym
człowiekiem, a przyszedł by do mnie Christo i na biurku zaczął rysować swój artystyczny
pomysł, to dałbym mu pieniądze bez wahania. Te rysunki były rewelacyjne. Gdy Christo
był w Warszawie, opowiedziałem mu o swej przygodzie, na co mi odrzekł: – całą karierę
zawdzięczam tej komunistycznej Akademii Sztuk Pięknych w Sofii, gdzie mnie przyzwoicie
nauczono rysunku. Poczułem się dumny, bo mam w tamtejszej szkole kilku przyjaciół.
Etymologia pojęcia „rysunek“ podsuwa jakieś pierwotne narzędzia, jak krzemień czy
ostry patyk, którym można wykonać rysę. Czeska „kresba“ wywodzi je z kreski, kreślenia linii.
Niemiecki „Zeichnung“ można kojarzyć z oznakowywaniem, znakiem („Zeichen“). Angielski
„drawing“ prowadzi od ciągnięcia (np. linii) do wielu „ciągnionych“ skojarzeń. Ale wszystkie
one stare są jak świat! Jak kultura! Wiele znakomitych nazwisk analizowało problem znaku,
linii. Głowili się nad nim wybitni uczeni, powstawały szkoły filozoficzne, a semiotyka i semantyka wyodrębniły się z nich, jak wcześniej tyle nauk humanistycznych. Zapomina się
często, że wszystko zaczęło się od kreski patykiem na piasku, od odcisku stopy w glinie, od
rysy kamieniem na pniu brzozy, albo w miękkiej skale. Intencje nasz przodek pewnie miał
podobne. Chciał sprawdzić jak to działa, potem poznane efekty spożytkować, aby było
piękniej; innym przypadło do gustu, bo było nie tylko piękne, ale i tajemnicze – stąd krok do
magii i religii. We współczesnej polszczyźnie „twórca“ tylko jedną literą różni się od „Stwórcy“,
który dał nam cały świat – z niczego. Rysunek to naprawdę elementarne pole ekspresji, które
pozwala bez mała stwarzać coś z niczego. Jeśli nadal wciąż są wśród nas osoby przekonane,
że warto trwonić czas na tak bezproduktywne zajęcie jak rysowanie, że warto organizować
konfrontacje podobnie „ułomnych“ – jeśli jest nas tak wielu, to chyba ze światem nie jest źle,
a kultura nie zeszła do poziomu tabloidów czy seriali. Trzymajmy się tego!
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nicjatorem naszego spotkania są rzeźbiarze, a konkretnie P. T. Koleżanki i Koledzy z Wydziału Rzeźby Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Nie jest więc chyba przypadkiem,
że ta właśnie jednostka jest wyróżniana przez Państwową (a obecnie: Polską) Komisję
Akredytacyjną jako najlepsza w kraju. Wam się chce! A ponadto umiecie współpracować.
Jeśli w środowisku artystycznym można tolerować jakiś rodzaj kabotynizmu, to w kręgu
akademickim jest on niedopuszczalny. Nie tylko dlatego, że wyklucza współdziałanie
– ale przede wszystkim, że patrzą na nas studenci: wbrew powszechnym narzekaniom
(co znamy od wieków) ludzie coraz mądrzejsi, wyzbyci kompleksów, obywatele świata
i kreatywni do bólu!
Warto pamiętać, że w antycznych czasach pierwszą dziedziną sztuki była architektura, a zaraz po niej rzeźba. Malarstwo traktowano jako wspomagające rzemiosło (by nie
powiedzieć zdobnictwo) – a grafiki w ogóle nie było. W syryjskiej Palmyrze znajduje się
jedyna, w domniemaniu oryginalna, rzeźba Fidiasza. Przewyższa o kilka klas wszystko, co
jest w zbiorach tamtejszego muzeum. Jako rodacy prof. Kazimierza Michałowskiego mieliśmy prawo wejść poza turystyczne ograniczenia, obejrzeć dzieło z każdej strony, a nawet
je dotknąć! Trzeba nam prosić Opatrzność, by obecne religijne i polityczne szaleństwa
zachowały ją w całości. Przecież to źródło naszej kultury, mimo że wówczas w dorzeczu
Wisły z rzadka kręcili się po puszczy przedstawiciele plemion zbierackich i łowieckich,
zaś nieco później ruszali stąd Wandalowie, czyniąc „kibolskie rządy“ w Europie i Afryce.
W moim pojęciu najważniejsza z nauk Chrystusa wiąże się z tematem naszego spotkania. Kiedy zamierzano ukamienować jawnogrzesznicę i pytano Go o opinię, Chrystus
milcząc RYSOWAŁ coś na piasku. Potem wstał i powiedział: – Kto z was jest bez grzechu,
niech pierwszy rzuci w nią kamieniem. Resztę znacie, bo to też należy do kanonu naszej
kultury.
Będąc zapowiedzią, lub kontrolnym narzędziem, rysunek leży u podstaw każdego
rodzaju ekspresji wizualnej, od serca przebitego strzałą na bukowej korze po scenopis,
na który w powszechnej angielszczyźnie mówi się dziś storyboard.
Bezcenne ślady naszych przodków z jaskiń Chauveta, Altamiry i Lascaux to przede
wszystkim rysunki. Uzupełniane kolorowym błotem, wykorzystujące naturalne reliefy
skały, pokazują mistrzostwo głowy, oka i ręki. W tej kolejności, bo tak jest od zawsze
i tak na zawsze pozostanie.
Moje współczesne przygody z rysunkiem muszę zacząć od telegraficznego CV (znów
angielszczyzna). Jako były elektronik niewiele miałem wspólnego ze sztuką, poza tym,
że lubiłem rysować i malować. W dzierżoniowskich Zakładach Radiowych Diora kontrolowałem świeżo zmontowane radiostacje do czołgów, by po latach dowiedzieć się, że
w Hucie Łabędy czołgi do tych radiostacji produkował Adam Romaniuk, obecny profesor
ASP w Katowicach i wybitny artysta grafik. Na początku studiów w warszawskiej ASP
byłem w pracowni rysunku z grupą siedmiu osób po Liceum Plastycznym. Miałem wobec nich kompleksy, bo wszyscy znakomicie rysowali. Przybywszy z najdalszej prowincji
(Gryfów Śląski, mimo że prawa miejskie uzyskał w 1242 r., leży 10 km od czeskiej granicy
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i 35 od niemieckiej) i mając zakodowany racjonalny system aksjologiczny, najpierw dziwiłem się Komisji Rekrutacyjnej, że wyróżniła mnie wśród dwudziestu kandydatów na
jedno miejsce. Ale skoro mnie przyjęto, to muszę zacząć ostro pracować. Po semestrze
było lepiej, ale gdzie mi do tej siódemki. Rysowałem dużo i był postęp – aż do chwili,
kiedy stwierdziłem, że ci moi idole są wciąż w tym samym miejscu! Wyuczeni pewnego
schematu, nie byli w stanie wyjść poza „małpią zręczność“, jak to nieelegancko nazywali
starsi koledzy. A w sztuce nie wolno nigdy spoczywać na laurach. Trzeba wciąż weryfikować także własne odkrycia, choćby zdawały się epokowe i przynosiły uznanie. Nikt
z tej siódemki po dyplomie nie zaistniał jako artysta...
Drugie znaczące doświadczenie wiąże się z wystawą rysunków Christo w Hanowerze.
Były to znakomicie zrobione szkice ołówkiem do znanej instalacji Running Fences (biegnące parkany) z 1972 r. Pomyślałem wtedy, że gdybym był bardzo bogatym człowiekiem,
którego Christo – rysując projekt od ręki na biurku – prosi o środki na realizację, dałbym
mu pieniądze bez zastanowienia. Szkic był znakomity, pokazywał przestrzeń, ideę pomysłu i zasługiwał na miejsce w berlińskim Kupferstichkabinett, obok rysunków Cranacha,
Leonarda da Vinci i Dürera. Po upadku słusznie minionego ustroju (jestem dumny, że
moje określenie robi karierę) Christo był w Warszawie i miałem okazję powiedzieć mu
o swej refleksji. Odpowiedział: – Całą karierę zawdzięczam tej komunistycznej Akademii
Sztuk Pięknych w Sofii, gdzie mnie przyzwoicie nauczono rysować.
Wreszcie trzecia przygoda: byliśmy ze studentami w Muzeum Picassa w Barcelonie.
Obok stałej ekspozycji prezentowano wówczas wystawę zatytułowaną Fabryka Rysunków. Warto było zapłacić bardzo drogi wstęp, bo tam już nie było taryfy ulgowej dla
młodzieży i nauczycieli. Warto choćby dlatego, że mieliśmy dowód ogromnego szacunku dla sztuki. W Hiszpanii Picasso był „na indeksie“, był osobą bardzo źle ocenianą
przez reżym generała Franco. Wcześniej trwała tam wojna domowa, w której Picasso
opowiadał się po stronie przeciwników (patrz: Guernica). I mimo to zachowały się jego
rysunki od najwcześniejszych lat! Początek chronologicznie zbudowanej ekspozycji to
nie było nic wielkiego (reakcje: – E, Picasso, ja też bym tak potrafił). Potem było tylko lepiej
i lepiej. W gablotach leżały grubaśne szkicowniki, a obok na ekranach, strona po stronie,
można było oglądać ich zawartość. Wszystkie starannie datowane, a więc dające wyraz
oszałamiającej pracy i równie zdumiewających postępów. I pomyśleć, że wielu z nas też
mógł spotkać sukces, gdybyśmy mieli podobny imperatyw, nazywany kategoryczną
dyscypliną pracy. Aż trudno uwierzyć, że znajdował on czas na życie towarzyskie, na
niezliczone przygody, na dbałość o karierę.
Już po śmierci Picassa prezentowano wystawę rysunków (Frankfurt? Hanower?), których
artysta nie chciał pokazywać za życia: były to głównie akty, tak klasyczne, tak doskonale
akademickie, że chyba już bardziej nie można. Też wszystkie datowane – zrozumiałem, że
służyły mu one jako codzienne ćwiczenia, jako test sprawności ręki, oka i głowy. To stąd
czerpał kwalifikacje, którymi oszałamiał świat. Jego dbałość o PR (kolejny anglicyzm) do
dziś zdumiewa specjalistów. Dla publiczności były inne prace, te zaś traktował jak skrzypek
swoje etiudy, które musi codziennie zagrać, nawet jeśli nie koncertuje. Intymnie!
Oprócz takich inicjatyw, jak Konferencje Rysunku prof. Mariusza Kulpy, wciąż się rodzą
konkursy, konfrontacje i podobne pomysły, zmierzające do tego by przywrócić rysunkowi
należne mu miejsce. By skończyć z lekceważeniem szkicu. To on przecież jest pierwotnym
zapisem zamysłu twórczego, czegokolwiek by on potem dotyczył Kiedy zaproponowano
mi pokaz w Galerii Oranżeria (prestiżowy pałac Polskiej Akademii Nauk w Jabłonnie pod
Warszawą), ekspozycję nazwałem in statu nascendi i pokazałem głównie szkice. Stefan
Gierowski inicjował pierwszą wystawę w nowej galerii, nobilitując miejsce i wyznaczając
poziom. Nie wolno się tam kompromitować. Jej inicjator i patron Stanisław Wieczorek przestrzega świętej dla sztuki zasady: wolno wszystko, byle dobrze. A jeszcze lepiej: najlepiej!
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Skoro padły te nazwiska, warto przytoczyć przygodę Jacka Dyrzyńskiego, „malarza
ekierkowego“, jak sam siebie przezywa. Jako młody jeszcze artysta, szedł swoim szybkim krokiem z Akademii w stronę warszawskiego Starego Miasta (jest równie stare,
jak gdańskie). Po drodze, wyprzedzając, kątem oka zarejestrował trójkę urzędników
państwowych siódmej kategorii: szare, wyliniałe marynarki, powolny krok, głowy zajęte gorącą dyskusją. Skonstatował, że mija trzech największych w jego opinii malarzy
warszawskich: Stefana Gierowskiego, Jerzego Tchórzewskiego i Rajmunda Ziemskiego.
Odkąd usłyszałem tę historię, powtarzam z przekonaniem, że inni ludzie robią sztukę,
a inni opinię o naszym środowisku.
Dziś Stanisław Wieczorek i Jacek Dyrzyński całym twórczym życiem dowodzą, iż
jesteśmy na progu stworzenia narzędzi, mogących obiektywnie ocenić główną cechę
porządku kompozycyjnego, jaką jest równowaga. Mam na myśli narzędzia cyfrowe. Nic
nie stoi na przeszkodzie, by zbudować program informatyczny, obrazujący równanie.
Fraktale są czymś podobnym, pięknym jak obrazy w kalejdoskopie, a pokazują przecież
proste równania! Jest oczywiste, że równowaga kompozycyjna to dopiero początek, to
rodzaj szkieletu, na którym wieszamy nasze eliadowskie „reszty magiczne“. Jeśli jednak
ich porządek nie będzie oczywisty (obiektywny?), to wszystko pójdzie w ruinę, jak źle
skonstruowana architektura i rzeźba. Prawa fizyki są nieubłagane. Jeśli geometria jest
widzialną formą matematyki, to miarą kultury jest umiar. Jej definicja, którą propagowałem w Centralnej Komisji ds. Stopni i Tytułów, to jedność nauki, technologii, i sztuki – no,
może jeszcze dobrych obyczajów, rozumianych jako szacunek dla innych.
Rysować można wszystkim i wszędzie. Chrystus robił to palcem na piasku, inni węglem
na stropie jaskini, patykiem w błocie i piaskowcu, ołówkiem, pędzlem albo kursorem na
ekranie monitora. Warto pamiętać, że słowo „ołówek“ pochodzi od niemieckiego Bleistift,
ołowiany pręt. Czymś tak niezdrowym posługiwano się przez wieki, nim ołów zastąpiono
grafitem. Jeszcze dziś czasem spotyka się miłośników, używających takich narzędzi jak
pręcik srebrny, albo złoty. Papier do takich rysunków należy odpowiednio przygotować,
by był bardziej szorstki i przyjmował drobinki metalu. Widziałem. Nie powiem jednak,
by użycie szlachetnych środków szczególnie poprawiało jakość tych prac...
Korzystając z okazji zwierzę się z osobistego kłopotu, jakim jest dla mnie dość powszechne w naszym społeczeństwie lekceważenie sztuki i artystów. Znam je ze środowiska technokratów, uczonych, kleru, wreszcie polityków. Wszyscy oni pamiętają o nas,
kiedy są w potrzebie. Obchodzona przed kilku dniami rocznica powrotu Polski na mapę
była okazją, by nagle przypomnieć sobie o kluczowych w tym zasługach Ignacego Jana
Paderewskiego. O polskich związkach Chopina, Curie-Skłodowskiej czy Kopernika wiedzą
na Zachodzie tylko najwytrwalsi miłośnicy naszych pokrętnych dziejów.
Uczyłem kiedyś gościnnie w Brighton University nad kanałem La Manche (który po północnej stronie nazywa się English Channel). W starych papierach znalazłem wcześniejszą
nazwę Brighton Polytechnic, zapytałem więc dziekana o przyczynę zmiany. Odparł: – Bo
wiesz, dorobiliśmy się Wydziału Artystycznego. Taki wydział tam nobilituje!
Odkąd odsłużyłem jako pierwszy za demokracji dziekan Wydziału Grafiki warszawskiej
ASP, odkąd nabyłem nieco świadomości administracyjnej, przez długie lata zabiegałem
o uznanie dla naszej grupy społecznej – bardzo ważnej w kluczowych lub opresyjnych
okolicznościach, ale potem niegodnie marginalizowanej. Pierwszy sukces odniosłem,
kiedy udało się przekonać znaczące osoby, że dwie Akademie (w Krakowie i Warszawie)
to wcale nie jest dość w tak zapóźnionym cywilizacyjnie kraju. Że lekceważone w dwóch
stolicach jako „zawodówki“ PWSSP w Gdańsku, Poznaniu, Łodzi i Wrocławiu wcale nie
są gorsze, gdy chodzi o poziom nauczania i potencjał twórczy kadry. Bywało, że lepszy!
Potem w Radzie Wyższego Szkolnictwa Artystycznego zabiegaliśmy o wspólny system ocen dla nauki i sztuki, co zaowocowało znaną ustawą z 14 marca 2003 r. o stopniach
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naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki. Kierowaliśmy
się przekonaniem, że wspomniane kłopoty wynikają z izolacji naszych środowisk. Dziś
wiem, że mieliśmy rację. Dobre imię polskiej sztuki częściej bywa fetowane w świecie
niż sława osiągnięć naukowych. Ale tego publicznie, poza nami, nie powiem! A ustawa
z 14 marca jest pilnie obserwowana w Europie, co owocuje napływem kandydatów, od
Czech i Niemiec po Hiszpanię – mówię tylko o jednym Wydziale Grafiki ASP w Warszawie.
Po osobistym doświadczeniu w Zarządzie Głównym Związku Polskich Artystów
Plastyków, po RWSA, Państwowej (dziś Polskiej) Komisji Akredytacyjnej i wielu innych
gremiach, z Ministerstwem Edukacji Narodowej włącznie, wiem jedno: problemem wciąż
jest brak szacunku dla kultury. Wynikający, być może, z naszego upośledzenia w zakresie
zdolności współpracy – im więc środowiska twórcze będą większe, im nasze wzajemne
relacje znajdą wreszcie wspólne strukturalne sieci, tym łatwiej będzie przekonać wszelkiego rodzaju decydentów do zrozumienia wspólnych interesów. Ich i naszych – czyli
społecznie ważnych celów, byśmy nie stali się jedynie stadem konsumentów...
Ponad dwadzieścia uczelni prowadzi, lepiej czy gorzej, kierunek studiów, nazywany
„zamaszyście“ edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych. Niektóre prowadzą
też kierunki stricte artystyczne – często lepiej niż gorzej. Nie lekceważmy ich. Podlegają
bezpośrednio Ministerstwu Nauki i Szkolnictwa Wyższego, co oznacza krótszą drogę
z Ministerstwa Finansów (bywa więc, że i większe możliwości). Ale także masę kompleksów wobec sieci Akademii. Pamiętajmy więc: to są nasi sojusznicy! Niech najlepsi
uzyskają prawo prowadzenia postępowań awansowych, przewodów doktorskich, bo
przecież mamy wspólny interes, który bardzo górnolotnie nazywamy kulturą narodową.
Kultura artystyczna w społeczeństwach estetycznie przygotowanych jest ważną
gałęzią gospodarki i dziś w Unii Europejskiej tzw. przemysły kultury przynoszą większe
profity niż cały przemysł motoryzacyjny. Efekt Bilbao jest powszechnie znany, ale to tylko
remedium na zmiany cywilizacji technicznej. Wszyscy w świecie znają ideę Bauhausu
o jedności sztuki i projektowania, ale tylko nieliczni wiedzą, że wiele lat wcześniej była
to norma programowa w warszawskiej ASP (której ciągłość, prawem kaduka, liczy się
od 1904 r.).
Moim równolatkom, jak wielu mówi, doskwiera Pesel, dlatego apeluję do młodszych.
Musicie ciągnąć sprawy dalej, zostawiając czasem własne kariery, jesteście bowiem jedyni do tego predestynowani. Codzienny kontakt z kompozycją czyni Was specjalistami
od „ogólnego oglądu rzeczywistości“. Nie bez powodu Steve Jobs stale powtarzał, że
większość sukcesów zawdzięczał elementarnemu wykształceniu estetycznemu.
Będę Was pilnie obserwował, potem również tam gdzieś z góry –
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VÁCLAV ŽIVEC – PRZYCZYNEK DO KORZENI
NOWOCZESNEJ EDUKACJI PLASTYCZNEJ

W

ieloletnia współpraca Katedry Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego
Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach oraz Wydziału Sztuki
Uniwersytetu im. Kazimierza Pułaskiego w polskim Radomiu, posiada w prehistorii
pierwszej z wymienionych wyżej placówek dużo głębsze korzenie, niż mogłoby się wydawać
na pierwszy rzut oka. Aczkolwiek obie instytucje znalazły domyślną drogę do siebie – z perspektywy ich rozwoju jednak nie tak dawno – to stosunek wybitnej osobowości, która współzałożyła uczelnię w Czeskich Budziejowicach, wobec narodu polskiego, z pewnością także
po wielu latach wywiera wpływ formujący. Dzięki niej czują osoby z Czeskich Budziejowic
wobec swoich polskich kolegów naturalną bliskość. Poniższy tekst dedykowany jest właśnie
postulatorowi ukrytych związków historycznych; osobowości, której rodzina swoje dawne
pochodzenie wywodziła z genealogii rodzin pochodzenia polskiego (Ziwiec), której praca
plastyczna, jak też w dziedzinie pedagogiki plastycznej, przesycona jest ideą wzajemności
słowiańskiej; twórcy, w którego dziełach plastycznych znajdujemy wspomnienia i odsyłacze
do doświadczenia polskiego czy słowackiego tak często, jak do tego z jego ojczyzny – Czech.
Jest niewiele osobowości czeskiej pedagogiki plastycznej, które otoczono tak szczególnym znaczeniem, a jednocześnie tak absolutnym zapomnieniem. W dziedzinie wychowania
plastycznego jednak taki status nie jest niestety niczym wyjątkowym. Do przypomnienia
sobie zasług, choćby tych fachowych, czasami skłonią nas bodajże tylko ważne rocznice.
Właśnie taką okazją było spojrzenie na życie i dzieło Profesora Václava Živca, od którego
urodzenia minęło w 2013 r. już 120 lat. Do przypomnień przekazu Václava Živca należało
zorganizowanie wystawy jego rysunków i obrazów w Galerii D9 w Czeskich Budziejowicach,
w której uroczystym otwarciu we wrześniu 2014 r. wzięli udział także koledzy z Uniwersytetu
w Radomiu.
Václav Živec urodził się w mieście Beroun 22 marca 1893 r. Po skończeniu gimnazjum
realnego w mieście Rakovník, gdzie lekcje rysowania prowadził między innymi V. Šulc,
studiował na Akademii Sztuk Pięknych w Pradze u J. Preislera i V. Bukovca. Jego studia w tej
pracowni zostały przerwane przez pierwszą wojnę światową, w której V. Živec walczył od
samego jej początku. Rok później powrócił do Pragi i po skomplikowanym leczeniu obrażeń
został ponownie odkomenderowany, tym razem do polskiego Olkusza. Po powrocie z wojny
zakończył studia u M. Švabinskiego, w specjalnej pracowni graficznej.
Po absolutorium działał pedagogicznie na gimnazjum realnym w Rakovníku, skąd odchodzi w 1920 r. i rozpoczyna pracę w nowo powstałym Instytucie Nauczycielskim w mieście
Hořovice, gdzie do 1938 r. naucza historii, rysowania i kaligrafii. W latach trzydziestych odbył
kilka podróży studyjnych i w ramach jednej z nich odwiedził w Paryżu F. Bílka (1931). W latach
1937–1939 działał pedagogicznie na Wyższej Szkole Architektury i Budownictwa Naziemnego przy Politechnice Czeskiej w Pradze (ČVUT Praha), gdzie prowadził tzw. Instytut Praktyk
Szkolnych Wychowania Plastycznego. Później krótko pracował jako inspektor rysowania
w Krajowej Radzie Szkolnej w Pradze. W latach 1946 do 19501 wykłada „Wprowadzenie
do praktyk szkolnych wychowania plastycznego” na Katedrze Wychowania Plastycznego
1

Niektóre źródła podają jako okres działania V. Živca na KWP WPed UK w Pradze lata 1947 do 1958.
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Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Karola w Pradze, która przekształciła się z dawnej
pracowni na Politechnikę Czeską w Pradze (ČVUT) i gdzie później był mianowany jej profesorem zwyczajnym.
Kariera i reputacja Živca w dziedzinie szybko się zwiększały. Szczególnie w latach 40 i 50
należał do najbardziej wyrazistych osobowości ówczesnego przedmiotu rysowania. Nic
zatem dziwnego, że zajmował najróżniejsze, ważne funkcje w dziedzinie. Do nich należało
powierzenie mu koordynacji podczas zakładania nowej, regionalnej filii Uniwersytetu Karola.
Tak więc 1 marca 1949 r., na posiedzeniu Komisji Personalnej w ramach VI regularnego
zebrania Ciała Wydziałowego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Karola w Pradze,
powołano go na Przewodniczącego Oddziału Wychowania Muzycznego, Wychowania
Plastycznego i Wiedzy Domowej na Wydziale Pedagogicznym w Czeskich Budziejowicach,
który był bezpośrednim poprzednikiem dzisiejszej Katedry Wychowania Plastycznego
Wydziału Pedagogicznego UP. Jednocześnie powierzono mu zorganizowanie nauczania
i opracowanie projektu prowadzenia wykładów przez niektórych fachowców z Instytutu Wychowania Plastycznego Praskiego, dla wykonywania działalności nauczycielskiej na wydziale
w Czeskich Budziejowicach2.
Większość prowadzących naukę lub gwarantów nowo powołanej filii pochodziła z regionu, jednak wyjątek stanowi właśnie powierzenie dla Profesora Živca, który prowadził
i w pierwszych latach jej funkcjonowania wybudował pierwszą pracownię wychowania
plastycznego na południu Czech. Musimy jednak wspomnieć o tym, że był już jedną z osobowości, która współkształtowała profil wspomnianej pracowni „profesury rysowania”
przy Politechnice Czeskiej w Pradze – to znaczy „prehistorię” nie tylko praskiej katedry, ale
w genetycznym powiązaniu także tej, jaka od roku akademickiego 1948/49 kształtowała się
w Czeskich Budziejowicach.
W Czechach Południowych już przed zorganizowaniem powyższej pracowni odbywały się
tradycyjne kursy przeznaczone dla nauczycieli, a swoje kompetencje do zawodu nauczyciela
uzyskało tu kilka pokoleń pedagogów w Państwowym Instytucie Nauczycielskim w Czeskich
Budziejowicach. W jego ramach działał na przykład wybitny artysta malarz, pedagog sztuk
plastycznych i autor serii podręczników ówczesnego rysowania, E. Pitter (*1887 – †1943).
E. Pitter był między innymi w udokumentowanym kontakcie z V. Živcem, który recenzował
drugą część „Rysowania na szkole mieszczańskiej i średniej” Pittera z 1940 r., i z pracy swojego
kolegi był – jak dowodzi ich korespondencja – bardziej niż zadowolony.3
V. Živec napisał do E. Pittera między innymi: Widzę, że praca jest dobrym i rzetelnym rozwinięciem (czy raczej rozwijaniem) tego, od czego tak obiecująco rozpoczął Pan w „Rysowaniu dla
szkół powszechnych”. Nie ma wątpliwości, że chce Pan dotrzymać obietnicy na korzyść nie tylko
rysowania i wychowania plastycznego, ale wychowania w ogóle. Właśnie w tym stanowisku
cenię sobie Pana wysiłki o tyle bardziej.4
W kontekście katedry południowoczeskiej, V. Živec jest zatem w ogóle pierwszym prawdziwym kierownikiem pracowni. Wraz z nim działa tu od 1949 r. w ramach ówczesnego
stosownego oddziału na przykład także historyk sztuki, pedagog i rysownik awangardowy V. Diviš (*1906 – †1972), i na niepełnym etacie dojeżdżający z Brna malarz B. S. Urban
(*1903 – †1997).5
V. Živec w nowo powstałym instytucie edukacyjnym był gwarantem większości przedmiotów, które w owych czasach uczelnia oferowała w ramach wychowania plastycznego.
Sam prowadził lekcje wychowania plastycznego i jego praktyczne ćwiczenia, metodykę,
a wreszcie także prace ręczne. Oprócz innych zasług dla całokształtu dziedziny, trzeba

55

EDUKACJA

56

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

wspomnieć na przykład o jego prowadzeniu Instytutu Praktyk Szkolnych Wychowania
Plastycznego na Wyższej Szkole Architektury i Budownictwa Naziemnego przy Politechnice
Czeskiej w Pradze (ČVUT), poczynając od roku akademickiego 1936/37, kiedy to być może po
raz pierwszy pojawia się w nazwie instytucji edukacyjnej zwrot „wychowanie plastyczne”, i to
na ponad dwie dziesiątki lat przed oficjalną zmianą nazwy dziedziny. Wielu historiografów
edukacji plastycznej zatem uważa V. Živca za jedną z osobowości, która wyraźnie pomogła
w ukonstytuowaniu się współczesnej nazwy dziedziny.
Historyk sztuki Jaromír Adamec napisał o osobowości V. Živca w kontekście rozwoju
praskiej katedry wychowania plastycznego: Prof. Václav Živec (...) był wybitną osobowością
wychowania plastycznego już w przedwojennej Czechosłowacji, a po wojnie wraz z innymi kierownikami i pracownikami instytutów w znacznym stopniu nie tylko zasłużył się właśnie o powstanie
katedry wychowania plastycznego, ale zasadniczo przyczynił się także do ukonstytuowania się
kształcenia nauczycielskiego w ogóle.6
Profesor Zdeněk Helus uważa V. Živca za prawdziwą osobowość wywierającą wpływ na
kulturę narodu, za osobowość artystyczną, myślicielską i pedagogiczną. Stawia go w jednym
rzędzie z takimi wybitnymi postaciami, jakimi są na przykład Cyril Bouda, Martin Salcman,
Karel Lidický i Jaromír Uždil.7
V. Živec był aktywny także jako samodzielnie twórczy artysta plastyk. Jego dzieło jednak
za jego życia rzadko kiedy było prezentowane, a nie inaczej dzieje się także obecnie. Trzeba
dodać, że pod kątem niekwestionowanych wartości, jakie Živec pozostawił po sobie w rozwoju wychowania plastycznego, jego praca w dziedzinie sztuk plastycznych jest dużo mniej
wyraźna. Swój potencjał twórczy realizował jednak nie tylko w dziedzinie malarstwa i grafiki,
ale także w rzeźbiarstwie, twórczości użytkowej oraz scenografii. O twórczości V. Živca, który
obok swojego prawdziwego nazwiska używał także pseudonimu artystycznego A. Damar8,
napisał L. Stehlík: (...) Pragnienie połączenia postaci z krajobrazem w sensie nazwanym przez
Preislera, i taka synteza przetopiona w swoisty, rytmiczny porządek kształtów, było wspólne
dla większości artystów jego pokolenia. Wszyscy zajmowali się postacią ludzką i twarzą ludzką.
W tym miejscu poszukiwania Živca spotykają się na zasadach spokrewnienia z droga obraną
przez Karla Boháčka, współtowarzysza z Biesiady Artystycznej, a obie te drogi prowadzą do poezji.
Jest zatem dzieło Živca w swoim całokształcie kontynuacją bajek Preislera, w sensie zdolności
twórczych mistrza, a jest ku czci swojego twórcy, jak też krainy, która stanowiła jego najczęstszą
i najpewniejszą bazę9.
Jedną z największych prezentacji twórczości V. Živca była wystawa retrospektywna
w Galerii Starý zámek w mieście Hořovice zrealizowana we wrześniu 2013 r. przez Miejskie
Centrum Kultury Hořovice, Muzeum Czeskiego Krasu Beroun i V. Živca młodszego10. Aczkolwiek chodziło o chwalebny projekt, to wielka szkoda, że tak obszerna retrospektywa
nie była zabezpieczona od strony kuratorskiej i wcale nie przedstawiła osobowości V. Živca
ADAMEC, Jaromír. Historia katedry wychowania plastycznego pod kątem struktury organizacyjnej i jej przemian. W: Katedra
Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego UK 1946-1996. Praha: PedF UK, 1996. s. 40.
7
[por.] HELUS, Zdeněk. Przemyślenia nad Katedrą Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Karola.
W: Katedra Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego UK 1946-1996. Praha: PedF UK, 1996. s. 8
8
Administracja strony internetowej. Krajoznawczy fundusz dokumentacyjny [online]. Dostępne: http://www.podbrdsko-encyklopedie.cz/osobnosti.php?id=1828 [cit. 8. 6. 2012].
SAMEC, Zdeněk. Pedagog i inicjator w kulturze. [online]. Dostępne: http://www.podbrdskenoviny.cz/historie/horovicke-promeny/2358-zdenek-samec-promeny-pn-c22012.html [cit. 8. 6. 2012].
HLADÍLEK, Miroslav, CÍFKA, Stanislav. 25 lat Wydziału Pedagogicznego w Czeskich Budziejowicach. České Budějovice: Růže,
1973. s. 16.
TOMAN, Prokop. Nowy słownik czechosłowackich artystów plastyków II. L-Ž. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall, 1993. s. 750.
Zespół autorów. Słownik czeskich i słowackich artystów plastyków 1950-2010 XXI/W-Ž. Ostrava: Výtvarné centrum Chagall,
2010. s. 369.
9
STEHLÍK, Ladislav. Václav Živec. W: PÁLENÍČEK, Ludvík. Czytanie o Berounie. Beroun: MNV, 1965. s. 166.
10
Wystawa pod tytułem „Václav Živec – wybór z dzieła na 120 rocznicę jego urodzenia” odbywała się w dniach od 13.09. do
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Autor, dr filozofii, adiunkt w Katedrze Wychowania Plastycznego Wydziału
Pedagogicznego Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach.
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z wszystkich punktów widzenia, jak również nie zaakcentowała jego wyjątkowego znaczenia
właśnie w dziedzinie pedagogiki plastycznej. Oprócz wystawy przypomniało wspomnianą już
120 rocznicę urodzenia V. Živca także udzielenie Wyróżnienia Honorowego In memoriam za
zasługi o postulowanie i rozwój akademickiego kształcenia plastycznego pedagogów w regionie Czech Południowych, które 12.09.2013 wyraziła Katedra Wychowania Plastycznego WP
UP, w ramach obchodów 65 lat założenia wydziału, w którym V. Živec aktywnie się udzielał.
Życie Václava Živca można bez skrupułów nazwać życiem z wychowaniem plastycznym.
Urodził się w czasach dobrzmiewających, XIX-wiecznych metod rysowania, które z pewnością
kształtowały jego początkową edukację plastyczną; w latach dwudziestych i trzydziestych
XX wieku, w wieku już dorosłym, był świadkiem i aktywnym obserwatorem wprowadzania
nowych metod nauczania wychowania plastycznego (jak dowodzi to między innymi obszerna korespondencja z F. Cizkiem i innymi osobowościami z danej dziedziny); był obecny przy
powstawaniu pierwszego ściśle plastyczno-pedagogicznego instytutu akademickiego dla
kształcenia i wychowywania nowych pedagogów sztuk plastycznych; i tak samo angażował
się w założeniu Katedry Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu
Karola w Pradze, czy wspomnianej już pracowni w Czeskich Budziejowicach. Był aktywnym
publicystą i edytorem w bodajże wszystkich periodykach w dziedzinie, jakie ukazywały się
od lat 30 do lat 60 XX wieku. Dzięki swojemu długiemu życiu mógł obserwować i aktywnie
wpływać na okres szybkiego rozwoju dziedziny. Opracowanie jego spadku, to zadanie do
dalszych studiów, które na pewno uchyli rąbka tajemnicy – lub lepiej, adekwatnie wobec
znaczenia autora – przypomni przekaz V. Živca dla współczesnej dziedziny wychowania
plastycznego.
Václav Živec zmarł 24 stycznia 1982 r. w Pradze w wieku osiemdziesięciu dziewięciu lat.
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Izabella Retkowska

