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 Z   n a r o Ż n i k a  p i e r w S z e G o   p i Ę t r a

Stanisław Tabisz

W lipcu br. na zaproszenie Hubei Institute of Art 
w Wuhan odbyliśmy z prorektorem dr. hab. Janem 
Tutajem, prof.  asp oraz dr.  Bartłomiejem Struzi‑
kiem podróż do Chin. To nie był jedyny cel naszej 
podróży. Po  wylądowaniu na  lotnisku w  Beijing 
(w  Pekinie) polecieliśmy najpierw do  Hangzhou 
spotkać się z władzami China Academy of Art, aby 
omówić sprawy związane z ewentualną współpracą 
czołowej uczelni chińskiej z krakowską Akademią 
Sztuk Pięknych. Po zwiedzeniu olbrzymiego strze‑
żonego kampusu (na uczelni w Hangzhou studiuje 
ok. 9 tys. studentów) oraz spotkaniu z prorektorem 
tejże uczelni, Yang QiRui, postanowiliśmy jeszcze nie 
formalizować ewentualnej współpracy w kształcie 
listu intencyjnego czy umowy. Uzgodniliśmy tylko 
wzajemne indywidualne kontakty pedagogów oraz 
ewentualną wymianę wystaw. Do swojej prywatnej 
pracowni zaprosił nas prodziekan Wydziału Rzeźby, 
Shen Lieyi, znakomity rzeźbiarz i projektant nie‑
zwykle efektownych i zmysłowych obiektów pro‑
jektowanych do przestrzeni publicznej. Wyczucie 
naturalnych materii, różnych tworzyw rzeźbiarskich 
i poetycka kreatywność pozwalają chińskiemu arty‑
ście na uzyskiwanie niezwykłych efektów. W dziełach 
plenerowych Shen Lieyi (i tych kameralnych również) 
wypolerowana i lśniąca część powierzchni kamienia 

i reszta świata…
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Rzeźba Shen Lieyi

Jezioro Zachodnie, Świątynia Czystego Współczucia – Hangzhou

Chiny
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staje się jednocześnie utrwalonymi na wieki, delikat‑
nymi kręgami deszczowych kropel wody.

Nasz pobyt w Hangzhou, które leży niedaleko 
Szanghaju, miał bardzo bogaty program. Oprócz 
poznania wielkiego kampusu i  poszczególnych 
budynków każdego z  wydziałów China Academy 
of Fine Arts byliśmy nad słynnym Jeziorem Zachod‑
nim. To miejsce urzeka malowniczymi wysepkami 
i groblami oraz zielonymi zboczami i wzgórzami, 
pomiędzy którymi widnieje opalizująca – o naszej 
porze zwiedzania  – złotymi promieniami zacho‑
dzącego słońca, majestatyczna Świątynia Czystego 
Współczucia, gdzie znajduje się jedna z  dwóch 
głównych szkół japońskiego buddyzmu, a obecnie 
największy odłam zen popularny również w innych 
krajach. Dotarliśmy do  prestiżowej galerii sztuki 

Zhejiang Conservatory of Music w Hangzhou

Budynek Wydziału Architektury – kampus China Akademy of Fine Arts w Hangzhou
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prowadzonej przez żonę Shen Lieyi w ekskluzyw‑
nym hotelu oraz zwiedziliśmy nowoczesne dzielnice 
i architektoniczne obiekty, m. in. zaprojektowaną 
od a do z nowoczesną dzielnicę i super nowoczesne 
Zhejiang Conservatory of Music, w którym wynajęto 
nam pokoje.

W Wuhan (prowincja Hubei), odległym od Hang‑
zhou o ok. 1000 km na wschód, wszystko było już 
przygotowane. Konsultowana wcześniej przez biura 
współpracy z  zagranicą umowa leżała na  stole 
w dwóch wersjach językowych (chińskiej i angiel‑
skiej). Potrzeba było jeszcze tylko małych negocjacji 
dotyczących wprowadzenia do „listu intencyjnego” 
punktu 5. mówiącego o tym, że wszystkie wspólne 
przedsięwzięcia Hubei Institute of Art i Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie oraz wzajemne zobo‑
wiązania wymagały będą dodatkowych i sprecyzo‑
wanych umów. Po pewnym czasie udało się podpisać 
list intencyjny i zwiedzić cały olbrzymi kampus oraz 
pracownie (właściwie wielkie hale) poszczególnych 
wydziałów. Tu także studiuje ok. 9 tys. studentów. 
W Wuhan padał deszcz i było bardzo duszno. Wokół 
wielomilionowego miasta są tysiące jezior, stąd chyba 
klimat tak wilgotny i dla nas uciążliwy. Na szczę‑
ście w pokojach gościnnych działały klimatyzatory. 

Pracownia rzeźby – Hubei Institut of Art w Wuhan

Pomiędzy Wuhan a Shenzhen – widok z okna pociągu
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Przeszliśmy szybko przez ubogą ulicę handlową cią‑
gnącą się wzdłuż ogrodzeń kampusu i zjedliśmy chiń‑
skie uliczne najbiedniejsze danie, które dr Struzik 
nazwał gamien. Były na tej ulicy antykwariat ze staro‑
ciami i galeria z pracami studenckimi na sprzedaż… 
Gospodarze, niezwykle gościnni, zawsze przywozili 
nas i odwozili na dworce i lotniska. A obiekty te wzbu‑
dzały we mnie szczególny zachwyt…

Kolejnym celem naszej podróży było miasto Shen‑
zhen w południowo‑wschodniej części Chin, leżące 
niedaleko Hongkongu. Podobno jeszcze 45 lat temu 
nie było tu  niczego. Teraz jest ok.  15‑milionowy 
moloch. Chińczycy zresztą gubią się w rachubach. 
Liczebność miast przyrasta w zastraszającym tem‑
pie. Rosną jak grzyby po deszczu olbrzymie dzielnice 
wysokich blokowisk. Biegną do horyzontu ustawiane 
na betonowych słupach autostrady. Nigdzie już nie 
zobaczyłem domków bambusowych nad wodą, 
zagnieżdżonych w mojej wyobraźni od szkoły podsta‑
wowej. Dopiero w Shenzhen zaproszono nas do wioski 
chińskiej, która okazała się skansenem, w całości 
zrekonstruowanym z nowych materiałów. Shenzhen 
jest nowoczesnym miastem dynamicznego rozwoju 
ekonomicznego i gospodarczego (tak jak zresztą całe 
Chiny), położonym niedaleko Hongkongu, i trudno 

China Print Art Museum w Shenzhen

Wioska artystów – Guanlan Original Printmaking Base w Shenzhen

Guanlan Original Printmaking Base w Shenzhen
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także określić jego liczebność. Każdy z  pytanych 
podawał inną liczbę mieszkańców. Przyjechaliśmy 
do  Shenzhen pociągiem jadącym ok.  330  km/h, 
przemierzając chyba grubo ponad 1200 km. Przy‑
jechała z nami Wan Li, nasza opiekunka z Wuhan, 
pedagog Hubei Institute of Fine Arts współpracująca 
z dr. Bartłomiejem Struzikiem w ciągu roku akade‑
mickiego. Liczyłem, że po kilku dniach forsownej 
podróży tutaj odrobinę odpocznę. Nic z tych rzeczy. 
Najpierw wizyta w nowoczesnym muzeum grafiki 
China Print Art Museum i spotkanie z kuratorem Zhao 
Jiachunem. Później wycieczka do Guanlan Original 
Printmaking Base, gdzie pozdrawiamy w wielkim 
pawilonie – graficznej hali – grupy odbywających 
warsztaty artystów z Bułgarii, Usa, Kanady, Japo‑
nii, a później zwiedzamy położoną niedaleko wio‑
skę, w której artyści mogą mieszkać i   odpoczywać 
po zrealizowaniu w ciągu dnia swoich artystycznych 
wizji. Kolejną pozycją do zwiedzania było Muzeum 
Mahoniu. Wieczorem  – zaproszenie do  chińskiej 

wioski (skansenu) od  Mr Luo Qiuxionga, bardzo 
ważnej osobistości w  Shenzhen. Podczas kolacji, 
z  pikantnymi daniami i  szlachetnymi trunkami, 
wysłuchaliśmy koncertu na chińskim instrumencie 
strunowym i śpiewu Yuan Linlin. Powrót do najwyż‑
szej klasy hotelu Mission Hills, w którym na ogół 
mieszkają tenisiści i golfiści (obok hotelu są pola 
golfowe i szkółka tenisowa prowadzona przez Borysa 
Beckera). W następnym dniu od rana zwiedzanie mia‑
sta i wybrzeża morskiego, skąd widać blokowisko 
należące do Hongkongu i efektownie prezentującą 
się panoramę ciągle rozbudowującego się Shenzhen. 
Po południu obieramy kierunek na lotnisko i stamtąd 
mamy odlecieć do Beijign (Pekinu). Rozszalała nad 
Szanghajem burza powoduje około siedmiogodzinne 
opóźnienie startu samolotu. Spędzamy te godziny 
w trójkę na kosmicznie zaprojektowanym lotnisku 
w Shenzhen. Wykorzystuję czas na fotografowanie 
i jestem zachwycony projektem tego białego lotniska, 
z migotliwymi ażurami na sklepieniach konstrukcji.

Shenzhen – centrum miasta 
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Do  Pekinu dolatujemy China Airline o  3.45. 
Nasz Dreamliner Lot‑u odleci do Warszawy dopiero 
ok.  10.00. Koczujemy kilka godzin na  kolejnym 
gigantycznym lotnisku. Mamy jeszcze do  Polski 
ok. 9 tys. km. Lecimy na wysokości 13 tys. m nad 
Ułan Bator, Syberią, Uralem, obok Moskwy, Mińska 
do Warszawy… W sumie w ciągu tygodnia przebyli‑
śmy ponad 23 tys. km…

Zadziwiający rozwój gospodarczy, ekonomiczny 
i  cywilizacyjny przeżywają współczesne Chiny. 
Ta część świata z kulturą i sztuką tysięcy lat wydaje 
się, że rozwiązuje trudne problemy bytowe swoich 
mieszkańców, a jest to populacja licząca podobno 
ok. 1,4 mld mieszkańców. Nie ukrywam, że jestem 
zachwycony chińskimi wielomilionowymi mia‑
stami, gigantycznymi osiedlami i  jakby wyjętymi 
z sennego marzenia wysokościowcami. O potencjale 
kraju i jego społecznym nastawieniu świadczą m.in. 
miejsca użyteczności publicznej. W Chinach zoba‑
czyłem fantastycznie i z niewiarygodną inwencją, 

nowocześnie i funkcjonalnie zaprojektowane i wyko‑
nane dworce kolejowe, lotniska, obiekty sportowe, 
centra muzyczne, teatralne, hotele, szybkie linie 
kolejowe, sieci autostrad i estakad. Delektowałem 
się bardzo smacznym, pikantnym jedzeniem.

Chiny to dzisiaj światowa potęga ekonomiczna, 
gospodarcza, cywilizacyjna i zdaje się militarna… 
Tamtejsze wyższe uczelnie artystyczne, instytuty 
i akademie sztuk pięknych (w Wuhan i Hangzhou) 
są otwarte na wszelkie nurty sztuki światowej. Chiń‑
czycy stali się bardzo kontaktowi i gościnni. Mają 
piękne muzea, galerie sztuki, centra dla artystów 
grafików i pawilony do odbywania warsztatów oraz 
rozległe kampusy wydzielone dla studentów… Jestem 
pod dużym wrażeniem rozwoju Chin i wszelkich prze‑
jawów cywilizacyjnego rozmachu. Zostałem auten‑
tycznie zaskoczony osiągnięciami i potencjałem tego 
wielkiego państwa…

Kraków, sierpień 2016 r.

Wioska chińska  
– skansen Shenzhen
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Stanisław Tabisz

Rozpoczynamy nowy, 199. rok (!) akademicki w Aka‑
demii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie! 
Skorygowaną liczbę kolejnych lat pełnienia edu‑
kacyjnej i  artystycznej misji naszej uczelni podaję 
nie tylko z  kronikarskiego obowiązku. Dzieje się 
to  po  zwróceniu uwagi przez prof.  Adama Wsioł‑
kowskiego na błąd w obliczeniach. Liczbę tę ogłaszam 
po szczegółowych wyliczeniach komputerowych pani 
kanclerz dr  Jolanty Ewartowskiej oraz po  konsul‑
tacjach z  profesorem Robertem Wolakiem, wykła‑
dowcą matematyki na Uniwersytecie Jagiellońskim. 
W efekcie tych wszystkich zaskakujących informacji, 
wyliczeń i  konsultacji muszę przyznać, że odkry‑
liśmy, iż o  jeden rok akademicki jesteśmy starsi, 
że trzeba pominąć w  liczeniu 198. rok, bo  gdzieś 
po  drodze przemijania historycznych lat nastąpiła 
pomyłka w liczeniu. Rozpoczynamy więc dzisiaj 199. 
rok akademicki w naszej uczelni, a znaczy to także, 
że jubileusz 200‑lecia krakowskiej asp przybliża 
się wielkimi krokami!

Szanowni Państwo! Otwierając rok akademicki 
2016/2017, chcę dzisiaj powitać ze szczególną rado‑
ścią naszych wspaniałych Gości.

Podsumowując okres ostatnich czterech lat dzia‑
łalności akademii, a był to czas mocno absorbujący 
w  pracy merytorycznej oraz inwestycyjnej władz 
uczelni, chciałbym gorąco podziękować tym osobom, 
które – przyjmując znaczące, strategiczne i kierowni‑
cze funkcje w kadencji 2012/2016 – przyczyniły się 
swoją pracą i zaangażowaniem do rozwoju akademii, 
do podnoszenia jakości kształcenia, rozwijania dzia‑
łalności artystycznej i naukowej oraz polepszenia 
materialnej infrastruktury wspomagającej procesy 
edukacji artystycznej. Dziękuję serdecznie za pracę 
w kadencji 2012/2016: prof. Piotrowi Bożykowi – 
prorektorowi ds. naukowych i współpracy z zagra‑
nicą, dr. hab.  Janowi Tutajowi, prof.  aSp  – pro‑
rektorowi ds. studenckich, realizującemu również 
obowiązki dotyczące promocji uczelni oraz częściowo 
działalności artystycznej. Dziękuję bardzo za pracę 
w minionej kadencji dziekanom wydziałów: prof. Pio‑
trowi Korzeniowskiemu  – dziekanowi Wydziału 
Malarstwa, prof.  Józefowi Murzynowi  – dzieka‑
nowi Wydziału Rzeźby, prof. Krzysztofowi Tomal‑
skiemu – dziekanowi Wydziału Grafiki, prof. Mar‑
cie Lempart‑Geratowskiej  – dziekan Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, prof. Beacie 

Szanowni Państwo! Prześwietni Goście! Drodzy 
pedagodzy, pracownicy i studenci Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie!