P

ani Izabella Retkowska urodziła się w 1974 r. w Toruniu. Studia na Wydziale Sztuk Pięknych UMK na kierunku artystyczno-pedagogicznym ukończyła w 1998 r.i uzyskała
dyplom magistra sztuki z wyróżnieniem w zakresie grafiki warsztatowej w Pracowni
prof. Leszka Kiljańskiego oraz w Pracowni Fotografii – aneks pod kierunkiem prof. Romualda Drzewieckiego. W 2005 r. na podstawie publicznej obrony rozprawy doktorskiej
„Powidoki” oraz złożonych egzaminów uzyskała stopień doktora sztuki w dziedzinie
sztuk plastycznych, w dyscyplinie artystycznej grafika. W 2006 r. została zatrudniona
w Zakładzie Grafiki UMK. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Pracowni Grafiki
Multimedialnej. W 2015 r. uzyskała stopień naukowy doktora habilitowanego sztuk
plastycznych w zakresie sztuk pięknych.
Pani Izabella Retkowska prowadzi aktywną działalność twórczą w zakresie grafiki,
fotografii kreacyjnej i animacji. Najważniejsze cykle, które realizowała do tej pory, to
„Świadectwa nieobecności” i ich kontynuacja „Matuzalem”, „Powidoki”, „Horyzonty” oraz
najnowszy – „Immersje”. Sporadycznie wypowiada się też poza głównymi seriami. Są to
przeważnie prace w technikach graficznych, rysunkowych i malarskich. Lista wszystkich
uzyskanych przez Nią, do chwili obecnej, osiągnięć jest imponująca. Jest autorką 17
wystaw indywidualnych. Brała udział w ponad 100 wystawach zbiorowych i festiwalach
w kraju i za granicą, m.in.: POLSKIE ORŁY 2006 – Młoda Grafika Polska w Seulu, Korea;

Izabella Retkowska, 05a, 2008, 70x100cm

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Izabella Retkowska, 04a, 2008, 70x100cm

HABILITACJA

GRAND PRIX MŁODEJ GRAFIKI POLSKIEJ – KRAKÓW 2006; CONTEMPORARY POLISH
PRINTMAKING EXHIBITION, Tianjin, Chiny; MIĘDZYNARODOWE BIENNALE GRAFIKI CYFROWEJ, Gdynia; VIDEOHOLICA – International Video Art Festival, Varna; BIDEODROMO
– International Experimental Film and Video Festival, Bilbao, Hiszpania; OFAFA 2013 –
Kraków; SHORT WAVES 2013 – Poznań.
Jest laureatką międzynarodowych i krajowych nagród za działalność artystyczną,
m. in.: Nagroda w roku 2009 na II Ogólnopolskim Biennale Miniatury Cyfrowej, organizowanym przez Płocką Galerię Sztuki; Nagroda w roku 2013 w kategorii HOMMAGE
A NICOLAS SCHÖFFER na 6.MATRICES 2012 – International Exhibition of Small Form
Electrographic Art, Budapeszt, Węgry; III nagroda w 9 edycji INTERNATIONAL DIGITAL
ART MINIPRINT EXHIBITION 2014 – Centre d’artistes Voix Visuelle, Ottawa, Ontario, Kanada; I nagroda w kategorii fotografii poszukującej – XXI MIĘDZYNARODOWY KONKURS
FOTOGRAFII ZESTAW – Świdnica 2015.
Przedstawiając własną drogę rozwoju i ewolucję twórczości, cyklem grafik cyfrowych
i animacji, pod wspólnym tytułem „Immersje”, które były prezentowane w 2011 r. w toruńskiej Galerii Sztuki Wozownia, Pani Izabella Retkowska podzieliła się refleksją dotyczącą
Jej własnej koncepcji artystycznej, ujawniając swoje rozumienie świata w kontekście
kulturowego dyskursu.
Rzeczywistości zgłębionej tak dalece – jak sondy zanurzonej poza granicę poznania.
Poza wyobraźnię, jakby przyciąganie ziemskie z obrazowaniem o wartościach artystycznych i teoretycznych. Czasem może nawet – aż w nazbyt ujawnionych i tworzonych
kadrach, które można by oczyścić czy ograniczyć z nadmiernej ilości oraz pokusić się
o analizę znaków dla wewnętrznej spójności. Ujawniła i przerzuciła swoje mosty w tym
penetrowaniu cybernetycznych światów i przestrzeni. Bo i tytuły prac, np. „ho 98” lub
o innym numerze, np. „00a” czy „2012+” i właśnie „Cyberphages xxx0831g” po „Secret
life” tworzą wizualny kalejdoskop zmysłowych „Immersji”.
Jawi się z niego chęć zgłębiania świata zapisanego wpierw klasyczną techniką
wklęsłodruku, później grafiką cyfrową, opartą o fotografię. Pomiędzy tym graficznym
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Andrzej Banachowicz

Na stronie obok: Izabella Retkowska, CYBERPHAGES XXX0831g, 2008, 70x100cm

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.
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obrazowaniem, a rejestracją obrazów autorka dociera do „istoty”. Jej utrwalona materia
w pracach przenosi skrawki doczesności w Jej nadrealność. Teksty wraz z realizacjami
Pani Izabelli Retkowskiej tworzą razem bardzo spójny przekaz, który daje mi panoramę
stanu myślenia i siły wyborów autorki. Poszukiwania artystki w obszarze techniki i technologii cyfrowych uważam za wartości, które wnoszą wkład w rozwój jakości i rangę tej
dyscypliny.
Pani Izabella Retkowska stworzyła autonomiczny zbiór wizualny o uniwersalnym
przekazie. W Jej przestrzeniach widz może te znaki i wartości konfrontować ze sobą
i może wejść z nimi w dialog. Ten układ przekazu, ale i rozpoznawalność zapisu autorki,
pozwala nam zagęszczać go jeszcze w naszej wyobraźni. Izabella Retkowska daje nam
jakby „linkę” do Jej świata – co przy perfekcji technicznej obrazu i otwartej kompozycji
prac nasze myśli wylatują z kadru, ale i z przyjemnością – najczęściej po podróży tam
wracają. Swoboda i perfekcja w poruszaniu się habilitantki po różnych mediach i ich
przetworzeniu w atrakcyjną percepcję powodują, że obrazy Jej istnieją pomimo pewnego
nadmiaru w warstwie intuicyjnej czy abstrakcyjnej. Pani Izabella Retkowska w sposób
wartościowy pogłębia więc materię przekazu by stworzyć przestrzeń kontemplacji dla
widza.
Prace autorki – synteza ich form czy technik miały wpływ na zestaw prac „Immersje”,
stało się bowiem tak, że odnajdujemy te zaczyny właśnie „immersji” we wcześniejszych
pracach Izabelli Retkowskiej. Tutaj widzę klucz do Jej drogi i metafory form.
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Zuzanna Tomaś-Krynicka
Piękne zwierzę – szkic o człowieku

połowie października w warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych na Wydziale
Malarstwa miała miejsce obrona pracy habilitacyjnej Pani Zuzanny Tomaś-Krynickiej. Była to świetna okazja do przypomnienia sobie, czy też odkrycia na
nowo prac Malarki niezwykłej, Malarki o wielkiej pasji, autentycznej potrzebie tworzenia,
przeżywania i opisywania świata poprzez malarstwo a zarazem ogromnej delikatności
i mądrości z jaką patrzy na otaczającą rzeczywistość.
Każdy obraz Zuzanny Tomaś-Krynickiej jest żywą opowieścią o emocjach, zmaganiach, przemyśleniach autorki. Metoda pracy Malarki oparta jest na wielkim skupieniu,
wyciszeniu, oderwaniu od świata zewnętrznego. Zuzanna Tomaś-Krynicka nie goni za
publicznymi prezentacjami, można by rzec, że wręcz ich unika a każda kolejna Jej wystawa
staje się dla środowiska artystycznego oczekiwanym wydarzeniem.
Od lat głównym motywem płócien malarki jest postać – sylwety ludzkie skłębione,
skulone , bezbronne ale i dominujące przywodzące na myśl potężne figury z rzeźb i fresków Michała Anioła. Ta sama dynamika, ekspresja a jednocześnie kruchość, zaduma.
Mam wrażenie, że Zuzanna Tomaś-Krynicka dopisuje kolejne rozdziały do dzieła „Sykstyny”, to są Jej wizje człowieczeństwa, szczęścia, porządku jak i doświadczenia odtrącenia,
nagości, samotności – to jest Jej tworzenie świata.
Ekspresyjne obrazy Malarki są otwartymi polami walki, szamotaniny, żmudnego rzeźbienia, szukania tej najwłaściwszej formy, tego ciała najbardziej ludzkiego – prawdziwego.
Odnosi się wrażenie, że gdy artystka już prawie osiąga idealny kształt postaci, jednym
uderzeniem przekreśla swoje dokonania aby szukać dalej. Nieustanne pulsowanie form,
przenikanie płaszczyzn, niezwykły ruch a zarazem zastygłe emocje – ekspresja.
Artystka dla której charakterystyczne są pokaźne płótna pokryte szeroko rozlaną
plamą olejnej farby posiada w swoim dorobku szereg bardzo pięknych, intrygujących
„papierów” – prac malowanych gwaszami i olejami na kartonach, tekturach. Przywołam
cykl zatytułowany „Spotkanie” powstały w latach 1989–1990.Tytuł prac odnosi się do
wielokrotnie powtarzanego przez malarkę motywu podwójnego portretu, aktu, sylwet
ludzkich „spotykających się” i odchodzących w mroki ciemnego tła.
Jeśli bym się miała pokusić o pewne wpisanie twórczości Zuzanny Tomaś-Krynickiej
w nurty światowej sztuki to pokrewieństwo odnajdywałabym zarówno w monumentalnych dziełach Michała Anioła, jak i barokowych obrazach Caravagia, Rubensa, rzeźbach
Berniniego jak i w działaniach szeroko rozumianych ekspresjonistów: naszych, rodzimych,
bliskich malarce – twórców takich jak Konrad Krzyżanowski, Witold Wojtkiewicz czy malarzy amerykańskich związanych ze Szkołą Nowojorską, zwłaszcza Williama de Kooninga.
Żywiołowość, dynamika, bogactwo materii, szeroko rozlana plama koloru a nade
wszystko ekspresyjny ruch, gest to tkanka budująca obrazy znakomitych poprzedników,
wyżej wymienionych jak i Zuzanny Tomaś-Krynickiej. Malarka wchodzi w swoisty dyskurs
z Artystami, dopisuje swoje, jak najbardziej autonomiczne widzenie...
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Każde nasze poczynania można w jakiejś mierze zaszufladkować, przypisać tym a nie
innym, obszarom. Wyrastamy w pewnej tradycji, czerpiemy z niej, staramy się dopisać
własne strony historii sztuki...
Malarka swoje obrazy, najchętniej malowane na dużych formatach zbliżonych do
kwadratu zapełnia postaciami. Sylwetki ludzkie dynamicznie malowane zamaszystymi
pociągnięciami pędzla bezbłędnie wkomponowują się w szerokie płaszczyzny tła. Przelewające się plamy koloru dyscyplinuje znakomity rysunek, rysunek mistrzowski-stworzony
z rozedrganych kresek, czasem krech zanikających, urywających się, to wyłaniających się
z wielką siłą kreując ludzkie ciało – delikatne, kruche a zarazem mocne. Postaci z płócien
Tomaś-Krynickiej ledwo zaznaczone, muśnięte, ginące w wielu warstwach plam i linii
uderzają wieloraką prawdą – prawdą uczuć, prawdą myśli, prawdą perfekcyjnej anatomii.
Te ciała-kłębowiska poprzeplatanych rąk, nóg, wygiętych kręgosłupów wibrują, walczą ze
sobą a może wspierają się. Swoiste teatrum życia, spektakl wyczarowany kolorem i linią.
W każdym płótnie widoczne jest zmaganie z formą, z koncepcją, z „ułożeniem”
obrazu. Malarka dążąc do najtrafniejszego ustawienia wręcz rzeźbi swoje płótna – niezwykle emocjonalne kształty, bryły człowieka to formy doskonałe, określone a zarazem
uciekające, nie dające się jednoznacznie zdefiniować.
Malarstwo Zuzanny Tomaś-Krynickiej będące czystą ekspresją, czasem krzykiem przepełnione jest równocześnie ciszą, zadumą, refleksją. Te obrazy mają własne wewnętrzne
życie – całą gamę przeżyć – uczuć smutku, bólu, spokoju, rezygnacji a może walki.
Płótna w swej „zewnętrznej „powłoce” niemalże abstrakcyjne, nieokreślone, uciekające
przed jasnym klarownym opisem tworzą inną rzeczywistość – pełną wyrazu i siły bez
fałszu, zbędnej dekoracyjności, powierzchowności.
Wiesław Juszczak mówi w swoim eseju o sztuce: (...) sztuka zbliża się do rzeczywistości,
jako do celu, który nigdy nie zostanie osiągnięty. Zbliża się do niej po to właśnie – jeśli
jest prawdziwą sztuką – by ukazać ten dystans i tę nieosiągalność (...).
To „dochodzenie” do obrazu, próby zbliżenia do najczystszego i prostego opisania
– wyrażenia pojęć podstawowych, zwykłej rzeczywistości widzę w malarstwie Zuzanny
Tomaś.
Artystka nie lubi „przegadywać” swojej sztuki, dosłownie i w przenośni. To obrazy mają
mówić i Jej obrazy mówią – niepotrzebne są komentarze, tłumaczenie treści malowidła.
Joanna Gołaszewska

Autorka, dr. hab., od 1990 pracuje na warszawskiej ASP – obecnie profesor
nadzwyczajny, prowadzi pracownię Rysunku dla I roku studentów. Tworzy w dziedzinie
malarstwa, rysunku i tkaniny.
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d 2000 r. adiunkt Zuzanna Tomaś-Krynicka samodzielnie prowadzi pracownię
malarstwa na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie.
Jest artystą i dydaktykiem znanym i cenionym w swoim środowisku. Zgromadziła
interesujący dorobek twórczy. Brała udział w wystawach zbiorowych, ogólnopolskich,
międzynarodowych. Organizowała także pokazy indywidualne. Ostatnia przekrojowa
prezentacja, na którą złożyło się 60 prac malarskich (w tym habilitacyjne ) miała miejsce
w Galerii „Browarna’’ w Łowiczu w 2013br.
Figuracja, syntetyczne, zdeformowane, ruchliwie rozproszone kształty postaci ludzkich, niedopowiedzenia w określaniu formy, ekspresyjnie traktowana materia malarska,
wrażliwość i świetlistość kolorystyczna, wierność dość wcześnie skrystalizowanym
inspiracjom, wnikliwość obserwatora, dociekliwość badacza tematu – wszystkie te sformułowania odnoszę do twórczości malarskiej Zuzanny Tomaś-Krynickiej.
Zastrzegam równocześnie, że kolejność wymienianych przeze mnie określeń tej
twórczości nie ma nic wspólnego z wartościowaniem. Cechy te posiadają równorzędne
znaczenia a przenikając się tworzą dzieło spójne, dojrzałe, konsekwentnie realizowane
od lat osiemdziesiątych do dziś.
Wierna swoim zainteresowaniom autorka konstatuje: (...) Ciągle dotykam czegoś, co
miało miejsce w przeszłości a czego nie można nazwać, ani nadać temu kształtu. To wypadkowa wszystkich zmysłów, to postaci, ich twarze, gesty, ich odczucia radości, samotności,
cierpienia (...).
Jacek Sienicki określa twórczość: (...) skomplikowany, bardzo osobisty i złożony proces
związany z człowiekiem.(...)
Słowa Jana Tarasina, nie tylko w kontekście twórczości Zuzanny Tomaś-Krynickiej,
wydają mi się mieć wartość ponadczasową: (...) w końcu cokolwiek zrobimy, czymkolwiek
się zainteresujemy i tak dotyczy to człowieka (...).
We wcześniejszych obrazach, szczególnie w gwaszach na papierach z lat dziewięćdziesiątych przedstawienia człowieka przyjmowały, bardziej niż obecnie, scaloną formę. Pomimo tego, że nie obserwujemy wyraźnie zaznaczonych cech portretowych, to
z układów ciał, charakterystycznych różnic budowy anatomicznej jak: krzywizny pleców,
gesty dłoni, krągłości bioder, przechylenia głów, kościstości ramion czy kończyn, możemy
odkryć, że bohaterowie nie są anonimowi.
Istotne zdają się być także wyczuwalne, wzajemne powiązania, jakby nie do końca
określone relacje sytuacyjne, spotkania, które wzbogacają sferę psychologiczną. Obrazy
te cechuje również pewna przestrzenność potęgowana zastosowaniem przeciwstawności
kolorystycznych. Są to mocne, głęboko nasycone błękity i brązy, obok których wyłaniają
się z mroku partie jasnych, monochromatycznych fragmentów postaci. W niektórych
obszarach możemy mieć wrażenie jakby były wręcz prześwietlone i ujawniały ekspresyjne, wewnętrznie złożone struktury.
W latach 2008–2012 powstał zbiór 26 prac malarskich, będących cyklem rozprawy
habilitacyjnej, których temat jest kontynuacją wcześniejszych rozstrzygnięć.
Powtarzając za autorką: (...) temat nie do wyczerpania, nie do uchwycenia, nie do skomentowania (...)
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Zuzanna Tomaś-Krynicka

Zuzanna Tomaś-Krynicka w swym teoretycznym opracowaniu pisze jak bardzo
jest świadoma złożoności hasła – człowiek. Pragnie (...) odnieść się w jakimś fragmencie
do własnych spostrzeżeń, refleksji, inspiracji (...). Pisze o istocie zapamiętanych obrazów
z przeszłości, dotkniętych zmysłami, a także o dzisiejszym widzeniu (...) w obszarach
sztuki i w bezpośrednim odczuwaniu natury człowieka (...)
Maria Gołaszewska w „Kulturze estetycznej” o istocie weryfikowania przez twórcę jego
doświadczeń przesądza: (...) dzięki dziełu sztuki człowiek rozszerza zakres wiedzy o sobie
samym. Sztuka ukazuje świat i działającego w nim człowieka, uwikłanego w rozmaite
sploty losów, konfliktów, przeżyć; jest ona źródłem człowieka istniejącego w świecie,
w konkretnych warunkach społecznych i historycznych”.
Zuzanna Tomaś-Krynicka pisze wnikliwie i równocześnie z pewną rezerwą o ważnych
dla siebie odkryciach – inspiracjach. Uwagi dotyczące związków jej malarstwa z dźwiękami muzyki, ulotnością ale równocześnie siłą i rytmem baletu mobilizują i uwodzą
wyobraźnię odbiorcy. Chociaż malarstwo i muzyka nie budują realnych, werbalnych
znaczeń jak literatura, filozofia czy estetyka to twórczość wielu artystów posiada wymiar
wzajemnych zależności i współistnienia między tradycyjnymi realizacjami plastycznymi
a sferą inscenizacji teatralnych czy wizualno-muzycznych.
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Zuzanna Tomaś-Krynicka

Jacek Waltoś odkrywa w swoim figuratywnym malarstwie: (...) przeniesienie istotnych
cech zawierających się w ontologii tego zjawiska (...).
Jacek Sempoliński uważa, że w malarstwie i muzyce (...) zawarta jest także możliwość
odrywania się od rzeczywistości i wyrażania transcendencji (...).
To wymykanie się zwykłemu ludzkiemu doświadczeniu znajduje swoje odbicie w fizycznie formułowanych przez autorkę rozprawy określeniach teatru gry: (...) wprowadzony i wstrzymany ruch (...), gesty uwydatnione, powtórzone, zwielokrotnione, zamknięte
w przestrzeń.”
W najnowszych obrazach Zuzanny Tomaś-Krynickiej figuracja przekształca się, modyfikuje. Syntetyczne, zwarte formy ulegają rozproszeniu, jakby rozczłonkowaniu, analizie,
rozpadowi na drobniejsze składniki – wartości. Forma zaczyna przenikać się ze światem
zewnętrznym. (...) Moment głębokiego odczuwania (...) materializuje się w ruchliwych,
splatających się, nawarstwiających, przenikających, spiralnych, wielokierunkowych, prostych, delikatnych i dynamicznych kreskach, liniach, a także plamach: transparentnych,
matowych, kryjących, miękkich, szorstkich, lekkich.
Obrazy posiadają interesujące wewnętrzne konstrukcje – kanwy, fragmenty tła o cechach organicznych z wprowadzonymi elementami geometrycznymi. Dramatyczność,
wymiar odbytych zdarzeń, ruchliwość dostrzegamy w układach przekształconych postaci
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malowanych w oparciu o złożoność walorów, bogactwo nasyceń barwnych i dynamiczne
malarskie pociągnięcia pędzla.
W efekcie zaczynamy w tym bogatym lecz jednocześnie oszczędnym i subtelnym
świecie materii malarskiej widzieć zarówno ludzkie ułomności jak i siłę człowieka. Próbując generować kod emocjonalnych znaczeń powiemy: zmęczenie, upadek, alienacja,
lekkość, senność, wytrwałość.
Autorka nie nadając tytułów, nie narzuca treści przekazu odbiorcy, daje możliwość
zmierzenia się z tajemnicą tworzenia i interpretacji, o której Jacek Waltoś mówi (...) jakieś
zastygłe sekwencje ruchu w przestrzeni, jakaś akcja, której nie ma bo przekształca się w formy
unieruchomione (...) a więc (...) nie dotykanie – tajemnicy, to znaczy krążenie wokół niej, przy
niemożności jej dotknięcia.
Kontynuując te rozważania i odnosząc się do zawartego przez autorkę w opracowaniu teoretycznym zdania: Alina Szapocznikow odkrywa prawdę o przemijaniu, degradacji, rozkładzie i zniszczeniu ciała” Zuzanna Tomaś-Krynicka ujawnia swoją wrażliwość
na fakturalizm preparowanych materii rzeźbiarskich, którymi posługiwała się artystka
a także na efekty jej artystycznych rozstrzygnięć w postaci dramatycznych, niepełnych,
ukruszonych form ludzkiego ciała.
Również nurt malarstwa Informelu, twórczość Rajmunda Ziemskiego, Jerzego Tchórzewskiego czy obrazy Francisa Bacona, w których żywość materii czy odniesienia do
psychiki człowieka zdają się odgrywać ważną rolę i być bliskie zainteresowaniom autorki.
Finalnie chciałabym jednak przytoczyć myśl Ryszarda Wojciechowskiego w pracowni, którego Zuzanna Tomaś-Krynicka wykonała w 1985 r. aneks do dyplomu. Słowa te
wydają mi się bogatym, niewidzialnym mottem pasującym również do jej twórczości.
(...) Człowiek (...) to skomplikowane piękno określone konkretnym kształtem wzbogaconym
o głębię wciąż rodzącego się wnętrza(...) w nim czas żłobi swoje głębokie bruzdy (...)”.
Hanna Wojdała-Markowska
Radom, 20.10.2015 r.

Autorka, dr hab., kierownik Katedry Struktur Przestrzennych i Teorii Sztuki Wydziału
Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu..
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O twórczości i pracy habilitacyjnej
Wojciecha Jankowiaka

Andrzej
MARKIEWICZ

W

ojciech Jankowiak jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych (obecnie: Akademia Sztuk Pięknych im. E. Gepperta) we Wrocławiu, gdzie
studiował rzeźbę a następnie ceramikę, i w której 22 listopada 1973 r. otrzymał –
– z wynikiem bardo dobrym – dyplom magistra sztuki. Jego przygoda z teatrem rozpoczęła
się jeszcze w czasie studiów – wspomina autor w życiorysie – nawiązał wówczas współpracę
z Ośrodkiem teatralnym Kalambur, a następnie z Teatrem Studentów Uniwersytetu Nawias.
Owocem tej współpracy była nagroda na festiwalu FAMA za scenografię do spektaklu „Szalonej Lokomotywy” Witkacego. Ponadto podjął również współpracę z Ośrodkiem Telewizji
we Wrocławiu. Studencka przygoda z teatrem przeobraziła się, po ukończeniu studiów,
w samodzielną twórczą działalność, trwającą już ponad czterdzieści lat.
W tym miejscu chciałbym, a tak naprawdę należy wskazać wybrane z bogatego
dorobku Wojciecha Jankowiaka realizacje scenograficzne w takich artystycznych przedsięwzięciach jak:
– Szewcy, Stanisław Ignacy Witkiewicz, scenografia z Michałem Jędrzejewskim, reżyseria Jacek Bunsch,
– Śmierć Dantona, Georg Büchner, reżyseria Jacek Bunsch,
– Dzieci Arbatu, Anatolij Rybakow, reżyseria Jacek Bunsch,
– Ósmy krąg, Władimir Wysocki, reżyseria Szurmiej Jan,
– Trans-Atlantyk, Witold Gombrowicz, scenografia z Michałem Jędrzejewskim, reżyseria Eugeniusz Korin,
– Gracz, Fiodor Dostojewski, scenografia z Michałem Jędrzejewskim, reżyseria Jacek
Bunsch,
– Kasia z Heilbronnu albo próba ognia, Heinrich von Kleist, reżyseria Jerzy Jarocki,
– Matka Joanna od Aniołów, Jarosław Iwaszkiewicz, reżyseria Feliks Falk,
– Opowieść Wigilijna, Charls Dickens, reżyseria Henryk Adamek,
– Lot nad kukułczym gniazdem, Dale, Wojciech Adamczyk,
– Sztukmistrz z Lublina, Isaac Singer, scenografia + kostiumy Marta Hubka, reżyseria
Jan Szurmiej.
– Rozmowy przy wycinaniu lasu, Stanisława Tyma, reżyseria Tomasz Man,
– Zemsta nietoperza, Johann II Strauss, reżyseria Wojciech Adamczyk,
– Ach! Odessa-Mama..., Hadrian Filip Tabęcki, reżyseria Jan Szurmiej.
O twórczości
Tym, co powoduje powstawanie produktów naszej świadomości – myśli jest mechanizm procesu twórczego. Na ogół jest on podobny wszystkim tym, którzy posługują
się znakami języka sztuki. Poddani są oni naporowi impulsów ze świata zewnętrznego,
zjawiskami postrzegalnymi wzrokowo, „intuicji twórczej”, spontanicznej emocji i (niekoniecznie natychmiastowej) potrzebie wypowiedzi. Kiełkować zaczyna jedynie myśl-wizja pierwotnych rygorów, według których twórca nada jej kształt. Dopiero z chwilą
przystąpienia do realizacji dzieła przechodzi do działań uwarunkowanych z jednej strony
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techniką rzemiosła, z drugiej świadomością artystyczną, to znaczy jego stosunkiem do
zastanego świata sztuki. Badamy wówczas przejmowany bagaż kulturowy, określamy
jego przydatność dla swych potrzeb i celów, porównujemy stojące za nim wartości
z własnymi. I zależnie od wyników tej konfrontacji, bądź przyjmujemy z drobnymi tylko
uzupełnieniami to bezpośrednie dziedzictwo, bądź dokonujemy istotnych zmian języka
sztuki, szukając bardziej współczesnych form wyrazu dla zachowanych wartości lub
zachowane formy obdarzając nowymi znaczeniami. Zrodzony z tego procesu obraz
odtwarza rzeczywistość, konstruuje jej nową formę, bądź przedstawia tę, która jeszcze
nie istnieje, a jest wynikiem intelektu i wiedzy o potędze myśli ludzkiej.
W swej istocie świat jest inny niż się wydaje, a powinność artysty polega na wydobyciu
jego prawdziwej natury.
Czas, ruch i przestrzeń, barwa, światło i ich struktury to obszary, w których p. Jankowiak
dokonuje poszukiwań, których może dotknąć, określić i zanotować. Pozwalają one na
budowanie nowej rzeczywistości artystycznej poprzez opisanie ulotnych, jednorazowych
fenomenów świata w oparciu o scenę z ukrytą tajemnicą teatru.
Czym byłby w takim przypadku teatr lub film bez elementu plastyki – światła, koloru, przestrzeni, kompozycji? Jak wiele utraciłaby bez tego logika treści czy historia
opowiedziana przez dramatopisarza, reżysera i scenografa? Na to pytanie odpowiedź,
wydaje mi się, zna każdy. Przecież teatr czy film tak jak malarstwo, rzeźba, grafika jest
niemal krystaliczną wizualnością, skrupulatnie skonstruowaną przestrzenią, opowieścią
zamkniętą w obrazie.
W tym kontekście nasuwa mi się jeszcze jedno pytanie:, jak dużo straciłaby wyobraźnia scenografa gdyby nie była podparta wyobraźnią architekta, malarza, rzeźbiarza,
czy też grafika? Odpowiedzią na nie są realizacje scenograficzne p. Jankowiaka oraz
projekt i realizacja struktury przestrzennej inscenizacji musicalu Ach! Odessa-mama
prezentowany w pracy habilitacyjnej, przepełniony wrażliwością i smakiem. Scenografia
wykorzystuje różne dziedziny sztuki, – pisze w Autoreferacie artysta – od współczesnego
malarstwa, poprzez rzeźbę aż po performance. Są one adaptowane i wykorzystywane na
scenie. Współczesne wzornictwo jest również w niej obecne. Wszystko przeniesione na grunt
sceniczny, powiązane z pewnym rodzajem dramaturgii, z przestrzenią i rozwojem akcji, nie
tylko w tak zwanej dekoracji, lecz również w kostiumie, tworząc jednolitą całość inscenizacji
plastycznej. Autoreferat, s. 2.
Jakie więc są realizacje scenograficzne Wojciecha Jankowiaka? A także jaki jest rys
charakterystyczny jego twórczości, jakie preferencje wpływają na działania w procesie
projektowania bądź realizacji? Na pewno są impresjami i reminiscencjami pewnych
obrazów czy faktów wizualnych, które wcześniej widziane i zapamiętane powracają...
Przetworzone w artystycznej wyobraźni znajdują swój wyraz w postaci projektowego,
scenograficznego zapisu. Są one raczej obrazem jego wyobraźni, pejzażem wewnętrznym, a także potwierdzeniem silnych związków estetycznych, refleksji intelektualnych
i przeżyć duchowych z zakodowaną wizją. Scenografie Autora stanowią doskonałe
przykłady dojrzałości, świeżości spojrzenia i świadomości działania w tworzeniu nowego współczesnego wyobrażenia przekazu scenicznego. Formowana w ten sposób
realizacja projektu scenograficznego podąża poza tradycyjnie rozumianą rolę ilustracji
tekstu.
Twórczość ad. Wojciecha Jankowiaka charakteryzuje się niezbędną dojrzałością
artystycznych środków wyrazu, przy czym jakości plastyczne, ich relacyjność wobec
problemów tematycznych, kwalifikują tę sztukę jako autentyczną, samodzielną i oryginalną. Ponadto, warta podkreślenia wydaje się konsekwencja działań twórczych jaką
obserwujemy pomiędzy doktoratem a prezentacją habilitacyjną. W Autoreferacie na
s. 3 p. Jankowiak pisze: Scenografia to nie jest estetyczna oprawa spektaklu, chodzi o to, aby
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O pracy habilitacyjnej
Projekt i realizacja struktury przestrzennej inscenizacji musicalu Ach! Odessa-Mama
w Teatrze Żydowskim w Warszawie to tytuł pracy habilitacyjnej, która wybornie ilustruje
autentyczny obraz procesu tworzenia współczesnych eksperymentujących rozwiązań
przestrzeni scenicznej, co jest szczególnie wartościowe. Przygotowane do przewodu
habilitacyjnego pisemne opracowanie pod w/w tytułem to starannie wydany pod względem edytorskim tekst, wzbogacony ilustracjami z procesu przygotowania scenografii
oraz spektaklu teatralnego. Podzielony na dwie części o tytułach: Wstęp..., Opis spektaklu...
We wstępie do pracy habilitacyjnej ad. Wojciech Jankowiak napisał: Najlepiej czuję się
projektując dekorację dla, sceny pudełkowej, gdzie kurtyna kryje tajemnice teatru. Po latach
wiem, że dekoracje nie powinny niczego udawać, powinny być tylko częścią teatralnego
widowiska, być częścią większego projektu, jakim jest przedstawienie. Plastyka sceniczna
ma do spełnienia funkcję kreatorską, ale jest także integralną i użytkową wręcz użytecznym,
elementem widowiska. Praca habilitacyjna, Wstęp s. 4.
Idea prezentowanego dzieła, koncepcja przestrzeni teatralnej zawiera przemyślenia
nad świadomym użyciem elementów scenograficznych – przestrzeni światła, rekwizytu
– wzajemnym ich powiązaniu, stopniowaniem napięć, porządkowaniem obszaru zapisu
kompozycyjnego tak, aby percepcja odbiorcy była nastawiona na refleksyjne postrzeganie dzieła. Autor pozostawia widzowi przestrzeń na własne rozmyślania, poszukiwania
ukrytych prawd, znaczeń czy nowych obrazów. Jednak poprzez umiejętnie użyte zabiegi
kompozycyjne – odmienność rozwiązań przestrzeni teatralnej – artysta w pewnym stopniu sugeruje i ujawnia swoje intymne emocje. Jak już wspomniałem, habilitant wymaga
od odbiorcy przemyśleń i własnej interpretacji. Działania twórcze, pomimo uproszczeń,
znaczącej analizy i syntezy niosą w sobie subtelne i głębokie wartości. Szukaliśmy z Janem
Szurmiejem znaku na tyle pojemnego, uniwersalnego – pisze dr Jankowiak – który pomoże
wyobraźni widza śledzić akcję musicalu, którego jedynym spoiwem był , bohater Benia Krzyk.
Odessa, jak każde portowe miasto, było zbiorowiskiem różnych narodowości... Wszystkie te
narody używały krzeseł, przywozili je, wytwarzali, byli nimi związani, tak powstał znak –
krzesło, znak semiotyczny bardzo pojemny. ... Postanowiliśmy, ze krzesło, jest wspaniałym
znakiem, który jest w stanie przenieść atmosferę wszystkich scen naszego musicalu. Różne
krzesła będą jedynym elementem na scenie, z których zbuduje się przestrzeń teatralna. Praca
habilitacyjna, Wstęp, s. 12 i 23. Z opisu wynika natura odkrywania dotąd niepoznanych
możliwości tworzenia nowych, nieprzetłumaczalnych i innych w odbiorze obrazów.
Wojciech Jankowiak kreuje tym samym wielopoziomową relację znaków i znaczeń.
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zbudować pewien rodzaj języka, którego składnikiem jest także obraz. Chcę tym obrazom
nadawać większego znaczenia, żeby w tej komunikacji były potrzebne. Dzisiaj wchodzimy
w coraz większy chaos związany z wolnością, rozwojem technologii, szybkością rozwoju
cywilizacyjnego, natłokiem wiedzy, którą się ma, a która nie porządkuje świata, ale jeszcze
bardziej go komplikuje, bo zamiast jednoznacznych odpowiedzi, pokazuje możliwości. Siła
wyobraźni widza powoduje, że właściwie widz może sobie wszystko wyobrazić, trzeba mu
zaufać.
W dokumencie dotyczącym przewodu habilitacyjnego określanym mianem – Autoreferat jest zapis, że ma to być charakterystyka własnej twórczości artystycznej. No to
mamy problem! – pisze Wojciech Jankowiak – Można powiedzieć, parafrazując słynne słowa
załogi statku Apollo, lecącej w misji na księżyc. Jak scharakteryzować czterdzieści lat pracy
artystycznej w teatrze?! , Autoreferat s. 1. Pomimo tych, moim zdaniem, mylnych obaw
habilitant wiele uwagi poświęca swojej twórczości, opisuje kolejne etapy działalności
artystycznej oraz doświadczenie zdobyte w procesie twórczych realizacji i poszukiwań
w zakresie scenografii w teatrze, Teatrze Telewizji i filmie. Tłumaczy też uwarunkowania
podejmowanych decyzji i środków plastycznych, odnosi się również do kontekstów
społecznych, które w określony sposób ową twórczość i jej problematykę współtworzą.
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W sposób niezwykle osobisty i prawdziwy opisuje swój świat, swój czas i swoje w nim
miejsce korzystając z dostępnego, bliskiego mu warsztatu jakim jest scenografia.
Nie do końca zgadzam się co do konstatacji, że: scenografia nie jest dziełem samodzielnym, nie funkcjonuje poza przedstawieniem, nie istnieje bez aktora, bez całości widowiska.
Praca Habilitacyjna, Wstęp s. 4. Odniosłem wrażenie, że jest to raczej swoistego rodzaju
uogólnienie zjawiska bo przecież jednak są wyjątki, i scenografie bądź ich elementy
traktuje się jako samodzielnie istniejące dzieła, np. realizacje Tadeusza Kantora lub Józefa
Szajny. Nie spierając się jednak o intencje, przesłanie zawarte w pięknie zaprojektowanej
i wydanej pracy habilitacyjnej pt.: Projekt i realizacja struktury przestrzennej inscenizacji
musicalu „Ach! Odessa-Mama” w Teatrze Żydowskim w Warszawie, rozważania dotyczące
procesu twórczego a także spektaklu oceniam bardzo wysoko. Jestem przekonany, że
czyni to także jego dysertację, jak i podejście do twórczości świadomym i przemyślanym
działaniem.
Wojciech Jankowiak należy do artystów, którzy twórczość postrzegają jako formę artystycznej wypowiedzi zaangażowanej w sprawy społeczne, uważają, że sztuka powinna
„dawać do myślenia”, reagować na zjawiska współczesnej rzeczywistości.
Żyjemy w świecie globalnym, w dobie Internetu i natłoku informacji, często w pędzie
nie znajdując czasu na refleksję. Pan ad. Jankowiak swoją konsekwencją w poszukiwaniu
odpowiedniej materii, wykorzystując techniki wymagające dociekania, konsekwencji,
cierpliwości, doskonaląc swój warsztat i poszukując istotnego przekazu treści w swoich
pracach scenograficznych tę refleksję potrafi wyzwolić.
Andrzej Markiewicz

Autor, profesor zwyczajny, Prodziekan ds. Naukowych i Artystycznych Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
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Dariusz Pala
Wpływ środków malarskich
na formę przestrzenną dzieła

Stanisław
BAJ

ariusz Pala studiował w latach 1987–1992 w Krakowskiej ASP na Wydziale Grafiki,
w pracowni prof. Romana Żygulskiego i w pracowni aneksowej znakomitego malarza kolorysty prof. Zbysława Maciejewskiego.
W 1998 r. w życiu artysty nastąpiła dość ważna zmiana, która zmieniła również wiele
w jego malarstwie, mianowicie wyjechał do USA, do Miami na Florydzie. Mieszkał tam
przez 10 lat. Od 2008 r. przez dwa lata przemieszczał się między Florydą a Polską, w 2010
r. powrócił na stałe do Warszawy. Na ogół takie odważne decyzje, których konsekwencją
są określone doświadczenia, mają ogromny wpływ na życie, na postawę, na przemyślenia i zwykle zmieniają bardzo dużo, nieraz wywracając do góry nogami cały świat
wyobrażeń, iluzji, oczekiwań. Jednych wzmacniają, użyźniają, wynoszą na wyżyny własnych realizacji, czasem nawet z sukcesem popularności, innych załamują, wręcz niszczą.
Z tego, na ile dane mi było poznać Dariusza Palę, a zwłaszcza jego malarstwo, można
powiedzieć, że ten czas ryzykownego wyboru zaowocował czymś ważnym, głębokim.
Malarz przewartościował wiele rzeczy, dojrzał wewnętrznie, zajrzał w samego siebie,
dlatego ze wzruszeniem czytam jego credo artystyczne. Jest proste, ze skromnym, ale
jakże mądrym wyznaniem o istocie celu swoich poszukiwań artystycznych i miejsca
w życiu. Tym miejscem pewnym jest przestrzeń sztuki, przestrzeń materii malarskiej,
koloru, a których poszukiwanie odpowiedniej najwłaściwszej formy odbywa się w za-
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dziwieniu i w zachwycie nad pięknem różnorodności świata, w najczystszej, wręcz
dziecinnej intuicji rozpoznania tego wszystkiego za pomocą malarstwa. W manifeście
przywołuje całokształt życia i dziecinność, która jest siłą kreacji. By osiągnąć taki stan
świadomości, mądrego dystansu, musiało się wydarzyć coś ważnego, musiał nastąpić
poważny proces myślowy, dotyk życia w skrajnie różnej postaci doświadczenie, które
najpełniej weryfikuje również sprawy artystyczne. Jedyne, co z tego można dostrzec,
to malarska propozycja widzenia i odczuwania świata, który uchyla szczyptę wiedzy na
ten temat, wszystko inne pozostaje tajemnicą artysty.
Malarstwo Dariusza Pali odkryłem na nowo w 2013 r., podczas pokaźnej wystawy
jego prac w Galerii Sztuki Dostępnej w Warszawie. Prezentowane były obrazy żywe,
wręcz żywiołowe, w dużym nasyceniu kolorystycznym, momentami aż gorące, oranże,
czerwienie, przepastne błękity, mocne zielenie miały energię wewnętrznego żaru Formy
z natury, ale uproszczone, czasem zgeometryzowane, syntetyczne na granicy rozpoznawalności, istniały chyba tylko po to, by obraz z jakąś logiką porządkował brzmienie jasności, był zachwytem nad fenomenem koloru jako zjawiska. Kolor, jego wibracje, nasycenie potęgowane są przez fakturalność farby, fakturalność podłoża, to co można nazwać
ciałem obrazu. Materia świata przetwarza się w różnorodność faktur. Fakturalność,
zbieranie światła strukturą powierzchni obrazu, jego kształt są obok koloru tym, co artystę zajmuje najbardziej. A te wszystkie elementy stwarzają nową przestrzeń powołaną malarstwem, nową jakość przestrzeni. O tych właśnie wizualnych próbach i ich genezie autor pisze w rozprawie doktorskiej. Najważniejszym dziełem malarza są obrazy,
obiekty malarskie, które oglądamy w milczeniu, przebywamy w ich przestrzeni, działanie
i znaczenie mieści się w nienazywalnej relacji z odbiorcą, również z jego niepowtarzalną
wrażliwością. Ale na ogół gdzieś w myślach oglądaniu malarstwa towarzyszy tęsknota
do odkrycia genezy pomysłu malarza, wiedzy o tym jak żył, czym się otaczał, dokąd
podróżował, po prostu jakie były konkrety jego bytowania. Sztuka, a szczególnie ta
wysokich lotów, ba, każda sztuka wyrasta z konkretu. Dlatego jest interesujące, jeżeli
malarz spróbował opowiedzieć coś więcej niż namalowanym obrazem. Dariusz Pala
w swojej pracy już na początku składa jasne deklaracje czym jest dla niego sztuka i czym
się karmi sztuka. Mówi jak ważne jest dla niego malarstwo, że daje wolność, możliwość
odnajdywania prawdy i piękna i że stało się najważniejszym sposobem komunikacji ze
światem i z samym sobą. Ustanowił malarski fundament. Zadeklarował, że najważniejsza
jest triada kolorystyczna: czerwień, żółć, niebieski i na podstawie tych barw i ich kombinacji osadza całą robotę malarską. Pomocą teoretyczną była Maria Rzepińska w „Historii koloru w dziejach malarstwa europejskiego”, myśl i znaczenie koloru u Wasyla
Kandinskiego, triady malarskie Mondriana, tajemniczość i poetyka Paula Klee i niezwykły jako intuicjonista Paul Gauguin. Na drodze twórczej pojawia się Jackson Pollock
z nieprzypadkowym przypadkiem i twórczość Piotra Potworowskiego, który syntetyzował prawie do znaku abstrakcyjnego pejzaż rzeczywisty, gdzie oprócz materii decydujący był kolor. Jest japoński mistrz drzeworytu Hokusai z niezwykłymi wyobrażeniami
wzburzonego morza na tle widoków góry Fuji i osobliwy prekursor Turner z żywiołowością odmętów morskich. Natomiast Picasso z okresu, gdy wykonywał słynne kolarze kto
wie, czy nie pomógł naszemu malarzowi spełniać marzenia i wyruszyć w świat, świat
nowych otwartych form. Tworząc ze świadomością swoje nowe rozwiązania po części
bierzemy się z innych, stąd ciągłość i porozumienie. Wiele zmian w oglądzie świata
i w twórczości artysty dokonało się po wyjeździe na Florydę w 1998 r. Dariusz Pala zachwycił się przestronnością i zjawiskowością oceanu, rafy koralowej, obecnością i widzeniem wzmożonego światła w oglądanej materii świata. Tymczasowość tamtego życia
pozwoliły zwrócić uwagę na ulotność i dynamikę zdawałoby się nienazywalnych żywiołów i zjawisk takich jak upał, wiatr, słońce, woda. Pojawiła się potrzeba twórczego po-
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Dariusz Pala, Zatoka

wołania ich do życia w zamkniętym obrazie, w plastycznym, statycznym obiekcie. To
niewątpliwie ogromna trudność, nowe wyzwanie, ale tylko takie może przynieść pozytywne rezultaty. Artysta odchodzi od klasycznej formy obrazu – wszak ocean z barwną
rafą koralową są bezkresne. Ich prawdą jest nieogarniona przestrzeń i on próbuje się
z nią zmierzyć. Pojawiają się cykle prac „Meduzy”, „Akwaria”, aż do najnowszych „Piana”,
„Wschody”, „Zachody”. Cykl „Słońce” jest jakąś konfrontacją z „powidokami” Strzemińskiego. Ale Dariusz Pala wszystkie te zjawiska ustanawia plastycznie radykalnie inaczej
niż do tej pory przyjęło się je przedstawiać. Porzucając klasyczne przyzwyczajenia,
konstruuje obrazy z listew, desek i tego, co ocean zostawił na plaży. Łączy ten materiał
w jednostkowe, niepowtarzane formy, w których wszystko ma znaczenie, szczeliny łączeń,
poszarpane końcówki i zwłaszcza często ponadgryzane, pocięte narzędziami lub przez
czas ramy tworzą ekspresyjne powierzchnie faktury. Namalowane znaki, treści przedmiotowe typu kotwica, koło, ryba są na granicy czytelności. Ideowe źródła obrazów-form
są nienachalnie zasugerowane. Rzecz ma się nieco inaczej z ostatnio tworzonymi obiektami, przezroczystymi rzeźbami drzew, które emanują kolorowym światłem i nawiązują
do intensywnych kolorów rafy – podwodnego lasu. Drzewa jako formy z dużym ładunkiem symboli. Jednostkowy samotny dramat drzewa, jego nieruchomość w stałym
miejscu łączy to, co wewnętrzne, w głębi, z otwartym niebem, wiatrem, kosmosem.
Różnorodność form malarskich Dariusza Pali, ich znaczeń, skłania do zastanowienia co
jest najbardziej istotne w jego twórczości. Sądzę, że pomocą może być cytat użyty
w tekście rozprawy, z albumu „Współcześni malarze polscy” z 1957 r. Ksawerego Piwockiego: „Autentyczna sztuka jest własnym, indywidualnym tworem malarza, nie może się
on wiązać narzuconymi prawami tworzenia, nie może kroczyć śladami odciśniętymi
przez poprzedników i nie może kupować używanych okularów, by przez nie patrzeć na
świat i siebie samego (...)”. Na indywidualność Dariusza Pali składa się wiele elementów
jego sztuki. Oczywiście wszystkie ważne, lecz w dobie totalnej fotografii to, co jest
z istoty gatunku sztuki malarskiej bywa wyjątkowo cenne. Dlatego sądzę, że kolor, forma
i struktura materii obiektów-obrazów to kluczowe konkretne wartości przynależne
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głównie malarstwu i to one ustanawiają indywidualność malarskiego języka. Treści
w gruncie rzeczy są tylko pretekstem. Kolor jako środek wyrazu o niezwykłych możliwościach działania, wręcz magicznych z nieograniczonymi wariantami tonacji, zestawień,
różnic temperaturowych poprzez określony zespół cech charakteryzuje malarza, odróżnia od innych, wyraża prawdę o malarzu, rozpoznaje się go po kolorze. Kolor wynika
z wnętrza człowieka. Dariusz Pala swoją triadę kolorystyczną rozwija do własnych, niezwykłych rozmiarów. Język twórczy to również osobna forma i materia. Formy u artysty
są samoistnymi tworami, obiektami malarskimi, dość odległymi od tradycyjnie pojętego
obrazu. Mają swój osobny kształt, dynamikę, momentami zadziorność wizualną, aż do
odważnych, wolnostojących form rzeźbiarsko-malarskich. To dzięki swobodnym kształtom bez rygoru ram pionu i poziomu łatwiej odczytujemy fragmentaryczność zjawisk,
które zajmują malarza. Fragmentaryczność trafia bardziej w odczytywanie rytmu tych
zjawisk. Odczytywany indywidualnie rytm zjawisk wodno-oceaniczno-portowych jest
ważną próbą odkrywania i nazwania za pomocą malarstwa uniwersaliów świata przyrody. Rytm przyrody, jej istnienia jest wyzwaniem i wciąż stanowi wielką tajemnicę.
Malarz próbuje zmierzyć się z tą tajemnicą. Na osi pion-poziom, a nie w ciasnych ramach,
z obserwacji zmiennej materii żywiołu powołuje własną formę, własny konkret, który
jest otwarty, przestrzenny, integruje się z tą przestrzenią. Nie chce być do nikogo podobny i z dociekliwością badacza zmierza własną drogą. Świat otwartych malarskich
przestrzennych form jeszcze bardziej podkreśla to, co w tym szczególnie indywidualne
i przypisane każdemu człowiekowi z osobna, to charakter i ekspresja odręcznego pisma.
W połączeniu z kolorem, cięcia, żłobienia, położenia gestu kreski, farby, ślady narzędzi
to wyróżniki pisma jego języka. Tego nie da się zafałszować, powielić, jest jednostkowe
i niepowtarzalne. Ustanawiając niepowtarzalną przestrzenną formę w niepowtarzalny
sposób malarz powołuje do istnienia konkret swoich myśli, intuicji, tęsknot, wyobrażeń,
swój wyraz, wchodzi swoją przestrzenią plastyczną w przestrzeń świata. Tak więc kolor,
struktura materii, czyli istotne części malarskiego żywiołu, można powiedzieć czystego
malarstwa, nadają formom otwartym pełni przestrzennego życia. Dzięki tym malarskim
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wartościom formy ze świata rzeźby są inną ciekawą adekwatnością do przyrody, jej
zjawisk. Kolor ma własną przestrzeń, struktura indywidualny rys i wyraz. Razem użyte
wprowadzają obiekty sztuki w naturę przestrzeni świata i proponują własną formę
przestrzeni. Tu jest klucz tego, co w tym najbardziej istotne.
Oczywiście można by jeszcze rozwijać analityczne rozważania na temat dzieł artysty,
sądzę jednak, że ich wartość jest na tyle ważna, mocna i pojemna, że i tak wymkną się
wszelkim zaszufladkowującym klasyfikacjom i w tym jest również ich niepowtarzalna
siła. Rozprawa doktorska Dariusza Pali, która ma pisemną postać sporządzoną na użytek wymogów zasad uniwersyteckich jest w gruncie rzeczy integralną częścią tego, co
istotne – dzieła plastycznego, wizualnego, a które w naturalny sposób kontempluje się
bez słów, dlatego dodatkowym pozytywnym aspektem jest zapisany głos twórcy. Pracę
Dariusza Pali polecam zwłaszcza tym twórcom, którzy poczuli się zakleszczeni w monotonii własnych rozwiązań, którzy z lękiem, w przeczekaniu liczą na objawienie cudu.
Sam będąc w sytuacji owej monotonii twórczej, czytając tę pracę otrzymuję nadzieję
na ożywczy krok w tym, co robię. Z drobnymi poprawkami, np. w podpisach pod reprodukcjami należy przestawić wymiar wysokości dzieła na początek, taka ogólna zasada,
warto tę pracę przeznaczyć do opublikowania.
Rozprawa doktorska jest ważną i wyczerpującą próbą odpowiedzi na założony temat,
oceniam ją bardzo pozytywnie.
Stanisław Baj

Autor, prof. zw., współczesny malarz polski, wykładowca w Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie oraz w Europejskiej Akademii Sztuk.
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Polski dizajn dizajnu

Dobrosław
Bagiński

I.
Pozycja startowa
rzed wielu laty, za panowania czerwonej iluzji, zespół Skaldowie śpiewał rodakom
piosenkę o króliczku, który stale znikał, umykał z pola widzenia rozpalając w ludziach
żądzę złowienia go. Ale ponieważ była to zjawa, iluzja czegoś wspaniałego, była
dla nas nieosiągalna. Mogliśmy tylko o niej marzyć. Refren piosenki przynosił jednak
pociechę, bo w prawdzie:

P

Zniknie za wodą
twarz fantastyczna.
Ale nie płaczmy, bo
nie o to chodzi, by złowić króliczka,
ale by gonić go.

Ten refren wbudował się zapewne w nasze narodowe DNA i do dziś pozostaje głównym pomysłem na nasz cywilizacyjny progres. Marzymy o cudzie ale jakoś nie możemy
uwierzyć, że się stanie. Nasz program cywilizacyjnego skoku to ciągłe gadanie o gonieniu
świata. Służą temu różne: konferencje, szkolenia, warsztaty, seminaria, projekty, strategie.
Wszystko to w ramach i za pieniądze unijne. Chodzi o to aby gadać, obradować i wytyczać.
Najmodniejsze dziś w Polsce słowa, a nawet zaklęcia to: innowacje, innowacyjny,
innowacyjność oraz jej bliscy krewniacy: dizajn, dizanjner -ski, ska, skie itd.
Różni działacze, politycy i dziennikarze wypowiadają je jak modlitwy przebłagalne,
które mają odmienić naszą przyszłość. Póki co, jesteśmy krajem, gdzie największymi
potentatami są dwie spółki surowcowe: Orlen i KGHM oraz spółka masowego handlu
Biedronka. Polska nie ma ani jednego własnego produktu, który miałby znaczący udział
w międzynarodowym rynku jakiejkolwiek branży. No, zapomniałem o jabłkach. Tyle że
jabłka były już w raju.
Żyjemy w rzeczywistości rynkowej ale wciąż nie potrafimy wybudzić się z ponurego
snu gospodarki socjalistycznej, która w miejsce rynku wypracowała system pod nazwą
zaopatrzenie ludności. W gospodarce niedoboru cena była regulatorem dostępu do deficytowych dóbr podstawowych a nie dostępu do nowoczesnych rozwiązań czy luksusu;
te były niedostępne. Tak ukształtowani weszliśmy w reguły gry rynkowej nie rozumiejąc
czym w istocie jest rynek. Nasi producenci chcą wytwarzać to co ludzie kupują, już kupują.
A więc, zróbmy to samo co kupują, dajmy niższą cenę, może się uda. Ale problemem
jest Chińczyk, który da cenę jeszcze niższą. Myślimy kategoriami towaru, kategoriami
zaopatrzenia ludności. Nie umiemy zastąpić towaru produktem. To rozróżnienie jest
w Polsce praktycznie nieznane. Clayton Christoferson, profesor z Harvard Schoole of
Business uważa, że jest ono kluczowe w grze rynkowej. O co chodzi ? Na rynku telefonów komórkowych produktem jest iPhone zaś towarem są wszystkie inne smartfony.
Samsung, Sony, Netia konkurują z Aplem wyłącznie ceną.
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Chcesz to sprawdzić, to daj ogłoszenie: zamienię najnowszego iPhona na najnowszego
Samsunga. Ale na rynku pralek Samsung wystąpił z produktem Bubles czyli bąbelki czym
wszystkie czołowe marki przesunął do kategorii towar czyli po prostu pralka. Bosch, Siemens, Amica produkują pralki, ale Samsung daje w pralce nowy sposób prania, tańszy
i skuteczniejszy. I to jest produkt. Teraz zapewne Samsung pracuje nad zupełnie nowym
przełomem w innym segmencie rynku a gdy go opatentuje, wówczas odsprzeda licencję na pralkę z bąbelkami. Sprzeda np. do Polski, a nasze media ogłoszą, że weszliśmy
w posiadanie ultranowoczesnej technologii bąbelkowej, co będzie wiadomością zarówno
dobrą jak też i smutną. Chcąc coś zmienić w naszym położeniu wiecznych doganiaczy
świata musimy dokonać najpierw rewolucji w naszych głowach, musimy walczyć o najwyższą premię a nie najlepsze odpadki z królewskiego stołu. Czeka nas ciężka praca
i bolesne rozstanie ze stereotypami, którymi porządkowaliśmy nasze życie. Tu nic nie
będzie pewne. Chcesz się tam wybrać? Odpowiedz sobie, czy gotów jesteś porzucić to
wszystko co masz. Henry Ford, ojciec powszechnej motoryzacji tak to ujął:
Jeśli sądzisz, że potrafisz to masz rację. Potrafisz.
Jeśli zaś sądzisz, że nie potrafisz – również masz rację. Nie potrafisz.
Dla tych co sądzą, że potrafią, czołowy amerykański pisarz fantastyki naukowej Robert
Heinlein ma taką radę:
Wsłuchuj się zawsze w głos ekspertów. Powiedzą Ci co jest niemożliwe i dlaczego.
A potem po prostu zrób to.
II.
No to do roboty
Każdy współczesny wyrób przemysłowy posiada wieloaspektową strukturę, która łączy myśl techniczną z funkcją, technologią, ekonomią, marketingiem, modą a nawet
z ideologią. Tworzenie nowych produktów na rynek wymaga uzgodnienia ze sobą tych
tak różnych wymiarów. Ogromna konkurencja sprawia, że głównym wyzwaniem dla
producentów jest – jak sprzedać nowatorską myśl techniczną? Powtarzam pytanie – jak
sprzedać myśl?
Napisać książkę? Ilu ludzi ją zrozumie? Ilu takiej książki potrzebuje? Kiedy jednak
wbudujesz swoją myśl w produkt, w pralkę, w nowy skuteczny lek, w tani odsalacz wody
morskiej – uszczęśliwisz konsumentów. Ozłocą Cię.
Spójrz więc na produkt jak na opakowanie handlowe twoich pomysłów, twoich idei.
Tylko nie pomyl go z tekturowym opakowaniem na tabletki. To nie zadziała.
Jakie cechy ma mieć produkt aby mógł stać się atrakcyjny dla konsumenta, jak ma
przyciągnąć jego uwagę, jak odpowiedzieć na jego potrzeby lub jak takie potrzeby
wywołać?
Zacznijmy od wyglądu, bo to najłatwiejsze do zrobienia, a co ważne, z nieocenioną
pomocą przychodzi zjawisko mody czyli naśladowanie elity przez egalitę.
Wygląd przedmiotu jest warunkowany wieloma czynnikami technicznymi i pozatechnicznymi. Producenci chcąc zdobyć rynek dla swych wyrobów inwestują zarówno w myśl
techniczną, wygląd, reklamę i marketing. Wymaga to twórczej współpracy specjalistów
z wielu dziedzin. Jedną z nich jest design czyli wzornictwo przemysłowe.
W węższym ale najbardziej powszechnym sensie, design jest działaniem polegającym
na nadawaniu formy projektowanym przedmiotom użytkowym i urządzeniom. Forma ta
musi łączyć postulaty kilku wymienionych wcześniej dziedzin. Rodzaj produktu dyktuje
które czynniki będą wpływały mocniej na jego ostateczny kształt. Produkty sezonowe
będą z pewnością bardziej podlegać modzie zaś produkty przemysłu stoczniowego głównie myśli konstruktorskiej. Każdy produkt przemysłowy przynależy zarówno do dziedziny
techniki jak też kultury. Jest bowiem nośnikiem jakiegoś stanu społecznej świadomości,