W y d a r z e n i e  S p e c J a L n e

Przemówienie 
inauguracyjne 
rektora
Rok akademicki 2016/2017
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Gibale‑Kapeckiej – dziekan Wydziału Architektury 
Wnętrz, prof. Andrzejowi Zięblińskiemu – dziekanowi 
Wydziału Form Przemysłowych, prof. Arturowi Tajbe‑
rowi – dziekanowi Wydziału Intermediów. Dziękuję 
serdecznie: prof. Jackowi Cuprysiowi – kierownikowi 
Środowiskowych Studiów Doktoranckich i jeszcze raz 
prof. Andrzejowi Zięblińskiemu – pełnomocnikowi 
rektora, przewodniczącemu Uczelnianej Komisji 
ds. Jakości Kształcenia. Dziękuję prof. Grzegorzowi 
Bilińskiemu za pracę nad zakończeniem starej inwe‑
stycji i rozpoczęcie nowej. Dziękuję pani kanclerz 
dr Jolancie Ewartowskiej oraz pani kwestor Danucie 
Baniowskiej za strategiczne, organizacyjne i finan‑
sowe, bardzo odpowiedzialne działania! Dziękuję 
kierownikom wszystkich działów administracji: pani 
Monice Maj (Dsp), pani Elżbiecie Mroziak (Dn), panu 
Krzysztofowi Tarnowskiemu (Dag), panu Grzego‑
rzowi Midurze (Di), pani Magdalenie Litewce (Biuro 
Rektora i Kanclerza), pani Jadwidze Wielgut‑Walczak 
(Biblioteka Główna asp), pani Małgorzacie Soko‑
łowskiej (Muzeum asp)… Dziękuję wszystkim bez 
wyjątku za wsparcie i współpracę w ciągu minionych 
4 lat! Jednocześnie bardzo proszę o dalszą współpracę 
i jeszcze większe wsparcie przez następne cztery lata 
w działaniach dla dobra całej akademii i godnego 
uczczenia jej jubileuszu 200‑lecia! To nasz wspólny 
jubileusz i wspólnie powinniśmy go przygotować! 

Tylko nie zostawiajcie mnie samego! Mam jednak 
nadzieję, że wszystko będzie, jak w sentencji łaciń‑
skiej, którą jeszcze raz powtórzę na końcu swojego 
przemówienia: „Quod bonum, felix faustum, fortuna‑
tumque sit!” (dla szczęścia, dobra i pomyślności nas 
wszystkich). Jesteśmy w akademii po to, aby służyć 
jej dziejowej misji, jej głównym ideom, a są to m.in. 
kształcenie młodych artystów sztuk pięknych, sztuk 
projektowych oraz konserwacji i restauracji dzieł 
sztuki; praca artystyczna i naukowa studentów oraz 
pedagogów; rozwijanie sposobów, metod i programów 
edukacyjnych; polepszanie infrastruktury material‑
nej akademii; a także wspieranie międzynarodowych 
kontaktów oraz otwarta wymiana osiągnięć i wartości 
z innymi uczelniami, a przede wszystkim ze sztuką 
i kulturą całego świata…

↑ prof. Stanisław Tabisz
Fot. Anna Szwaja
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W  tym roku akademickim 2016/2017 rozpo‑
czynamy 4‑letnią kadencję nowo wybranych władz 
uczelni. Społeczność akademii w kwietniu i maju br. 
wybrała ponownie na okres czterech lat swoich przed‑
stawicieli do pełnienia ważnych funkcji. Również 
mnie obdarzyła powtórnie zaufaniem w pełnieniu tak 
zaszczytnej i odpowiedzialnej funkcji rektora krakow‑
skiej asp. Dziękuję bardzo za ten zaszczyt i obiecuję, 
że będę wszystko nadal czynił, jak najlepiej potrafię, 
dla dobra krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, dla 
uświetnienia jej historycznego jubileuszu 200‑lecia, 
również dla jej edukacyjnego i artystycznego rozwoju 
oraz polepszenia warunków materialnych poprzez 
kontynuację rozpoczętych inwestycji.

Pozwolę sobie przedstawić Państwu nowo wybra‑
nych prorektorów krakowskiej asp oraz dziekanów 
wydziałów: dr hab. Bogdan Achimescu, prof. aSp – 
prorektor ds. naukowych i współpracy z zagranicą, 
dr hab. Jan Tutaj, prof. aSp – prorektor ds. studenc‑
kich, prof. Witold Stelmachniewicz – Wydział Malar‑
stwa, prof. Ewa Janus – Wydział Rzeźby, prof. Tomasz 
Daniec – Wydział Grafiki, prof. Marta Lempart‑Gera‑
towska – Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł 
Sztuki, prof. Maria Dziedzic – Wydział Form Prze‑
mysłowych, prof. Beata Gibała‑Kapecka – Wydział 
Architektury Wnętrz i prof. Artur Tajber – Wydział 
Intermediów.

Rozmyślając o naszej historii, snując plany na 
przyszłość, zdajemy sobie sprawę z tego, że jesteśmy 
małą, aczkolwiek niezwykle ważną cząstką środowiska 
akademickiego w Polsce i na świecie. Kształcenie arty‑
styczne nadal ma charakter elitarny i rzecz zrozumiała, 
że skalą swoją nie imponuje tak jak wielkie uniwer‑
sytety, uczelnie techniczne, górnicze, ekonomiczne 
czy pedagogiczne. Kształcimy artystów, projektantów 
i konserwatorów dzieł sztuki, a to zadanie jest bardzo 
zindywidualizowane, oparte na autorskich progra‑
mach i doświadczeniu naszych znakomitych pedago‑
gów. Od wielu już lat porównuje się sztukę do nauki 
i czyni starania o tzw. zrównanie rangi tych dwóch 
obszarów. Zdajemy sobie sprawę jako artyści, że sztuka 
jest jednak innym niż nauka sposobem doświadczenia, 
poznania i ekspresji ludzkiej, ale nie mniej ważnym 
i wpływającym zasadniczo na budowanie fundamentu 
jednostkowej i społecznej tożsamości różnych języków, 
cywilizacji i kultur. Doktor honoris causa naszej akade‑
mii, wybitny socjolog prof. Piotr Sztompka, tak do mnie 
kiedyś napisał: „Bo przecież nie mylę się chyba, że 
sztuka to też – tak jak nauka – forma dotarcia do sedna 
świata, do jego poznania – tyle że innymi niż nauka 
środkami, nie teoretycznymi i eksperymentalnymi, 
lecz emocjonalnymi, intuicyjnymi i estetycznymi”.

Z nieco bardziej frywolnym ujęciem tego pro‑
blemu zetknąłem się, czytając zbiór aforyzmów, 

Isaac Newton Archimedes prof. Andrzej Białas (fot. paU) Jan Cybis 
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którego część poświęcona była sztuce. Artysta malarz, 
kolorysta Jan Cybis stwierdził dość buńczucznie: 
„Sztuka ma  tę przewagę nad nauką, że nie musi 
niczego udowadniać”. Przyznam, że to dość śmiałe 
stwierdzenie, ale rzeczywiście udowadnianie w sztuce 
nie jest aż tak potrzebne, jak jest z gruntu nieodzowne 
i elementarne w nauce. Sztuka jest specjalną formą 
przekazu wizji świata oraz indywidualnej ekspresji 
opartej na podmiotowym przeżywaniu tego, co się 
artyście w życiu zdarza. Zatem źródłem sztuki jest, 
sądzę, pełne tajemnic i rozmaitości życie… Ważne 
są też emocje, intuicja, poczucie formy, umiejętno‑
ści warsztatowe wysokich lotów. Przysłuchując się 
wykładowi prof. Andrzeja Białasa, prezesa Polskiej 
Akademii Umiejętności, podczas „śniadania profesor‑
skiego” na dziedzińcu Collegium Maius Uniwersytetu 
Jagiellońskiego (w lipcu tego roku), zrozumiałem, 
że wszechpotężna nauka także ma  swoje granice 
i kończą się gdzieś jej możliwości udowadniania oraz 
obiektywnego potwierdzania. Profesor Andrzej Białas 
w wykładzie pt. Nauka boi się próżni opowiadał o tym, 
jak nauka (fizyka) przy wsparciu filozofii chce udo‑
wodnić istnienie bądź nieistnienie „próżni”. A próż‑
nia – jak to próżnia, można powiedzieć, że nie istnieje, 
bo nic w niej nie ma, a skoro jest niczym, to można 
stwierdzić, że jej w ogóle nie ma… W potocznym rozu‑
mieniu „próżny” – to człowiek leniwy i oddający się 

głupim przyjemnościom. Po części żartobliwy wykład 
profesora Białasa dotykał jednak pewnych krańców 
możliwości ludzkiej świadomości i doświadczenia. 
Zatem dobrze się stało, że jabłko spadło na głowę 
Newtona, a nie na jakiś inny, infantylny i ciemnawy 
łeb… Po tym fakcie powstało w 1687 r. dzieło Philo‑
sophiae naturalis principia mathematica, w którym 
Newton przedstawił prawo powszechnego ciążenia 
oraz prawa ruchu leżące u podstaw mechaniki kla‑
sycznej. Dobrze się stało, że w kąpieli Archimedes 
odkrył swoje podstawowe prawo hydro‑ i aerostatyki 
określające siłę wyporu. Zatem naukowcy i odkrywcy, 
z przyjemnością siadajcie pod jabłonią z dojrzałymi 
jabłkami oraz kąpcie się jak najczęściej, a artyści – 
korzystajcie z wszystkiego z fantazją i pełnym poczu‑
ciem wolności, bo nie musicie niczego udowadniać!

Po okresie wakacji zapewne wszyscy czujemy się 
wypoczęci i odświeżeni. Myślę, że z radością i nową 
perspektywą wracamy do swojej artystycznej uczelni 
i mam tu na myśli zarówno pedagogów, pracowników 
administracji, jak i rozproszonych po świecie stu‑
dentów. Sztuka obejmuje dziesiątki tysięcy lat ludz‑
kiej cywilizacji w różnych miejscach naszego globu. 
Jak zauważyliście Państwo podczas wakacyjnych 
podróży, stosunek ludzi do sztuki ciągle się zmie‑
nia, a czasami bywa komiczny. Jacek Cygan, genialny 
autor tekstów polskich piosenek, w swoim tomiku 

Artysta malarz, kolorysta Jan Cybis stwierdził dość buńczucz‑
nie: „Sztuka ma tę przewagę nad nauką, że nie musi niczego 
udowadniać”. Przyznam, że to dość śmiałe stwierdzenie, ale rze‑
czywiście udowadnianie w sztuce nie jest aż tak potrzebne, jak 
jest z gruntu nieodzowne i elementarne w nauce. Sztuka jest 
specjalną formą przekazu wizji świata oraz indywidualnej eks‑
presji opartej na podmiotowym przeżywaniu tego, co się arty‑
ście w życiu zdarza. 
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poetyckim Ambulanza z podroży do krajów śródziem‑
nomorskich napisał: „Stoję na bruku St. Tropez wśród 
tłumu wpatrzonego w eleganckie jachty rozpycha‑
jące się przy nabrzeżu […]. Stoję na bruku St. Tro‑
pez. Gdyby ktoś nagle z okien starych kamieniczek 
wyrzucił fortepian Chopina, nikt by pewnie tego nie 
zauważył. Tłum czeka na Joan Collins i Seana Conne‑
ry’ego. Nie ma już malowniczego portu z rybackimi 
łodziami, które malowali Signac, Bonnard i Matisse. 
Kino stworzyło St. Tropez. Kino zabiło St. Tropez. 
A jednak tli się jeszcze duch starych malarzy. Widzę, 
jak amerykański turysta chwali się przed żoną kupio‑
nym przed chwilą krawatem z wydrukowanym frag‑
mentem obrazu. Słyszę jego słowa: «Spójrz, kochanie, 
słoneczniki van Gauguina!»”.

Tradycyjnie po wakacyjnych przeżyciach i przy‑
godach witamy w akademii szczególnie gorąco stu‑
dentów I roku, którzy zdali pomyślne egzamin. Każdy 
student i absolwent pamięta te niezwykłe chwile 
zmieniające bieg jego losu, spełniające się życiowe 
marzenie, ten piękny początek studiów w wyjątkowej 
uczelni, w której studiowali wielcy artyści, tacy jak 
Wyspiański, Wyczółkowski, Malczewski, Mehoffer, 
Fałat, Weiss, Makowski, Czapski, Kantor, Nowosiel‑
ski, Wajda, Wejman, Mitoraj, Maciejewski i tysiące 
innych naszych profesorów i absolwentów, rozsia‑
nych po Polsce i świecie, odnoszących głośne suk‑
cesy. Każdy z Was, posiadając talent, jest już w jakimś 

stopniu wyróżnionym człowiekiem. Macie swoje 
ambicje, plany, pragnienia, projekty, wizje.

Niewiele ponad dwa miesiące temu odbyły się 
w Krakowie Światowe Dni Młodzieży. Kraków odwie‑
dził papież Franciszek. Nagle nasze miasto, spowol‑
nione i opustoszałe podczas wakacji, zaczęło tętnić 
życiem, radością i jakąś pozytywną energią czerpaną 
z wiary i wzajemnych relacji młodych ludzi, kolo‑
rowo ubranych, z flagami swoich państw, mówiących 
wieloma językami, przyjeżdżających ze wszystkich 
kontynentów, modlących się, śpiewających, medy‑
tujących, cierpliwie znoszących trudy pielgrzymo‑
wania, na przemian deszcz i przeraźliwe słońce… 
„Nie ma  nic piękniejszego niż kontemplowanie 
pragnień” – powiedział do milionów młodych ludzi 
w Krakowie papież Franciszek.

Wśród wielu przesłań i wypowiedzi papieża Fran‑
ciszka było i  to w oknie przy ul.  Franciszkańskiej, 
poruszające nas, społeczność dzisiejszej akademii, 
szczególnie: wolontariusz Maciej Szymon Cieśla, 
projektant identyfikacji wizualnej ŚDM i  ornatów 
do  celebracji mszy świętej, zmarł w  wieku 27 lat, 
chociaż walczył z  nagle wykrytą chorobą… Absol‑
went dwóch kierunków Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, mający w dorobku stypendia naukowe 
i  wygrane konkursy, rozpoczął pracę jako wolon‑
tariusz ŚDM, mówiąc, że zależy mu na  tym, aby 
Światowe Dni Młodzieży były przygotowane tak, żeby 

↑ Paul Signac 
Widok na port St. Tropez
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Polska nie musiała się wstydzić, żeby w elementach 
uroczystości i  przebiegu tych dni nie było u  nas 
kiczu i  zaściankowości. Najbardziej wstrząsający 
był jednak jego wpis na  Facebooku z  9 maja br.: 
„Jak szybko zmienia się życie i  priorytety… i  jak 
mamy najróżniejsze marzenia. Jedni marzą o karie‑
rze i sławie, awansie, nowej pracy, wielkim majątku 
czy nawet o tym, by największa impreza tego roku 
w  Krakowie (Światowe Dni Młodzieży) okazała się 
sukcesem… Ja od 150 dni marzę o jednym… Chciał‑
bym po prostu żyć”.