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

III.
Przemysł kreatywny
Już sam termin przemysł kreatywny może być tematem akademickiego seminarium.
Można go rozumieć na wiele sposobów. Odłóżmy jednak to na inną okazję, a najlepiej
oddajmy w ręce profesorów to będą mieli jakieś zajęcie.
Mówimy o produktach, które są nośnikami czystych wartości intelektualnych lub
duchowych wystawionych na sprzedaż. Sprzedaje się je różnie. Poprzez: książki, płyty,
obrazy, bilety wstępu, abonament RTV, czyli opłaty za dostęp do określonych treści.
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ludzkich aspiracji, tęsknot ale także nawyków, przyzwyczajeń i poczucia przynależności.
Dlatego tworzenie nowych przedmiotów można nazwać również tworzeniem społecznych komunikatów. Przedmioty są swoistymi mediami i zdobywają rynek głównie jako
nośniki jakichś idei. W Polsce wciąż jeszcze pokutuje przekonanie, że wyrób techniczny
składa się z zawartości i obudowy, która chroni mechanizm przed zabrudzeniem lub
włożeniem palców w tryby. Polskie produkty muszą stać się: i pomysłowe i niezawodne
i także powabne jeśli chcą być zauważalne na rynku. Ale jak dotąd w naszym kraju udział
projektantów wzornictwa w tworzeniu prototypów jest bardzo wąski, zaś w kreowaniu
nowych idei – śladowy. Wzornictwo w Polsce to przede wszystkim naśladownictwo przedmiotów, które już zdobyły rynek. To jest zwyczajna tandeta, czyli towar udający produkt.
Designer u nas to najczęściej samotnik uprawiający rodzaj artystycznego rzemiosła.
Swoje wytwory dostarcza na rynek poprzez tzw. galerie designu lub bezpośrednio do
ostatecznego odbiorcy. Są to na ogół znane od dziesięcioleci przedmioty codziennego
użytku, którym nadano oryginalny i modny kształt. Dla użytkowników zaś stają się one
znakami przynależności do elity smakoszy nowoczesności i ducha niezależności. Dogłębnie zjawisko to pokazuje dyrektor Design Museum w Londynie – Deyan Sudjic w książce
Język rzeczy. Tak pisze o potrzebie posiadania przez ludzi oryginalnych przedmiotów.
Przedmioty to sposób w jaki odmierzamy upływ naszego życia. Za ich pomocą definiujemy
siebie, wysyłamy sygnał kim jesteśmy, a kim nie. Czasem rolę tę przejmuje biżuteria, innym
razem nasze meble, rzeczy osobistego użytku czy też ubrania, które nosimy. Dizajn... stał
się językiem, dzięki któremu można te przedmioty kształtować i dostosowywać przekaz
jaki z sobą niosą. Najwytrawniejsi projektanci muszą dziś nie tylko rozwiązywać kwestie
formalne i funkcjonalne, ale także być opowiadaczami... (26–27). Opowiadaczami czego?
Ludzkich historii. Jak widzimy, ten rodzaj autorskiego designu służy przede wszystkim
budowaniu poczucia przynależności. Dotyczy to zarówno wyglądu studia TVP Kultura,
jaki i rezydencji Wiktora Janukowycza. Funkcjonalność jest prosta, by nie powiedzieć
banalna. Za to nadwyżka perswazyjna świadczy o wyższym stopniu wyrafinowania. Tak
w innym miejscu Sudjic pisze – użyteczność jest odwrotnie proporcjonalna do statusu. Im
bardziej nieużyteczny przedmiot, tym wyżej będzie ceniony (190).
Ten rodzaj autorskiego i artystycznego designu rozwija się w Polsce na prawach
samizdatu, który istniał także w PRL-u. Ten da sobie radę, gdyż zasoby próżności są
niewyczerpywalne.
Ale ten design z pewnością ma niewiele wspólnego z PKB.
Nam chodzi o design, który może stać się dźwignią gospodarki. Co zrobić aby nasz
kraj, a w tym szczególnie Lubelszczyzna, mogła uzyskać znacząco wyższy udział własnej
myśli twórczej w jednostce produktu przemysłowego. Bo tu są prawdziwe pieniądze.
Jak pokonać kompleks naśladowcy podążającego wydeptaną już ścieżką, przy której
jagody dawno zostały zebrane. A my wciąż sądzimy, że skoro ktoś przed nami zebrał ich
całe kosze, to podążając tą samą drogą napełnimy także i nasze. Niestety znajdujemy
tylko porzucone gorsze resztki. Najgłupsza strategia rynkowa to – idźmy tą samą drogą
co ci, którzy zebrali wysokie plony i wysokie premie.
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Mogą one też być dodatkiem, lub raczej naddatkiem wartości kulturowej do wartości
utylitarnej. Samochód może być piękny i męski lub cudny i damski albo niejaki do kwadratu. Właśnie na tym naddatku pracuje wspomniany wcześniej autorski design.
Ludzie gotowi są zapłacić wcale nie mało za dostęp do wartości kulturowej, mimo że nie
mogą jej posiąść na własność. Wartość intelektualna pozostaje wyłączną własnością autora.
Co więc kupujemy?
Tak naprawdę, kupujemy bilet wstępu do umysłu drugiego człowieka.
Przemysł kreatywny może być biznesem, jeśli nie będzie odgórnie sterowany przez
władzę. W Polsce tylko władza wie jak wydawać pieniądze, które wcześniej nam zabrała.
W USA kultura też jest dotowana, tyle że ze środków prywatnych przedsiębiorstw, które
w ten sposób budują swój społeczny prestiż. Państwo zaś zwalnia te donacje z podatku.
Poważne i zasobne firmy nigdy nie zainwestują w tandetę, w banał, w obciach, ale chętnie zainwestują w intelektualną awangardę. Nie ma lepszego PR-u jak bycie akuszerem
postępu. Podobnie finansowane są badania naukowe. Donacje lokowane są w tematy
badawcze, których potrzebują donatorzy a fiskus uwalnia te kwoty z podatku. Z punktu
widzenia donatorów ich środki finansowe są inwestycją we własną markę.
W Polsce przemysł kreatywny psuty jest przez instytucje państwowe, które dzięki
dotacjom budżetowym uzyskują tak dużą przewagę nad prywatną konkurencją, że ta
może działać jedynie w mikroskali. Dlatego w kulturze nic nie może działać na większą
skalę bez wsparcia ze strony władzy. Dotacja państwowa czy samorządowa jest także
inwestycją, tyle że z podatkowego haraczu na rzecz określonej marki politycznej. Jest
to spadek po komunizmie, który nowa władza zachowała skrzętnie dla siebie, podobnie
jak wiele innych prerogatyw.
Dlatego nie oczekiwałbym jakiegoś znaczącego kroku w rozwoju tej branży. Kulturowy biznes kwitnie w tych krajach gdzie jest pełna wolność i równość gospodarcza.
Nam do tego daleko. Na tle Europy zachodniej wypadamy gorzej niż źle. W Wielkiej
Brytanii na przykład, przemysł kultury w 2001 r. wypracował większy dochód niż razem
wzięte: rybołóstwo, rolnictwo i przemysł wydobywczy. Dochód z samego tylko brytyjskiego wzornictwa w tym samym roku wyniósł prawie 27 miliardów funtów (ok. biliona
złotych), a zatrudnienie 76 tysięcy osób. Te dane pokazują jak lukratywnym biznesem
może być design.
Przemysł kreatywny działa według zasady: każda potwora znajdzie amatora. Jedni
upajają się muzyką atonalną, drudzy beztonową disco polo. Rynki są tu podzielne. Ale
i jedni i drudzy wolą iPhony i pralki z bąbelkami.
IV.
Myśl inaczej – slogan reklamowy Appla
Wielu ludzi żywi przekonanie, że zakłady produkcyjne istnieją po to aby dawać im zatrudnienie czyli poczucie stabilizacji. Dotyczy to także urzędów, szpitali, policji, szkół
i uczelni wyższych.
Mentalność etatystyczna nie widzi żadnego związku pomiędzy wynikami firmy czy
instytucji a zarobkami. Zarobki wynikają z tego, że ma się etat. Dlatego inwencja ludzi
lokowana jest w zakulisową walkę o etaty. Jest to rynek najzupełniej realny, gdzie rządzi
waluta o trzech nominałach: protekcja, nepotyzm, korupcja. Tu toczy się prawdziwa
walka o życie. Cała reszta to przedstawienie. Mówię to jasno, a nawet krzyczę: chory
organizm nigdy nie będzie zdolny do wygrywania i bicia rekordów. Zawsze będziemy
innych gonić i nigdy nie dogonimy.
Teraz będzie tekst do tych, którzy pomimo wszystkich przeszkód prą do przodu.
Działamy tu i teraz, w określonych warunkach. Czy możemy to zmienić? Stary Mark
Twain powiadał: Człowiek z nowymi pomysłami jest wariatem, dopóki nie odniesie sukcesu.
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V.
Przełomów nie robią specjaliści. Przełom jest atakiem na specjalistów.
Doszliśmy do zagadnienia innowacyjności. Sprawa jest bardzo złożona. Postaram się
jednak wyodrębnić główne warunki i instrumenty osiągania sukcesu rynkowego przez
przedsiębiorstwa.
1. Technologia
Technologia oznacza procesy, za których pośrednictwem jakaś organizacja przekształca
pracę, kapitał, materiały, informację i idee w produkcję o większej Wartości – (Clayton Christensen – Przełomowe innowacje (19).
Ci, którzy nie zrozumieją, że technologia ma te pięć nieodłącznych wymiarów, nigdy
nie odniosą trwałego sukcesu rynkowego. W ich przedsiębiorstwach poszczególne działy
będą raczej prowadziły walkę, a nie sobie wzajem służyły.
2. Produkt
Każdy produkt rynkowy posiada takie własności: Użyteczność, efektywność, trwałość,
wygląd i cena. Klient rozstrzyga, że chce kupić np. samochód. Gdy się zdecyduje jaki
poziom i rodzaj efektywności go interesuje, następnie porównuje trwałość a na koniec
kombinuje, jak skonfigurować wymienione własności aby dostać jak najwięcej za jak
najniższą cenę. To jest proste jak cep ale wielu producentów nie potrafi korzystnie dla
siebie zgrywać tych elementów.
Jednym z częstych błędów jest znaczące przeinwestowanie w jakąś cechę np. efektywność. Intel był o 40 dni od bankructwa, gdyż jego dotychczasowe sukcesy opierały
się na koncepcji podwajania każdego roku prędkości ich procesora. To dawało kosmiczny niemal wzrost sprzedaży. W pewnym momencie, główni odbiorcy czyli producenci
komputerów biurkowych nie chcieli kupować jeszcze szybszych i droższych procesorów.
Zaczęli więc kupować tanie procesory u kogo innego. Rynek konsumentów wcale nie
potrzebował szybszych, gdyż zadaniem komputerów biurkowych nie było tworzenie np.
animacji 3D w HD. Menedżerowie Intela brnęli dalej drogą zwiększania prędkości procesorów aby dostarczyć bardziej atrakcyjny ich zadaniem towar. Ta droga zaprowadziła ich
na skraj przepaści aż w końcu ktoś zapytał konsumentów, dlaczego kupują badziewie.

DESIGN

Dokąd nie odniesiemy sukcesu, mamy minimalny wpływ na uwarunkowania zewnętrzne. Np. kiedy nie mamy nic, nie dostaniemy kredytu, itd. Jackson Brown podaje
taką radę: Kiedy zaczynasz interes, nie martw się, że masz za mało pieniędzy. Ograniczone
fundusze to nie wada, lecz zaleta. Nic bardziej nie rozwija pomysłowości. Brzmi to znajomo,
jak cytat z Ziemi Obiecanej Reymonta.
Jedyne na co mamy wpływ, to na nas samych. Potraktujmy to jak pole gry sami ze
sobą. Mamy jakieś walety i jakieś zady. Zróbmy z tym coś.
Chcę przywołać fragment wypowiedzi Steva Jobsa z jego przemówienia na Stanford
University 12 czerwca 2005 r.; tak zaczął: Jestem zaszczycony, że mogę być z wami podczas
uroczystości ukończenia jednego z najlepszych uniwersytetów na świecie. Nigdy nie ukończyłem studiów...
Jak na początek całkiem niezłe. Z biografii Jobsa wiemy, że uciekł z uczelni bo szkoda
mu było czasu i poszedł na kurs kaligrafii. Po tym niezłym powitaniu Jobs rozpoczął
wykład: przez ostatnie 33 lata, patrzę w lustro każdego ranka i pytam: Jeżeli dzisiaj byłby
ostatni dzień mojego życia, czy chciałbym robić to, co zamierzam dziś robić? Jeżeli odpowiedź
brzmiała „Nie” przez zbyt wiele dni z rzędu, wiedziałem, że muszę coś zmienić.”
Skuteczna ucieczka, to ucieczka do przodu. Drogą której nikt nie zna, nawet Ty. Mimo
to wiej! Bo wtedy pierwszy odkryjesz niewyobrażalne łowisko.
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Jeden ze sprzedawców tak wyraził się o klientach, którzy odeszli: Ci durni faceci po prostu
traktują nasz PRODUKT, jak jakiś zwykły towar. Nie widzą o ile lepszy jest nasz produkt od
konkurentów. (ib. 268).
Przewaga jednych wytworów nad innymi nie może dotyczyć poziomu, którego nie
oczekuje rynek. Produktem jest ten wyrób, który jest naśladowany nie za to, że jest dużo
lepszy ale dlatego że otworzył nowe rynki dla towaru.
3. Kreatywność
Nie każdy jest równie zdolny do przełamywania myślowych schematów. Najbardziej
banalne werdykty podejmują szerokie grona eksperckie. Czyli ludzie, którzy uważają, że
wiedzą jakie powinny być: samochody, drogi, budynki, prawa, edukacja itd. Henry Ford
wyznał kiedyś: gdybym na początku swojej kariery jako przedsiębiorcy zapytał klientów, czego potrzebują, wszyscy byliby zgodni: chcemy szybszych koni. Więc ich nie pytałem. – kończy
Ford. Była to ulubiona sentencja Jobsa. Jobs wiedział, że ludzie potrzebują najczęściej
tylko tego, co istnieje, a oni tego nie mają. Tu nie trzeba innowacji tylko obniżenia ceny.
Druga motywacja, bardziej wymagająca: ludzie chcą mieć to samo, tylko lepsze. Tu wkraczają specjaliści jako czarodzieje znający tajne sztuczki wysoko kwalifikowanej wiedzy
i czarodzieje ci ulepszają w nieskończoność np. skrzynię biegów, choć za rogiem czai
się samochód elektryczny, który nie potrzebuje mechanicznej przekładni. Specjaliści
mogą niemało poprawić ale nie zostawiajcie ich samych w pokoju bo odkryjecie, że
rozwiązali swój problem a nie wasz. Rozwiązali swój czysto ludzki problem zatrudnienia.
Technokraci zawsze będą Wam mówić o problemach technicznych. Nie dajcie się nabrać.
Nie ma problemów technicznych. Problemy są ludzkie w wymiarze psychologicznym
i społecznym. Techniczny charakter mają zadania, a nie problemy.
I o tym parę słów. Student politechniki podczas swoich studiów nie rozwiązuje ani
jednego problemu a nawet go nie diagnozuje. Rozwiązuje jedynie zadania, które ktoś
mu postawił i kto zna rozwiązanie. Tak jest od szkoły podstawowej. Edukacja prześladuje kreatywność aż ją w końcu zamorduje. Wtedy osiąga swój cel. Zbyt długo jestem
akademickim belfrem, żebym tego nie widział i na sobie nie doświadczył.
Nie spotkałem architekta, który odmówiłby zrobienia projektu budynku, gdyż uważa że we wskazanym przez inwestora miejscu w ogóle nic nie powinno stać. Inżynieria
wykonuje zadania a nie rozwiązuje problemy. Często właśnie je tworzy tak, jak projekty
poszerzania jezdni w centrach miast. Dlaczego to robi? Bo dostała od władzy zadanie
popsucia miasta za pieniądze mieszkańców.
Nie mamy ani zrozumienia, ani narzędzi diagnozowania problemów. Żyjemy w technokratycznym terrorze gotowych zadań, bez zadawania pytania – dlaczego?
Wierzcie mi, problemy mają formę pytań humanistycznych.
Zadania są odpowiedzią w wymiarze technicznym i technologicznym.
Dobrosław Bagiński
Tekst wystąpienia otwierającego w Muzeum Lubelskim konferencję poświęconą promowaniu w województwie
lubelskim dizajnu i przemysłu kratywnego.

Autor dr hab., zatrudniony na stanowisku profesora nadzwyczajnego w Instytucie
Pedagogiki Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego
w Siedlcach
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O wystawach sztuki współczesnej
w radomskim Muzeum Okręgowym
i Muzeum Sztuki Współczesnej
czyli o tworzeniu zbiorów
sztuki współczesnej w Radomiu,
w okresie ostatnich trzydziestu pięciu lat

Mieczysław
SZEWCZUK
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Dlaczego podsumowanie
ok 2015 jest zapewne ostatnim rokiem działalności Muzeum Sztuki Współczesnej
w Radomiu; kończy pewną epokę, gdy w radomskim muzeum sztuka współczesna
była jednym z głównych obszarów zainteresowania, powstawały zbiory, organizowane były ważne wystawy. Od końca lat 70. w Muzeum Okręgowym, a później, kiedy
w oparciu o zgromadzone już zbiory powołany został w 1990 r. nowy oddział, pierwsze
w Polsce muzeum, które otrzymało oficjalnie tę nazwę – w Muzeum Sztuki Współczesnej.
Teraz zbiory, ponad 4700 dzieł sztuki powstałych po 1945 r., będą przekazane Mazowieckiemu Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, które mieści się w rozbudowanym
budynku stuletniej elektrowni. Budynek zaadaptowano i rozbudowano dla tej kolekcji
zgodnie z ideą Andrzeja Wajdy, który mówił o potrzebie znalezienia nowej, większej i nowoczesnej siedziby dla Muzeum Sztuki Współczesnej. Instytucji muzealnej o znaczeniu
ponadregionalnym, o zbiorach i programie, który pozwala myśleć o niej jako odrębnej
i ważnej na mapie kultury narodowej.
Twórcy programu
Jednym z możliwych sposobów ukazania odrębności programu merytorycznego, intelektualnego, jest wskazanie wystaw tematycznych, problemowych, które zorganizowaliśmy. Piszę
my, gdyż zbiory i program tworzyliśmy wspólnie, we dwóch, koledzy z jednej klasy Liceum
im. Kochanowskiego w Radomiu, niżej podpisany Mieczysław Szewczuk, z wykształcenia
historyk literatury polskiej XX wieku, pracujący w muzeum od 1975 r. – i Stanisław Zbigniew
Kamieński, artysta, absolwent Wydziału Grafiki warszawskiej ASP, najpierw pracujący jako
pedagog w macierzystej uczelni i tylko współpracujący z muzeum przy organizacji wystaw,
a ze mną przy wyborze dzieł do kolekcji; zaś od r. 1991, kiedy pracował już jako pedagog na
Politechnice Radomskiej (od 2000 r. ma tytuł profesora) był zatrudniony na ½ etatu i wspólnie
prowadziliśmy Muzeum Sztuki Współczesnej (do 2008).
Pierwsze wystawy
W tym tekście chcę wymienić tytuły wielu wystaw spośród organizowanych w kolejnych
latach (od 1979 r., choć większość z nich organizowano w latach ostatnich). Program
skierowania uwagi w radomskim muzeum na sztukę współczesną zacząłem realizować
w 1979 r., otwierając latem wielką wystawę pt. „Z radomskich wystaw artystycznych 1945-1979”; przypomniała świetną tradycję radomskich ogólnopolskich Salonów Zimowych
(pierwszy już w 1945, wielkie wystawy na przełomie lat 50. i 60., ostatni 1988, teraz znów
są organizowane – brali udział najwybitniejsi polscy artyści); a w 1980 r. zorganizowaliśmy
już wspólnie wielką ogólnopolską wystawę rysunku „Rysunki i komentarze”. (Była to już
druga z ogólnopolskich wystaw rysunku, organizowana z inicjatywy Kamieńskiego; w jego
twórczości rysunek stał się najważniejszą z dyscyplin – chciał poznać i ukazać ten obszar
polskiej sztuki). Obie nasze wystawy pozwoliły nam nawiązać kontakty z wieloma wybitnymi polskimi twórcami, z różnych pokoleń, wybierać do zakupu dzieła wybitne, świadomie,
w sposób przemyślany tworzyć zbiory...
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Wszystko to sprawiło, że od razu do grona artystów wspierających nasz plan uczynienia
muzeum w Radomiu ważną placówką zajmującą się sztuką współczesną – należeli twórcy
wybitni, najwybitniejsi, ale też wielu świetnych młodych.
Rysunek – pierwszy punkt program
W pierwszym okresie działalności, czyli w Muzeum Okręgowym, oprócz wystaw indywidualnych, o których tu w ogóle nie piszę (a były to – na początku – wystawy Jana Tarasina,
Tadeusza Brzozowskiego, Jerzego Nowosielskiego!), najważniejsze były kolejne wystawy
zbiorowe rysunku, z udziałem znakomitych twórców: a więc „Rysunki i komentarze” (1980),
„Rysunek i opis” (1981), „10 lat później” (1992-94), „Małe rysunki – różne komentarze” (199697) – pokazywane były w wielu miastach, w galeriach i muzeach w Polsce, a w Niemczech, pt.
„Polnische Zeichnungen der 80er und 90er Jahre”(1994, Lipsk, Weimar, Halle). Najważniejszą
z wystaw zagranicą była wystawa rysunków ze zbiorów muzeum, pt. „Polnische Meisterzeichnungen – Mistrzowie rysunku”, w Berlinie w 1995 r. (w ramach festiwalu kultury polskiej
pod hasłem „Grenzenlos – Bez granic. Warszawa – Berlin. Spotkania z Polską”; potem w kilku
miastach w Polsce i na Łotwie). O odrębności programu radomskiego muzeum w tym czasie decydowały wystawy i zbiory rysunku. Ostatnią z nich – także prezentowała wyłącznie
zbiory – zatytułowaliśmy „Z kolekcji rysunku. Pamięci Tadeusza Brzozowskiego” (2012/13).
Pokazać historię sztuki polskiej po r. 1945. Pierwsze pokazy kolekcji
Tworząc w pierwszym okresie kolekcję poprzez duże zakupy, głównie malarstwa, rzadziej rysunku, czasami rzeźby i grafiki, dzieł ważnych w historii powojennej sztuki w Polsce (w nowym
województwie były pieniądze na kulturę i władze sprzyjały tworzeniu instytucji o znaczeniu
ponadregionalnym!), wybieraliśmy te, które pozwolą nam pokazać historię sztuki w Polsce
po r. 1945. Zakupione obrazy eksponowaliśmy w galerii malarstwa. Pierwszą z wystaw powojennej sztuki polskiej, dzieł najwybitniejszych twórców, zorganizowaliśmy we Lwowie, pt.
„Polskie malarstwo współczesne” (1988, uzupełniał ekspozycję zestaw rzeźb); była to pierwsza
wystawa prezentująca sztukę nowoczesną w tym mieście po wojnie. Wówczas jeszcze nasze
zbiory uzupełniliśmy dziełami wypożyczonymi z innych muzeów.
Z czasem mogliśmy pełniej pokazywać tę sztukę, uwzględniając najważniejsze – w naszym
przekonaniu – obszary; jednak zawsze przede wszystkim tradycyjne dyscypliny. Zarówno
w pokazach kolekcji w dawnej siedzibie przy ulicy Nowotki (dziś Piłsudskiego), jak i w Domach
Gąski i Esterki, prezentowaliśmy różne nurty i najważniejszych artystów. Twórców, którzy
szukali nowoczesnej formy, jak i tych, którzy np. kontynuowali koloryzm, czy też ukazywali
rzeczywistość, zapisywali wizje, refleksje, emocje.
W Muzeum Sztuki Współczesnej te pokazy zbiorów przez dłuższy czas miały (zwykle
każdego roku latem) ten samym tytuł: „Kolekcja” – i numer. Świadomi, że najważniejsze z dzieł
pojawiają się często, inne niemal wcale – w 2007 r. zorganizowaliśmy wystawę „Dawno niepokazywane. Obrazy i rzeźby z kolekcji Muzeum”, a zaraz po niej „14 autorskich kolekcji”, na
której znalazły się dzieła ze zbiorów Muzeum i zakupione wówczas do powstającej kolekcji
w Centrum „Elektrownia”.
Program tworzenia zbiorów Muzeum po latach najlepiej został sformułowany w tytule
jednego z pokazów „Kolekcja 18. Sztuka w Polsce po r. 1945. Między ideą sztuki nowoczesnej
a rzeczywistością i pamięcią” (2009).
W drodze do wolności
Z czasem, o odrębności radomskiego programu w większym stopniu niż wystawy rysunku,
zaczęły decydować, wystawy prezentujące zespoły dzieł, wykonanych w różnych technikach, ale bliskich sobie tematem, np. odnoszących się do tej samej sfery rzeczywistości.
Jako najważniejszą z takich kolekcji wskazuję tę, którą mówiła o rzeczywistości PRL-u; dzieła
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Tradycja Ruchu Kultury Niezależnej i Solidarności
Ten wątek polskiej sztuki był i jest w muzeum szczególnie ważny. Kiedy rozpoczęliśmy w 1991
r. działalność w Muzeum Sztuki Współczesnej, okazało się, że nie ma żadnych pieniędzy na
zakupy dzieł sztuki i w 1992 r. zwróciliśmy się do zaprzyjaźnionych artystów o przekazywanie
darów (dzieła do zbiorów wybieraliśmy wspólnie z darczyńcami). Co kilka lat otwieraliśmy
wystawę prezentującą nowe dary: „Dary dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu
1992–1997” (1997), „10 lat Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu 1991–2001. 25 rysunków
spośród podarowanych przez warszawskich artystów do radomskiej kolekcji” (Warszawa
2001), „Nowe dary dla Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu 1998–2002” (2003), „Dary
profesorów krakowskiej ASP” (2011).
Nawiązaliśmy do idei Ruchu Kultury Niezależnej lat 80. – bezinteresownego, społecznego działania twórców na rzecz kultury narodowej. W pierwszych latach 90. wszyscy jeszcze
pamiętaliśmy tamten czas; wydawało się, że możliwe jest tworzyć instytucję kultury niezależnie od polityków. Idea stworzenia pierwszego w Polsce muzeum sztuki współczesnej
przez twórców działających jako społeczeństwo obywatelskie została dobrze przyjęta przez
przyjaciół-artystów, a także środowiska inteligencji. (Z latami grono przyjaciół-darczyńców
i współpracowników powiększało się, wierzyli wraz z nami, że tworzą instytucję wyjątkową;
choć przez wszystkie te lata muzeum nie płaciło też honorariów). Byli to ludzie o różnych
postawach politycznych – dary przekazali zarówno artyści związani wcześniej z Ruchem Kultury Niezależnej, jak też ci, którzy w stanie wojennym nie uczestniczyli w bojkocie. W okresie
ponad dwudziestu lat działalności zgromadziliśmy ponad 2500 dzieł; niektórzy ofiarodawcy
przekazali całe kolekcje prac.
(Tę kolekcję zaczęliśmy tworzyć w latach 1979–1983, kiedy dyrektorem był Tomasz Palacz;
jestem pewien, że jego decyzje o zakupie dzieł odnoszących się do sytuacji politycznej,
a potem pokazanie ich na wystawie, także zapisanie się do „Solidarności”... – zdecydowały
o usunięciu go ze stanowiska w stanie wojennym.
Muszę też przypomnieć, że Muzeum Sztuki Współczesnej powołane zostało w 1990 r.
przez pierwszego ”Solidarnościowego” wojewodę radomskiego, a ja byłem wówczas przewodniczącym Komisji Zakładowej Związku „Solidarność” w muzeum; że decyzję o utworzeniu
tego muzeum poparło ministerstwo, czyli dyrektor departamentu, Anda Rottenberg).
Portrety i autoportrety
Jednym radomskie muzeum kojarzyło się kiedyś z rysunkiem, innym przez lata Radom kojarzył się z wystawami portretu (triennale „Prezentacje Portretu Współczesnego” organizowało
BWA w salach muzeum w latach 1978–1990), a potem autoportretów (organizował triennale
w latach 1994–2006 Okręg Radomski ZPAP w salach Muzeum Sztuki Współczesnej). Kolekcję
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ukazywały postawy artystów i społeczeństwa, są zapisem wydarzeń, problemów, pytań
o etykę postępowania. Na kolejnych wystawach pokazywaliśmy coraz więcej dzieł (z czasem
także z okresu transformacji), w różnych zestawieniach – na wystawach: „Radomski Czerwiec
1976” (1991, sztuki było jeszcze niewiele; to była pierwsza oficjalna wystawa poświęcona
tym wydarzeniom, przyjechali ludzie z niedawnej opozycji – była też pierwszą wystawą
pokazaną w nowej siedzibie, gmachu popijarskim), „Sztuka w Polsce wobec spraw publicznych 1966–1994” (2006, już duża, w kolejną rocznicę Radomskiego Czerwca), „W drodze do
wolności” (Bydgoszcz 2009, BWA, z okazji 20-lecia pierwszych wolnych wyborów, największa
z wystaw, 130 dzieł na powierzchni 1800 m.kw.), „Polityka i etyka” (2011, w kolejną rocznicę
wydarzeń czerwcowych, tym razem prezentowała sztukę od r. 1945), „Trzynaście obrazów
z „Drogi do wolności”” (Lublin, Galeria Gardzienice 2012) i najnowszej „Sztuka w Polsce około
r. 1989” (2014, z okazji 25-lecia pierwszych wolnych wyborów). Tylko wystawie w Bydgoszczy
towarzyszył katalog (a w Lublinie folder), wydanie katalogu w Radomiu było niemożliwe.
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portretów i autoportretów zgromadziło BWA, ale nie tak wiele z nich pokazujemy teraz, prezentując muzealną kolekcję portretów; muzeum także kupowało kiedyś portrety, a później
otrzymało wiele znakomitych prac jako dary. Kiedy więc ktoś z galerii czy muzeum zwracał
się z prośbą o zorganizowanie wystawy z naszych zbiorów, najpierw proponowałem wystawę
portretów – bo świetne dzieła i zainteresują każdego widza. Takich wystaw w Polsce było
wiele, pod różnymi tytułami, m.in. „Twarze i maski” (Olsztyn 1993) i „Portrety i autoportrety
z różnych lat” (Koszalin 2010). W ostatnich latach – po włączeniu kolejnych darów – pokazywaliśmy je także w Radomiu, np. „Rysować, malować autoportret, to znaczy opowiadać o sobie”
(2012), „Portrety artystów” (2013, także rysunki, grafiki, rzeźby), „28 autoportretów” (2014).
Wspominanie wojny
Drugim z ważnych tematów (oprócz przemian w czasach PRL-u), zapisanych w powojennej
sztuce, jest II wojna światowa (była doświadczeniem kilku pokoleń artystów; czasem myślą
o niej także młodzi, którzy jej nie przeżyli). Pamięć o wojnie, okupacji, obozach, Holokauście,
zostały utrwalone w konkretnych dziełach; dla wielu artystów (jak dla wielu ludzi) pamiętanie, przypominanie o tamtych wydarzeniach, zachowaniu ludzi, zbrodniarzach i niosących
pomoc – jest wciąż powinnością. Wśród wystaw jubileuszowych w r. 2011, by pokazać zbiór
tych dzieł i podkreślić znaczenie tematu w programie intelektualnym muzeum, zorganizowaliśmy wystawę „Wspominanie wojny”.
Władysław Hasior i konteksty
Jedną z najważniejszych wystaw problemowych zatytułowaliśmy „Władysław Hasior i konteksty” (Olsztyn 2005; Radom, Zakopane 2006; Gorzów Wielkopolski 2007). Poza dziełami
Hasiora prezentowała prace 15 artystów i dwa ważne zjawiska: że asamblaż stał się w polskiej
sztuce powojennej jedną z form zapisu doświadczenia zniszczenia świata; – że sztuka wielu
artystów czerpie inspiracje z kultury prowincji (uznawanej często za drugorzędną) i sztuki
ludowej. Wybierali własną drogę. Niektórzy z prezentowanych artystów, często określani
są terminem „osobni”; jak inni odmienni, są dla nas w tym muzeum ważni. To była kolejna
z niewielu wystaw, na których obok zbiorów radomskich (połowa dzieł), pokazaliśmy prace
z innych kolekcji.
Sztuka geometrii
Zwykle na dorocznych wystawach pt. „Kolekcja” w jednej sali pokazywaliśmy sztukę z nurtu
abstrakcji geometrycznej. Jej rola w naszych zbiorach musi być ważna, skoro jednym z twórców kolekcji i programu jest artysta związany z tym nurtem, St. Zb. Kamieński.
Największą z wystaw prezentujących ten nurt sztuki była „Sztuka geometrii” (2002/2003),
pokazana w dwóch galeriach w Słupsku i trzeciej w Ustce. Na wystawie „Oblicza abstrakcji”
(2002) w Warszawie zespół dzieł „geometrycznych” uzupełniliśmy malarstwem informel.
W roku 2011 planowaliśmy jako jedną z wystaw jubileuszowych, kolejny duży pokaz dzieł
z tego nurtu, w Gorzowie, pt. „Sztuka geometrii”, ale z przyczyn organizacyjnych, musieliśmy
w ostatniej chwili wystawę odwołać.
Najważniejszy jest kolor
Choć pierwszą z wystaw wybitnego współczesnego malarza, w organizacji której uczestniczyłem (współpracując z Katarzyną Posiadałą), była wystawa malarstwa Artura Nachta-Samborskiego (1978/9) – i mogę także od niej liczyć czas swojej aktywności w muzeum – nigdy
koloryści nie znaleźli się w centrum naszego zainteresowania; W zbiorach znajdują się prace
tylko kilku malarzy z tego kręgu i pokolenia, a niewielkie zestawy tylko dwóch (Nachta i Wacława Taranczewskiego). Dopiero w roku 2012 letni pokaz zbiorów zatytułowaliśmy „Kolekcja
21. Kolor”; w tym samym roku w Starogardzie Gdańskim prezentowaliśmy wystawę pt. „Naj-
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ważniejszy jest kolor. Malarstwo polskie po 1945 roku z kręgu kolorystów’, na której wskazywaliśmy ich wybitnych uczniów związanych z różnymi nurtami powojennego malarstwa.

Inne wystawy prac na papierze
Najważniejsza z wystaw prac na papierze, zatytułowana była „Kartka papieru dziełem
sztuki. Rysunki, grafiki, wycinanki, fotografie. Wystawa edukacyjna” (2014) – była okazją do
pokazania różnorodnych prac, ale przede wszystkim autorskich kolekcji najwybitniejszych
polskich grafików, arcydzieł polskiej grafiki. Na pokazach „Kolekcji” były też – od pewnego
czasu – grafiki. A najważniejszą z wystaw grafiki poza Radomiem był pokaz w Ustce pt. „7
grafików krakowskich” (2001).
Wystawy rzeźby
Nigdy nie tworzyliśmy odrębnej kolekcji rzeźby, nie próbując konkurować – ale współpracowaliśmy – z niedalekim Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku. Stworzyliśmy niewielką kolekcję
rzeźb, które uzupełniały pokazy „Kolekcji” i wiele wystaw problemowych. Tylko rzeźby prezentowała wystawa „Pięciu rzeźbiarzy” (2012).
Wokół fotografii
Kolekcja fotografii jest niewielka, ale zagadnienie roli fotografii w sztuce pokazywaliśmy
na kilku wystawach. Najważniejszą z nich była zorganizowana w roku jubileuszu dwudziestoleci pt. „Sześć dróg do obrazów z fotografii” (2011) – ukazywała drogi sześciu twórców,
którzy zaczęli malować lub rysować, korzystając z fotografii. Pierwszą z wystaw ukazujących
prace w różnych technikach inspirowane lub nawiązujące do zdjęć była „Wobec fotografii”.
Zorganizowaliśmy też wystawę, która pokazywała fotografie malarzy: „Malarze fotografują”
(2005, Ustka).

Miłość, uroda życia, poczucie tragizmu, los, śmierć...
Idea pokazów tematycznych, wystaw problemowych, narracyjnych, tworzonych na wzór
eseju, pojawiła się stosunkowo późno. Po raz pierwszy różne tematy pokazaliśmy na wystawie „Kolekcja 19. Wędrując po tematach, czyli opowieści zapisane w dziełach sztuki” (2010).
Wystawa pokazała wokół jakich pytań krążą myśli twórców. Jednym z „tematów”, który
wybraliśmy jako tytuł odrębnej wystawy, jest „Światło w sztuce współczesnych artystów
polskich” – tę wystawę pokazaliśmy w Ośrodku Resursa Obywatelska w 2013 r. na zakończenie
Roku ks. Włodzimierza Sedlaka.
W świecie sztuki, muzyki, filozofii, literatury, teatru
Na wystawie edukacyjnej „Treści i forma w sztuce współczesnej” (2013) pokazaliśmy m.in.
dzieła sztuki współczesnej, które przywołują dzieła dawne i niedawne, artystów, którzy inspi-
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Inne wystawy malarstwa
Kiedy zaczęliśmy już świadomie gromadzić dzieła, tak, by stworzyły obraz wybranych nurtów i wybitnych osobowości twórczych w sztuce polskiej po 1945 r., najważniejsze stało się
malarstwo. Obrazy dominowały na wszystkich wystawach z cyklu „Kolekcja”, a także wielu
innych. Największa z wystaw zbiorów malarstwa, prezentowana poza Radomiem, zatytułowana była „W stronę wizji. Obrazy z końca XX stulecia” (Olsztyn 2001, Gorzów 2002, obie
galerie posiadają wielką przestrzeń wystawową). Spośród prezentacji malarstwa chciałbym
wyróżnić „Kolekcję 22. Różne światy wyobraźni”, gdzie znalazły się różne wizje świata, prace
najbliższe surrealizmowi. Dwie wystawy wybitnych dzieł malarstwa prezentowaliśmy w Galerii
Prezydenckiej w Warszawie: Oblicza abstrakcji” (2002) i „W kręgu Grupy Krakowskiej”(2003).
Z kolei w Muzeum w Szydłowcu pokazaliśmy wystawę „Martwa natura w polskim malarstwie
współczesnym” (2003/4).
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rują, którym autorzy składają hołd. Malarzom, ale także kompozytorom, wykonawcom, krytykom, pisarzom, twórcom teatru. Tę wystawę ułożyliśmy tak, by zestawiać prace dotyczące
jednej dziedziny. Wystawa pokazała wokół jakich zagadnień krążą myśli twórców. Zwracam
tu uwagę na tę grupę dzieł, bo starannie je zawsze gromadziliśmy. Któregoś roku Wiośnie
Literackiej, spotkaniom z pisarzami organizowanym przez Miejską Bibliotekę, towarzyszyła
wystawa „Malarze wobec literatury”, a innej, już bardziej różnorodna, „Magazyn krakowski”.
O kobietach
Na początku 2015 r. zorganizowaliśmy – zapewne ostatnią w historii oddziału – wystawę
tematyczną: „O kobiecie w sztuce współczesnej”. Temat zaproponowała Magdalena Kwiatkowska-Rzodeczko. Okazało się, że prac przedstawiających kobietę jest dużo. Pokazaliśmy
obrazy, rzeźby, grafiki, rysunki, fotografie, instalacja – 94 dzieła z lat 1950–2012. Wiele różnych
spojrzeń na kobiety (tradycyjnych aktów niewiele). Ważne dzieła w polskiej sztuce. Arcydzieła
kolekcji! Ułożone w takim porządku: kobieta w świecie współczesnym (część najbardziej różnorodna), w życiu codziennym, feminizm, miłość, erotyka, seks, w Biblii, mitach, literaturze,
kobieta i mężczyzna, w rodzinie (w największej sali), w sztuce sakralnej. Powstała wystawa
wyjątkowa: na 94 prace 66 to dary, a więc 2/3; ich autorami jest 49 artystów, a spośród nich
44 to darczyńcy. To dowód, jak wielkie znaczenie mają w zbiorach dary. Mailem rozsyłałem
darczyńcom informację, że ich prace znów pokazaliśmy. Wystawa była kolejnym podziękowaniem – dzięki darczyńcom powstały w Radomiu tak cenne zbiory polskiej sztuki współczesnej .
Wobec Boga
Fragment wspomnianej już wystawy edukacyjnej „Treści i forma w sztuce współczesnej”
(2013) zatytułowaliśmy „Wobec Boga”. Uzupełnieniem tej wystawy była mniejsza, zorganizowana na czas świąteczny „Motywy pasyjne i wielkanocne w polskiej sztuce współczesnej”.
W tym samym roku niewielką wystawę pt. „Człowiek wobec Boga” pokazaliśmy w Ośrodku
Kultury „Resursa Obywatelska”, z okazji V Radomskiego Festiwalu Filozofii „Okna” im. Leszka
Kołakowskiego. Jako temat tegorocznej debaty organizatorzy zaproponowali: „Jeśli Boga
nie ma”. W zbiorach sztuki o tematyce religijnej dzieł niewiele, ale są wśród nich arcydzieła
kolekcji. „Wobec Boga” Są dzieła, w których artysta zwraca się do Boga, ale też takie, w których temat ten, wzorzec ikonograficzny, nadaje dramatyczny ton wypowiedzi o życiu, losie,
czy sprawach politycznych.
Współczesny symbolizm
Wystawę pt. „Obrazy symboliczne” zorganizowaliśmy dopiero w 2013 r.; nieco żartując,
pokazaliśmy na niej prace (obrazy, rzeźby, grafiki, rysunki), które można odczytać jako
przedstawienia symboliczne, a nawet odnaleźć w nich symbole, prace ponad 50 artystów (te
dzieła pokazywaliśmy już wcześniej na wielu wystawach). Całe grono spośród nich to twórcy,
w których sztuce możemy odnaleźć inspiracje lub przywołania epoki patrona radomskiego
muzeum, Jacka Malczewskiego. Ale dwóch artystów bez wahania uznaję za współczesnych
kontynuatorów tego nurtu; dla nas to jedni z najważniejszych. Henryk Błachnio malował m.in.
monumentalne, fantastyczne ołtarze, które odczytuję jako metafory zwrócenia się w stronę
transcendencji; zaś Jacek Waltoś tworzy metafory uczuć, miłości, „współczułości”, czyli empatii.
Sztuka i transcendencja
Nie zdążyłem zorganizować wystawy realizmu, chciałem, ale późno zacząłem tworzyć taką
kolekcję; bo szczególnie interesuje mnie sztuka – oczywiście spośród artystycznie świetnych
– która jest zapisem dążenia poza sferę doświadczania rzeczywistości, w sferę ducha, czy
ku Transcendencji. Jak twórczość Błachni, czy Waltosia; zwrócona ku Bogu, jak malarstwo
Eugeniusza Muchy; ale też np. mistycyzm zapisany w erotyzmie – w pozbawionych zmysło-
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Wystawy twórczości artystów ze środowiska radomskiego
Po raz pierwszy prezentowaliśmy prace artystów radomskich i związanych z naszym miastem
(tu urodzonych, kiedyś mieszkali...) na wystawie „Szkice do autoportretu. Wystawa rysunku,
grafiki, szkiców malarskich i fotografii” (1992), a wkrótce na wystawie „Salon letni – Radom
1994”; wtedy powstała lista tych twórców. Co roku organizowaliśmy wystawę retrospektywną
jednego z radomskich twórców; zwykle też inne indywidualne, mniejsze, np. jubileuszowe;
czasami wystawy pewnej grupy artystów związanych z Radomiem, np. pracujących na
radomskiej uczelni: „Andrzej Gieraga, Henryk Hoffman, St. Zbigniew Kamieński, Bogumił
Łukaszewski, Aleksander Olszewski, Krzysztof Wyzner” (1997), „Prezentacje autorskie” (2002),
„Aleksander Olszewski – przyjaciele i współpracownicy” (2004). Prace artystów ze środowiska
radomskiego pokazujemy na wszystkich wystawach zbiorów.
Widoki Radomia pokazaliśmy na wystawie „Moje miasto” (2002 – towarzyszyła wystawie
Bożeny Popławskiej) w gmachu popijarskim, a przykładem pokazu – jednego z wielu – twórczości radomian w salach oddziału jest wystawa „Jedno pokolenie radomskich malarzy”
(2010). Jubileusz pięćdziesięciolecia prywatnej Szkoły Rysunku i Malarstwa prof. Wacława
Dobrowolskiego uczciliśmy w 1995 r., organizując wspólnie z Państwową Szkołą Plastyczną
im. Jacka Malczewskiego (kontynuatorką tamtej i Ogniska Plastycznego) wystawę „Nauczyciele i uczniowie”; a w 2014 r., w 45. Rocznicę śmierci założyciela szkolnictwa plastycznego
w Radomiu, otworzyliśmy wystawę „Wacław Dobrowolski i uczniowie”. Wystawa „Pokolenia
artystów. W stulecie Liceum im. Jana Kochanowskiego w Radomiu”, otwarta w dniach jubileuszu tej szkoły, pokazywała twórczość absolwentów, którzy zostali profesjonalnymi artystami. Wiele dzieł z kolekcji Muzeum (cała część historyczna) – znalazło się na organizowanej
w salach muzeum przez Okręg Radomski ZPAP wystawie „Artyści radomscy 1845–2011”. (Na
tych czterech wystawach zbiory muzeum zostały dopełnione przez prace wypożyczone od
artystów i z różnych kolekcji).
Dzieła wybitne w każdym zbiorze, w każdej narracji
Sukcesem jest że w każdym z tych zbiorów dzieł, układających się w narracje, są prace wybitne, znakomite artystycznie, a jednocześnie przekazujące w sposób czytelny sens. Piszę
o tym, ale tylko wspominam; arcydzieła kolekcji pochodzą z różnych okresów, należą do
różnych nurtów. W każdej informacji o kolejnej zbiorowej wystawie wymieniałem artystów;
lista nazwisk zawsze budziła szacunek. Wyliczać można długo; opowieść o sztuce nowoczesnej tworzą dzieła Marii Jaremy, Jadwigi Maziarskiej, Brzozowskiego, Nowosielskiego,
Tarasina, Wojciecha Fangora, Stanisława Fijałkowskiego, Stefana Gierowskiego, Ryszarda
Winiarskiego...; w zbiorach dzieł pokolenia uczestników wystawy w Arsenale są prace Jacka
Sempolińskiego , Marka Oberländera, Jacka Sienickiego; w zbiorach abstrakcji informel obrazy Zbigniewa Tymoszewskiego i Rajmunda Ziemskiego; w kolekcji ukazującej „Drogę do
wolności” obrazy i rysunki Edwarda Dwurnika, obrazy i rysunki Zbyluta Grzywacza, prace
innych artystów z grupy „Wprost”, rzeźby Jerzego Beresia, kolekcja sztuki stanu wojennego
np. obrazy Krystyny Brzechwy, Łukasza Korolkiewicza; – i momentu transformacji: obrazy
Ryszarda Woźniaka, Marka Sobczyka, Grzegorza Bednarskiego, Zdzisława Nitki; tragedię wojny
przypominają prace Erny Rosenstein, Marka Oberländera, Władysława Paciaka; prekursorskie
w światowej sztuce feministycznej rzeźby Marii Pinińskiej-Bereś; do sztuki ludowej nawiązują
obrazy Eugeniusza Muchy i rzeźby Antoniego Rząsy; jest zbiór autoportretów, m.in. Leszka
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wości aktach malowanych przez Jerzego Nowosielskiego; zapis wędrówek w przestrzeni
dawnej sztuki i myśli, odczytywany z prac Zbigniewa Makowskiego; czy też nieustanne
poszukiwania zapisu matematycznej konstrukcji (formuły?) uniwersum, na kartce papieru
w rysunkach Stanisława Zbigniewa Kamieńskiego (przyjaciela i współtwórcy radomskiego
Muzeum Sztuki). A może z tej perspektywy można spojrzeć na każdą sztukę?
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Sobockiego, Zbysława Maciejewskiego, Marii Markowskiej; są grafiki Józefa Gielniaka, Jerzego Panka, Mieczysława Wejmana, Janiny Kraupe, Jacka Gaja, Krystyny Piotrowskiej...; rzeźby
Władysława Hasiora, Józefa Łukomskiego, Sylwestra Ambroziaka; instalacje Jana Berdyszaka
i Juliana Jończyka; fotografie Bernarda Godfryda, Pétera Gémesa, Mikołaja Smoczyńskiego...
Są zbiory rysunku – ale nie ma tu miejsca by mnożyć przykłady.
Przechować dzieła i pamięć o twórcach
Ale większość dzieł zgromadzonych w kolekcji należy do obszaru sztuki, który w chwili rozpoczęcia tworzenia zbiorów był najważniejszy, ale teraz wiele z nich budzi coraz mniejsze
zainteresowanie. Nawet wielcy tracą ustaloną kiedyś wysoką pozycję, a ci, którzy wysokiej
pozycji nigdy nie osiągnęli (mimo rangi ich dzieła) – wydaje się: nie mają już szans. Dzieła wielu
takich „niedocenionych”, nazywanych często „osobnymi”, zwykle są to ci, którzy nigdy nie
ulegli presji mody, albo porzucili drogę awangardy – uparcie pokazywaliśmy na wystawach
zbiorowych, organizowaliśmy ich wystawy indywidualne. Niektórych nie poznaliśmy nigdy,
z wieloma zaprzyjaźniliśmy się. Przechować dzieła i pamięć o wybitnych twórcach jest naszą
powinnością. I czekać aż sinusoida – wskazująca poziom zainteresowania ich sztuką – wzniesie
się. Zostaną docenieni, „odkryci”.
*
Niestety, dotychczas nie udało się wydać żadnego z trzech planowanych wydawnictw
albumowych, prezentujących kolekcję Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu. Pierwszy,
szczegółowo opracowany kilka lat temu, album zatytułowałem „Obraz świata w sztuce polskiej II połowy XX wieku i początku XXI. Kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu”
(ukazywałby tylko wybrane dzieła, ale zwracał uwagę na program – o fundusze na katalog
takiej wystawy staraliśmy się w ministerstwie); drugi to „Dar dla Radomia. Dzieła sztuki podarowane Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu” (w 2015 r. po raz trzeci zgłosiłem wniosek
o wydanie tej książki z funduszy budżetu obywatelskiego Radomia), a trzeci, najobszerniejszy,
najpełniej prezentujący zbiory i program, zatytułowałem po prostu „Kolekcja Muzeum Sztuki
Współczesnej w Radomiu”. Nie tracę nadziei, że kiedyś będzie to możliwe.
Mieczysław Szewczuk
1.03.2015 r.

Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, polonista, krytyk
sztuki, kurator wystaw, muzealnik.
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Między niebem a ziemią

W

Stanisław
Zbigniew
KAMIeŃski

yzwalanie się edukacji sztuki z hierarchiczno-rzemieślniczo-cechowego modelu
jest wychodzeniem z zaścianka pozostającego w opozycji do otwartości współczesnej sztuki.” – takim stwierdzeniem zamknął Maciej Szańkowski tekst Rzeźba
i działania przestrzenne (2003), stanowiący artystyczne przesłanie profesora do swoich
studentów. Podobnie mógłby zapewne scharakteryzować dążenia towarzyszące własnej
twórczości. Otwartość na przestrzeń otaczającego świata (w różnych jej przejawach,
w zależności od miejsca) jest podstawową cechą rzeźbiarskich rozwiązań Szańkowskiego,
ale i główną ideą, określającą jego postawę artystyczną. Owa otwartość należy więc i do
sfery estetycznych rozważań i etycznych przekonań.
Utkwiła mi w pamięci okładka wydawnictwa do indywidualnej wystawy Macieja Szańkowskiego w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku (1991), na której znalazła się fotografia jego
instalacji z 1988 r., zatytułowanej Między niebem a ziemią. Na rozległej łące biały sznur „rysuje”
kwadrat o boku 6 m, w jego środku ustawiony jest pion wysokości 3,5 m, wyznaczający oś
ostrosłupa narysowanego w przestrzeni takim samym białym sznurem, jego podstawę
stanowi mniejszy kwadrat (bok 3 m). Przekątne obu kwadratów (przebiegające już tylko
w naszej wyobraźni) są wspólne. Dolną część ostrosłupa – przezroczystej piramidy widzimy
na tle łąki, górna zaznacza się na tle chmur, wybiegając wierzchołkiem ku niebu. Co znajduje
się w tytułowym „między niebem a ziemią”? Nic albo/czyli powietrze, przestrzeń.
Od niepamiętnych czasów artyści próbują w różnoraki sposób udzielić odpowiedzi
na tak postawione pytanie. Powściągliwa w wyrażaniu emocji twórczość Macieja Szańkowskiego zdaje się odpowiadać – ludzka myśl.
W 1990 r. Szańkowski wziął udział w sympozjum efemerycznych działań rzeźbiarskich
Raum Schützematt w Szwajcarii, konstruując na błoniach w mieście Burgdorf (w kantonie
Bern) podobną, ale dwa razy większą (7x12x12 m) instalację z użyciem trzech potężnych
kamieni. Maszt wyznaczający oś siedmiometrowego ostrosłupa został ustawiony na jednym z nich, płaskim kamieniu, drugi głaz leżał tak, że podnosił nieco sznur rysujący bok
kwadratowej podstawy ostrosłupa, głaz trzeci napierał na sznur – bok dużego kwadratu
wyznaczającego obszar instalacji, powodując zakrzywienie linii do wewnątrz. Naturalne
formy ziemi ingerowały tym sposobem w porządek zbudowanej przez artystę konstrukcji
– można powiedzieć, że natura i myśl ludzka spotykają się od początku świata ze sobą.
Autor nadał swojej efemerycznej pracy tytuł Hommage á Wielki Budda z Kamakury.
Zapewne powiązanie jej przesłania z myślą o posągu Buddy wiąże się z podróżą Szańkowskiego do Japonii kilka lat wcześniej, gdzie podczas rzeźbiarskiego sympozjum
zrealizował w Tokio granitową rzeźbę Ryt; odwiedził też wtedy Kioto i Narę. Przywołanie
ogromnego, brązowego posągu Buddy, i w ten sposób idei buddyzmu, musiało mieć
dla artysty jakieś głębsze znaczenie poza powrotem pamięcią do artystycznej podróży.
Kamień, jego wyjątkowa struktura i „istota” oraz skojarzenia z nim związane, odgrywają
na pewno w kulturze japońskiej ważniejszą rolę, niż w kulturze europejskiej. Próbuje
Szańkowski poprzez swoją twórczość skierować naszą uwagę ku kamiennym formom,
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rzeźbom naturalnie abstrakcyjnym, symbolizującym niezmienność świata natury. Trzy
kamienie na płaszczyźnie szwajcarskiej łąki mogą budzić skojarzenie z japońskim ogrodem w stylu „suchego pejzażu”, metaforą wieczności trwania.
Mimo wszystko odczuwam niedosyt tych wyjaśnień dawanych samemu sobie – dlaczego właśnie Wielki Budda z Kamakury jest obiektem, ku któremu zwraca się myśl artysty? Chcę czegoś więcej dowiedzieć się o tym posągu, sięgam do książek, rozmawiam
z Maciejem Szańkowskim, otrzymuję zwięzłą informację: Wielki Budda w zespole klasztoru
Kotokuin w Kamakura, a właściwie posąg Amidy Niorai (Amida Równy Absolutowi) jest
niewątpliwie najpopularniejszą japońską rzeźbą. Mierzy 11,4 m, waży 93 tony. Jest to
druga co do wielkości figura Buddy w Japonii. O ile jednak posąg z Nara stoi od VII wieku
wciąż pod dachem swojej świątyni, o tyle rzeźba w Kamakura, wykonana w latach 12561265, pozostaje na otwartej przestrzeni od czasu, kiedy potężne tsunami zmyło w 1495 r.
drewnianą świątynię, w której wnętrzu posąg pierwotnie się znajdował.
Czy efemeryczny obiekt Macieja Szańkowskiego na łące w Burgdorf miał stanowić
znak owej nieistniejącej świątyni, świętego miejsca? Kształt i proporcje konstrukcji pozwalają na takie przypuszczenie, choć można natychmiast zarzucić moim domysłom
antysymboliczną dosłowność. Nietrwałą konstrukcję można również odczytywać jako
model myśli buddyjskiej, przywołujący doktrynę nietrwałości, jako drogę wobec powszechnego cierpienia. Trzy głazy w obrębie instalacji Szańkowskiego przywodzą także
na myśl posąg Siddharthy Gautamy, który dotyka ziemi biorąc ją na świadka swojego
Przebudzenia. W tym momencie staje się Buddą.
Obie opisane tu instalacje istnieją w dokumentacji fotograficznej, w szkicach, zapiskach i pamięci autora. Chciałbym zatrzymać się na koniec przy obiekcie istniejącym
trwale w realnej przestrzeni, a nie w przestrzeni wyobraźni. Ktoś może spytać, jakie to
ma dla mnie, czy dla innych odbiorców znaczenie, szczególnie dziś, gdy wszystko może
być wirtualne. Chyba takie, że potrzeba nam czasem czegoś dotknąć, móc podejść bliżej
z jednej czy z drugiej strony, aby silniej odczuć, zrozumieć sens, uwierzyć. Spośród rzeźb
i pomników Szańkowskiego, które można oglądać w różnych miejscach, nie tylko w Polsce, przywołuję rzeźbiarską realizację z 1991 r. w Centrum Rzeźby Polskiej w Orońsku,
usytuowaną w pobliżu pałacu Józefa Brandta. Nosi łaciński tytuł Ex naturae rei. Już samo
odwołanie się do klasycznego sformułowania sugeruje, że mówimy o sprawach wiecznotrwałych, rozważamy prawdy niezmienne. Szańkowski tak objaśnia ów tytuł: „Była w nim
ważna dla mnie ukryta możliwość interpretacji w odwróceniu szyku wyrazów – z natury
rzeczy / rzeczy z natury. Warto, abyś pamiętał – zwraca się do mnie w liście – że echo
takiego podejścia do natury znajdziesz także w innych moich pracach.”
Artysta „narysował” metalowym prętem w powietrzu dwa pionowe prostokąty, dwa
przejścia, przed którymi leżą na ziemi dwa kamienie, po latach obrośnięte mchem niczym
w japońskim ogrodzie, choć tutaj ich naturalnym otoczeniem jest trawa, nie żwir. Owe
„bramy” odchylają się łukami na zewnątrz, jakby chciały zagarnąć więcej przestrzeni.
W pierwszej chwili może wydać się, że w środku pomiędzy nimi zostało ustawione lustro,
ale i potem odnosimy wrażenie, że obie strony instalacji są dla siebie nawzajem lustrzanym odbiciem. Ludzkie myśli potrzebują zwierciadeł, natura także lubi z nich korzystać.
Kamienie wrastają w ziemię mówiąc, że pozostaną tu na zawsze, niebo widoczne w zaznaczonych czarną kreską przejściach, czy ponad nimi, zmienia niepostrzeżenie barwę
i nasycenie z upływem dnia, szybciej zmienia się rysunek chmur. Wszystko odbywa się
zgodnie z naturą rzeczy.
Tak odczytywać można wiele rzeźb Macieja Szańkowskiego, także wykonanych
w innych materiałach – stali, drewnie, betonie, kamieniu. Ale w pomniku Ofiar Terroru
Komunistycznego z lat 1944–1956 na warszawskim Służewie (1993), gdzie Urząd Bezpie-
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czeństwa grzebał w tajemnicy ofiary mordów politycznych dokonywanych w więzieniu
przy Rakowieckiej, wyłamana krata przypomina, że nie zawsze przejście ku nieograniczonej, wolnej przestrzeni stało otworem dla wszystkich ludzi czy całych społeczeństw,
zaś projekt niezrealizowanego do dziś pomnika Wydarzeń Radomskich 1976 roku (1981),
podarowany przez artystę do kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu, uświadamia, że dopiero silny, gwałtowny powiew potrafi unieść ciężką zasłonę, uniemożliwiającą swobodę poruszania się, patrzenia na świat, czy tylko, albo – czy nawet, myślenia.
Stanisław Zbigniew Kamieński
10–17.04.2013

Autor, profesor, zatrudniony w Katedrze Malarstwa i Rysunku Wydziału Sztuki
Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego w Radomiu.
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Na granicy przedstawianego obrazu – bez granic.
Wystawa czeskich, słowackich i polskich autorów
w praskiej Galerii Hollar