Szanowni Państwo! Drodzy goście, pedagodzy 
i  pracownicy Akademii! Drodzy studenci! Korzy‑
stajmy zatem twórczo i żarliwie z bezcennego daru 
życia, z tego niewyczerpanego źródła sztuki, jakim 
jest życie. Korzystajmy z wszelkich swoich predys‑
pozycji i  talentów. Rozwijajmy je  i  pomnażajmy 
swoje umiejętności. Twórzmy piękne i poruszające, 
mądre i uniwersalne dzieła, projekty, manifestacje, 
multimedialne obiekty. Ratujmy oraz konserwujmy 
dzieła stare i  zniszczone! Uczmy się sztuki, tego 
norwidowskiego „najwyższego rzemiosła apostoła” 
i szanujmy się nawzajem… Akademia Sztuk Pięk‑
nych w Krakowie stoi otworem dla ludzi mających 
wizje przyszłości, dla ludzi z wyobraźnią, inwencją, 
chęcią do pracy i szlachetnym sercem! Wyposażeni 
w pamięć i odwagę – będziecie, drodzy studenci, 
aktywnie uczyć się i tworzyć już teraz i w przyszłości, 

a akademia wam w tym z pewnością zawsze pomoże… 
Profesor Andrzej Bałanda, fizyk, powiedział bardzo 
prosto: „Jeżeli ktoś chce zajmować się nauką (analo‑
gicznie sztuką), to musi mieć podstawy, a podstawy 
zdobywa się na studiach”…

Nowy, 199. rok akademicki w Akademii Sztuk 
Pięknych im.  Jana Matejki w  Krakowie uważam 
za otwarty!
Quod bonum, felix faustum, fortunatumque sit!

Kraków, 4 października 2016 r.

Maciej Szymon Cieśla (1989–2016)

„Jak szybko zmienia się życie i priory‑
tety... i jak mamy najróżniejsze marze‑
nia. Jedni marzą o karierze i sławie, 
awansie, nowej pracy, wielkim majątku 
czy nawet o tym, by największa impreza 
tego roku w Krakowie [ŚDM] okazała się 
sukcesem... Ja od 150 dni marzę o jed‑
nym... Chciałbym po prostu żyć”.
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LLeSzek Sobocki
Artysta malarz, grafik, twórca environmentów, eseista, 
poeta. Urodził się 14 Xi 1934 r. w Częstochowie. W latach 
1953–1956 studiował na Wydziale Grafiki w Katowicach, 
w latach 1956–1959 na Wydziale Malarstwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Krakowie. Dyplom w pracowni prof. Wacława 
Taranczewskiego. W  latach 1959–1960 studiował na 
Wydziale Reżyserii w Państwowej Wyższej Szkole Teatral‑
nej i Filmowej w Łodzi. W 1965 r., wspólnie z krakowskimi 
malarzami: Maciejem Bieniaszem, Zbylutem Grzywaczem 
i Jackiem Waltosiem, założył grupę Wprost odnoszącą się 
w swej twórczości do ówczesnej sytuacji politycznej i spo‑
łecznej w socjalistycznej Polsce. Leszek Sobocki brał udział 
w 19 wystawach grupy Wprost (w latach 1966–1986), był 
uczestnikiem Ruchu Kultury Niezależnej. Mieszka i pracuje 
w Krakowie.

Najważniejsze nagrody: 1967  – Nagroda Krytyki 
Artystycznej im.  Cypriana Kamila Norwida, Warszawa, 
za wystawę Wprost; 1962 – Prix d’achat, 8 Biennale Grafiki 
w Lublanie; 1976 – i Nagroda Ministerstwa Kultury i Sztuki 
w dziale malarstwa, 6 Festiwal Sztuki w Warszawie; 1977 – 
ii Nagroda w Konkursie im. J. Spychalskiego w Poznaniu; 
1978 – Grand Prix Salonu Zimowego „Hommage Wyspiań‑
skiemu”, tpsp Kraków; 1981 – Grand Prix 2 Ogólnopolskiego 
Triennale „Prezentacja Portretu Współczesnego” w Rado‑
miu; 1983 – Nagroda Solidarności za twórczość malarską 
i graficzną; 1984 – nagroda zbiorowa Muzeum Archidiecezji 
Warszawskiej za wystawę grupy Wprost.

31 V 2016 r. Senat Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w  Krakowie na  wniosek Rady Wydziału 
Malarstwa i po wysłuchaniu laudacji przyznał tytuł 
doktora honoris causa Leszkowi Sobockiemu. Uro‑
czystość wręczenia dyplomu odbyła się 5 Vii 2016 r. 
w auli aSp w Krakowie.
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SL Szanowni Państwo! Drodzy Goście! Prześwietni 
pedagodzy i studenci krakowskiej Akademii Sztuk 
Pięknych!

Otwieram uroczyste posiedzenie Senatu i witam 
bardzo serdecznie wszystkich zebranych w auli, 
zaproszonych na to wyjątkowe spotkanie, a przede 
wszystkim witam niezwykle gorąco artystę mala‑
rza Leszka Sobockiego, promowanego w dniu dzi‑
siejszym doktora honoris causa Akademii Sztuk 
Pięknych im.  Jana Matejki w  Krakowie! Witam 
z należnymi honorami osoby bliskie oraz wiernych 
przyjaciół Artysty!

W y d a r z e n i e  S p e c J a L n e

Stanisław Tabisz

Wśród niewielkiej liczby wybitnych postaci obdaro‑
wanych przez naszą Akademię godnością doktora 
honoris causa są również artyści polscy. Leszek 
Sobocki, artysta malarz będący członkiem znanej 
i zaangażowanej społecznie Grupy Wprost, jest jed‑
nocześnie w pewien zagadkowy sposób artystą bardzo 
osobnym. Jego słynny obraz kojarzący się z legen‑
darną wystawą Polaków portret własny stał się istot‑
nym mieszkańcem naszej zbiorowej wyobraźni. Polak 
1979 – namalowany specjalnie na wielką wystawę 
Marka Rostworowskiego był swoistego rodzaju kamu‑
flażem i uniemożliwiał bezpośrednią, brutalną inter‑
wencję politycznej cenzury, ale jednocześnie otwierał 
osobistą identyfikację każdego z nas z nowo wybra‑
nym wtedy papieżem Polakiem, Janem Pawłem ii.

Malując ten portret, Leszek Sobocki stworzył coś 
w rodzaju hybrydy. Skomponował wizerunek papieża 
z podobizn własnej i Karola Wojtyły. Był to więc jego 
autoportret przeniknięty osobą Jana Pawła ii. A prze‑
cież tak odczuwały wtedy miliony Polaków. Nasza 
narodowa tożsamość zyskała pełną i mocną persona‑
lizację, a wizerunek świętej już przecież osoby stał się 
dla społecznej wspólnoty Polaków symbolem walki 
o wolność i świadectwem duchowej siły. Ta wolność, 
jak wiemy, nie przyszła łatwo. W dążeniu do tej wol‑
ności brał udział orężem swojej twórczości Leszek 
Sobocki. Na dramat naszego zniewolenia i upodlenia 
reagowała sztuka. W tamtych wymagających solidar‑
ności czasach sztuka wielu artystów powstawała przy‑
kuta, jak mawiał Albert Camus, „do galery historii”. 
To nie pięknoduchostwo, kosmopolityczny uniwer‑
salizm, ale bunt i walka o lepsze jutro i państwowe 
samostanowienie przyświecały takim artystom, jakim 
był i jest Leszek Sobocki. Obraz zatytułowany Polak 
1979 stał się świadectwem naszego doświadczenia 
historycznego i osobistego przeżycia tamtego czasu. 
Tę prawdę utrwaliło wybitne dzieło naszego krakow‑
skiego, promowanego dzisiaj Artysty…

Szanowni Państwo! Wielce Szanowny Doktorze!
Przywołując w innych już czasach pewne fakty 

z nie tak dawnej historii Polski, przybliżam także 
ten wielki obszar dla sztuki (w latach 80. XX w.) 
nazywany Ruchem Kultury Niezależnej, w którym 
odnalazło swoje miejsce i sens pracy twórczej wielu 
wspaniałych polskich artystów…
Kraków, 5 lipca 2016 r.

Doktorat honoris causa  
aSp w Krakowie  
dla Leszka Sobockiego
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↑
Leszek Sobocki
Polak 90 × 90 cm 
olej na płótnie, 1979  
wł. Mnk
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W y d a r z e n i e  S p e c J a L n e

Fragment laudacji wygłoszonej przez 
prof. Adama Brinckena podczas uroczystości 
nadania artyście tytułu doktora honoris causa 
asp im. Jana Matejki w Krakowie

ADaM Brincken

Praktycznie od zawsze materią artystycznej aktyw‑
ności Leszka Sobockiego jest omal każdy z języków 
sztuki. Jest rysownikiem i grafikiem. Malarzem, tym, 
co pędzlem na płótnie, ale i tworzącym asamblaże. 
Rzeźbiarzem budującym environment i komponują‑
cym swą wypowiedź z zespołów różnych części i mate‑
rii sztuki. Zestawiającym ze sobą dosłowny przedmiot, 
zakreślony papier, grafikę, niby‑obraz i naznaczony 
zjawieniem się czegoś obiekt. Jest wolny od jedynie 
słusznej konwencji. Sięga po takie bądź inne środki 
wyrazu, gdy ma na nie ochotę. Gdy zamiar domaga 
się formy i jednocześnie ma nadzieję unieść sens 
jedynie w ten, a nie inny sposób. Przeważnie pracuje 
cyklami. Dba o ich tytuły, a one czasem coś kamuflują 
lub tworzą konteksty. Pisze i rozmawia zawsze pełen 
niewyczerpanej energii. Komentuje rzeczywistość 
i siebie samego. Czyni to dosadnie… bo, jak pisze 
Danuta Wróblewska w katalogu do jego fascynują‑
cej wystawy Parawan w warszawskiej galerii Korde‑
garda w 1993 r., „Sobocki był zawsze twórcą osobnym 
i niezależnym od otoczenia. Niezbyt przywiązanym 

do warsztatu i rytuału malarskiego, uznający swoją 
«nieczystość» wynikającą z pomieszania środków, 
przywiązany za to do treści sztuki tworzonej, szukał 
i szuka dla siebie pobudek poza prostym horyzontem 
świata rzeczy. Nie zważa na wielki klaser, w którego 
przegródki wkłada się artystów, działa po swojemu. 

Laudacja  
dla Leszka Sobockiego

Prof. Adam Brincken
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Jest nadwyrazowym, literackim w swoich malarskich 
poczynaniach, gorączkującym od przeżycia, psycho‑
logii i historii malarzem krakowskim, bo tylko tam 
mógł się taki rozwinąć” […].

Powodów, by Senat Akademii przyznał Leszkowi 
Sobockiemu tytuł doktora honoris causa Akademii 
Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, było 
wiele i  to nie tylko te, co wyżej w daleko idącym 
pomniejszeniu zostały wymienione. Jednym z zasad‑
niczych dla środowiska akademickiego i artystycz‑
nego jednocześnie argumentów jest jakość i specyficz‑
ność wielkiego i tak różnorodnego dorobku artysty. 
Leszek Sobocki był i jest artystą wolnym, i to wol‑
nym z paroma wykrzyknikami. Sprawny warsztat 

malarza nie stał się mu nigdy „kamieniem u pędzla” 
poszukiwań formalnych czynionych po to, by własne 
malarstwo „uszlachetnić” czy, nie daj, Boże, uczy‑
nić „ładnym”. Leszek Sobocki wychodził i wycho‑
dzi poza jakąkolwiek przypisaną mu przez krytykę 
konwencję czy stylistykę. Malował, by  za  chwilę 
imitować propagandową wcierką absurd komuni‑
stycznej rzeczywistości, dramaty, tragedie i zbrodnie; 
malował, by sięgnąć po konceptualne i minimali‑
styczne wykresy, by udowadniać szare, codzienne 
konieczności i uwikłania; malował i tworzył obiekty 
przestrzenne, by dosadnie wskazać odpersonalizo‑
wanie człowieka; malował i tworzył environment; 
malował, wycinał i odbijał znaki – ideogramy spraw, 

→ Od lewej:  
Leszek Sobocki, 
dr hab. Piotr Korzeniowski

→ Od lewej:
Leszek Sobocki,  
prof. Stanisław Tabisz
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które domagały się od niego natychmiastowej reakcji; 
malował i pisał; malował i maluje portrety siebie 
samego, które są o nas wszystkich, naszej conditio 
humana. W takiej postawie postrzegać należy nie 
tylko wolność artysty, ale przede wszystkim dostrze‑
żoną przez niego z całą intensywnością rzeczywi‑
stość domagającą się artefaktu, zobrazowania, formy, 
sensu. Z tej perspektywy sztuka Leszka Sobockiego 
jest odkrywczą, awangardową, uwolnioną od jedynie 
słusznej konwencji aktywnością artysty. To ważne, 
by  w  czasach artystycznego i  pozaartystycznego 
chaosu wskazać młodym ludziom, także naszym 
studentom, postawę i  drogę otwartą, niezłomną, 
poszukującą i wyrażającą.
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W y d a r z e n i e  S p e c J a L n e

Leszek Sobocki

Jestem niezmiernie zaszczycony nadaniem mi tytułu 
doktora honoris causa przez uczelnię, która wycho‑
wała mnie na twórcę, dzięki przechowywanej tradycji 
ducha niepokorności.

Zajmę się pamięcią – to zdolność zachowywania 
w umyśle wrażeń doznanych – dźwigam ten bagaż, 
którego brzemię czuję i noszę, jakbym nie dostąpił 
grzechów odpuszczenia i wolnego sumienia uzyska‑
nia. Pamięć trzymana w  sobie i  wykorzystywana 
do prac twórczych nie tworzy historii. Historia może 
pamięć indywidualną wzmocnić lub wymazać, czyli 
to, co w przeżyciu zapisane, być może ma skazę nie‑
dopatrzenia – nie jest nauką dziejów. Jeśli w pamięci 
posługuję się zapamiętanym obrazem zdarzenia 
z  przeszłości, to  dzięki obiektywowi oczu emitu‑
jących na  wewnętrzy ekran zawidziane. Noszę ten 
materiał w sobie od dziesiątków lat, męcząc się przez 
natarczywość występowania w przypomnieniach.

Wykorzystując w pracach plastycznych zapamię‑
tane zdarzenie w obrazowaniu wewnętrznym, wywo‑
łuję wizję trochę nieostrą w szczegółach – jednak jest! 
Czyli mam powtórkę projekcji – widziałem, zapamię‑
tałem i stwarzam… co przeobraża się w reprojekcję, 
czyli powtórkę – powtórki. Oto widziadło tkwiące 
głęboko – widok jednak niewidziany skutkiem złu‑
dzenia zmysłów.

Był dzień 1942 r. Z tornistrem do szkoły. Na placu 
przed kinem tłum klęczących postaci z rękoma pod‑
niesionymi nad głowy. Wojskowy mówi:  „Keine 
Schule, zurück nach Hause!”. Jako siedmiolatek 
brak szkoły przyjąłem posłusznie, ze skrywaną rado‑
ścią. Nie potrafiłem zrozumieć, dlaczego ci ludzie 
klęczą w  otwartej przestrzeni na  twardym bruku 
bez osłony sklepienia świątyni i dlaczego mają coś 
z zachowań gimnastycznych. Mundurowy kazał im 
i mnie – posłuchaliśmy.