Aleš
Pospíšil
Věra
Vejsová

W

pierwszym marcowym tygodniu 2015 r. w praskiej Galerii Hollar odbyło się
uroczyste otwarcie wystawy eksperymentalnych metod graficznych oraz ich
wyników pod tytułem „Na granicy przedstawianego obrazu”. Właśnie wyraz
„granica” w samym tytule ekspozycji został trafnie użyty w kilku kontekstach projektu
wystawy jednocześnie. Kontekstu pierwszego można się doszukiwać w sensie wykraczania poza tradycyjne technologie graficzne i ich zbliżania się do eksperymentu, natomiast
drugiego – w udziale wystawiających autorów – z Republiki Czeskiej, Słowacji i Polski.
Prestiżowa Galeria Hollar, która stała się gospodarzem omawianego projektu, może
się szczycić bardzo bogatą historią oraz nie podlegającym dyskusji znaczeniem dla graficznych sztuk pięknych, nie tylko czeskich. Została ona założona przez Stowarzyszenie
Czeskich Artystów Grafików Hollar (SCAG Hollar) już w 1937 r. jako sala wystawowa tegoż
stowarzyszenia, natomiast samo stowarzyszenie powstało już w 1917 r. Z wyjątkiem
niemal dwudziestu lat, stowarzyszenie prowadzi ją po dziś dzień we własnym zakresie
organizatorskim i kuratorskim. Ponowne uroczyste otwarcie miało miejsce w 1991 r. Od
tej pory Galeria zorganizowała ponad 260 wystaw1.
Nazwa przestrzeni wystawowej, jak również całego stowarzyszenia, przedstawia
oddanie hołdu wybitnemu grafikowi pochodzenia czeskiego. Václav Hollar z Práchně
(*1607 Praga – †1677 Londyn) należał do najsławniejszych rytowników, ilustratorów,
grafików i autorów wedut okresu baroku. O jego pozycji świadczy – prócz obszernego
dorobku artystycznego – na przykład jego działanie w angielskiej rodzinie królewskiej,
gdzie zaangażowano go jako nauczyciela rysowania, albo także jego zlecenia mające
zobrazować stan XVII-wiecznego Londynu. Pochowano go z honorami po boku wybitnych postaci Wielkiej Brytanii w Opactwie Westminsterskim2.
Wystawa pod tytułem „Na granicy przedstawianego obrazu”, zrealizowana przez
Katedrę Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Południowoczeskiego w Czeskich Budziejowicach przy współpracy z SCAG Hollar, ma na celu
zaprezentowanie twórczości artystów, zajmujących się nie tylko klasycznymi, ale głównie alternatywnymi formami wypowiedzi graficznej – poprzez piękne i często niełatwo
obrabialne materiały. Chodzi o druki, a ściślej odbitki mało znanych technik graficznych,
takich jak np.: rzeźby w gipsie, rzeźby w cemencie, rzeźby w szkle, piaskodruk, druk
z matryc polimerowych, ale także żelazodruk – nie wspominając o technikach ujętych
pod oznaczeniem Own Technology.
Autorzy takich matryc tworzą na nowych podstawach i zasadach. Nie ma dla nich
pierwszorzędnego znaczenia powielanie odbitek, satysfakcjonuje ich jeden lub maksymalnie trzy druki. Matryc, które same w sobie są obiektami plastycznymi, godnymi
prezentacji dziełami sztuki, oczywiście nie zabrakło na przedstawianej ekspozycji.
[por.] Administracja strony internetowej. Historia SCAG Hollar [online]. Dostępne: http://hollar.cz/historie/[cit. 9.2.2015]
[por.] VAVŘÍNEK, Karel i zespół. Hollar z Práchně. W: Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2023 („Almanach
czeskich rodów szlacheckich i rycerskich 2023”). Praha: Martin, 2015. s. 162.
1
2
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Jak już zostało powiedziane, wystawa prezentuje prace artystów plastyków, a jednocześnie także pedagogów szkół plastycznych, z Polski, Słowacji i Czech. Kraj goszczący
reprezentują wybitne osobowości grafiki czeskiej, takie jak: Lubomír Přibyl, Lenka Vilhelmová, Mikoláš Axman i Šimon Brejcha.
Nadzwyczajnym atutem jest możliwość obserwowania poszczególnych uczestników
wystawy i ich zarysowanego powyżej podejścia twórczego. Wśród powyższych znaleźli
się ze strony czeskiej także artyści-plastycy pracujący poza czystym medium grafiki
i druku – rzeźbiarka Jaromíra Němcová, plastyczka szklarka Věra Vejsová i ceramik Josef
Lorenc. Natomiast Republika Słowacka była reprezentowana przez prace ilustratorki
i malarki Dominiki Paštékovej-Sládkovej.
Przedstawiciele grafiki polskiej, którzy pracują i poruszają się (i co nie mniej ważne
– eksperymentują) po niejasnej granicy pomiędzy grafiką i obiektem, byli godnie reprezentowani przez Andrzeja Bartczaka, Michała Kurkowskiego, Andrzeja Markiewicza,
Andrzeja Brzegowego, Katarzynę Pietrzak, Aleksandra Olszewskiego, Barbarę Wziątek
i Dawida Ziębę. Każdy z nich podchodzi indywidualnie do pojmowania problematyki
pracy graficznej, jednak wspólnym mianownikiem ich pracy jest pod każdym względem
zasada czystej sztuki graficznej.
Każdy twórczy artysta plastyk wie, jak trudne jest czasami uzyskanie odbitki z matrycy, która nie posiada tradycyjnie zakładanych parametrów (np. dla druku z wysokości, głębokości, druku poprzez sito, czy też druku z płaszczyzny). Niektóre matryce
charakteryzują się raczej parametrami stałej rzeźby (matryce gipsowe J. Lorenca), albo
przeciwnie są materiałem zbyt kruchym dla standardowej odbitki (szklane matryce
rzeźb wytworzone w drodze fusingu V. Vejsovej). Odbitki mogą być zdejmowane także
z obiektów trójwymiarowych, pozwalających twórcy na mnóstwo wariantów i w zasadzie
nieskończone możliwości druków pojedynczych – oryginałów. Szukanie i odkrywanie
prowadzi wspomnianych artystów do nowych realizacji i metod eksperymentalnych.
Właśnie eksperymentowanie jest tym, co łączy tych autorów i stanowi grunt ekspozycji
zrealizowanej w pomieszczeniach praskiego Hollara.
Grafika jest cały czas bardzo otwarte medium i dostarcza wielu twórcom (nie tylko
grafikom) nowych, niecodziennych metod. Dochodzi tu do przenikania się mediów plastycznych, których granice ciągle się przesuwają, także dzięki współczesnym technologiom.
Zbiór prezentowany poprzez medium drukowane wskazuje na różnorodność opinii,
poszukiwanie tematów, postrzeganie zasad graficznych, stosowanie programu konceptualnego – zawsze w celu uzyskania chociażby jednego druku. Wolny obraz drukowany, albo
obraz, który swoim znaczeniem ma być kojarzony z obiektem trójwymiarowym – matrycą.
Dzięki temu granice obrazu graficznego nieustannie się przesuwają... Część prezentowanych wyników utrwalona jest w wydanym katalogu.3
Pod każdym względem niezwykle pomyślny projekt dodatkowo jednoznacznie
potwierdził, że długotrwała i intensywna współpraca Wydziału Sztuki Uniwersytetu
Technologiczno-Humanistycznego im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu i Katedry Wychowania Plastycznego Wydziału Pedagogicznego Uniwersytetu Południowoczeskiego
w Czeskich Budziejowicach, jest obustronnie inspirująca i korzystna.
Na granicy przedstawianego obrazu
Galerie Hollar – Praha, Republika Czeska, 4. 3. 2015 – 29. 4. 2015.
Kurator: Dr hab. Lenka Vilhelmová, mal. ak. (KVV PF JU České Budějovice).
POSPÍŠIL, Aleš; VILHELMOVÁ, Lenka; ŘEPA, Karel. Na granicy przedstawianego obrazu. Katalog międzynarodowej wystawy grafiki eksperymentalnej. České Budějovice: KVV PF Jihočeská univerzita, 2015. 10 s.
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Aleš Pospíšil
Věra Vejsová
V prvním březnovém týdnu roku 2015 byla v pražské Galerii Hollar slavnostně zahájena výstava experimentálních grafických postupů a jejich výsledků s názvem Na hranici
zobrazovaného obrazu. Právě slovo hranice v samém názvu expozice je přiléhavě použito hned v několika kontextech výstavního projektu. Kontext první je možné hledat
ve smyslu překračování tradičních grafických technologií a jejich posunů k experimentu
a druhý v účasti vystavujících autorů z České republiky, Slovenska a Polska.
Prestižní Galerie Hollar, která se stala hostitelem zmíněného projektu má velmi bohatou historii a neoddiskutovatelný význam nejen pro české výtvarné umění grafické.
Jako svoji výstavní síň ji zřídilo Sdružení českých umělců grafiků Hollar (SČUG Hollar) již v
roce 1937, ale samotné sdružení vzniklo již v roce 1917. S výjimkou bezmála dvaceti let ji
sdružení provozuje dodnes a to ve vlastní organizačně kurátorské režii. Nové slavnostní
znovu otevření se konalo v roce 1991. Od té doby galerie uspořádala více než 260 výstav.4
Název výstavního prostoru i celého sdružení je pak poctou významnému grafikovi českého původu. Václav Hollar z Práchně (*1607 Praha – †1677 Londýn) patřil k nejslavnějším
rytcům, kreslířům, grafikům a vedutářům baroka. O jeho postavení svědčí, krom jeho
obsáhlého uměleckého díla, například jeho působení v anglické královské rodině, kde byl
angažován jako učitel kresby či jeho zakázky k zachycení stavu Londýna 17. století. S poctami
byl pak pohřben po boku významných osobností Británie ve Westminsterském opatství5.
Záměrem výstavy s názvem „Na hranici zobrazovaného obrazu“, která byla realizována
katedrou výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích ve spolupráci s SČUG Hollar, je prezentovat tvorbu umělců, kteří se zabývají nejen
klasickými, ale především alternativními formami grafického vyjádření – krásnými a často
nelehko zpracovatelnými materiály. Jsou to tisky, resp. obtahy z málo známých grafických
technik jako jsou např. sádrořezy, cementořezy, sklořezy, pískotisk, tisk z polymerových
matric, ale i železotisk, nemluvě o technikách, které jsou zahrnuty pod označením Own
Technology.
Autoři takové matrice vytvářejí na nových základech a principech. Není pro ně primárně důležité množení otisků, spokojují se s jedním, maximálně třemi tisky. Matrice,
které jsou samy o sobě výtvarnými objekty, uměleckými díly hodnými prezentace,
v předkládané expozici samozřejmě nechyběly.
Jak již bylo řečeno, výstava představuje práce výtvarných umělců, a zároveň také
výtvarných pedagogů, z Polska, Slovenska a Čech. Hostitelskou zemi reprezentovaly
výrazné osobnosti české grafiky jako například Lubomír Přibyl, Lenka Vilhelmová, Mikoláš
Axman a Šimon Brejcha.
[srov.] Správa webových stránek. Historie SČUG Hollar [online]. Dostupné: http://hollar.cz/historie/[cit. 9.2.2015]
[srov.] VAVŘÍNEK, Karel a kolektiv. Hollar z Práchně. In Almanach českých šlechtických a rytířských rodů 2023. Praha:
Martin, 2015. s. 162.
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Mimořádnou hodnotou je možnost sledovat výše nastíněné tvůrčí přístupy jednotlivých účastníků akce. Těmi za českou stranu dále byli i výtvarníci pracující mimo ryzí
medium grafiky a tisku – sochařka Jaromíra Němcová, sklářská výtvarnice Věra Vejsová
a keramik Josef Lorenc. Slovenská republika pak byla zastoupena prací ilustrátorky
a malířky Dominiky Paštékové-Sládkové.
Zástupci polské grafiky, kteří pracují a pohybují se (a v neposlední řadě experimentují)
na nejasné hranici mezi grafikou a objektem se ctí zastoupili Andrzej Bartczak, Michal
Kurkowski, Andrzej Markiewicz, Andrzej Brzegowy, Katarzyna Pietrzak, Alexandr Olszewski, Barbara Wziatek a Dawid Zieba. Každý přistupuje k chápání problematiky grafické
práce individuálně, ale společným jmenovatelem jejich práce je po všech stránkách
princip ryzího grafického umění.
Každý tvůrčí výtvarník ví, jak je někdy těžké získat otisk z matrice, která nemá klasicky
předpokládané parametry (jako pro tisk z výšky, hloubky, tisk skrze síto, či tisk z plochy).
Některé matrice mají parametry spíše pevného reliéfu (sádrové matrice J. Lorence) nebo
jsou materiálem pro standardní otisk naopak příliš křehkým (skleněné reliéfní matrice
vytvořené fusingem V. Vejsové). Otisky mohou být snímány rovněž z trojrozměrných
objektů a dovolují tvůrci množství variant a prakticky nekonečno možností jednotisků – originálů. Hledání a objevování vede zmíněné umělce k novým experimentálním
přístupům a realizacím. Právě experimentování je to, co spojuje tyto autory a je základem
realizované expozice v prostorách pražského Hollaru.
Grafika je stále velmi otevřené médium a poskytuje mnoha tvůrcům (nejenom grafikům) nové, neotřelé přístupy. Dochází zde k prostupování výtvarných médií, jejichž
hranice se i díky současným technologiím stále posouvají.
Skrze tištěné médium prezentovaná sbírka ukazuje na názorovou různorodost, hledání
témat, vnímání grafických principů, aplikování konceptuálního programu – vždy s cílem
získat alespoň jeden tisk. Volný tištěný obraz, nebo obraz, který má být významově
spojován s trojrozměrným objektem – matricí.
Hranice grafického obrazu je tak stále posouvána... Prezentované výsledky jsou
částečně zachyceny ve vydaném katalogu6.
Po všech stránkách mimořádně úspěšný projekt navíc jednoznačně potvrdil, že
dlouhodobá a intenzivní spolupráce Fakulty výtvarného umění univerzity v polském
Radomu a katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých
Budějovicích je oboustranně inspirující a prospěšná.
Aleš Pospíšil
Věra Vejsová
Na hranici zobrazovaného obrazu
Galerie Hollar – Praha, 4. 3. 2015 – 29. 4. 2015.
Kurátor: doc. Lenka Vilhelmová, ak. mal. (KVV PF JU České Budějovice).
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O pracach współczesnych artystów
pokazanych na wystawie „O kobietach”,
czyli przewodnik po nieistniejącej już wystawie

Mieczysław
Szewczuk

Niesłychanie zawiłe, tysiącami strumieni płynące, nasze życie po prostu zmusza dziś jednostkę
do najbardziej nawet krzywdzących poszczególne zjawiska uogólnień. (...)
Zrozumienie arkanów kunsztu i znaczenia bogactwa różnych dążeń artystycznych
jest rzeczą o wiele trudniejszą i rzadszą.
Jerzy Krawczyk, w katalogu wystawy w 1958 r.

W

ystawa „O kobietach w sztuce współczesnej” czynna była krótko, niewiele ponad miesiąc, w styczniu i lutym 2015 r., w gmachu głównym Muzeum im. Jacka
Malczewskiego. Była kolejną z tematycznych wystaw prezentujących kolekcję
radomskiego Muzeum Sztuki Współczesnej (oddział Muzeum im. Jacka Malczewskiego).
Zapewne jedną z ostatnich przygotowanych przez ten oddział.
Nigdy nie tworzyliśmy w Muzeum Sztuki Współczesnej odrębnej kolekcji „o kobietach”,
ale gromadząc prace, które utrwaliły „obrazy świata”, czyli to, jak widzą świat artyści, co
dla nich ważne, w kolekcji znalazły się i te, przedstawiające kobiety, ich portrety i problemy. Twórcami są zarówno kobiety, jak mężczyźni.
Temat wystawy „O kobietach” zaproponowała Magdalena Kwiatkowska-Rzodeczko.
Były na niej obrazy, rzeźby, grafiki, rysunki – 94 prace z lat 1950–2012, autorstwa 49 artystów. Wiele wybitnych dzieł z II połowy XX wieku, także nowe dary, nigdy wcześniej nie
pokazywane. (Dary to 66 prac – stanowiły aż 2/3 prac wystawionych, a 44 artystów to
darczyńcy. Chyba nigdy wcześniej nie było tak wiele darów na wystawie tematycznej).
Proponuję spacer po tej nieistniejącej już od dawna wystawie, by przypomnieć
dzieła o kobietach w radomskiej kolekcji. Niektóre prace zapewne pominę, przy innych
zatrzymam się dłużej. Chcę przypomnieć i uświadomić, w jak różny sposób przedstawiali
kobietę artyści w II połowie XX wieku. Posługiwali się tradycyjnymi technikami, ale na
ogół mówili w sposób bardzo osobisty. Tak było zanim feminizm stał się tak powszechny.
Przedstawiali kobietę w różnych sytuacjach i rolach, w różnych miejscach świata
i w Polsce. W życiu codziennym, w relacjach z mężczyznami i opowieściach o miłości.
W rodzinie – poznajemy matki, żony artystów, artystki ukazują siebie z mężami, dziećmi.
Odnajdujemy w tej sztuce przedstawienia metaforyczne relacji między kobietą i mężczyzną, ale też metafory samotności. Wiele dzieł przypomina nam kobiety, które być może
w naszej kulturze będą istnieć zawsze – które znamy z Biblii, mitów, dzieł literackich.
Sala I
Kobieta jako Muza i autoportret malarki (idealizowany)
Rozpoczynały wystawę dwa wczesne obrazy, ukazujące kobietę tak, jak bywało wcześniej, zgodnie z „tradycją”. Na jednym kobieta widziana oczami mężczyzny, drugi to
autoportret malarki. W nastrojowym obrazie Jerzego Tchórzewskiego pt. K.I. Gałczyński
(z 1954 r.), jest portret poety (na tarczy księżyca), niżej pełen zmysłowości portret kobiety
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(Natalii?) i z oddali idąca ku nam jej postać – jak w erotycznym śnie. W tym śnie na głowie
kobiety siedzi kot, a raczej „sowokot”, a może „kotosowa”. To wyjątkowy w twórczości
Tchórzewskiego obraz – chyba najbliższy tego nurtu surrealizmu, w którym powstawały
obrazy ze snów.
Naprzeciw wisiał autoportret malarki stojącej przy sztaludze, o niezwykłej prostocie,
nawet malarskiej „szorstkości” – autorstwa radomianki, Haliny Hermanowicz. Tu wszystkich, którzy nie znali artystki, muszę uprzedzić: swoją postać wyidealizowała, miała inną
sylwetkę, namalowała siebie wyższą...
Kobiety we współczesnym świecie.
W tej sali były prace tworzone w różnych technikach, stylistykach, konwencjach. Choć
większość to obrazy. Np. kobiety stojące nad morzem na obrazie Leszka Kłosa W morze
z 2012 r.(to absolwent studiów plastycznych w Radomiu, jeden z najbardziej utalentowanych, o dużej kolorystycznej wrażliwości, odważnie posługuje się nawet intensywnymi
kolorami). Niżej wisiał obraz Jerzego Nowosielskiego Plaża (1969) – też z sylwetkami
kobiet nad morzem.
Tuż obok: kobiety wsi – na dwóch niewielkich obrazach Zbigniewa Karpińskiego;
malował mieszkańców (kobiety, mężczyzn) podlaskiej wsi – byłyby to obrazy bardzo
tradycyjne: portret i obierająca ziemniaki – gdyby nie zdumiewająca technika (drobnymi
plamkami farby), którą zwykle określam terminem hiperrealizm pointylistyczny.
Kobiety w różnych miejscach świata – były rysunkowe szkice Piotra Wróblewskiego
do obrazu Matka Teresa z Kalkuty (1979) i Kazaszka, „sroga” Apa („matka stepu”), kobieta
wewnętrznie silna, na obrazie Hilarego Gilewskiego z Karagandy.
W sytuacji już historycznej, wojny w byłej Jugosławii – na dwóch ekspresyjnych, pospiesznych, jak szkicowa notatka – rysunkach Krzysztofa Mańczyńskiego z serii Kobiety
z Bośni (1994/5). Za głowami tych na pierwszym planie, skarżących się, w głębi, nagie
kobiety ukrzyżowane – co możemy odczytać też jako metaforę tragizmu ich losów;

Wiesław Obrzydowski, Dear Ewa (Dolar), olej; kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu,
fot. Marek Gardulski
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Kolejne autoportrety i portrety artystek
Np. nigdy wcześniej nie pokazywany – na tle polskiej sztuki nowatorski, dyktowany
przez odwagę młodości, namalowany na początku studiów, po obejrzeniu na Biennale
w Wenecji obrazów Rauschenberga, Autoportret Ewy Kuryluk z 1965 r. (dar artystki z 2014
r.). Obok wisiał portret Ewy Kuryluk, który malował Edward Dwurnik w 1979 r., dalej
portret Agnieszki Osieckiej (1978). Był autoportret Krystyny Piotrowskiej – z Fridą Kahlo
; należący do cyklu grafik – autoportretów z wielkimi malarzami, też Rembrandtem, van
Goghiem (także są w kolekcji muzeum).
Portret Fridy Kahlo, meksykańskiej malarki, najważniejszej artystki dla wielu współczesnych kobiet-artystek, oglądaliśmy też na barwnej grafice (technika intaglio), z 1996 r., której
autorką jest Argentynka, Alicia Scavino (grafikę przysłała do muzeum w darze, pocztą).
Sala II
Codzienność
Leszek Sobocki przedstawia w instalacji (z plansz, przedmiotów i rzeźb), zatytułowanej
Jeden dzień w życiu kobiety (nie)pracującej (1972) jej codzienność – dzień kobiety nazywanej w latach 70. niepracującą. (W twórczości Sobockiego są zarówno prace tradycyjne
formalnie, jak też odważne eksperymenty, m.in. instalacje, które nazywano montażami).
Zbylut Grzywacz, dla którego temat: „kobiety” – był zapewne najważniejszy, ukazywał
zarówno uwarunkowania społeczne, kulturowe (znakomity obraz Odwrócona! ukazuje
„dwie strony” kobiecości), jak i wynikające z biologii.
O przemijaniu urody
Asamblaż Władysława Hasiora Czas robi swoje (z 1987 r., u góry lalka w szafce po zegarze,
niżej noga manekina, a zamiast drugiej grabie) – mówi o przemijaniu urody ciała.
Jak siebie widzą kobiety
W tej sali były też rysunki trzech kobiet. Nigdy dotąd nie pokazywane finezyjne, rysunkowe portrety pań z ich zwierzątkami: kotem, szczurem – autorstwa Barbary Gawdzik-Brzozowskiej. Charakterystyczne, wysmukłe, stylizowane sylwetki kobiet z rysunków
Krystyny Brzechwy. Autoportret Marii Markowskiej Szukam rycerza – świadectwo, może
nawet manifestacja, oczekiwań wobec mężczyzny.
Feminizm
Choć w tej części wystawy wiele prac mówiło o odrębności kobiet – to najważniejsze
wśród nich są dwie rzeźby Marii Pinińskiej-Bereś, asamblaże, tworzone z poczuciem
humoru, ironiczne: Stół II. Uczta, 1968, i Czy kobieta jest Człowiekiem?, 1972. Dzieła prekursorskie w polskiej i światowej sztuce feministycznej. Zawsze wymieniane wśród
najważniejszych w zbiorach muzeum. Rzeźbę Czy kobieta jest człowiekiem? i obraz Erny
Rosenstein Lusterko z 1951 r. radomskie muzeum wypożyczyło w 2009 r. na wystawę
w Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Wiedniu, zatytułowaną „Gender Check. Femininity

WYSTAWY

w świecie, gdzie toczy się wojna, dokonywane jest ludobójstwo. (Kobiety cierpią w czasach wojen – to powtarza się, podobnie jak wojny, nawet w Europie).
A dla kontrastu Ameryka – jej symbolem jest banknot na obrazie Wiesława Obrzydowskiego, z portretem modelki „z Ameryki”. Były także portrety słynnych kobiet – na fotografiach wykonanych w USA przez Bernarda Gotfryda, dla nowojorskiego Newsweeka:
aktorka Live Ullmann, malarka Jacqueline Gillot, żona Picassa oraz pisarka amerykańska
Jean Stafford.
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Sylwester Ambroziak, Kobieta, 1992, drewno; kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu,
fot. Marek Gardulski
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Sala III
Kobiety w Biblii, mitach, w literaturze
Na obrazie Eugeniusza Muchy W raju. Grzech z 2000 r., Ewa, sięga po jabłko, siedząc na
kolanach Adama (on siedzi na trumnie).
Z książek znamy wiele kobiet i historie ich miłości, marzeń... Na grafikach i rysunkach
Jacka Waltosia widzimy Fedrę Racine’a i Helenę Czechowa, a na rysunkach Macieja Bieniasza Małgorzatę Bułhakowa z Mistrza i Małgorzaty.
Miłość
Sugestywna atmosfera, tajemnicze napięcie, niedopowiedzenie – zwracają uwagę w wielu pokazanych na wystawie pracach. Akty Jerzego Nowosielskiego – monotypia, obrazy,
rysunki – nie są zmysłowe, ich erotyzm jest drogą do mistycyzmu (o tym można napisać
długi esej, a nie kilka słów, czy zdań). Na obrazie Splot dłoni (1981), z cyklu Pomiędzy nami
kres, Jacek Waltoś ukazał dramatyczny moment w historii miłości, gdy pomiędzy parą
pojawia się ta trzecia. Relacje między kobietą i mężczyzną, z ironią, sarkazmem, ale też
mądrym dystansem, raz poprzez żart, innym razem metaforę – ukazują rysunki Adama
Hoffmanna; mimo dystansu pokazuje autor, jak silne są związki, – sytuacje wierności aż
po grób (Noc, 1971, Wdówka, 1977).
Erotyzm
Z kolei rysunki Jerzego Skarżyńskiego (tu z 1950 r.) i Jana Dobkowskiego to fantazje
erotyczne. Podobnie jak grafiki Jana Lebensteina.
Marmurowa rzeźba Barbary Falender Pełnia (1976) jest – zdumiewającą w tamtym
czasie – manifestacją seksualności. Zaś duża, dwumetrowa, z drewna, rzeźba Sylwestra
Ambroziaka Kobieta (1992) – postać, o pełnych kształtach, jest uosobieniem siły witalnej.
Sen w samotności czy śmierć
Tajemnicza rzeźba Ludmiły Stehnovej Sen, nazywana była też Sen Krystyny; Krystyna to
imię zaprzyjaźnionej malarki, która popełniła samobójstwo. Tajemnicze, niepokojące
sytuacje zaśnięcia pokazała w swoich obiektach – metalowych gablotach oświetlonych
świetlówką – Izabella Gustowska. Na tej wystawie dzieła ukazujące sytuacje z codziennego życia, opowiadające o miłości, tworzone z humorem, gdzie nastrój pogodny i żart,
pokazane były obok innych, w których odkrywamy – poruszają nas – sytuacje tragiczne.
Na przemian.
Sala IV
Kobiety w sztuce sakralnej
W ikonografii chrześcijańskiej najbardziej dramatyczne wyobrażenie, wizja, w której
widzimy kobietę, to Matka Chrystusa z Ciałem Syna; czyli Pieta. W ostatniej sali były dwa
znakomite, wielkiej rangi, obrazy tak zatytułowane. Pieta Eugeniusza Muchy, metaforyczna, wieloznaczna, malowana długo, w latach 1959–1975, z chłopską Matką Boską
Bolesną, z siedmioma nożami wbitymi w piersi i połamanym świątkiem z ludowej pasyjki
na kolanach – to przedstawienie Matki Boskiej w świecie wsi; malarz nawiązał do sztuki
ludowej – i poprzez tę metaforę mówił o współczesności.

WYSTAWY

and Masculinity in the Art of Eastern Europe” (w 2010 prezentowaną w warszawskiej
Zachęcie pt. „Płeć? Sprawdzam! Kobiecość i męskość w sztuce Europy Wschodniej”).
A więc kuratorki uznały je za ważne nie tylko w historii sztuki polskiej, a także wschodnioeuropejskiej, poświęconej kobietom.

105

DOKTORATY
WYSTAWY

106

arteria – Rocznik Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu

Drugi obraz, Krystyny Brzechwy, powstał w 1984 r.; namalowała matkę księdza Jerzego Popiełuszki z ciałem syna – w roku jego śmierci, a na obrazie wokół głowy obojga
aureole. Ten przejmujący obraz, eksponowany w Muzeum Narodowym w Gdańsku na
wystawie „Pamięć i uczestnictwo”, zorganizowanej w 2005 r. w rocznicę powstania „Solidarności” – znakomicie eksponowany, wydawał się jednym z najważniejszych w sztuce
niezależnej lat 80.
Ten sam temat w rzeźbie: „Pieta” Antoniego Rząsy; rzeźba pt. Przed rusztami, z cyklu
Oświęcim. Kobieta stojąca z ciałem martwego dziecka. Tu kolejna dygresja, która osłabi
w tym momencie dramatyzm mojego wirtualnego oprowadzania po wystawie. Kiedy
Edward Gierek jechał z pierwszą – wówczas wywołującą sensację – wizytą do Watykanu,
wybierano prezent, który miał zawieść – i ta rzeźba Rząsy też była brana pod uwagę.
W zbiorach watykańskich jest inna jego rzeźba, tę kupiło muzeum w Radomiu.
Kobieta z bliskimi, w rodzinie
W ostatniej sali patrzyliśmy przede wszystkim na osoby artystom najbliższe, np. dwie
matki: Teresy Mellerowicz (1956/59) i Stanisława Baja (na dwóch obrazach, z 1988 i 2002).
Kiejstut Bereźnicki namalował swoje wspomnienie z dzieciństwa – siebie (dwukrotnie)
jako chłopca z matką (nawiązując do portretu matki Rodakowskiego).
Wiesław Obrzydowski narysował siebie z żoną i dziećmi. Maria Anto malowała siebie
z dziećmi. Jerzy Krawczyk – portret żony z autoportretem.
W tej sali dominowały autoportrety artystek z mężami: dwa obrazy Marii Markowskiej
(Portret podwójny, 1971; Powrót z wycieczki, 1974) i rysunek Krystyny Piotrowskiej (Nasz
obraz, 1991).
Nie chcę tu wskazywać wszystkich znanych mi kontekstów biograficznych, spraw
najbardziej osobistych twórców, a jednak o jednym z tych obrazów napiszę więcej. Portret żony, autorstwa Jerzego Krawczyka, Barbary Szajdzińskiej-Krawczyk, z jego małym
autoportretem na fotografii, zatytułowany Dama z chłopczykiem, namalował malarz dla
niej (1965), zanim sam popełnił samobójstwo (1969); ten obraz wisiał w jej sypialni; a nam
obiecała, że po jej śmierci trafi jako dar do muzeum. Inaczej patrzymy też na perfekcyjny, fotorealistyczny Portret żony w oknie, autorstwa Ludwika Jaksztasa, gdy wiemy o ich
dramatycznych chwilach, losie synów i jego śmierci,
Wiele dzieł pokazanych na tej wystawie opowiada o relacjach między kobietą i mężczyzną; artyści mówią o tym w swoich pracach, jedni wprost, ujawniają trudne sprawy
osobiste, inni uogólniają, idealizują. Krystyna Brzechwa namalowała sylwetki dwojga,
kobiety i mężczyzny, o poranku (tytuł: Poranek), przy stole, na którym stoi butelka, kieliszek i leży (zwracający uwagę kolorem) czerwony nóż.
Dla Hieronima Skurpskiego był to zapewne jeden z najważniejszych tematów. Malował
np. dwoje młodych i ukazywał moment rodzenia się miłości między chłopcem i dziewczyną; a w ważnym cyklu Orbitujący (1975) stworzył metaforyczny, ale też żartobliwy
obraz życia we dwoje, także w trudnej sytuacji – pary unoszą się nad ziemią w ciężkiej,
tandetnej, konstrukcji (jakim cudem?).
*
W tym tekście zwracałem uwagę na różnorodność prac, „tematów”, tylko czasami na
sprawy techniki, formy i kontekst biograficzny, jeśli pozwala lepiej zrozumieć sens, przesłanie. A mógłbym też pisać o historii powstania kolekcji, czyli jak odnaleźliśmy je i trafiły
do zbiorów; kupiliśmy (np. obraz Tchórzewskiego po jego wystawie retrospektywnej);
albo wybraliśmy i potem prosiliśmy o dar (obrazy Baja, Gilewskiego, Kłosa, Markowskiej...,
rzeźba Ambroziaka, czy instalacja Sobockiego).
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Erna Rosenstein, Lusterko, 1951, olej; kolekcja Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu,
fot. Marek Gardulski

To oczywiście nie wszystkie prace o kobietach, które znalazły się w radomskiej kolekcji. Już pierwszy obraz tu przedstawiony, który nazywam surrealistycznym, przypomina
o innym, z tego samego kręgu, artystów Grupy Krakowskiej (też jak erotyczny sen); to
Kazimierza Mikulskiego Tej nocy święciły księżyce, 1982. (Zobaczyłem go na wystawie
w galerii Krzysztofory, w stanie wojennym; od pierwszej chwili wiedziałem, jak bardzo
jest wyjątkowy; po latach zreprodukowany został w „Wielkiej encyklopedii polskiego
malarstwa”).
Z wielu cykli i całych kolekcji na wystawie znalazła się jedna praca, albo nic – zabrakło choćby aktów malowanych przez Edwarda Kiełtykę. (Z przyczyn technicznych nie
było małych formatów – i szkicowych, malowanych ekspresyjnie, na tekturkach, aktów
autorstwa Kiełtyki najbardziej żal...).
*
Na wystawie wszystkie prace to dzieła artystów przedstawiających świat – a więc
zbliżających się – w różnym stopniu – do realizmu. Należą do kilku pokoleń. Na Hieronima
Skurpskiego, najstarszego z nich, wpływ wywarł symbolizm Jacka Malczewskiego; troje to
członkowie Grupy Krakowskiej: Rosenstein, Tchórzewski, Pinińska – którzy wybrali „sztukę
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nowoczesną”. Troje innych: Markowska, Barbara Szajdzińska-Krawczyk i Jerzy Krawczyk
– to uczestnicy wystaw Grupy Realistów, których programowy sprzeciw wobec sztuki
nowoczesnej, wykorzystywały PRL-owskie władze, organizując wystawy w prestiżowej
galerii Zachęta. Młodsi od nich, uczestnicy wystaw Wprost: Bieniasz, Grzywacz, Sobocki
i Waltoś, idąc śladem ich nauczyciela w liceum plastycznym, Adama Hoffmanna, również
programowo sprzeciwiającego się abstrakcji i sztuce nowoczesnej – przedstawiali świat,
manifestując swoją niezgodę na rzeczywistość (społeczną, polityczną).
Dwie malarki: Brzechwa i Mellerowicz – należą do pokolenia debiutującego na wystawie w Arsenale, w tym pokoleniu przewagę miały tendencje ekspresyjne, ale Zbigniew
Karpiński (też uczestnik wystawy) stworzył swoją indywidualną odpowiedź na koloryzm
w oparciu o fotografię. Sztukę wielu młodszych nazywamy często współczesnym realizmem; jedni posługują się fotografią i fotografia jest dla nich wzorem (jak dla Jaksztasa),
jednak wielu korzysta z tradycyjnych wzorów sztuki realistycznej (jak Stanisław Baj).
*
Opisując tak wystawę, wybierając motto – tekst Jerzego Krawczyka, jednego z najbardziej indywidualnych twórców w polskim malarstwie – proponuję czytelnikom „Arterii”
– tym razem – spojrzenie na sztukę jako wiele indywidualnych wypowiedzi.
Mieczysław Szewczuk
Artyści, których prace prezentowała wystawa: Sylwester Ambroziak, Maria Anto, Stanisław Baj, Kiejstut Bereźnicki,
Maciej Bieniasz, Krystyna Brzechwa, Jan Dobkowski, Edward Dwurnik, Halina Eysymont, Barbara Falender, Antoni
Fałat, Barbara Gawdzik-Brzozowska, Hilary Gilewski, Bernard Gotfryd (USA), Zbylut Grzywacz, Izabella Gustowska,
Władysław Hasior, Halina Hermanowicz, Adam Hoffmann, Ludwik Jaksztas, Zbigniew Karpiński, Ewa Kierska,
Leszek Kłos, Jerzy Krawczyk, Ewa Kuryluk, Jan Lebenstein, Zbigniew Makowski, Krzysztof Mańczyński, Maria
Markowska, Teresa Mellerowicz, Eugeniusz Mucha, Józef Natanson, Jerzy Nowosielski, Wiesław Obrzydowski, Maria
Pinińska-Bereś, Krystyna Piotrowska, Erna Rosenstein, Antoni Rząsa, Alicia Scavino (Argentyna), Jerzy Skarżyński,
Hieronim Skurpski, Dąbrówka Sobocka, Leszek Sobocki, Ludmiła Stehnova, Barbara Szajdzińska-Krawczyk, Jerzy
Tchórzewski, Olgierd Truszyński, Dariusz Vasina, Jacek Waltoś, Piotr Wróblewski.
Wystawa „O kobietach w sztuce współczesnej. Prace z kolekcji Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu”, Muzeum
im. Jacka Malczewskiego w Radomiu, 26.01.–1.03.2015.r.

Autor, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, polonista, krytyk
sztuki, kurator wystaw, muzealnik.
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W nurcie i obok nurtu.
myśli na koniec 2008 r.

K

Maciej
Szańkowski

ażde pokolenie ma swój czas wraz z jego złudzeniami, z którymi zostanie odesłane do lamusa historii. Mój własny czas, czas początków twórczej samodzielności
przypadł na połowę lat 60-tych XX w. Trudny, ale jakże niezapomniany, był to czas
świetnej sztuki, wielkich osobowości, ważnych poszukiwań, rodzenia się nowych idei
i szlachetnych utopii zarazem. Czas, sztuki której echa i głosy przebijały do Polski przez
nie zawsze do końca już szczelne granice.
Może idealizuję go nieco – tamten czas; byliśmy wszak młodzi! To co dla innych
w szczęśliwszym świecie stanowiło zwykłą codzienność, także codzienność sztuki, dla
nas stanowiło nie lada emocję.
Pamiętam, że w dobrym tonie było nie nadużywanie nazywania siebie artystą. Myśl
o tym, że jest się raczej „robotnikiem sztuki” towarzyszyła, jak pamiętam kolejnym Biennale Form Przestrzennych w Elblągu.
Szczerze się w tym odnajdywałem, mimo jednoznacznego stosunku do ponurej rzeczywistości. Artystą bywało się więc raczej w chwilach szczęśliwych spełnień twórczych,
a nie z jakiegoś nadania.
„Artysta grafik”, „artysta plastyk” i w ogóle słowo „artysta” jest wykluczone – Zastrzegał Roman Cieślewicz...
Czas o którym piszę był dla mnie czasem częstego uczestnictwa (począwszy od historycznego Sympozjum Artystów i Naukowców w Puławach) w licznych pojawiających
się wtedy sympozjach twórczych w kraju i poza krajem wraz ze złączonymi z nimi jakże
ważnymi wtedy podróżami i realizacjami twórczymi. Trafiałem tam dzięki kilku szczęśliwym okolicznościom – do jakiejś niepisanej międzynarodówki twórców, o znaczącej
już pozycji w swych krajach.
To było moje okno na świat.
Mijały lata, kolejne przełomy i świat stał się nagle otwarty! Wszystko co było nie do
pomyślenia stawało się dostępne, a nieograniczony dostęp do wolności i szybko biegnące Lata stworzyły czas który właśnie mamy, niepodobny zupełnie do tamtego i jakiś
nieprzyjazny dla sztuki.
Co począć teraz ze sobą i swą wiarą, kiedy jedynie potrzeba zadziwiania, skandalizowania, ten jakiś turpizm dla wątpliwej potrzeby, tania odwaga i bezkarny czasem
bełkot amatorów wraz z programową antykulturą – mają zastąpić wartości w których
się wzrastało?
Dla mego pokolenia uczestnictwo w sztuce łączyło się na ogół domyślnie z obowiązkiem odkrywania nieznanych lądów i lekceważącym stosunkiem – dla łatwego
powielania.
Myśl i wszelka idea dojrzewająca w procesie tworzenia, podobnie jak pogłębiona
refleksja i dbałość o doskonałość formy jako nośnika treści przestała już być dziś w cenie. Także kolejna staroświecka utopia – pragnienie dotarcia do odbiorcy, ale nie za
wszelką cenę – lub może inaczej – społeczna rola sztuki – czy to jeszcze coś znaczy w tej
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w gruncie rzeczy przaśnej rzeczywistości, w której relatywizuje się każdą wartość jako
rzecz prywatną.
W swej przygodzie ze sztuką, a także później, tej ważnej dla mnie pedagogicznej
potrzebie dzielenia się, którą odkryłem w sobie, posługiwałem się pamięcią wskazań,
które Wcześniej otrzymałem od swych mistrzów – nauczycieli. Ich nazwisk dziś nie da
się wymazać z wysokiej sztuki i jej historii wraz z całym przekazanym przez nich depozytem myśli o sztuce, wolnej od bezmyślnego i wtórnego naśladownictwa oraz wszelkich
znamion akademizmu.
A współczesny akademizm, to dziś sztuka kuratorów, łatwego wytwarzania tzw.
„projektów” – zamówień składanych przez galerie. Na przeciwnym biegunie „sztuka”
miłego zarobku, jako beztroskie, bezmyślne i niedbałe imitowanie tego co z należnym
szacunkiem odłożył na półkę wiek XX-ty.
Wiara pokolenia okazała się więc naiwna, a nadzieje zbyt wybujałe. Pragnąłem zawsze
pozostawić swój może trwały ślad, tu gdzie żyję.
W mej pracy rzeźbiarza, którą traktowałem często, mówiąc skromnie jako „laboratorium poszukiwań”, interesowała mnie zawsze sztuka w przestrzeni otwartej.
Przegadało się nasze młode lata mając w tle również jakąś społeczną przestrzeń sztuki.
Dziś widzę, że wiele moich projektów i planowanych prac powstawało w mej głowie
na ogół jakoś „za wcześnie”, a może w niewłaściwym miejscu – co byłoby szczególnie
gorzkie...
Te moje nie tak liczne, tu spełnione dokonania uświadamiają mi to dziś z całą mocą.
Maciej Szańkowski

Autor, polski rzeźbiarz, w latach 1982–2003 profesor PWSSP w Poznaniu (obecnie:
Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu) i od roku 1996 profesor Wydziału Sztuk
Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Tworzy abstrakcyjne
kompozycje z metalu, kamienia i sznurka, także z ceramiki.
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TOMASZ JAŚKIEWICZ – DYDAKTYK, PROFESOR, MISTRZ
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stycznia 2016 r. upływa 25 rocznica śmierci profesora Tomasza Jaśkiewicza, artysty, dydaktyka, wychowawcy wielu pokoleń studentów łódzkiej Państwowej
Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. Wielu z nas, pracowników ASP w Łodzi oraz
UTH – Wydziału Sztuki w Radomiu, a także pracowników innych uczelni, kiedyś było jego
studentami. Myślę, że należy z okazji tej rocznicy przypomnieć kim był, jakie wobec tego
miejsce należy mu się w historii łódzkiej Uczelni a także polskiej, współczesnej sztuki.
Warto także przypomnieć jaki wkład wniósł do rozwoju szkolnictwa artystycznego. Mimo
upływu lat wciąż czerpiemy z Jego intelektualnego dorobku, rozwijamy i kultywujemy
Jego program, kontynuujemy metody nauczania oraz staramy się podtrzymywać idee,
które Mu przyświecały w działaniach dydaktycznych i sztuce. Są one wciąż aktualne
i realizowane w szkolnictwie tam gdzie pracują jego uczniowie i kontynuatorzy. Z niekłamanym sentymentem i szacunkiem wspominamy Go jako mistrza i starszego kolegę.
Wspomnienia o Nim poprzedzam cytatem wziętym ze wstępu do katalogu z wystawy pośmiertnej, napisanym przez
Jego przyjaciela, także historycznej już
i wielkiej postaci łódzkiej Uczelni, dwukrotnego jej rektora, profesora Krystyna Zielińskiego: „Tomasz Jaśkiewicz
jawi się w naszych wspomnieniach
jako ktoś znany i lubiany. Przez całe
życie towarzyszyła mu umiejętność
zjednywania sobie ludzkiej sympatii
i uznania. Wszędzie gdzie się znalazł
potrafił ujawnić swoje głębokie ludzkie
wnętrze”.
Profesor Jaśkiewicz był z tego pokolenia co profesor Zieliński. Współpracowali razem na wielu płaszczyznach,
pełniąc liczne i ważne funkcje w Uczelni, ale również w łódzkim okręgu ZPAP.
W łódzkiej Uczelni byli dziekanami
i prodziekanami ówczesnych wydziałów, kierownikami katedr, członkami
senatu wielu kadencji. Obaj w Uczelni,
na przełomie lat 60-tych i 70-tych, prowadzili bliźniacze pracownie podstaw
kompozycji plastycznej, z tą różnicą,
że prof. Jaśkiewicz pozostał wierny tej
dyscyplinie do końca. Prof. Zieliński Tomasz Jaśkiewicz
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natomiast, w późniejszych latach, prowadził jedną z pracowni wybranych zagadnień
plastycznych, a później, już do emerytury, pracownię malarską na nowopowstałym
Wydziale Wychowania Plastycznego (obecnie Wydział Sztuk Wizualnych). Obydwaj
odegrali niepoślednia rolę w tworzeniu się uczelnianej demokracji w nowej, odradzającej się Rzeczpospolitej. Prof. Krystyn Zieliński, był pierwszym, wyłonionym drogą
społecznych wyborów, rektorem. Prof. Tomasz Jaśkiewicz zaś, w tym samym okresie,
prorektorem. Były to pamiętne, burzliwe lata osiemdziesiąte, początek zmian, które po
dziesięciu latach zmagań doprowadziły do odzyskania suwerenności i powstania odrodzonej Rzeczypospolitej. Byłem w ty okresie asystentem ale i członkiem senatu PWSSP,
emocjonalnie, jak wielu moich kolegów, zaangażowanym w te zmiany. Miałem więc
okazję śledzić jak powstawała najnowsza historia i obserwować z bliska jej twórców.
Moje subiektywne wspomnienia będą zatem związane z funkcją jaką w owym czasie
sprawowałem i perspektywą jaką mi ona dawała. Funkcję asystenta w pracowni podstaw
kompozycji objąłem po koledze Bogumile Łukaszewskim (obecnie emerytowany już
profesorze), który po uzyskaniu kwalifikacji adiunkta, w 1975 r., rozpoczął samodzielną
działalność dydaktyczną. Bogumił Łukaszewski był drugim w kolejności, po Zbigniewie
Kosińskim, asystentem profesora Jaśkiewicza. Ich współpraca przypada na lata 1968–1976.
Warto przy okazji przypomnieć, że Bogumił Łukaszewski był organizatorem i pierwszym
przewodniczącym związku NSZZ „Solidarność” w łódzkiej Uczelni (lata 1980–1989). Profesor Bogumił Łukaszewski, postać której również w historii łódzkiej Uczelni przysługuje
poczesne miejsce oraz pamięć i szacunek.
Mój nauczyciel i mistrz, a potem długoletni zwierzchnik i przyjaciel, prof. Tomasz
Jaśkiewicz był człowiekiem pracowitym i skromnym. Nigdy „nie stał na piedestale”. Nie
znosił patosu i wszelkiej przesady. Chciałbym więc uniknąć egzaltacji w jaką pisząc dziś
o Nim łatwo mógłbym popaść. Mówiąc kolokwialnie nie chciał odcinać i nie odcinał kuponów od zasług, jakie niewątpliwie miał, tak na polu dydaktycznym jak i w działalności
administracyjnej i społecznej. Nie będzie to więc laurka, lecz zbiór zapamiętanych faktów
i okoliczności, widzianych moimi oczami, obserwatora związanego z Nim przez okres
z górą siedemnastu lat. Na okres ten składają się trzy lata moich studiów w pracowni
kompozycji oraz czternaście lat pracy na stanowisku Jego asystenta.
Początek moich kontaktów z, w owym czasie adiunktem, Tomaszem Jaśkiewiczem,
przypada na lata 1967–70, kiedy jako student PWSSP Wydziału Ubioru uczęszczałem
do prowadzonej przez Niego pracowni podstaw kompozycji plastycznej. Nie był to
przedmiot łatwy, lecz za sprawą tak osobowości pedagoga jak i programu nauczania,
który obowiązywał w tej pracowni, dość szybko Kompozycja stała się dla mnie jednymi
z przedmiotów najciekawszych. Konkretne, usystematyzowane pod względem stopnia
trudności i jasno formułowane zadania dawały poczucie, że prowadzący przedmiot wie
czego chce nauczyć oraz konsekwentnie zmierza do celu. A był nim wszechstronny, systematyczny rozwój osobowości studenta, poszerzanie jego horyzontów myślowych, stymulowanie wyobraźni i zmuszanie do podejmowania samodzielnych, odpowiedzialnych
decyzji. Do pozytywów zaliczył bym także budzący zaufanie, stosowany w tej pracowni
system wartościowania. Przejawiał się on w stawianych nam wymaganiach i ocenach
naszych, studenckich, osiągnięć. Kiedy po sześciu latach, będąc na roku dyplomowym,
wraz z kolegami studiującymi na wydziale ubioru, kończącymi właśnie studia, dokonywaliśmy oceny przydatności poszczególnych przedmiotów w procesie zdobywania
pożytecznej wiedzy w Uczelni, kompozycja, obok grafiki użytkowej, prowadzonej przez
prof. Stefana Krygiera, znalazła się na pierwszym miejscu. Dodam, że studia wtedy trwały
sześć lat, a kompozycja, na wydziale ubioru kończyła się po trzecim roku. Wówczas nie
myślałem nawet o tym, że moja przyszłość, na wiele lat, aż tak bardzo zwiąże się z tym
przedmiotem i prowadzącym go Profesorem.
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W 1973 r., po ukończeniu studiów, rozpocząłem pracę w macierzystej Uczelni w charakterze asystenta. Początkowo u prof. Ireneusza Pierzgalskiego, w pracowni wybranych
zagadnień plastycznych. Po dwu latach i rozwiązaniu tejże pracowni, korzystając ze złożonej mi przez profesora Jaśkiewicza propozycji, rozpocząłem moją przygodę życia, czyli
asystowanie w prowadzonej przez Niego pracowni. Odtąd, aż do jego przedwczesnej
śmierci, to jest do dnia 23 stycznia 1991 r., miałem okazję współpracować i jednocześnie
korzystać z doświadczeń i wiedzy Profesora.
Jak już powyżej wspomniałem, w łódzkiej PWSSP prowadził przede wszystkim pracownię podstaw kompozycji. Lecz także, o czym warto wspomnieć, w roku Akademickim 1967/68 prowadził pracownie rzeźby. Również, przez kilka lat, znacznie później, bo
w drugiej połowie lat 70-tych, przewodniczył zespołowi dydaktycznemu prowadząc
eksperymentalną pracownię wybranych zagadnień plastycznych. Były to raczej działania
mające charakter badań naukowych, dotyczące różnych tematów, ogólnie rzecz biorąc
związanych ze zjawiskami i dylematami jakie napotykamy w procesie kształtowania
formy plastycznej, a w szczególności dotyczyły percepcji widzenia, oraz zjawisk jakie
spotykamy w obszarze współzależności barw, w budowaniu i poszukiwaniu dynamicznej
równowagi, roli rytmu, itp. zagadnień, najczęściej wcześniej poruszanych na zajęciach
z kompozycji. Była to pracownia fakultatywna. Zasadą przyjmowania studentów do
tej pracowni było zgłoszenie przez zainteresowanego studenta problemu, który chciał
przebadać. Rolą pedagogów (a było ich kilku) była pomoc merytoryczna i prowadzenie
indywidualne każdego studenta. Profesor Jaśkiewicz najczęściej koordynował wspólne
działania i czuwał nad poziomem merytorycznym prowadzonych badań. Działalność pracowni, niestety, wygasła po przejściu Profesora na nowopowstały Wydział Wychowania
Plastycznego. Jego przejście na nowy Wydział spowodowane było chęcią budowania
czegoś, co dawało nadzieję rozwoju i jemu i Uczelni. Nadzieję na kształtowanie nowego
od podstaw. To nowe, na co mógłby mieć znaczący wpływ, bardzo Go pociągało. Proponowano mu początkowo by prowadził tam pracownie malarską. Jednak po krótkim
okresie wahań odmówił i pozostał w środowisku zagadnień, które interesowały Go od
zawsze. Lubił nowe wyzwania. Jak czasem mawiał: „nie lubię się nudzić”. Prowadzona
przez Niego pracownia przyjęła nazwę działań i struktur wizualnych. Tak się złożyło, że
będąc już samodzielnym pracownikiem i prowadząc pracownię podstaw kompozycji
na wydziale tkaniny i ubioru, miałem przyjemność współpracować z Nim, jeszcze przez
pewien krótki okres czasu, będąc nadal Jego asystentem. Dostrzegłem wówczas zarysy
zrębów nowego, poszerzonego programu nauczania, który miał służyć kształceniu,
a raczej jak sam mawiał „kształtowaniu artysty-nauczyciela”. Niestety, owe prace nad
nowym programem przerwała choroba i Jego przedwczesna śmierć.
Zaangażowanie w problemy Uczelni, przygotowywaną od lat radykalną reformę programu kształcenia, dydaktykę, pełnienie różnych funkcji w jej władzach osłabił w pewnym
okresie Jego aktywność na polu własnej kariery artystycznej. Mimo iż cały czas pracował
twórczo rzadko wystawiał swoje dzieła. Dopiero wystawa pośmiertna, której byłem
komisarzem, pozwoliła ukazać jak znakomitym był artystą. Jego przemyślane i obdarzone wrażliwością obrazy, te na płaszczyźnie jak i kompozycje przestrzenne a także
rysunki, emanują oryginalnością i swoistą energią. Zwłaszcza mam tu na myśli cykl, który
dopiero tuż przed śmiercią rozpoczął. Niewiele ich powstało lecz można powiedzieć iż
cechą charakterystyczna tych nowych obrazów jest „lśnienie” specyficznym, własnym
światłem. Jeden z tych obrazów, niedokończony, zresztą tak, jak niedokończone było
jego życie, eksponowany oddzielnie na wystawie, zapowiadał nowy, niezrealizowany,
zapewne ciekawy okres w Jego twórczości. Powstało ich zaledwie kilka. Wszystkie po
raz pierwszy były eksponowane na pośmiertnej wystawie. Ideę spójności dzieła, którą
propagował w dydaktyce stosował również i w swojej twórczości. Przestrzeń wizualną
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Tomasz Jaśkiewicz, Zapis I, 1981, tusz/papier, 34,5x37,5 cm

budował z elementów starannie dobranych, pozostających względem siebie w relacjach
tworzących napięcia dynamiczne. Owo dynamiczne napięcie decydowało o kształtach,
miejscu, ilości elementów, ich wzajemnym przestrzennym usytuowaniu, fakturze lub jej
braku. To mądre obrazy dla wrażliwych, obdarzonych słuchem plastycznym odbiorców.
Dla tych, jak czasem mawiał: „którzy odbierają na odpowiedniej częstotliwości”. Myślę
jednak, że niekoniecznie wytrawny specjalista, lecz każdy, wrażliwy odbiorca, jest w stanie
docenić i właściwie odebrać Jego sztukę. Sztuka ta ma wymiar o wiele głębszy niż jedynie
prosta transpozycja wrażeń płynących z otaczającej rzeczywistości. Każda z prac to nowa
rzeczywistość, autonomiczny byt, rządzący się ustanowionymi przez artystę prawami,
tak jak np. nowostworzona planeta. W przestrzeni obrazu wszystko jest ważne. Kształty,
ich wielkości, kierunki, cechy barwne i nawet dzielące je przestrzenie. Wszystko podporządkowane jest energetycznej funkcji obrazu. „Napięcie dynamiczne”, to określenie,
które często słyszałem gdy robił korekty studentom. Odwoływał się również do niego
tworząc własne kompozycje. Nawet pustka bywała zamierzoną, celebrowaną wartością.
Wszystko było wynikiem świadomych decyzji popartych wrażliwością artysty. Ciekawym
i oryginalnym Jego odkryciem, które niezbyt chętnie ujawniał i zawsze zastrzegał się,
że bardzo ostrożnie tego terminu używa, było zjawisko „nieobecności aktywnej”. Nie
bardzo pozwalał też na dowolną interpretację tego osobliwego stanu rzeczy. Stad, by
niczego nie przekręcić, wolę posłużyć się tu autoryzowanym cytatem, który przetrwał
w moich notatkach: „Mam tu na myśli taki czynnik plastyczny, taką wartość, jaką jest np.
pewna cisza, w której brak obecności czegoś, np. jakiegoś elementu w utworze, w miejscu
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gdzie najwyraźniej – zgodnie z logiką – powinien wystąpić. Taki właśnie brak obecności,
możemy uznać za takie samo tworzywo jak kolor, kształt, plama itp.”.
Powściągliwość i zamiłowanie do konkretu cechowały nie tylko Jego twórczość. Również w kontaktach międzyludzkich nie lubił zbędnego gadulstwa i wszelkiej przesady.
Precyzyjnie i z rozwagą dobierał słowa. Jasno i klarownie formułował myśli. Pamiętam
jak z wielką troską cyzelował każde słowo podczas formułowania zadań dla studentów
i kandydatów na studentów. Starał się o to by treść ćwiczeń była zrozumiała i precyzyjnie
wyrażały intencje stawianych, przemyślanych głęboko, poleceń. Unikał używania słów
wieloznacznych i obcobrzmiących terminów. Kultywował zwyczaj corocznych spotkań
całego zespołu dydaktycznego swoich współpracowników przed rozpoczęciem roku
akademickiego, które miały na celu weryfikację programu nauczania. Podczas długich
dyskusji nad poszczególnymi ćwiczeniami każdy z nas, Jego współpracowników, miał
prawo wyrazić swoje wątpliwości i proponować swój punkt widzenia. Poważnie traktował nasze uwagi, i słuchał tego co mięliśmy do powiedzenia, tak jak później, w trakcie
realizacji programu, także poważnie traktował swoich studentów. Długie, kilkugodzinne
dyskusje nad programem, odpowiedzialność za słowo i precyzję używanych określeń,
waga problemów poruszanych w zadaniach, na całe lata zapadły nam w pamięć. Stanowią
one do tej pory metodę postępowania i swoisty drogowskaz dla nas, czyli Jego następców. Staramy się stosować ją tak wobec siebie jak i w kontaktach z naszymi studentami.
O swoich sprawach osobistych nie mówił. W kontaktach z kolegami, podwładnymi
i studentami starał się być zawsze rzeczowy, taktowny i sprawiedliwy. Nie słuchał plotek
i nie plotkował. Zawsze na temat otaczających go ludzi starał się mieć własne zdanie.
Mimo iż często się śpieszył dyskretnie ale uważnie obserwował swoich współpracowników, czego dowodem były otrzymywane niekiedy pochwały lub nagrody za dobrą
pracę. Dawało to poczucie sprawiedliwości, budziło zaufani i zachęcało do pracy. Bywało
jednak, że lenistwo, ludzka bezmyślność, podłość czy zwyczajna głupota, z którymi
każdemu z nas przychodzi się niejednokrotnie stykać, powodowały u Niego erupcję
gniewu. Biada wówczas temu, kto ów wybuch spowodował. Winowajca miał się z pyszna. Ale, pamiętliwy nie był. Szybko się reflektował i wybaczał. Bywało wtedy, że pełen
obaw, pytał czy nie przesadził i nie dopiekł za bardzo winowajcy. Z reguły miewał jednak
rację. U studentów nie lubił najbardziej bezczelności, nieróbstwa i braku kultury. Tępił
wszelkiego rodzaju przejawy dezynwoltury, nonszalancji, ośmieszał zarozumialstwo
i nieuzasadnioną pewność siebie. Lubił eksperymentatorów, to też niekiedy dawał się
uwieść pozorom zaangażowania i naukowości. Jeśli jednak miałkość pseudonaukowych
wyczynów i ignorancja ukazywały w końcu swoje oblicze, z niesmakiem sprowadzał na
ziemię zarozumiałego bufona. Trudno było Go nabrać po raz drugi.
Jako zwierzchnik wolał występować w roli starszego kolegi. Nie tworzył sztucznych
dystansów, choć również nie zezwalał na nadmierną poufałość. Był otwarty na argumenty,
nie uzurpował sobie prawa do jedynie słusznych racji. Chętnie i uważnie wysłuchiwał
twórczych pomysłów swoich współpracowników i również studentów. Akceptował je
jeśli wnosiły coś konstruktywnego. Układając nowe ćwiczenia, zazwyczaj przed ich
opublikowaniem, konsultował ostateczną treść z najbliższymi współpracownikami.
Nierzadko korygował je pod wpływem naszych uwag. W dydaktyce nie znosił nudy
i rutyny. Można powiedzieć, że od tej strony był nieprzemijająco młodzieńczy. Toteż
uczestniczenie w prowadzonych przez Niego zajęciach było swoistą przygodą, która
wymagały od asystenta i studentów stałego zaangażowania. W każdej chwili mogło paść
pytanie, lub prośba o wygłoszenie swojego zdania w kontekście konsultowanej pracy
studenta. W wypadku nieuwagi i chwilowego odprężenia łatwo było o kompromitację.
Lubiany przez studentów, swoją postawą wzbudzał jednocześnie respekt. Mówię o tym
zarówno jako jego były student jak również długoletni współpracownik. Podczas korekt
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Tomasz Jaśkiewicz, Obraz I, 1988, akryl/płótno, 54x68 cm