Pamiętam nieodpartą chęć darcia tapety ze ściany 
pokoju – korcił niedoklejony koniuszek i darłem go 
mimo próśb, ostrzeżeń. Skończyłem zapłakany ze zro‑
zumieniem niewłaściwego uczynku i braku posłu‑
szeństwa po fizycznej połajance. Czy ja wtedy w czas 
eksterminacji Żydów tarnowskich potrafiłem poddać 
ocenie te zdarzenia? Wojskowy był z nieznanej groźnej 

Wystąpienie z okazji 
nadania tytułu  
doktora honoris causa 
aSp w Krakowie

Magnificencjo, Czcigodny Rektorze,  
Dostojny Senacie, Szanowni uczestnicy  
tej uroczystości!
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sfery, ojciec wymierzył razy rodzinne. Czy to ukształ‑
towało we mnie wartość dobra– zła? Zastanawiam się, 
co mówiono w domu na temat widzianych zdarzeń, 
ogólnie – „znowu wieźli Żydów na pace odrutowanej”, 
„…ten młody Żyd piętro niżej sam się zabił gazem”. 
Jedno zdanie utkwiło w pamięci wypowiedziane przez 
matkę: „…czy wobec tego mam zmienić wyznanie?!”. 
Żydówka proponowała w drzwiach kupno karpia. 
Matka odmówiła: „Mogła pani przyjść w sobotę…”. 
„Pani, w sobotę nie mogę robić geszeft – święto!…”. 
„To mam zmienić wyznanie? Dziś ja mam święto – jest 
niedziela”. Ojciec: „Mogłaś kupić, zawsze przynosi 
świeże ryby, to stara kobieta… i Żydówka”.

Znajdujemy się w czasie nietypowym dla wyraże‑
nia osobistych emocji. Przejmując się dolą człowieczą 
wplątaną w zawiłości nieprawd, niesprawiedliwości, 
terroryzmu, w zależności od ciężaru podległości 
w każdym wymiarze – jesteśmy naiwnymi wyrazicie‑
lami trosk o człowieka porównywalnymi do pouczeń 
bezradnych rodziców. Tak, emocje ujawniaj wyłącz‑
nie na stadionie, w marszu aprobującym niegodziwe 
hasła transparentów, w wyznawaniu teistycznych idei 
zbieżnych z rządzącymi.

Teraz w praktyce wyrazowej posługującej się obra‑
zowaniem pomaga zestaw urządzeń elektronicznych, 

a nawet wyręcza osobnika mianującego się artystą. 
Komputer nie czuje bólu, empatii, choć ma plątaninę 
nerwów – elektro‑neuronów, a wypowiada się o jego 
skali, nie potępia sprawcy, bo nie potrafi ocenić etycz‑
nie, prowadzony przez operatora mającego schemat 
działań – nie dostrzega ofiary, jest obojętny. Artyści 
tradycyjni uformowani na wartościach pierwszych – 
prawda, współczucie, piękno – nie docierają do rdzenia 
widzianego świata; każde doświadczenie wizyjne nosi 
skazę reprojekcji. Ktoś, coś stosuje zasłonę powtarzal‑
ności – już nie widzisz natury rzeczy w jej gołym wyra‑
zie, jest przyodziana w narzucone lub stwarzana w pro‑
dukcji powtórzeń wielopowielonej. Pozostała ci własna 
struktura wewnętrzna wolna od ingerencji zewnętrz‑
nej. Czyżby? Szukasz wolności od tego narzutu, liczysz 
na siebie – wyławiasz potrzebne nietknięte trucizną 
prawomyślności przeobrażenia. Co znajdujesz? Odbi‑
cie zewnętrznego zamętu… i z tej zależności korzystasz 
twórczo, aby niezawinioną podległość zwalczyć.

Dodam: kończyłem Liceum Technik Plastycz‑
nych w Katowicach ze specjalizacją kamieniarstwo, 
w 1954 r. zdawałem egzamin w Akademii Sztuk Pla‑
stycznych w Krakowie na studia w filii tejże w Stali‑
nogrodzie na wydziale Grafiki Propagandowej. Sama 
nazwa mówi za siebie i mnie określa.

Leszek Sobocki 
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JanUsz KrUpiński

Nie na czasie, zupełnie nie na czasie jest ten tekst. 
Mentalność, dla której ambicją jest bycie „na czasie”, 
aktualność, sama płynie z czasem. Aktualne przemija.

Pytanie o to, co stałe, o to, co daje oparcie, nie jest 
kwestią teoretyczną. To nie rzecz sztuki, filozofii czy 
religii, pytanie to ma charakter egzystencjalny. Należy 
do pytań ostatecznych i… pierwszych – w mgnieniu 
chwili doświadczenia metafizycznego. Tam źródło 
aktu twórczego. Wobec pełni? Wobec pustki?

Sztuka a „rozumienie” czasu
W każdą teorię sztuki, co więcej, w każde pojęcie 
sztuki wpisane jest to  lub inne rozumienie czasu 
i jego znaczenia. Wpisane jest explicite, jawnie, ale 
zasadniczo implicite, to znaczy w sposób ukryty, z tła, 
milcząco przesądza. W teorię: tu myśl o roli sztuki, 
o jej uwarunkowaniach, o charakterze aktu twórczego, 
o charakterze doświadczenia dzieła, o przemianach 
w sztuce… W pojęcie: tu myśl o istocie sztuki, o tym, 
co odróżnia sztukę od niesztuki, w tym od pseudosz‑
tuki. W konsekwencji nie inaczej musi być na przykład 
z malarstwem, z tym malarstwem, które jest sztuką.

To  czy inne rozumienie czasu wpisane jest 
w  samą sztukę i  w  świat sztuki, określa praktykę 
artystyczną, wystawienniczą, muzealną, wydawni‑
czą, stypendialną, „politykę” kulturalną. A  wresz‑
cie wpisane jest w życie człowieka i losy ludzi, ich 
własne pojmowanie siebie.

Metafizyczny 
punkt 
archimedesowy.  
Sztuka, czas i wieczność

Kluczowe słowa
Sztuka, wieczność, doświadczenie metafizyczne, 
sfera duchowa, porządek ratio/idei, łaska twórcza, 
idea prawdy – to kluczowe pojęcia tego szkicu. Obok, 
w opozycji, ponadczasowość i aktualność, doświad‑
czenie naukowe i przeżycie, przetrwanie i zwycię‑
stwo, sfera materialna i psychiczna, porządek vis, 
siły, moc twórcza.

Emet – to, co daje oparcie
Ponad wszystkie, świętym świętych, słowo „prawda”. 
Idea prawdy: „słaba”, coś jest, jak jest i jakie jest. 
„Mocna”: prawdziwe jest, które jest.

Jak w hebrajskim słowie ‘emet, prawda. Niesie 
ono ze sobą to znaczenie: prawdziwe jest to, co daje 
oparcie, czemu można ufać. Co więcej, w słowie tym 
brzmi met, śmierć. Prawda i śmierć – razem?

W słowie ‘emet znajduje się etymologiczne źródło 
Amen.

Ból egzystencjalny
Czego dotyczą podejmowane tu rozważania, jaki pro‑
blem leży w ich punkcie wyjścia? Zaczynać należy 
od postawienia sprawy.

Czas. Obiektywnie rzecz biorąc: wszystko wydarza 
się pośród relacji, jest produktem zbiegu okoliczno‑
ści. Pojawia się, zmienia i ginie. Ono? Ono się poja‑
wia? Niczego nie ma, zanim się wydarzy. Tylko nic.

Czas płynie bezbrzeżnie, bezdennie, jego 
wiry pochłaniają. Każdy czas przemija. Zmiany 

I d e e  –  P o G L ą d y  –  I n t e r p r e t a c J e

Sztuka a „rozumienie” 
czasu
Kluczowe słowa
Emet – to, co daje oparcie
Ból egzystencjalny
Wieczność, dwa pojęcia
Słowa jako zaklęcia
Mentalność „projektu”
Kultura a kultury
Przeświadczenia a racje
Pociechy. Wobec 
przemijalności
Współczesność w umyśle
Poza kołem życia
Ideał siły i mocy
Geneza a prawomocność
Naturalistyczne pojęcie 
kultury
Naturalistyczne pojęcie 
piękna
Naturalizm pojęcia 
archetypu
Uniwersalny charakter 
sztuki?
Współczesność, aktualność
Kolonizacja mentalna
Wobec innego
Projekcja idei
Fikcja „Lascaux”
… człowieka    
„jaskiniowego”
Oś wieczności, krzyż 
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znikąd i donikąd, wszystkie przypadkowe, kapryśne. 
To odczucie człowieka. Dotyczy jego samego. Do bólu. 
Nawet jeśli to odczucie zataił, ukrył przed samym 
sobą, gdy je przemilcza, gdy gubi je, jak tylko może. 
Po zatopienie w wirach życia. Samozatracenie.

Egzystencjalny to  ból. Stąd poszukiwanie 
„ratunku”, pragnienie czegoś stałego, co trwa. Co daje 
oparcie. Czym miałoby być? Gdzie leżeć? W naturze, 
w kulturze? U ich rdzenia?

Natura – neutralna. W oczach, które przejrzały, 
znaczy to – obojętna. Asensowna. Prawa przyrody, 
chociaż najpewniej niezmienne, nie dadzą tu  żad‑
nego oparcia. To im wszystko podlega jak rozkładowi 
i  śmierci. Prawa kultury są inne? Wobec wielości 
kultur jeszcze nadzieja w  istnieniu pierwiastków, 
struktur wspólnych im wszystkim. Stąd poszuki‑
wanie tego, co trwa „od zarania”, „od zawsze”. Tam 
„ratunek”, tam oparcie, w  tym stałość? Czy tylko 
pociecha?

Ponadczasowość, nieustanna współczesność, 
ciągła aktualność nie są wiecznością. Tym bardziej 
życie chwilą, oddanie się jej. Wir Teraz zatraca, 
pochłania, pożera. Teza Wittgensteina jest zbyt 
aforystyczna, by Teraz, o którym w niej mowa, było 
czymkolwiek więcej niż takim zapomnieniem. „Jeśli 
przez wieczność nie rozumie się nieskończonego 
trwania w czasie, ale bezczasowość, wtedy ten żyje 
wiecznie, kto żyje w Teraz” (Ludwik Wittgenstein, 
Tractatus Logico‑philosophicus; teza 6.4311). Twier‑
dzę, to „Teraz” jest wyobrażeniem zatrzymania się 

w samym punkcie centralnym krzyża egzystencji, 
jak gdyby nic więcej nie było – w zapoznaniu tego, że 
punkt ów leży na linii czasu, pomiędzy przeszłością 
a przyszłością (to pozioma linia krzyża).

Nihilizm: bez tego, co wieczne, pozostaje jedno 
nic.

Kim jest człowiek, czym jest kultura, czym jest 
sztuka w odniesieniu do wieczności? W odniesieniu, 
czyli z myślą o tym, co wieczne, mocniej: w doświad‑
czeniu otwarcia wobec tego, co wieczne – w doświad‑
czeniu metafizycznym?

Wieczność, dwa pojęcia
„Wieczność”. W  jednym znaczeniu tego słowa 
wieczny to  nieprzerwany, trwały i  ciągły, i  nie‑
ustanny, bez początku i  końca, niekończący się, 
wiekuisty, niezmienny w czasie, obecny we wszyst‑
kich i  wszelkich czasach, ponadczasowy, dalej 
nieśmiertelny, a  wreszcie: „stąd do  wieczności”. 
Wieczność – po śmierci.

W  innym znaczeniu wieczność jest przeciwień‑
stwem czasu. Do tego, co istnieje w wieczności, nie 
odnosi się żadne z  powyżej wymienionych okre‑
śleń. Wiecznością nie jest nieprzerwane trwanie, 
powszechność, stałość, ponadczasowość, „zawsze”, 
„od  zarania dziejów”, „wiecznie to  samo” ani 
„wieczny powrót tego samego”. To co najwyżej próby 
wysłowienia przeczucia innego porządku niż ten, 
w którym żyjemy, czyli porządku vis, siły. To prze‑
czucia wieczności.

[Stanisław] Brzozowski sądzi, że jest to niedopuszczalna, tragiczna rezygnacja 
z ludzkiej dumy; jakieś okoliczności zewnętrzne, nierozumne decydują o tym, 
co mamy uznać za prawdę lub dobro; wartości poznawcze zredukowane zostały 
do tego samego poziomu co przelotne, zmienne, nienadające się na przedmiot 
sporu doznania przykrości i przyjemności. Świat wartości poznawczych pada 
razem z domniemaną wiecznością, „obiektywnością” czy samoistnością warto‑
ści estetycznych i redukuje się do biologicznej reakcji.
Leszek Kołakowski, Filozofia pozytywistyczna

egzystencji
Metafizyczny punkt 
archimedesowy
Mgnienie
Doświadczenie. Dwa pojęcia
Mistyka – porażenie  
i porwanie
Doświadczenie metafizyczne
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Propozycja terminologiczna: wszystko, co należy 
do wieczności w tym sensie, nazywać możemy „eter‑
nalnym” (łac. aeternitas wieczny). Co należy do czasu 
– „temporalne”.

Postacie, słowa jako zaklęcia. Retoryka kiczu
Kto mówi o wieczności, o metafizyce, ten ryzykuje 
na wiele sposobów. Łatwo nam popaść w pompatycz‑
ność. Podniosła poza, ceremonialny ton, nadęcie. 
Wzniosłość w istocie komiczna.

Każde ze słów może stać się zaklęciem, w ustach, 
w mowie, w myśli. Tym bardziej te donośne, wypo‑
wiadane na forum, któremu są bliskie. „Malarstwo!”, 
„Forma!”, „Artysta!”. Zapożyczone z  „wielkiego 
świata”, tym bardziej potężne. To „dowód” obycia, 
poziomu. Niezrozumiałe? Cóż z tego? Rzucane lekko, 
często za nieudolnymi przekładami, jak te: „działanie 
performatywne”, „myślenie projektowe”.

Nie inaczej w  sztuce: mroki, blaski, „święte” 
postacie, wielkie tematy uroczą. Samych autorów. 
Także tych, co  je  przeklinają. Kiczem są dzieła 
powstałe w kulcie, świętokradztwie czy kpinie.

Jeśli nawet którekolwiek ze słów skłonni jeste‑
śmy mieć za święte, przeklęte lub śmieszne, to nie 
ulegajmy samooczarowaniu. Magia słów i skojarzeń 
z nimi wiązanych… to gra pozorów. Powaga, wznio‑
słość, rytualność, z jaką używane są słowa, postacie, 
nie oznacza uczestnictwa w czymś wielkim, do czego 
jakoby miałyby się odnosić. Blisko pustosłowie, pusto‑
obrazie. Może im nic nie odpowiadać w rzeczywistości, 
albo też sensy, jakie z nimi wiążemy są poniżające. 
Psychologiczny efekt ich użycia kończy się na wzdęciu 
pysznego samopoczucia. Podobnie jest z pogardliwym 
rzucaniem słów, obsmarowaniem postaci – w poczu‑
ciu własnej wyższości. Magiczne użycie słów, form, 
postaci, takich jak np. „duch”, obywa się bez próby 
ich zrozumienia, ich, a to znaczy problemów, wyzwań, 
jakie podejmowano, wprowadzając je i myśląc nimi.

Mentalność „projektu”. Design i sztuka
Czy w istocie sztuka należy do porządku czasu? Jeśli 
ma się spełniać w biegu życia, odpowiedź jest jasna. 
Bez względu na to, czy dzieło nie tyle odpowiada 
na  aktualne oczekiwania, ile ma  tworzyć wizje, 
projekty życia, nowe programy życiowe. E. Cioran: 
wszelkie czynienie projektów i życie projektami jest 
znamienne dla „upadku w czas” (Emil Ciorana, Upa‑
dek w czas).

Aktualną formą upadku sztuki jest design. 
Wprawdzie design „podbija cały świat”, podbija 
„bębenki”, znalazł się w centrum i na piedestale życia 
współczesnego, kultury i mieni się mianem sztuki 
współczesnej – sztuką nie jest. Należy do życia, wpi‑
sany jest w koło życia, tym samym nie wykracza poza 
porządek czasu, porządek siły. Rzekome piękno jest 
tutaj powabem, urokiem, ukojeniem czy podnietą.

Triumf designu w kulturze współczesnej zbiega 
się z dominacją mentalności „projektu”. Zarażeni 
i porażeni tym artyści nie pozostają w tyle, czynią 
projekty, realizują projekty. „Kupili” już ideał design 
thinking.

Kultura a kultury, dwa pojęcia
Pojęcie kultury, normatywne, idealistyczne, nie obej‑
muje swoim zakresem tzw. kultury masowej, kultury 
niskiej, a nawet wysokiej (pojęcie kultury wysokiej 
równie sensownym czyni pojęcie kultury niskiej). 
Pojęciu kultury autentycznej odpowiada tylko liczba 
pojedyncza. Jedna jest kultura – jak jedna jest wiecz‑
ność, a czasy bywają różne. Kategorią kultury w tym 
znaczeniu jest wieczność. Akulturowość czy barba‑
rzyństwo są zaprzeczeniem tak pojętej kultury, kul‑
tury „autentycznej”. Kultura kończy się tam, gdzie 
zaczyna barbarzyństwo.

W kulturze uczestniczyć mogą także „obce inteli‑
gencje”. Kultura tworzy wspólnotę pozagatunkową, 
ponadgatunkową, poza‑ i ponadjednostkową, poza‑ 
i ponadosobową. Kulturze właściwa jest wspólnota 
ducha. Tak, to duchowość właściwa jest kulturze. 
Określa ją odniesienie do wieczności.

Pluralizm kulturalny, ideologia „multi‑kulti” 
opiera się na zaprzeczeniu, na odrzuceniu tej myśli, 
że kultura kończy się tam, gdzie zaczyna barbarzyń‑
stwo. Leszek Kołakowski zauważa, że „uniwersalizm 
kulturalny […] przeczy sam sobie, jeśli […] daje 
innym prawo bycia barbarzyńcami” (Szukanie barba‑
rzyńcy. Złudzenia uniwersalizmu kulturalnego). Z czym 
Kołakowski łączy barbarzyństwo? Z brakiem potrzeby 
„konfrontowania wszystkich możliwych racji”, z bra‑
kiem „umiejętności samokrytycznych”. Natomiast 
kulturę wiąże on z „wiarą”, iż takie wartości „powinny 
być krzewione”. Otóż odróżniając uniwersalizm kul‑
turalny od pluralizmu, wskazałbym na uniwersalny 
charakter idei konstytuującej kulturę – to jedna idea, 
jest nią idea prawdy. To pochodną jej przyjęcia jest 
zasada autokrytycyzmu czy możliwość dyskusji.
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Dodam, krytycyzm rzeczywisty sięga podstawo‑
wych założeń (w określeniu Poppera, framework, 
schematu myśli). Toteż „rachunek sumienia” nie jest 
(auto)krytycyzmem – dopóki „przykazania” są tylko 
schematami, jeśli uchodzą za oczywiste.

Natomiast przedmiotem badań kulturoznawstwa, 
nauk humanistycznych, historii, nauk historycznych 
są kultury, nauki zajmują się kulturami – bez prawa 
użycia tak wartościujących pojęć jak barbarzyństwo 
lub kultura autentyczna. Nie inaczej jest w  przy‑
padku historii sztuki czy religioznawstwa. Odnoszą 
się do sztuki i religii określonej przez kategorie tem‑
poralne. W nauce, zgodnie z jej istotą, jedynie moż‑
liwe do przyjęcia pojęcie kultury odnosi się do spe‑
cyficznych zjawisk zachodzących gdzieś i  kiedyś, 
do  zjawisk nieuchronnie historycznych, to  znaczy 
przemijających, wcześniej czy później. Bez cienia 
myśli o  czymś takim jak wieczność czy doświad‑
czenia metafizycznego. To  zupełnie nienaukowe… 
koncepcje. Na gruncie nauki obowiązuje zasada opi‑
sywalności i powtarzalności – toteż doświadczenie 
metafizyczne pozostaje jej obce.

Przeświadczenia, poglądy a racje
Jak to  jest w  przypadku tzw. mentalności współ‑
czesnej, innymi słowy, czy współcześnie dominuje 
myślenie, które „zna” tylko czas? Wraz ze scjenty‑
zmem, z definicji tego izmu, tak. To uznanie nauko‑
wego podejścia, naukowej perspektywy za wyczerpu‑
jącą, jedynie dopuszczalną. W ten sposób definiuje się 
też potocznie pojęty realizm. Tu światłość i trzeźwość. 
Aby jednak orzekać o popularności światooglądów, 
konieczne jest odwołanie się do badań statystycz‑
nych. Jakie mniemania, przekonania są popularne, 
jakie idee współcześnie są martwe… Takie ustalenia 
nie mają żadnego znaczenia dla rozważań tu pro‑
wadzonych. Obiektywna zawartość poglądów, pojęć 
i teorii dotyczących tych kwestii ma to znaczenie: 
kierują uwagę ku temu, czego są wyobrażeniami. 
Tam mają iść dociekania. Nie chodzi o zajmowanie 
się pojęciami, a tym, co one próbują pojąć (N. Hart‑
mann), co domniemywają.

Diagnozy typu „Bóg umarł”, „Malarstwo umarło” 
na płaszczyźnie intelektualnej czy ideowej nie mają 
sensu statystycznego, faktograficznego. To bez znacze‑
nia, jaki pogląd dominuje. Pytanie: jakie racje za nim 
stoją. Jakkolwiek dla życia, dla chwili teraźniejszej, 
dla przyszłości nie jest to bez znaczenia, że w duszy 

kogoś, ludzi jest lub nie ma miejsca na „malarstwo” 
czy „Boga”, a  ich poglądy, przekonania wpływają 
na kształt życia, mają praktyczne skutki (!) – to jed‑
nak na płaszczyźnie ideowej, w porządku ratio, żad‑
nym argumentem nie są statystyki. Tu sens diagnozy 
typu „Bóg umarł”, „Malarstwo jest martwe” racje 
znajduje w ideach, teoriach, pojęciach – tych, któ‑
rych diagnoza ta jest konsekwencją, lub tych, które 
są konsekwencją tej diagnozy. W centrum rozważań 
samo pytanie o pojęcie Boga lub pojęcie malarstwa, 
które miałoby być puste.

Pociechy. Wobec przemijalności
W kompetencji nauki w ogóle nie leży określanie 
egzystencjalnego znaczenia czasowości. Jednak prze‑
mijalność, przypadkowość boli również uczonych, 
przecież także są… ludźmi. Stąd wypływać mogą ich 
decyzje określające kierunki i tematy podejmowa‑
nych badań. Zdawać się może, że to nauka wskaże 
i odsłoni przed nami oparcie. Odkrywa przecież głę‑
bokie struktury duszy, zachowań, języka – na których 
wznoszą się wszystkie języki, życie duszy każdego 
człowieka… Autorytet, jakim się cieszy nauka, tym 
bardziej umacnia… Cóż, nauka nie daje żadnej pocie‑
chy, wielu w odkryciach nauki pociechę znajduje.

Pociechę wielu znajduje w odkryciach pierwiast‑
ków trwałych i powszechnych, obecnych we… wszyst‑
kich kulturach. Wspólnych im wszystkim. Obecnych 
od zarania, już to w czasach prehistorycznych, już 
to w kulturach archaicznych. Skoro wytwory najbar‑
dziej odległych czasów i miejsc potrafią nas zachwy‑
cać… W tym zachwycie utwierdza się myśl o tym, 
co zawsze aktualne, nieprzemijająco współczesne. 
(Nawet gdyby to już były tylko atawizmy?).

Pociechę dają dzieła sztuki narzucające lub pod‑
trzymujące poczucie oczywistości i samozrozumiało‑
ści świata i życia – po życie pozagrobowe. Ani cienia 
wątpliwości – samo umocnienie. Nie oznacza to, że 
artysta manipuluje ludźmi, że stawia sobie to za cel – 
sam wierzy w to, co przedstawia. Sam znajduje się 
i  siebie w  tym. Tak, powiedzieć wyraźnie należy: 
na takiej funkcji psychicznej polega kicz – zaspokaja 
potrzebę tego, co uniwersalne, ostateczne. Skostnie‑
nie, paraliż – podobnie.

Oto ideał takich marzeń: ponadczasowość.
Pociechą pewność istnienia wieczności. Przykła‑

dem takiej naiwności jest dewocja. Czysto psychicz‑
nego charakteru takich optymistycznych odczuć nie 
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wskazuje K. Jaspers, gdy pisze o przeżyciu „obecności 
wieczności: „Radość, jeśli nie jest li tylko pięknym 
wybuchem sił witalnych i nie znika wraz z nimi, prze‑
ciwnie, jeśli jest pewnością co do wiecznego źródła, to, 
dopóki istniejemy, wciąż jeszcze i znów jest możliwa 
w wypełnionym czasie obecnym” (Wiara filozoficzna 
wobec objawienia). Bez wątpienia, kto z doświadcze‑
nia metafizycznego wynosi odczucie pewności, ten 
jest naiwny, a nawet gubi jego charakter, jakim jest 
arrheton, niewysławialność, i thaumasein, zadziwie‑
nie. Użycie tu słowa „Tajemnica” także nie jest wolne 
od optymizmu i naiwności.

W odniesieniu do własnej osoby dla wielu pocie‑
chą jest… nadzieja, że nie zostaną zapomniani. Jak 
gdyby czyjeś nazwisko i dzieło było formą istnie‑
nia, życia. O, nie ma życia po życiu. Zresztą, zno‑
wuż to tylko rzecz przypadkowości – trafić się może, 
że zostaną postawione im pomniki, od ich imienia 
nazwane zostaną ulice, uwzględnią ich programy 
szkolne, muzea. To  przypadkowy udział w  cza‑
sie. W wieczności „uczestniczą” idee. Ale nie jest 
to ta wieczność, do której się jakoby dochodzi.

Z perspektywy doświadczenia metafizycznego 
wszystko, co dotąd zdawało się pociechą, okazuje 
się formą pokusy, uwiedzenia, okazuje się tylko 
ułudą, czyli… Odpowiedź Loyoli brzmi: to kusiciel 
(św. Ignacy Loyola, Opowieść pielgrzyma. Autobiogra‑
fia, 19). Pociechy zatrzymują na sobie – we wzrusze‑
niach i zachwytach.

Współczesność w umyśle i w „Muzeum Wyobraźni”
Wobec przemijalności... Pociechę zdają się nieść 
słowa filozofa. Pisze H.G. Gadamer: „Każde dzieło 
sztuki jest współczesne aktowi jego odbioru” (Prawda 
i metoda). Pokrewne temu jest przekonanie, odczucie 
słynnego artysty – wyrażone przez niego w rozmo‑
wie z A. Malraux. Picasso podkreślał, jak bliskie mu, 
jak współczesne są dawno powstałe dzieła, takie jak 
bożek z Cykladów czy Wenus z Lespugue. Malraux 
stwierdzająco pyta z kolei: „Dzieła, które pan kocha, 
współistnieją w  pana umyśle?” (André Malraux, 
Muzeum wyobraźni). Obiektywną, ponadjednostkową 
przestrzeń współistnienia dzieł różnych epok i kultur 
Malraux określa właśnie jako „Muzeum Wyobraźni”. 
Niewątpliwie różne epoki, różne kultury mają sobie 
właściwe Muzea Wyobraźni. Wyobraźni?

Jak sądzę, znaczy to  tyle, że z pewnych dzieł 
noszonych w pamięci czerpie wyobraźnia, (dalece) 
nieświadomie. To nie przebieranie, to nie dobieranie 
sobie. Im bardziej byłby to wybór, im więcej kaprysu, 
tym mnie przemawiałby rezultat takiej pracy – dzieło. 
Na tym polega, twierdzę, rola odniesień dzieła – dzięki 
nim, pośród nich, w kontekstach wyłania się sens 
dzieła. Dodać też trzeba, że w przypadku dzieła sztuki 
do takich odniesień należeć mogą nie tylko inne dzieła 
sztuki, ale inne wytwory człowieka i twory natury, 
zjawiska, zdarzenia, procesy. Widok nieba czymś 
wspólnym dla wszystkich? Kto nigdy nie widział łąki, 
nieba, gdy stoi wobec malarskiego pejzażu – widzi 

I na tym spacerze, na wąskiej przestrzeni o zmierzchu, na dachu Łubianki 
[więzienia], z widokiem na wieże Kremla, Bach, finał Pasji św. Mateusza. 
[…] jeżeli dusza ludzka może stworzyć taką harmonię, takie piękno, taką 
prawdę, taką siłę w takiej jedności inspiracji: jeżeli to istnieje, jaką efeme‑
rydą, jakim niebytem jest cała moc imperium? Ta moc, która wedle pięk‑
nej kolędy polskiej „truchleje” […]. Nie pomyślałem tego sobie w trakcie 
słuchania Bacha, bo ja w ogóle nie byłem wtedy „myślącym ja”, słuchałem 
[…]. Te dwadzieścia minut na dachu […]. Ile można zmieścić w dwudziestu 
minutach! Czasami główną część życia swojego.
W ogóle muzyka jest właściwym językiem filozofii… filozofii metafizycznej.
Aleksander Wat, Mój wiek
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pejzaż? W szczególnym wypadku do odniesień takich 
mogą należeć takie obiekty, drzewa, domy, jakie uka‑
zane zostały w obrazach malarskich lub poetyckich. 
Czy rolę takich odniesień mogą pełnić jeszcze dzieła, 
przedmioty, sceny, które właśnie okrzyknięte zostały 
mianem przeżytku, wydają się nieaktualne? Mimo sta‑
rej „szaty” niosąc coś zawsze aktualnego? Taki rdzeń, 
taki szkielet, takie głębokie struktury pojęte zostały 
jako praobrazy, archetypy. Jednak także one należą 
do porządku czasu.

Poza niszczącym kołem życia
H. Arendt, historyk idei, w ten sposób określa „kul‑
turę autentyczną”: wykracza poza krąg życia (praca, 
konsumpcja, wypoczynek, w  tym rozrywka), nie 
należą do niej przedmioty właściwe dla tego kręgu, 
środki. Toteż np. tzw. „kultura masowa” jest pseudo‑
kulturą. W centrum kultury, na jej szczycie Arendt 
widzi dzieła sztuki i piękno. Myli się ona, gdy pisze, że 
dzieła sztuki są dlatego „trwałe”, że nie ulegają zuży‑
ciu. Życie wszystko trawi – nie podlegają mu dzieła 
sztuki, gdyż nie mają życiowej racji istnienia. Co jest 
ich pozainstrumentalną racją istnienia? Arendt roz‑
poznaje: centralną wartością kultury jest piękno. 
Konsekwentnie powiedzieć należy: piękno auten‑
tyczne. O nim mówi „klasyczna” estetyka: warunkiem 
uczestnictwa w tym, co piękne, są bezinteresowność, 
bezcelowość, dystans i otwartość. Wniosek: wobec 
tego ignorancją, zawłaszczeniem, jeśli nie barbarzyń‑
stwem, jest funkcjonalne pojmowanie dzieł sztuki.

Ideał siły i mocy
To, co wieczne – ku temu aspiruje Sztuka – w oczeki‑
waniu. Ona nie przebija się ku temu, nie otwiera się 
przed nim i sama nie ma się za nie. Jeśli ono otwiera 
się przed człowiekiem poprzez obraz, to w mgnieniu 
łaski twórczej.

Natomiast sztuki żądają mocy.
Twórczość uchodzi za moc powołania do istnienia 

czegoś, czego dotąd jeszcze nie było, czegoś nowego, 
artysta opanowany takim ideałem pragnie mocy, chce 
być podobny Stwórcy. Niczym Stwórca. To znaczy swój 
ideał znajduje w postaci z religijnego mitu ex nihilo. 
Z „mitu”, gdyż w taką postać on nie wierzy (w ten 
sposób awangarda używa tradycji religijnej).

Gdy synonimem oryginalności jest to, co nowe, to, 
co inne? Ten ideał twórczości zamyka człowieka w gra‑
nicach czasu, natury, faktów (czyli tego, co uczynione, 

dokonane; facere znaczy czynić). Porządek, uniwersum, 
w obrębie którego działa wówczas sztuka, to porządek 
vis, siły. I ona niesie ze sobą kult siły. Tu należy także 
utożsamienie arcydzieła czy piękna z tym, co porywa, 
powala, zachwyca, wywiera wrażenie (wielkie), działa 
itd. To formy zniewolenia. Kryptozniewolenie polega 
na tym, że zniewolony nie jest świadom swego położe‑
nia, a nadto jest w nim szczęśliwy. „To zniewalające”. 
Nie inaczej z artystą o takiej mentalności. Na słowo 
„łaska” on uśmiecha się z politowaniem.

„Ideał mocy twórczej artysty” (określenia Maxa 
Ernsta) mieści się w porządku vis. Tu czas. Ideał łaski 
mieści się w porządku ratio…

Vis – ratio, facti – iuris, geneza a prawomocność
Wola mocy należy do porządku vis, przeciwna postawa 
aspiruje ku porządkowi ratio, racji‑zasady‑podstawy, 
rozumu. Kantowskie ujęcie tego rozróżnienia: quid 
facti?  – quid iuris?; inaczej questio facti  – questio 
iuris, kwestia faktyczności, pochodzenia, genezy 
i kwestia prawomocności. Otóż w pytaniu o znacze‑
nie czegoś pierwsze podejście wskazuje na warunki, 
sytuacje, w obrębie których, na skutek których to coś 
powstało, tu odwołanie się do przyczyn czy skutków. 
Iuris – tu poszukiwanie podstawy, zasady, uzasadnie‑
nia, prawa do istnienia czegoś (faktycznie mogłoby… 
nigdy nie istnieć). Pierwsze podejście ze swej natury 
wszystko ma  za  zrelatywizowane do  faktycznych 
zdarzeń, np. własności człowieka. Drugie pyta o to, 
co  transcendentalne, absolutne. O  to, co  nie jest 
podyktowane okolicznościami, skutecznością, ochotą 
czy upodobaniem.

Naturalistyczne rozumienie kultury
Być może to idealistyczne pojęcie kultury jest puste, 
to znaczy „ontologia”, którą ono zakłada, jest fał‑
szywa. Znaczyłoby to, że nie istnieje poziom bytu, 
który stanowiłby żywioł tak pojętej kultury – ułudne 
byłoby wyobrażenie, iż człowiek w  swej istocie 
tam należy, byłaby to tylko mrzonka samonobili‑
tująca się mianem metafizyka: fizis, czyli natura/
przyroda, meta, czyli ponad. Jeśli tak, to zgodnie 
z naturalistycznym pojęciem kultury okazuje się, 
że również gatunki zwierzęce mają swoje kultury. 
Równie dobrze jak o każdej kulturze ludzkiej można 
mówić o kulturach gatunków ewolucyjnie przedludz‑
kich, humanoidów, czy prehistotycznych odmian 
człowieka.
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Co  jasne, realista nie zaprzeczy temu, że wielu 
ludzi żyje wyobrażeniami czegoś poza i ponad fizis, 
naturą. Co  naturalne (!), możliwy jest przypadek, 
gdy kogoś porusza myśl o  tym, co  metafizyczne, 
duchowe, a  myśli takie, jak wszystkie fakty psy‑
chiczne, mają realne znaczenie, realne konsekwen‑
cje, spełniają liczne funkcje, nie tylko psychiczne, 
ale także reprodukcyjne czy społeczne. Myśli pojmuje 
jako siły.

To pozytywizm, „realizm” rozpoznaje, że człowiek 
stanowi kolejny gatunek zwierzęcy, wyróżniający się 
mnogością i złożonością swoich wytworów i dzieł. 
Gatunek zwierzęcy i  nic więcej. W  konsekwencji 
zarówno w przypadku człowieka, jak i innych zwie‑
rząt sztuka czy piękno są sprawą psychologii, nie 
ma przepaści pomiędzy psychologią jednych i dru‑
gich. To continuum. Ewolucja.

Naturalistyczne rozumienie piękna
Mają swą architekturę, swoje zdobnictwo, swoje 
muzykowanie, śpiewy, swoje rytuały altanniki, nean‑
dertalczyk, mają i ludzie. Co więcej, ci ostatni na ogół 
potrafią podziwiać produkt ptasich „móżdżków”, 
które ukształtowały się już tysiące lat temu (podziw 
ten znajduje wyraz np. w pełnym wzruszenia okrzyku: 
„Och, jak pięknie śpiewają”). Uczeni wskażą, że ćwier‑
kania i trele mają elementarne struktury, jakkolwiek 
tak archaiczne, bliskie człowiekowi, jego wrażliwości 
muzycznej i jego muzyce, w tym sensie nam pozostały 
współczesne. Wspólnota.

Radykalniej ujmując ową zbieżność, to stanowi‑
sko, naturalista rozpoznaje, że estetyka to w istocie 
sprawa neuroestetyki, i tyle. Tak zwierzęca to sprawa. 
Wspólnota i ponadczasowość okazują się neuronalne. 
Nie inaczej z socjobiologicznym rozwiązaniem pro‑
blemu estetyki i sztuki.

Naturalizm: kategorie naturalne bez reszty okre‑
ślają również człowieka i  jego świat. Wszystkie 
kategorie temporalne, a więc fizyczne, biologiczne, 
fizjologiczne, neurologiczne, psychologiczne czy 
socjologiczne. Piękno czy dobro, jeśli w ogóle „takie 
rzeczy” istnieją, mieści się w  owych kategoriach. 
Teoretycznie wykluczyć też nie można, że owe „rze‑
czy” mają się tak samo w przypadku zwierząt wszel‑
kich gatunków, że działa ten sam mechanizm. Są 
podobno przecież utwory Mozarta, które przyciągają 
uwagę krów i podnoszą ich mleczność. Cóż z tego, 
że nic nie słyszały i nic nie wiedzą o muzyce, nie 

inaczej z człowiekiem prehistorycznym, nie musiał 
mieć pojęcia o sztuce ani pojęcia sztuki, czyż nie?

Naturalista wyjaśnia: okrzyk „To piękne” ma rze‑
czywiste znaczenie, gdyż jest pochodny wobec jakiejś 
faktycznej struktury i  pełni rolę w  jej funkcjono‑
waniu. Schemat takiej struktury, np.  neuronalnej, 
wspólny jest wielu istotom, wielu gatunkom. „Obo‑
wiązuje” w  tych granicach. Nie trzeba podkreślać, 
że kto w ten sposób wyjaśnia np. stałość, wspólnotę 
lub powszechność piękna, ten odmawia mu statusu 
wartości absolutnej, transcendentalnej. Odmawia mu 
statusu wartości. Piękno ostaje się jako własność 
naturalna.

Naturalizm pojęcia archetypu
Szczególnym przypadkiem naturalizmu jest psy‑
chologia głębi. Jak głęboko sięgają C.G. Jung i jego 
szkoła? Mówią o zbiorowej nieświadomości i wska‑
zują na  obecne w  niej stałe struktury, pierwotne 
w stosunku do wszystkich kultur i epok. Te głębokie 
struktury określane były przez Junga początkowo jako 
„praobrazy”, a potem jako „archetypy”. Te struktury 
głębokie są siłą kształtującą działania i dzieła czło‑
wieka, w nich przyjmując konkretną postać, zależną 
od warunków danego miejsca i czasu. Jeden i ten sam 
praobraz może być czynny w wielu różnych obra‑
zach – czynny jako siła psychiczna autora, odbior‑
ców. Pewne warunki mogą nie dopuszczać pewnych 
archetypów do aktualizacji.

Archetypy to  powszechnik ludzkiej psychiki, 
a więc pośrednio to powszechnik wszystkich kultur. 
Ex definitione archetypy określają „głęboki sens” 
obiektów, zdarzeń, procesów kulturowych. W pojęcie 
archetypu wpisana jest też teza, że jeśli dany obiekt 
jest dla mnie niezrozumiały, tym samym archetyp 
jemu właściwy nie ożywia mojej duszy (blokada?). 
Zauważmy to  koło: archetyp–obiekt–archetyp… 
To zamknięty kołowrót psychiki. Na tym, na nim jako 
sile psychicznej, polega realność sensu obiektów. On 
redukuje się (!) do tego czynnika psychicznego. Gdzie 
otwarcie ku temu, co naprawdę jest? Jeśli pojąć arche‑
typy jako praobrazy (Eliade: „Obrazy”), to narzuca się 
pytanie o to, czego są obrazami?

Pojęciu archetypu, ex definitione, odpowiada 
myśl o  istnieniu praform właściwych gatunkowi 
ludzkiemu, powszechnych w  jego obrębie. Zna‑
mienne tylko dla niego czy wspólne z jakąś „obcą 
inteligencją”, bez różnicy, są tylko w  tym sensie 
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ważne, wspólne, zawsze aktualne. Nie mają znacze‑
nia transcendentalnego.

Uniwersalny charakter sztuki?
Teza o  uniwersalnym charakterze sztuki głosi, 
że ludzi wszystkich czasów i miejsc łączy sztuka. 
W swych podstawowych rysach sztuka jakoby jest 
jedna, niezależnie od specyfiki i charakteru kultur, 
ponad ich osobliwościami. Świadczyć ma o tym fakt, 
że „przemawiają” do nas dzieła powstałe nawet w naj‑
bardziej odległych miejscach i czasach. Nawet tych, 
gdzie nie było śladu myśli o sztuce („o!”). 

Czy sami nie powinniśmy być równie naturalni, 
spontaniczni, autentyczni jak… „dzicy”? Pierwotni 
nie prawią o sztuce, nie rozprawiają o czymś takim, 
nie definiują… ale przecież „można mówić prozą nie 
wiedząc o tym”. Naprawdę można tworzyć sztukę, 
żyć sztuką tylko w zupełnie spontaniczny sposób. 
Naprawdę? Miałaby wrodzony charakter, mamy ją 
w genach? A jednak…

Przyjęty sposób pojmowania sztuki wyznacza 
krąg i charakter obiektów, które będą tworzone, oraz 
postawę wobec nich przyjmowaną. Czy wolno nam 
sztukę sprowadzić do najmniejszego mianownika 
wspólnego nam wszystkim – ba nie będziemy mieli 
nawet świadomości, że to robimy, jeśli tak niskie 
byłoby nasze własne rozumienie sztuki – np. upa‑
trujące jej spełnienia we  wzruszeniu, zachwycie, 
podobaniu się itp.

Współczesność, aktualność
Przeświadczeniu o uniwersalnym charakterze sztuki 
sprzyja nasze własne poruszenie dziełami powstałymi 
w innych kulturach. Jak pamiętamy, „Dzieło sztuki 
jest współczesne aktowi jego odbioru” (H.G. Gada‑
mer). Jednak stwierdzenie to jest banalne (przynam‑
niej wzięte dosłownie i poza kontekstem). Banał, 
dziełem sztuki, np. malarskiej, nie są farby, pigmenty, 
przetarcia na jakiejś powierzchni (malowidła), ale to, 
co ukazuje się komuś kierującemu swe spojrzenie 
w stronę takiej powierzchni (M. Denis: „Malowidło 
zanim stanie się koniem… wcześniej jest układem 
farb…”). Malowidło jest względnie trwałe, ale obraz, 
jaki widział w nim autor, oraz to, jakie znaczenia 
związał z tym dziełem? Wobec tezy „Dzieło sztuki 
jest współczesne z aktem jego odbioru” narzuca się 
pytanie, w jakiej mierze jest ono korelatem i produk‑
tem tego aktu, jego charakterem. Aktualne w nim?

Bardziej poważny zarzut: czy dzieło sztuki 
jest tym, co się odbiera? W sztuce chodzi o dzieła, 
o sztukę? „Sztuka dla sztuki”, „czysta forma”, „świat 
sztuki”, „wolność artystyczna” to kilka haseł, przeko‑
nań wyznaczających zamkniętą enklawę, taki rewir… 
Przeciwstawny temu ideał: dzieło sztuki to miejsce 
otwarcia… Otwarcie wiedzie ku czemuś albo pozwala, 
by coś przyszło ku nam. To miejsce przejścia ku temu, 
co wieczne.

Kolonizacja mentalna
Na pozorach może być radość wyniesiona z odczucia 
pokrewieństwa naszej sztuki z najbardziej odległą. 
Dzieła powstałe w kręgu obcych kultur mogą ucho‑
dzić za bliskie nam. W ten sposób mogą być prze‑
żywane, a temu może towarzyszyć poczucie dumy: 
przekraczam swój krąg. Wątpliwość: czy nie mamy 
tu  do  czynienia z  oswojeniem, zawłaszczeniem, 
kolonizacją? Mechanizmy takich zawłaszczeń opi‑
sują pojęcia a priori, projekcji, obiektu znalezionego, 
ready‑made… W ten sposób rodzi się przekonanie, 
że sztuka w odczuciu i pojęciu np. Greka jest naszą, 
a jego pojęcie jakoby naszym… Blisko nieświadome 
postrzeganie jako dzieł sztuki obiektów, procesów, 
zdarzeń niebędących dziełami sztuki (powiedział‑
bym, to artyzacja, nieintencjonalna).

Eric A. Havelock wskazuje na  „manipulacje 
semantyczne”, jakim poddano pojęcia techne, poie‑
sis, mimesis, w efekcie których np. Platon jest jakoby 
teoretykiem sztuk, a obrazy, o których on mówi, rze‑
komo byłyby „dziełami sztuki w naszym rozumieniu” 
(Przedmowa do Platona). To przemoc intelektualna. 
Po prawdzie my w ten sposób świadomie nie mani‑
pulujemy, tylko sami wikłamy się w kręgu własnych 
pojęć.

Obiekty kulturowe niebędące dziełami sztuki lub 
naturalne postrzegane są jako obiekty artystyczne, 
dzieła sztuki. Obiekty naturalne postrzegane jako 
kulturowe, kulturowe jako naturalne… To pokrewne 
lub, postArtyzacja, kulturyzacja, naturalizacja.

Wobec innego
Radość z podobieństwa, pokrewieństwa duchowego, 
radość z rozumienia (się) usypia. Odbiera twórczy 
charakter spotkania z drugim. Podobnie gdy spotkane 
porusza nas (cieszy, wzrusza, zaskakuje, szokuje) jak 
ciekawostka, osobliwość, kuriozum, „czegoś takiego 
jeszcze nie było”… Inne pozostaje czymś osobnym.
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Twórcze spotkanie nie polega na przeniesieniu, 
skopiowaniu czegoś z innego, na udziale w innym. 
Twórcze ma charakter interpretacji, a przede wszyst‑
kim dyskusji. W dyskusji nie chodzi o poznanie, usta‑
lenie tego, co „mówi” dane dzieło, a o to, o czym ono 
mówi, chodzi o przybliżanie się do prawdy – jak się 
ma rzecz domniemywana… Wtedy zrodzić może się 
myśl, wizja „trzecia”, przekraczająca horyzont tam‑
tego dzieła jak i mój własny. Nie chodzi o „zlanie się 
horyzontów” (jak to utrzymuje Gadamer, autor dzieła 
o tytule… Prawda i metoda), ale wyjście ku temu, 
co naprawdę jest. Poza to, co gdzieś i kiedyś, poza to, 
co zawsze lub powszechnie się jawi czy istni.

W poszukiwaniu prawdy ani nie chodzi o podo‑
bieństwa, ani o zachowanie różnic (tożsamości). Pod 
warunkiem tym właśnie, że przyjmiemy ideę prawdy. 
Duch prawdy to jedyna stała. Ustalenie tego, jakie 
jest inne stanowisko, co głosi, mówi, ani nie jest 
celem dyskusji i interpretacji, ani nawet środkiem 
na ich drodze (błędne jest twierdzenie R. Ingardena, 
że uprzednie poznanie poglądów innego jest warun‑
kiem rozpoczęcia dyskusji – nawet w jej toku, czy jest 
możliwe?). Ustalanie tylko ustala, zamraża.

Ustalenie tego, jaką myśl zawiera jakieś dzieło, 
przeniesienie czyichś myśli w obręb własnych, moż‑
liwe jest wówczas, gdy dzieło, ku któremu się kieru‑
jemy, opiera się na tych samych założeniach co nasze. 
Innymi słowy, wówczas w tych granicach, w jakich 
podzielamy te same schematy myślowe (K.R. Popper, 
Mit schematu pojęciowego). W takiej sytuacji dyskusja 
i interpretacja są zbędne. W takim spotkaniu tylko 
utwierdzamy się w tym, czym jesteśmy. Spotkanie nie 
jest wyzwaniem – usypia. Obcy jest mu duch (samo)‑ 
krytycyzmu.

Projekcja idei
Czy naskalne wyobrażenia człowieka jaskiniowego, 
np. z Lascaux, dla niego w ogóle były malarstwem, 
jedną ze sztuk? Sztuk, co to miałoby znaczyć? Sztuk, 
czyli umiejętności (starożytność i  średniowiecze 
tu lokowały malarstwo, jako techne, jako ars)? Sztuk, 
to znaczy jako jedną z trzech arti del disegno (rene‑
sans, kiedy to ze względu na kategorię disegno po raz 
pierwszy uznano pokrewieństwo malarstwa, archi‑
tektur i… dziedziny, która dopiero w renesansie się 
wyłoniła, a to mianowicie rzeźby)? Sztuk, to znaczy 
dzieł, których istotą jest piękno (beaux arts, „sztuki 

piękne” wyłaniają się w Xviii w. wraz ze swoim poję‑
ciem)? I dalej…

Jeśli malarstwo jest sztuką, to znaczy? W sensie 
techne sztuką jest malarstwo pokojowe. Jednak każde 
z tych pojęć („sztuki”), techne, arti del disegno, beaux 
arts ma tę konsekwencję: kto maluje, wcale przez to nie 
jest artystą (nie inaczej w przypadku muzyki, tańca 
itd.). Udział w „działaniach artystycznych” nie czyni 
artystą (artysta z Australii, Robert Henderson, zaan‑
gażowany w programy artystyczne realizowane z więź‑
niami: „Not everyone’s an artist, but all prisoners 
would benefit from practising art”, „The Guardian”).

Ideał, który przenosi pojęcie sztuk pięknych 
(pojęcie piękna jako wartości samodzielnej, niein‑
strumentalne) bądź sztuki czystej (jako autonomicz‑
nej dziedziny), ma te konsekwencje: sztuką nie jest 
malarstwo, które/gdy: dekoruje, upamiętnia, glory‑
fikuje, wychowuje, cieszy, „rozrywkuje”, gdy pełni 
funkcje – magiczne, religijne, polityczne, edukacyjne, 
jakiekolwiek.

Nie możemy lekceważyć znaczenia słów i pojęć 
dla naszego sposobu postrzegania, odczuwania 
i rozumienia tego, do czego się odnoszą, a tym bar‑
dziej dla pojawienia się i istnienia wytworów czło‑
wieka, obiektów i dziedzin kultury, Szekspir się myli, 
róża nie „pachniałaby tak samo, gdyby nosiła inne 
imię”, słowa wpływają na to, jak postrzegamy rzeczy. 
Teza „Można mówić prozą, nie wiedząc o tym” zrów‑
nuje mowę z faktami naturalnymi (można być nie‑
przytomnym, nie wiedząc o tym). Kto ma już pojęcie 
o tym, że mówić w taki a taki sposób to mówić prozą, 
ten trzyma się prozy, nie miesza gatunków, mówi 
inaczej. Pojęcia definiują, czyli wprowadzają roz‑
różnienia (w angielskim definition żywe jest to zna‑
czenie „rozdzielać”). Pojawienie się słowa nie tylko 
wnosi świadomość odrębności jakiejś dziedziny, jej 
tożsamości (jak zauważa R.C. Collingwood), ale wła‑
śnie ustanawia te dziedziny! Poczynają się w i wraz 
ze swym pojęciem.

Fikcja „Lascaux”
Brutalne formy zawłaszczeń kulturowych stanowią 
zabiegi, którym poddano tzw. „malarstwo jaski‑
niowe”. Wkrótce po  odkryciu Lascaux jaskinie 
udostępniono „publiczności”. Z  czasem przyjęto 
restrykcyjne zasady dostępu do takich miejsc (nar‑
rator słynnego filmu z dumą mówi, ile to przeszkód 
pokonał). Tam, we wnętrzu pradzieła oglądane są 
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jakoby „na własne oczy”, „na żywo”. Tymczasem 
to najbardziej rzucający się w oczy element agresji 
i  zawłaszczenia: światło elektryczne. Pomyślałby 
ktoś, że w nim widzimy nawet lepiej niż sami „jaski‑
niowcy”… Zawłaszczenie sięga dalej i dalej. Poprzez 
sam ten fakt, że są… oglądane! I to oglądane w ten 
sposób, w jaki czyni się to z malowidłami ekspo‑
nowanymi w salach wystawowych, w taki sposób, 
jak to się dzisiaj odnosi do obrazów, do dzieł sztuki. 
Ogląda się je jako dzieła sztuki. Podobnie funkcjonują 
one w fotografiach i obrazach filmowych. A przecież 
to nowe jakości, postaci i dzieła. Efekty oświetlenia, 
produkty kadrowania. Wtłoczone w te czy inne nar‑
racje, inscenizacje i dramaturgie. Przykładem jest 
rozdęte do granic filmu pełnometrażowego dzieło, 
w  którym napięcie budowane przez ciąg odsłon, 
jakoby uchylania krok po kroku rąbka „tajemnicy”, aż 
po splendor światła reflektorów. Pseudogłębie i kicz. 
Roztkliwienie. Widzowie omamieni – zachwyceni.

Porzucić spojrzenie oczyma  
człowieka „jaskiniowego”
Człowiek „jaskiniowy”. Jaskinia. Jak to  było? 
W naszych wyobrażeniach – jak mogło to być?

Oni widzą w  migoczącym świetle ognisk czy 
żagwi. Widzą poprzez sfumato unoszących się dymów, 
być może przez załzawione oczy, jak w  gorączce, 
rozpaleni, przyćmieni, podczadzeni. W półmroku, 
we „mgłach” zwidów, w mrowiących się blaskach 
i  cieniach, z przepaści mroku majaczyły im (się) 
jelenie? Urastały w  ich złaknionych, przejętych, 
a może zlęknionych spojrzeniach. Nie patrzyli okiem 
„odbiorcy”, ale okiem myśliwego, łowcy? Pożądli‑
wym, a może „bogobojnym” okiem.

Malowidła były wtedy elementem scenografii, 
żywego teatru, w którym odgrywali swe (święte?) 
przeznaczenie? Wierzyli, że dzięki tej praktyce oddzia‑
łują na zwierzę, w ten sposób zmuszają je, by samo 
im uległo? Faktycznie nieświadomi tego sposobili się 
do czekającego ich zadania, dzięki tej praktyce osią‑
gali stan wewnętrznego skupienia, skupienia ener‑
gii? „Malarstwo” byłoby wówczas elementem magii 
(jak to odnotowuje Eliade, magia nie działa na swój 
przedmiot, ale na samego maga). Byłoby elementem 
wydarzenia (happening), ich „instalacji”?

My  jesteśmy jak oni, każdy z  nas jest „jaski‑
niowy”. To w stanie takiegoż omamienia Platon roz‑
poznaje codzienny los każdego człowieka… i opiewa 

przemianę (w) duszy, kiedy przypadkowość takiego/
tego życia i świata zostaje rozpoznana (Platon, Pań‑
stwo). Jakkolwiek położenie człowieka się nie zmienia 
(„jaskinia”, vis), to odtąd ożywia go i wewnętrznie 
uwalnia myśl o Rzeczywistości, gdzie, powiedział‑
bym, Światło nie jest już światłem cieni.

Platon: „odtąd płonie w duszy światło, samo sie‑
bie podsycając” (Platon, List siódmy).

Sceptyk: światło to nie jest czymś więcej niż myślą 
o Świetle, tęsknotą za Nim. Optymistyczny sceptyk: 
możemy się do niego zbliżać. G. Bruno: nie inaczej, 
jak „tylko cieniem” (Giordano Bruno, cyt. za G. Herlin‑
giem‑Grudzińskim, który przytacza je z myślą o twór‑
czości malarza „nieustannego zmagania się światła 
z cieniem”, Caravaggio – G. Bruno był współczesny 
Caravaggiowi).

Jak sądzę, powiedzieć, że wtedy człowiek zapo‑
mina o swej walce o przetrwanie, to wciąż jeszcze chy‑
bić. Zapomnienie łagodzi trudy życia. Wraz z doświad‑
czeniem metafizycznym człowiek porzuca porządek 
vis i czas. Racja nie jest po stronie tych, co wygry‑
wają… ani po stronie przegranych – w porządku vis 
nie ma racji, są tylko siły.

Racja nie jest po stronie tych, co wygrywają… ani 
po stronie przegranych. Człowiek, który to wie, gotów 
jest do śmierci, może już umrzeć. Przykład? Aleksan‑
der Wat na dachu sowieckiego więzienia na Łubiance 
słyszy, „płynący” z głośników utwór Bacha. Nie, nie 
słuchał subtelności muzyki. Swe doświadczenie pró‑
buje opisać Cz. Miłoszowi (Mój wiek). Próbuje opisać 
to, czego nie sposób przekazać. Odtąd wraz z tym był 
już wolny. Nic to, jeśli imperium podbije cały świat.

Oś wieczności, krzyż egzystencji
W aparacie pojęciowym Eliadego religioznawcy znaj‑
dują się struktury typu axis mundi i coincidentia oppo‑
sitorum. „Oś świata”, „jedność przeciwieństw”. Ich 
symboliczne postacie znajduje w różnych religiach 
różnych czasów i miejsca (jeśli uznać je za element 
istoty religii, wtedy – z definicji? – występowałyby 
we wszystkich religiach). Najpewniej są to formy 
archaiczne, a przez to dowodzące naszego prastarego 
pochodzenia – skoro występują i dzisiaj. Czyż jednak 
nie są tylko atawizmem? Czyż jednak nie są tylko 
pierwiastkiem właściwym dla conditio humana, kon‑
dycji człowieka? Przecież nie są niczym wiecznym, 
są wyrazem pragnienia wieczności. Oś świata jest 
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symbolem położenia człowieka… pragnącego udziału 
w tym, co wieczne. „Nieba”.

„Oś świata”, powtórzę, niesie myśl o tym, co powy‑
żej, wyraża pragnienie nieba. Wieczności.
Znak krzyża podobnie, ryty, rysowany czy zbity (jak 
ten na Golgocie). Linia, „belka” pionowa jest prze‑
cież osią wieczności, pozioma – osią czasu. Z punktu 
przecięcia, czyli tu i teraz, cztery kierunki. Ku temu, 
co poniżej, i temu, co powyżej. Ku temu, co było, 
i  temu, co  będzie. Krzyż symbolizuje położenie 
człowieka, „kondycję ludzką”. Unaocznia, że losem 
człowieka jest rozdarcie pomiędzy parami przeciw‑
stawnych stron oraz rozwarcie pomiędzy tymi dwoma 
osiami. To „ukrzyżowanie”. Dlatego w kondycję, w los 
człowieka wbite jest cierpienie.

Metafizyczny punkt archimedesowy
„Dajcie mi  punkt podparcia, a  poruszę Ziemię”. 
To słynne zdanie Archimedesa, starożytnego badacza 
fizis, natury, odkrywcy wielu praw mechaniki. Stąd 
myśl o Punctum Archimedis.

Ten punkt, dzięki któremu Ziemia mogłaby zostać 
podniesiona ku niebu, człowiek ku temu, co powyżej, 
leży w samym sercu człowieku. Nie ma substancji. 
To myśl o tym, co wieczne.

Jeśli nawet pojęcie wieczności byłoby puste, jeśli 
domniemaniu zawartemu w  tym pojęciu nic nie 
odpowiada, to pozostaje pytanie, czy mimo wszystko 
nie stanowi ono dostatecznego i jedynego warunku 
człowieczeństwa człowieka. Bez tego pozostaje tylko 
cząstką natury, pogrążony w porządku sił. Nic więcej 
nie mówi już to stwierdzenie, że w tym domniemaniu, 
przy tym założeniu, w tej myśli leży cała godność 
człowieka. W naturze, w porządku vis, siły nic takiego 
jak godność nie istnieje.

Jakkolwiek sceptyk, ironista demaskuje: To 
prawda, czas płynie aż do bólu. Słowo „wieczność” 
jest wynalazkiem człowieka, środkiem uśmierzającym, 
rodzajem antidotum, formą ucieczki. To tylko wymysł 
niosący pociechę, podobnie jak każda nadzieja.

Gdy idea wieczności przestaje być tylko pojęciem, 
gdy istni duszę człowieka – ten czeka. Czekanie, z nim 
uważność, otwarcie… Ale bez oczekiwania czegoś, 
nawet bez przeczucia. Wielokrotnie to wskazywano 
w tekstach poświęconych mistyce bądź kontempla‑
cji: kto przeczuwa, kto oczekuje na coś, spodziewa 
się, poszukuje czegoś, dąży do, ten ma już pojęcie 
tego. Kolokwialnie: to w głowie już się mu mieści. 

Natomiast w akcie twórczym przychodzi, pojawia 
się… coś? O nie, to nie żadne „coś”. Otwiera się Inne.

Dewotyczny jest tytuł książki T. Mertona Poszukiwa‑
nie Boga. Natomiast S. Weil podkreśla, że tylko oczekują‑
cym może być dane. Pisze Oczekiwanie Boga. Nie za wiele 
to powiedzieć „Boga”? W każdym razie pozostaje: „Ocze‑
kiwaniem jest sztuka” (Simone Weil, cs 100).

Mgnienie
Mówimy o  chwili doświadczenia metafizycznego. 
Chwila wciąż pozostaje kategorią czasu, podobnie 
jak moment, okres, proces, a także teraz i Teraz. Kate‑
gorie temporalne nie określają tego, czego doświadcza 
człowiek w doświadczeniu metafizycznym – ono nie 
ma charakteru czasowego.

Chwila? To  nie tyle chwila, ile raczej mgnie‑
nie. Pierwiastek, rys, moment otwarcia obecny jest 
w mgnieniu, W mgnieniu oka coś się pojawia komuś. 
W mgnieniu widzenie, moment przebłysku, oświece‑
nia, illuminatio, fulguratio… Światło.

Mgnienie. Blisko niemieckie Augenblick. Tym sło‑
wem myśli K. Jaspers. W polskich przekładach Augen‑
blick oddane jest słowem „chwila”. Czytamy: „Chwila 
jest jedyną w swoim rodzaju obecnością wieczno‑
ści – w odróżnieniu od znikającego momentu «teraz», 
który zawsze tylko upływa i odchodzi” (Wiara filo‑
zoficzna wobec objawienia). Chwila? Ten przekład 
nie jest trafny. Nie jest zgodny z istotą myśli autora. 
Tłumacza to jedno usprawiedliwia: treść dzieł jest 
przedmiotem sporów, dociekań, interpretacji, trudno 
oczekiwać, aby tłumacz „co zdanie” miał się zdoby‑
wać na głębsze studium. Interpretuje tylko w pew‑
nych granicach (M. Heidegger: „Każdy przekład jest 
jakąś wykładnią”). Jednak w Augenblick aż „krzyczy”: 
Augen, oczy, Blick, wejrzenie.

Zastrzec należy, że w wyrażeniu „moment mgnie‑
nia” słowo „moment” użyte jest (również) w zna‑
czeniu bliskim tym słowom: „pierwiastek”, „rys”, 
„cecha”, „własność”… Tak jak mówimy, że czemuś 
właściwe są pewne momenty.

Doświadczenie. Dwa pojęcia
Określenie „doświadczenie” użyte jest tutaj z braku 
trafniejszego. Przyjęte w  nauce znaczenie słowa 
„doświadczenie” jest niezgodne z naturą doświad‑
czenia metafizycznego. Empiria (!) naukowa: coś jest 
uczynione przedmiotem doświadczenia, przeprowadza 
je, poddaje eksperymentom, mierzy. Człowiek widzi 

Wiadomości asp /7534



w świetle swego umysłu, pojęć, teorii, wyobrażeń – one 
dalece uprzedzają, nastawiają, z góry przesądzają…

Bez możliwości powtórzenia doświadczenia, eks‑
perymentu, bez wskazania procedur postępowania 
im właściwych, bez metody – nie ma mowy o nauce. 
Natomiast charakterystyki doświadczenia metafizycz‑
nego mówią o czymś, na co nie ma przepisu, reguł, 
co jest niewysławialne, dane może być komuś, kto 
osobiście jest zaangażowany w nie, jest nieobojętne 
dla niego samego, a zarazem otwiera się na coś, co ani 
tu, ani tam, co nie kiedyś. To nie oglądanie czegoś, 
to nie przyglądanie się, to nie kontemplacja.

Mistyka – porażenie i porwanie
Doświadczenie metafizyczne nie jest stanem opano‑
wania przez Ducha (tym mniej przez duchy). Jeśli 
mistyczne jest doświadczenie człowieka, który znaj‑
duje siebie w rękach Boga, który słyszy głos Boga 
przemawiającego przez niego, którym zawładnęło 
słowo Jego, nim będzie mówił do  innych, spisze, 
objawi – ma ono charakter zniewalający. Doświad‑
czenie metafizyczne przeciwnie, wyzwala.

Doświadczenie metafizyczne
Dla doświadczenia metafizycznego istotnym ruchem 
jest ten z  zewnątrz do  wnętrza duszy. Podniośle 
to ujmując: Światło Tajemnicy ożywia duszę czło‑
wieka. Mgnienie chwili doświadczenia metafizycz‑
nego jest tym, gdy „nagle, jakby pod wpływem prze‑
biegającej iskry, zapala się w duszy światło i płonie 
już odtąd samo siebie podsycając” (Platon, List 
siódmy). Światło to i to, co w nim, zadziwia, czyli 
budzi pytania, pozostaje Tajemnicą, czymś, o czym 
nie można i nie da się mówić, co wymyka się wszyst‑
kim słowom. To Platon doświadczenie tego rodzaju 
określa przy pomocy tych dwu słów: arrheton – nie‑
wysławialne, thaumasein – zadziwiające, błędnie 
tłumaczone jako zachwycające (H. Arendt, Kondycja 
ludzka). W takim doświadczeniu nie dostaje się, łapie 
i ma – jest wezwaniem i wyzwaniem.

Metafizyczne doświadczenie otwiera, daje począ‑
tek metafizycznej sztuki, filozofii lub religii. Anty‑
metafizyczna filozofia, ograniczająca się do analiz 
językowych, z góry zatrzymuje się na granicy, poza 
którą arrheton, niewysławialne. Ten sens wiązany 
jest ze słynnym, aforystycznym zdaniem Wittgen‑
steina‑pozytywisty: „O czym nie można mówić, o tym 
trzeba milczeć”.

Doświadczenie metafizyczne nikomu nie jest 
„odmówione”, natomiast każdy może odmówić, 
a to nie tylko „treści” otwierającej się w przeżywa‑
nym przez niego doświadczeniu, ale może w ogóle 
zanegować istnienie takiego doświadczenia. Taka 
odmowa, podobnie jak akt niewiary, jest aktem 
ducha. Samobójczym? W  odniesieniu do  idei Boga 
takim zmaganiem się ducha z  pytaniem o  niego 
jest ateizm. Ducha – a więc także w nim spełnia się 
człowieczeństwo człowieka. To  zostaje zagubione 
w  zupełnej obojętności wobec pytania o  coś wię‑
cej niż tu i teraz, zagubione zostaje w pochłonięciu 
życiem, zanurzeniu w świecie. Pragnienie odświęt‑
ności czy cudowności życia i świata także jest formą 
takiego zamknięcia. Pochłonięcie, bez dystansu. Brak 
dystansu o  tyle jest szczęśliwy, o  ile nie pozosta‑
wia miejsca na  odczucie przypadkowości, absurdu 
istnienia, jakie towarzyszy przeświadczeniu, które 
z zewnątrz, „uczenie”, opisać można: w przeświad‑
czeniu, że porządek vis jest wszystkim.

Gdy taka chwila „przytrafi” się trzeźwym, przy‑
tomnym, opędzą się od niej: „Chyba zwariowałem!”, 
„To szaleństwo!”. Ich wolą self‑realization. Samore‑
alizacja, czyli realizacja siebie, swego ja, realizacja 
„samemu”, najlepiej bez zdawania się na cokolwiek, 
w/dzięki wykorzystaniu czegokolwiek…

Doświadczenie metafizyczne może być dane… Ale 
nie oznacza to, że jest narzucone. To właśnie postawa 
dystansu splata się z tym doświadczeniem. Ono nie 
jest stanem owładnięcia duszy przez jakiekolwiek 
siły, nawet najwyższe. To nie amok, nie euforia, nie 
trauma. Dane to nie znaczy przyjęte. Z nim rodzą 
się pytania. To, ku czemu otwiera doświadczenie 
metafizyczne, staje się darem w wysiłku podjęcia 
go – dlatego chociażby nie ma ono charakteru bier‑
nego, pasywnego. Oddanie się czemuś należy do aktu 
twórczego. Jest możliwe w tym, co najtrudniejsze dla 
człowieka: w przekroczeniu samego siebie. Nie tylko 
trzeba „dać coś od siebie” (Norwid), coś z siebie, ale 
i wyrzec się czegoś, z siebie, albo nawet wyrzec się 
siebie, swego (aktualnego) ja. Wewnętrzny „dialog” – 
nie tyle w rozterce, ile w rozerwaniu pomiędzy tym, 
co bliskie, a tym, co odległe, inne – jest istotą tego 
procesu twórczego. Na tym polega „rozmowa” arty‑
sty z tym, co pojawia się w jego dziele. Zmaga się 
ze samym sobą.

Alfę i omegę twórczości stanowi to otwarcie, jakim 
jest mgnienie chwili doświadczenia metafizycznego. ◾

Podziękowanie:  
Gdyby nie impuls, jaki 
zawdzięczam Dariuszowi 
Czai, nigdy nie napisałbym 
tego tekstu (obciąża tylko 
mnie).
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I d e e  –  P o G L ą d y  –  I n t e r p r e t a c J e

WitoLD SteLMachniewicz

Jest pan malarzem czy może artystą 
interdyscyplinarnym?1

Jestem przede wszystkim malarzem. Jeżeli działam 
w inny sposób, sięgam po inne medium, ma to cha‑
rakter incydentalny. Praktykuję zasadniczo malar‑
stwo i… lubię to robić.

W swoim malarstwie sięga pan po odległe kontek‑
sty i przemyca dość skomplikowaną problematykę. 
Odnoszę wrażenie, że to malarstwo jest środkiem 
służącym czemuś, jego głównym celem jest przeka‑
zanie jakiegoś komunikatu, złożonej historii.

Tak, ale skończony obraz jest przede wszystkim obra‑
zem. Rzeczywiście w mojej praktyce obrazy są uwi‑
kłane w różne konteksty, obiektywizują się na nich 
moje zainteresowania, obsesje, które napędzają tę 
aktywność. Faktycznie jakiś czas temu poczułem, 
iż koncepcja obrazu rozumianego jako osobny, 

(nie)pokój 
z obrazami

zamknięty byt, który przemawia do widza przy pierw‑
szym oglądzie, swoją materialną „powierzchnią”, nie 
wystarcza mi. Takie malarstwo jest jakby wyjałowione, 
czegoś istotnego pozbawione. Wiązało się to z rozwo‑
jem moich zainteresowań i poszerzaniem wiedzy, dla‑
tego zacząłem szukać formuły, która pozwoli te istotne 
dla mnie kwestie zawrzeć w obrazie. Pierwszym takim 
manifestem była wystawa w Otwartej Pracowni w roku 
2003, gdzie pokazałem prace będące podsumowaniem 
tego, co robiłem wcześniej, oraz te, w których roz‑
począłem myślenie nowymi, własnymi kategoriami. 
Wystawa miała tytuł The Post‑everything Paintings – 
tytuł zaczerpnąłem z ówczesnego piśmiennictwa kry‑
tycznego, nazwa ta dotyczyła mojego pokolenia, z tym 
zastrzeżeniem, że ja nie miałem zamiaru popadać 
w ton krytyczny wobec większej społeczności, a jedy‑
nie wobec samego siebie. Dwa lata później pracowa‑
łem nad doktoratem i przygotowałem realizację, która 
już w pełni odpowiadała tym nowo narzuconym sobie 
standardom. Wystawa zatytułowana Homomorfizm 
składała się z obrazów, które bazowały na fotografiach 
Weegee (amerykański fotograf, który w latach 30. 

Wypracowałem w sobie uważność na świadomość procesu, staram się zachowywać pierwsze zetknięcia 
pędzla z płótnem, umiejętnie manewrując kolejnymi gestami, szanując przypadek.
Tak – jak mówił Kandinsky – by wsłuchać się w wewnętrzny głos, który mówi: „dobrze, dobrze” lub „źle, 
źle”… Nie można tego wewnętrznego głosu zagłuszyć zewnętrznymi impulsami. Szczególnie gdy zaczyna 
się obraz, co za każdym razem jest dla mnie wyzwaniem. Podejście do czystego płótna, pierwszy gest, który 
zawsze jest trudny i niesie ze sobą odpowiedzialność…

→ 
Witold Stelmachniewicz 
bez tytułu  
140 × 120 cm  
olej na płótnie  
2015
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robił zdjęcia dla prasy w Nowym Jorku, głównie nocą 
z wykorzystaniem lampy magnezjowej, co nadawało 
im charakterystyczną miękkość) oraz obrazów pozor‑
nie abstrakcyjnych, przedstawiających w makroskali 
krwinki. Wystawa opierała się więc na pewnych dwu‑
znacznościach i od tej pory w otwarty sposób zacząłem 
realizować swój nowy program, w którym malarstwo 
jest nośnikiem istotnych dla mnie idei, koncepcji.

W swojej sztuce posługuje się pan metodą subwer‑
sji, zawłaszczenia, wykorzystując funkcjonujące 
już w obiegu wizerunki oraz budując nowe relacje 
i narracje wobec nich.

Tak, to moja świadoma strategia. Posługuję się metodą 
zawłaszczania, a nawet manipuluję ową zawłaszczoną 
sytuacją. Czasami robię to wprost i na serio, a czasem 
używam kamuflażu, jakim jest żart. Szalenie pociąga‑
jące jest dla mnie tropienie motywów, które okazują 
się nie tym, na co pierwotnie wskazują. Na przykład 
mój obraz z  ostatnich miesięcy przedstawiający 
Martina Bormanna, jednego z czołowych przywód‑
ców iii Rzeszy: Bormann zginął w czasie oblężenia 
Berlina przez Rosjan w 1945 r., ale wcześniej doszło 

do próby wyprowadzenia jego osoby z miasta przez 
brytyjskich komandosów, którą to operacją kierował 
wówczas major Ian