wymagał od studentów koncentracji. Nie lubił powierzchowności i pośpiechu. Jeśli czas
na to pozwalał bywało, że prosił studenta o słowną eksplikację na temat przyniesionego
projektu. Niekiedy celowo, podczas korekty, w ogóle nie patrzył na przyniesioną pracę.
Swoje uwagi kierował do studenta mówiąc niejako obok przedmiotu, który w postaci
makiety czy projektu stał przed nami. Niezwykle rzadko pokazywał palcem co trzeba
zrobić, raczej inteligentnie naprowadzał i zmuszał do wyciągania samodzielnych wniosków. Zawsze twierdził, że studia są dla ludzi myślących, inteligentnych i pracowitych.
Samodzielność i propozycyjność u studentów cenił sobie nade wszystko. To też dziwiło
mnie czasem kiedy wiele uwagi poświęcał ewidentnie mniej zdolnym lecz pilnym studentom. Pracowitość i dobre chęci, mimo przeciętnych zdolności, zawsze zasługiwały
u Niego na szacunek. Tak jak nigdy nie popadał w euforię, kiedy ewidentnie zdolny
student w lot chwytał i z powodzeniem realizował zawarte w temacie intencje, tak też
nigdy nie lekceważył tych, którzy z widocznym wysiłkiem podążali za zdolniejszymi.
Tych wyróżniających się wysoko oceniał, lecz nie faworyzował, dając niejako wszystkim
równe szanse. Jego zdaniem, jak mawiał, Szkoła jest dla wszystkich tych, którzy przyszli
tu po to aby uczyć się i rozwijać. Żywił słusznie obawę iż przedwcześnie faworyzując
kogoś można go tylko zepsuć. Z racji swoich rozlicznych funkcji, które pełnił w Uczelni
bywało, że na zajęcia wpadał na krótko i wychodził zanim wszyscy chętni do korekty
zdążyli z niej skorzystać. Z reguły nie pamiętał nazwisk swoich studentów lecz zawsze
pamiętał ich prace i twarze. To zastanawiająca przypadłość długoletnich nauczycieli,
którą zaczynam rozumieć teraz, po długich latach pracy w Uczelniach. Kiedy jednak
rozpoczynał rozmowę ze studentem nie dawał poznać że się śpieszy. Uważnie i w sku-
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pieniu, czasem nadspodziewanie długo oglądał projekt pracy, marszczył czoło, myślał,
a następnie rzeczowo i konkretnie wygłaszał swoje porady, które nigdy nie miały charakteru poleceń, lecz były zbiorem lakonicznych uwag podanych w celu ich przemyślenia. Czasem, jak już wcześniej wspomniałem, były to pozornie nie mające związku
z pracą sugestie, aby student coś obejrzał, przeczytał i przemyślał. Bywało niekiedy, że
tak potraktowany student przychodził po korekcie z prośbą, aby mu podpowiedzieć,
co właściwie profesor miał na myśli, lub częściej, czy to oznacza, że zrobił dobrze, czy
wręcz przeciwnie, że projekt jest do niczego? Na moje sugestie dotyczące dylematów
przeżywanych przez studentów po takiej korekcie odpowiadał, „mnie przede wszystkim
chodzi o to żeby myśleli i samodzielnie podejmowali decyzje”. Na pierwszym roku, potwierdzeniem akceptującym projekt był składany przez profesora podpis. Długo czasem
trzeba było czekać na taki swoisty autograf. Na drugim roku i wyżej korekty trwały do
ostatniej chwili. Decyzję o przystąpieniu do realizowania projektu na egzamin Profesor
pozostawiał do decyzji samemu studentowi. Wychodził bowiem z założenia, że nawet
w najdoskonalszej propozycji zawsze jest coś, co można jeszcze ulepszyć. Wynikało to,
Jego zdaniem, z natury samej Sztuki i przeświadczenia, że doskonałość praktycznie jest
nieosiągalna. Można się do niej jedynie zbliżyć. Taka zasada towarzyszyła mu również
kiedy realizował własne projekty artystyczne. Nie miał w zwyczaju wynosić z pracowni
rzeczy, co do których nie miał przekonania iż zrobił wszystko co należało. Taką postawę
starał się zaszczepić również swoim studentom. Tak rozumiana solidność dotyczyła nie
tylko sztuki, ale także wykonywanych, tzw. prac zleconych. Starał się także aby student
pracując nad problemem szanował kolejne etapy swojej pracy. Wymagał aby każdy
projekt przyniesiony do korekty był podpisany imieniem i nazwiskiem. Nie wolno też
było wyrzucać tych kolejnych, często nieudolnych wersji, stanowiących małe kroczki
na drodze dochodzenia do ostatecznego celu. Choć nie oceniał takich prac to wymagał aby na zaliczeniach student posiadał pełną dokumentację pracy nad ćwiczeniami.
Także prace wykonane i przyniesione na egzamin musiały być podpisane. Nie tolerował
anonimowości.
Sam będąc nienajlepszego zdrowia wykazywał zrozumienie dla problemów zdrowotnych bliźnich. Zwykła niedyspozycja czy tym bardziej choroba, były powodem wyrozumiałości i bywało nadmiernej pobłażliwości w stosunku do studentów. Taka wrażliwość
na cudze problemy dotyczyła także innych perturbacji życiowych. Jednak nigdy nie
zwalniało to dotkniętego losem z obowiązku odrobienia zaległości. Kłopoty, jakiekolwiek
by nie były, stawały się jedynie powodem do odroczenia nałożonych obowiązków. Przy
ocenie brał pod uwagę tzw. całokształt, czyli zarówno końcowy efekt w postaci dzieła,
ale także przebytą drogę i włożony wysiłek. To też procedura oceniania trwała z reguły
dosyć długo. Nie zawsze, ale bywało tak, że podczas egzaminu wzywał na rozmowę
poszczególnych studentów. Zawsze byłem ciekawy przebiegu takiej rozmowy. Czasem, jeśli Profesor nie był zadowolony z jej przebiegu student wychodził z sali z pracą,
indeksem i poleceniem aby przyszedł w późniejszym terminie. Oznaczało to zazwyczaj
iż pracę należy poprawić, czyli praktycznie zrobić raz jeszcze. Bywało także, że wzywany
odbierał pochwałę i otrzymywał ocenę najwyższą z możliwych. Bardzo nie lubił stawiać
ocen niedostatecznych. Stąd z reguły proponował nieudacznikom kolejne terminy, dając
szansę na poprawę oceny. Egzaminy komisyjne prawie nie zdarzały się.
Mimo nienajlepszego zdrowia przyzwyczaił nas, swoich współpracowników do tego,
że po kolejnych pobytach w szpitalu, jak feniks z popiołów, odradzał się i powracał do nas,
do Uczelni, do pracy. Zawsze pełen energii, na tle innych, swoich rówieśników, wydawał
się być niezniszczalny. Jak już wspomniałem, swoje osobiste problemy chował wewnątrz
głęboko i nigdy o nich nie rozmawiał. Także te zdrowotne. Niewiele osób wiedziało,
że w ogóle chorował. Nie pamiętam aby kiedykolwiek narzekał na serce. Jednak ner-
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wowy tryb życia, nadmierne
poczucie obowiązku, palenie
papierosów i ciągły pośpiech
w końcu dały o sobie znać.
Tak się złożyło, że ta najcięższa, krytyczna choroba,
przypadła akurat na najbardziej gorący okres w roku
akademickim, czas egzaminów wstępnych. Pracując jako
członek komisji rekrutacyjnej
w którymś momencie, nie
pamiętam od kogo, usłyszałem, że jest w szpitalu. Że
miał zawał. Minęły z górą
dwa tygodnie nim znalazłem
czas aby Go odwiedzić. Był
już wtedy nie na oddziale kardiologicznym lecz w ośrodku
rehabilitacyjnym, przy ulicy
Popioły. Pamiętam, że uczynił
mi nawet wyrzut, że tak późno do niego dotarłem. Ale,
znalazłem Go w dość dobrym
stanie. Tak mi się przynajmniej Tomasz Jaśkiewicz, Pejzaż powtórzony A, 1990, ołówek/papier,
34,5x37,5 cm
wydawało. W każdym razie był
dobrej myśli, wierzył że z tego wyjdzie. Prawdziwe jest powiedzenie, że nieszczęścia
chodzą parami. Wkrótce, nieszczęśliwa, mylna jak się potem okazało diagnoza lekarzy
spowodowała, że znalazł się ponownie w szpitalu, tym razem na oddziale zakaźnym,
z podejrzeniem żółtaczki. Kiedy Go wtedy odwiedzałem miał ze sobą interesującą
literaturę i mnóstwo ciekawych przemyśleń. W trakcie moich, krótkich u Niego pobytów (w szpitalu zakaźnym tak bywa), wiele rozmawialiśmy o miejscu człowieka we
wszechświecie. O filozofii Theyarld’a de’ Chardin, którą się aktualnie interesował. Stad
też w Jego poglądach na człowieka, na twórczość, zjawiło się odwołanie do pierwiastka
kosmicznego, do energii przekazywanej tą drogą.
Tak to w szpitalu, na czytaniu książek, przemyśleniach i zapewne oczekiwaniu na
odwiedziny bliskich, upływały Jego ostatnie wakacje roku 1991.
W październiku spotkaliśmy się w Uczelni, na Wydziale Wychowania Plastycznego,
gdzie po wyjściu ze szpitala przystąpił do pracy w nowym rok akademickim, 1990/91.
Po śmierci profesora Zdzisława Głowackiego był dziekanem tego wydziału. Skutki
przebytej choroby nie pozwalały mu już w pełni na podołanie obowiązkom jakie na
nim spoczywały. To też skwapliwie skorzystał z propozycji kardiologów poddania się
drastycznej operacji, która miała przywrócić Mu sprawność i pozwolić normalnie egzystować. Poproszony przez Niego prowadziłem w zastępstwie grupę studentów na
Wydziale Wychowania Plastycznego. Mimo choroby, na moją usilną prośbę, zgodził się
także być recenzentem w akurat wszczętym przeze mnie przewodzie kwalifikacyjnym
drugiego stopnia. W tym okresie często Go odwiedzałem, najpierw jeszcze w pracowni przy ulicy Wojska polskiego, a później już znów w szpitalu im dr Sterlinga. Podczas
moich odwiedzin nigdy nie chciał rozmawiać o chorobie. Pytał o studentów, o to co się
dzieje w Uczelni, na Wydziale. Wówczas prawie bez przerwy ktoś z rodziny i przyjaciół
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Tomasz Jaśkiewicz, Porównanie, 1977, ołówek/papier, 43,8x62,2 cm

Go odwiedzał. Czekał na operację. Przechodząc kolejne badania pokładał pełną ufność
w umiejętności prowadzących Go lekarzy.
22 stycznia 1991 r., po zajęciach, jak zwykle przyszedłem Go odwiedzić. Następnego dnia miał być operowany. W toczącej się, jak to w takich okolicznościach bywa,
rozmowie o wszystkim i o niczym, mimo pozornego spokoju, wyczuwałem napięcie,
spowodowane tym co następnego dnia miało nastąpić. Każda przecież operacja,
a zwłaszcza związana z sercem, to poważny zabieg. W ostatnim okresie moje odwiedziny w szpitalu były zazwyczaj dość krótkie choć częste. Tego dnia jednak jakoś trudno
było mi opuścić Profesora i moja wizyta przeciągnęła się aż do momentu, w którym
pielęgniarka oddziałowa stanowczo nakazała nam opuszczenie oddziału. Piszę nam,
ponieważ tego popołudnia wiele osób przyszło go odwiedzić, a ja przyszedłszy jako
jeden z pierwszych wyszedłem jako jeden z ostatnich, w towarzystwie pewnej tajemniczej znajomej Profesora, którą wówczas tam spotkałem po raz pierwszy i jedyny.
Owa pani miała niesamowity dar. Określiłbym to, jako umiejętność łagodzenia stanów
emocjonalnych. Zajmowała się (chyba?) parapsychologią i potrafiła kapitalnie rozładowywać napięcie. Umiejętnie odwracała uwagę snutymi, z dużym przekonaniem, sugestywnymi przepowiedniami. Według niej, wszelkie śledzone przez nią znaki na niebie
i ziemi świadczyć miały o tym, że najbliższy okres, który jest przed nami, wypełniony
jest pozytywną energią astralną, więc wszelkie rokowania są nader pomyślne. Znając
Profesora jako racjonalistę wiedziałem oczywiście, że raczej nie bierze tego rodzaju
przepowiedni poważnie. Ale... sytuacja przecież był szczególna. Dosyć, że być może
przedłużająca się nasza wizyta, zmęczenie, a także jednak dobroczynny wpływ wypowiadanych z przekonaniem przez nią zapewnień spowodowały, że Profesor wyraźnie się
odprężył. Odprowadził nas jeszcze do wyjścia, aż na schody prowadzące na podwórze
szpitalne i uśmiechnięty pomachał nam ręką na pożegnanie. Nie przypuszczałem, że
widzę Go po raz ostatni...
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Do szpitala obiecałem przyjść nie prędzej jak po kilku dniach. Takie było Jego życzenie. Wiedział, że operacja, która Go czekała jest fizycznie bardzo forsowna i nie prędko
pozwoli Mu na przyjmowanie wizyt. Muszę przyznać, że odchodząc wówczas ze szpitala
także byłem dobrej myśli. Zapewne w dużym stopniu dzięki kojącym wpływom owej
tajemniczej pani. Nie wyobrażałem sobie wprost innego niż pozytywne zakończenia.
Następnego dnia, 23 stycznia, przed południem, będąc na zajęciach ze studentami Wydziału Wychowania plastycznego ukradkiem zerkałem na zegarek i wyobrażałem sobie
co się w danej chwili dzieje w szpitalu.
Po powrocie do domu, późnym popołudniem, a właściwie już o zmierzchu, zadzwonił telefon. Podniosłem słuchawkę. Usłyszałem zmieniony głos kolegi, prof. Bogumiła
Łukaszewskiego. ... Słuchaj... Tomek nie żyje...
Henryk Hoffman
Wszystkie ilustracje i zdjęcia w artykule pochodzą z publikacji: „Tomasz Jaśkiewicz. 1932-1991”, Galeria Sztuki
„Willa”, Łódź, marzec 1993.

Byli studenci prof. Tomasza Jaśkiewicza, którzy osiągnęli znaczące wyniki w działalności artystycznej lub dydaktycznej, oraz kontynuatorzy Jego idei programowych.
1. prof. dr hab. Bogumił Łukaszewski
2. prof. dr hab. Henryk Hoffman
3. prof. dr hab. Jrosław Zduniewski
4. prof. dr hab. Aleksander Olszewski
5. prof. dr hab. Irmina Aksamitowska
6. prof. dr hab. Barbara Hanuszkiewicz
7. prof. dr hab. Grzegorz Chojnacki
8. prof. dr hab. Jacek Bigoszewski
9. prof. dr. Hab. Włodzimierz Cygan
10. prof. dr hab. Marian Kępiński
11. prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński
12. prof. dr hab. Witold Kaliński
13. prof. dr hab. Leszek Stanecki
14. prof. dr hab. Andrzej Rajch
15. prof. dr hab. Jan Trojan
16. prof. dr hab. Andrzej Szadkowski
17. prof. dr hab. Andrzej Sadowski

18. prof. dr hab. Grzegorz Sztabiński
19. prof. dr hab. Andrzej Boss
20. prof. dr hab. Wojciech Rzewuski
21. prof. dr. hab. Marceli Przybył
22.dr hab. ASP Jarosław Chrabąszcz prof. ASP
23. dr hab. Piotr Karczewski
24. dr hab. Andrzej Buszka
25. dr hab. Zygmunt Laskowski
26.Władysław Kaliski (wielokrotnie nagradzany projektant mody
27.Erazm Kalwaryjski wielokrotnie nagradzany projektant mody, długoletni prezes szczecińskiego okręgu ZPAP
28. Jan Kubasiewicz nauczyciel akademicki na Uniwersytecie w Illinois USA (stopień naukowy – brak danych)
29. Adam Klimczak kurator galerii Wschodnia
Reżyser filmów animowanych Marek Skrobecki, pracownik PWSTv iT

Uwaga: powyższa lista wymienionych osób z pewnością nie zawiera wszystkich nazwisk, które powinny się na
niej znaleźć. Autor niniejszego artykułu przeprasza tych, których, ze względu na brak wiedzy o nich pominął.

Autor, profesor zwyczajny, pracownik Katedry Architektury i Form Użytkowych
Wydziału Sztuki Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego im. K. Pułaskiego
w Radomiu.
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THOMAS JASKIEWICZ – EDUCATOR, PROFESSOR, MASTER

23

Henryk
HOFFMAN

rd of January 2016, twenty fifth anniversary of Thomas Jaskiewicz deathwill
have passed. He was an artist, a didactician, an educator of many students
generations Academy of Fine Arts in Lodz. Many of us, members of the ASP
staff in Lodz and UTH Institute of Art in Radom, and also many employees from another
Academies were his students. I think this anniversary is a good occasion to Remind
who he was and what place should he have in the history of ASP but also in Polish
contemporary art. IT is also worth reminding you of his contribution to educational
system development. Despite passing years we all learn and profit from his intellectual
achievments, we develope and cultivate his programme and we continue his teaching
methods and try to support his idees, which guided him in educational life and art. They
are still valid and implemented by his students and followers. With a real sentiment and
respect we remember him as a master and older colleague.
Memories of him i precede with the quote taken from the introduction to the catalog
of the posthumous exhibition, written by his friend, also a great figure from Art Academy, double chancellor, Professor Krystyn Zielinski „Thomas Jaskiewicz appears in our
memories as someone well known and liked. During his whole life he had an ability to
bring people with him and gain their appreciation. Wherever he appeared he was able
to reveal his deep human interior”.
Professor Jaskiewicz came from the same generation as Professor Zielinski. They were
collaborating together in many areas, performing numerous and important functions
for the University and also for ZPAP. They were both Deans and Vice Deans of Institute,
heads of departments, members of the Senate during many cadences. Both, at the turn
of 60 ‘s and 70‘s they were conducting twin studios Basis Artistic Composition Studio.
The only difference was that Profesor Jaskiewicz remained faithful his discipline. However, Professor Zielinski conducted the Selected Issues of Art Studio and also until his
retirement Painting Studio on newly created department of Artistic Education / Faculty
of Visual Arts now. Both played a significant role in forming democracy at school in
a new reborn Rzeczpospolita. Professor Kristian Zielinski was first, chosen in social
election rector. Professor Thomas Jaskiewicz at the same time was a vice rector. This
period was memorable, it was begining of changes. Struggles which after a decade led
to the souvereignty and to forming newborn Rzeczpospolita. I was in this period not
only the assistant but also a member of the Senat Academy of Fine Arts, emotionally like
many of my colleagues involved in these changes. So i had the opportunity to follow
and observe how new history was created and see its creators. My subjective memories will be associated with the function of an assistant in the Composition Studio and
perspectives this function gave me. I took over this position after my colleague Bogumil Lukaszewski,currently retired Professor, who got associate professor qualification
and in 1975 started freelance teaching activity. Bogumil Lukaszewski was second after
Zbigniew Kosinski, Professor Jaskiewicz‘ s assistant. They were cooperating together in
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Tomasz Jaśkiewicz, Porównanie II, 1977, ołówek/papier,
60,9x46 cm
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years 1968 and 1976. It is worth reminding that Bogumil Lukaszewski was an organiser
and first chairman of NSZZ Solidarnosc at Academy of Fine Arts /years 1980–1989/.
Professor Bogumil Lukaszewski, who also deserves to be entitled to have a prominent
place, deserves respect and memory. My teacher and Master, then a long term supervisor and a friend professor Thomas Jaskiewicz was diligent and a modest man. He did
not like pathos and any exaggeration. Describing him, i would like to avoid exaltation.
Speaking colloquially he was very modest, he did not pay much attention to merits he
had in didactics, social and an administrative area. It will not be a congratulatory scroll
but a collection of facts and circumstances, seen through my eyes, the observer who was
working with him about seventeen years / three years of my studies in the Composition
Studio and fourteen years as his assistant.
The begining of my relation with Tomasz Jaskiewicz started in the years 1967–1970.
As a student PWSSP, Faculty of Textile and Fashion, I attended to the Basis Composition
Studio, conducted by a Master. It was not an easy subject, but thanks to his personality
and curriculum, pretty soon Composition became my one of the most interesting subject. Concrete, specific and structured in terms of difficulty and clearly formulated tasks
gave ma a sense that a teacher knew what he wanted to learn and consistently aimed
to achieve a goal. Professor wanted not only to develope student‘s personality but also
to broad their horizons, stimulate and force them to make independent decisions. To
advantages i would also add an evaluation system which was used during his classes
like requirements set to students and assessment of their achievments. After six years,
being on a diploma year with colleagues studying at Faculty of Textile and Fashion, we
were assessing usefulness of subjects in the process of acquiring an useful knowledge.
The Composition with The Graphic conducted by professor Stefan Krygier were on the
first place. I remind that studies lasted, at that time, six years but Composition at Textile
and Fashion Faculty only three. I did not think, that my future would be connected with
this subject and a Professor.
In 1973 after graduation, I began to work at parent University as professor Ireneusz
Pierzgalski‘s assistant. In the begining in a Studio of selected topics of art, after two years
i was offered a position of Professor‘s Jaskiewicz assistant. I began my life adventure
which lasted untill his premature death, till 23rd of January 1991. I had an opportunity to
work and at the same time benefit from his knowledge and experience. As i mentioned
above, at the Academy of Fine Art in Lodz, he conducted Basic Composition Studio, but
also what is worth saying in t he academic years 1967–68, he was leading the Faculty of
Sculpture. He also presided the didactic team leading experimental Studio of Selected
Issues, which had rather features of scientific researches on various topics. Generally
speaking connected with a phenomena and dilemmas we face in the process of shaping aristic forms, particulary perception and matters we cope with in the area of interdependence colors, creating and searching for a dynamic balance, the role of rhythm
issues, topics previousy discussed during Composition classes. This was an optional
studio. Students interested in solving concrete problems were admitted to the Studio
where they could count on substantive aid and individual treating. Professor Jaskiewicz
coordinated common activities and was responsible for substantive level of researches.
The studio was closed when Professor moved to the newly opened department of the
Artistic Education. He wanted to create something new from basis which would give him
a hope for his and school development. It attracted him much. Despite he was offered
to conduct Painting Studio, he remained faithful to topics he had been interested for
a long time. He liked new challenges, as we sometimes used to say, he did not like to be
bored. His studio was named Faculty of Visual Arts. Being an independent employee,
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and conducting Basic Composition Studio at the Faculty of Textile and Fashion it was
a pleasure to work with a Professor, as his assistant,even for a
short period of time. I noticed the outlines of a new, extended curriculum, which was
created, as he used to say “to shape a teacher artist” Unfortunately these works on a new
program were interrupted by his illness and premature death.
His involvement in School problems, work on an educational reform, didactics, roles
he played at this time, weakened his own artistic career and his works of art were rarely
exhibited. Only posthumous exhibition allowed him to show how great artist he was.
His Paintings were well considered, endowed with sensitivity. Both spatial images as well
as paintings emanate specific energy and originality. Especially I mean the series of
paintings he began just before his death. The main feature of his new paintings is ‘‘
shining‘‘ its own specific light. One of his painting, unfinished as unfinished his life was,
was exposed separately on the exhibition predicted a new, unrealized, but probably an
interesting period in his artistic creation. Only a few paintings were created, but all for
the first time were exposed at the posthumous exhibition. Idea of cohesion, which he
popularized in didactics, was also adopted and used in his oeuvre. Visual space, was built
by carefully selected elements, relative to each other,which created a dynamic tension.
This dynamic tense decided about shapes, location,number of elements and their mutual spatial position, texture or its lack. These intelligent images for sensitive, endowed
an ear for art respondents, for those, as he sometimes used to say ‘‘ who gets things on
appropriate frequency ‘‘. I think, however, that not only professional but every sensitive
recipient is able to appreciate and correctly understand his art pieces. This Art has a dimension much deeper than just a simple transposition of impression flowing from
surrounding reality. Each of his work is a new reality, an autonomous entity, ruled according to created by an artist rules, such as for example, new created planet. In the
image all is important ...shapes, their size, trends,colour features and even dividing hem
spaces. Everything is subordinated to energetic function of the image. Dynamic tension
is a term which I often heard while Professor was correcting students‘ works. Even emptiness was intended to be a precious value. Everything was the result of conscious decisions supported by the artist‘s sensitivity. His an interesting, original discovery, which he
did not willingly reveal and always claimed that this term is carefully used, was phenomenon of active absence. He did not allow for arbitrary interpretation of this peculiar state.
I don’t want to twist his words so I prefer to use authorized quote here from my notes.
By that I mean the artistic factor, such value like certain silent, in which you lack the
presence of something, for example an element in a piece, in a place where according
to logic this element should be presented. The lack of such presence we can consider
as the same material as colour, shape, stain etc. Restraint and passion for the concrete
characterized not only his work but also interpersonal relations. He did not like unnecessary verbiage and great exaggeration. Precisely and with consideration he used words,
brightly and clearly he formulated thoughts. I remember that with a great concern he
used every single word to be cleared for student and candidates for students. He tried
to have his classes understandable and precisely expressed his intention, he posed
deeply considered commands. He avoided ambiguous terms and cultivated the habit
of annual teachers meetings before the start of the academic year. The main aim of such
meetings was verification of the curriculum. During long discussion on particular exercises, all teachers had the right to express doubts and express our point of view. He
treated our comments seriously and listened our opinions also during program implementation. He also seriously treated his students. A few hours, long lasting discussion
over the program, responsibility and precision in used terms, weight of problems in
given tasks, were hold in our memories for a long time. These all factors created a meth-
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Tomasz Jaśkiewicz, Rytmizacje, 1981, tusz/papier, 34,5x37,5

od to follow, a kind of way for Us. We try to use them in our relations and dealing with
students. He did not say anything about his personal matters. In relations with colleagues
or students he tried to be always kind, tactful and fair. He did not listen rumours and he
did not gossip. He always had his own opinion about people surrounding him. Despite
the fact, he was often discreetly in a hurry,he carefully observed his subordinates. Sometimes they were praised or rewarded for good work. It gave us a sense of justice, confidence and encouraged to work. Sometimes,however, the laziness, human thoughtlessness, stupidity were the reason of his anger. He was not vindictive, he quickly forgave.
Professor was very often right. He did not like students with a lack of culture, insolence,
and cut off any kind of carelessness. He laugh at conceit, and unjustified confidence. He
liked experimenters, so sometimes he was deceived by artificial involvement and scientific commitment. If shallowness and ignorance appeared they were destroyed with
disgust. It was hard to fooled him for a second time. As the head of department. Profes-
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sor preffered to act as a senior colleague. He did not create an artificial distance, although
he also did not allow for excessive familiarity. He was open to arguments and gladly and
attentively listened creative ideas of his colleagues and students. He accepted them only
if they were constractive. Preparing new exercises, usually before publication, he consulted the final content with the closest co workers, took into consideration our observations. He hated boredom and routine in teaching. We can say that he was deathless
young. Thus, participation in his lectures was a kind of adventure which required from
assistant and students constant involvement. At any time he could pose a question or
ask for a comment about student‘s work. In the case of inattention and relaxation, it was
easily about embarrassment. Professor was liked and respected by students. I can say it,
both as his former student and as well as a longtime coworker. During correction he
demanded student‘s concentration. He did not like shallowness and rush. If he had time
he expected verbal explanation about the student‘s project Sometimes, during correction he did not look at student‘ s work. Hints were directed not to a student but his
project or a model which was placed in front of us. He told what should be done in
a project very rarely. Rather intelligently showed the way and forced to draw conclusions
on their own. He always claimed that studies are for intelligent, smart and hard working
people. He appreciated independence and accuracy. So i was sometimes surprised, when
he paid much of his attention to less talented but diligent students. Diligence,good intentions, even though, average talent were always respected by him. He never fell into
euphoria when talented student understood his idea and was able to realise his intention.
Professor never neglected those who with a visible effort followed more talented students. These talented students were highly assessed by him, but they weren’t favoured.
Professor gave all students equal opportunities. In his opinion, as he used to say, he
school was for all those who came to learn and developed skills. He was afraid that
someone prematurely favoured would be spoiled. He was in charge of many functions
so often he participated in class shortly and left before any corrections were made. As
a rule he did not remembered students‘ names but he always remembered their projects
and faces. This striking feature of longtime working teachers, which I begin to understand
now after many years of work at Academy. When he started talking with a student he
did not show he was in a hurry. He was looking unexpectedly long at the project, growing forehead and giving a concrete advice, which never sounded ike commands but
rather as laconic remarks which should be considerated by a student. Sometimes, as
I have already mentioned these were not connected with a work suggestions to see, to
read or over think something. Some students had to come back with corrected project,
some were advised, some asked about professor‘s opinion. Sometimes I was talking with
him about students grades but he always answered “I’m concern to teach students to
think and to make decisions‘‘. On the first year, students’ project had to be accepted by
a Professor with his signature. Sometimes, they had to wait very long for this unique
autograph. On second and higher years, correction and project‘s assessment lasted till
the last moment. Students had opportunity to decide if they are ready to realise project
or not. Professor always believed that even the best work can be improved. In his opinion, it comes from the nature of an art. He believed that perfection is almost unreachable and we can only get closer to it. Such principle accompanied him when he was realising his own realistic projects. He did not use to take from a Studio things witch were
imperfect and incorrect. He tried to implement this principle in teaching. Such understood solidity concerned not only art, but also freelance work. Students‘ works at every
level had to be treated with respect, and signed. All works even these unsuccessful had
to be kept by students, because they were for him small steps on the way to reach a final
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goal. Students were obliged to keep their projects and brought them for an exam. Professor did not tolerate anonymity.
Being of poor health, he perfectly understood other people health problems. A simple
indisposition or a disease were the reason for understanding and even over indulgence.
However, students affected by fate had to catch up on lessons. In final assessment he took
a great number of things into account. He did not pay attention only to a final project
but also took into consideration student‘s effort. As a rule such procedure lasted quite
a long time. During an exam, very often students were invited for individual conversation.
I was always curious how such an interview looked like. Sometimes, when a professor
was dissatisfied with their work, students were asked to come another day. Such project
had to be improved or practically done once again. Some students were praised and
received the highest grades. Professor did not like to give unsatisfactory grades. Losers
were proposed successive deadline and got a chance to improve a mark. Commission
exams almost never occurred.
Despite poor health, we were familiar with the fact, that after successive visits in hospital, as “phoenix from the ashes”, he reborn and returned to us, his colleagues. Always
full of energy, comparing to his peers, he seemed to be in destructive. As I mentioned,
He hid deep inside his personal problems and never talked about them. Only few people knew that he was ill. I do not remember that ever complained about the heart, but
nervous lifestyle, excessive sense of duty, smoking cigarettes and continuous rush finally
had huge impact on his health. This hard disease appeared in the hottest period of an
academic year, an entrance exams. I do not remember who told me that Professor is in
the hospital and had a heart attack. I found time to visit him two weeks later. He was
not at the cardiology ward but in a rehabilitation centre Popioly Street. I remember he
even reproached me for so delayed visit, but I found him in a fairly good condition. He
also strongly believed in his sooner recovery. It is true to say that misery loves company.
Soon appeared that his diagnosis was wrong and he got to a hospital again but this time
at the Infectious ward with jaundice suspectation. When I visited him, he was reading an
interesting literature and had a lot of interesting reflections to share. During my short
visits in a hospital, we were talking about “Humanity‘s place in the universe” and Theyarld
a de‘ Chardin philosophy, in which he was interested in. His views about creativity, man
were connected with space element and cosmic energy transmitted this way. He passed
his last vacation in 1991 at the hospital reading books, thinking and probably waiting
for relatives. We met in October when a new academic year 1990/1991 started. After
Professor Zdzislaw Glowacki‘ death he was the dean of the department. The effects of
the disease did not allow him to fully perform duties for which Professor was responsible for. He decided to have a hard, cardiological operation, to lead normal life and to be
efficient. I was asked by him to conduct classes with a group of students at the Faculty of
Artistic Education. Despite the disease, he agreed to be my Ph.D. work reviewer. I often
visited him, in this period, firstly at the Studio Wojska Polskiego Street and later again
in the hospital. During my visits he never wanted to talk about his illness, but was very
interested in students and matters connected with Academy and department. Waiting
for operation he had many medical examinations, was visited by friends and family.
22rd of January 1991, as usual after my work i visited him. The next day he had to be
operated. We were talking but despite calmly atmosphere, I felt tension because of the
operation. Every operation and especially heart operation is very serious. In the last period
my visits in the hospital were short but frequent. This day, however, it was hard for me
to leave him and my visit lasted very long, till the moment when I was asked by a ward
nurse to leave hospital. This afternoon was very special, he was visited by many people
but I came first and left as the last one with a mysterious Professor‘s friend I had never
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met before. This woman had an amazing gift. I would describe it as an ability to relieve,
to smooth emotional states. She probably dealt with parapsychology and she brilliantly
manage to relieve tension and divert attention to suggestive predictions. According to
her, all signs on the sky and the Earth proved that forthcoming period would be filled
with positive, astral energy, so all future prognosis would be successful. Knowing Professor as a rationalist I knew he was unlikely to take such predictions seriously. Situation
was very special, maybe long lasted visit, tiredness or beneficial influence of this woman,
made Professor calm and relaxed. He escorted us to the exit and smiling he waved us for
goodbye. I did not think I saw him for the last time. I promised to visit him not sooner
as after a few days. It was his request. He knew that an operation would be complicated
and he would not be able to be visited by friends. I have to admit, that leaving hospital
i was in good mood partly because of this mysterious lady‘s influence but also I could
not imagine bad end of the operation. The next day on 23rd January I could not focus
on my lesson with students, I was thinking what was going on at the hospital. When
I came back home, late evening, the telephone rang. I picked up the phone and heard
strange voice of my colleague Professor Bogumil Lukaszewski Listen... Thomas is dead.
Henryk Hoffman
Translated by Agnieszka Żurawska
Professor‘s Thomas Jaskiewicz former students, who achieved significant results in the field of Art and Education
and his ideas followers.
1. prof. dr hab. Bogumil Lukaszewski
2. prof. dr hab. Henryk Hoffman
3. prof. dr hab. Jaroslaw Zduniewski
4. prof. dr hab. Aleksander Olszewski
5. prof. dr hab. Irmina Aksamitowska
6. prof. dr hab. Barbara Hanuszkiewicz
7. prof. dr hab. Grzegorz Chojnacki
8. prof. dr hab. Jacek Bigoszewski
9. prof. dr hab. Wlodzimierz Cygan
10. prof. dr hab. Marian Kepinski
11. prof. dr hab. Grzegorz Sztabinski
12. prof. dr hab. Witold Kalinski
13. prof.dr hab. Leszek Stanecki
14. prof.dr hab. Andrzej Rajach
15. prof. dr hab. Jan Trojan
16. prof. dr hab. Andrzej Szadkowski
17. prof. dr hab. Andrzej Sadowski

18. prof. dr hab. Grzegorz Sztabinski
19. prof. dr hab. Andrzej Boss
20. prof. dr hab. Wojciech Rzewulski
21. prof. dr hab. Marceli Przybyl
22. dr hab. ASP Jaroslaw Chrabaszcz
23. dr hab. Piotr Karczewski
24. dr hab. Andrzej Buszka
25. dr hab. Zygmunt Laskowski
26. Wladyslaw Kaliski many times awarded fashion
designer
27. Erazm Kalwaryjski many times awarded fashion
designer, the longtime chairman of ZPAP in Szczecin
28. Jan Kubasiewicz, a lecturer at the Univeristy of
Illinois / scientific degree unknown/
29. Adam Klimczak ”east gallery” curator
30. Marek Skrobecki, animated film director, PWSTvIT
employee

Note: The list above, certainly does not contain all names, which should be included.
The author of this article apologizes those who, due to lack of knowledge, were omitted.

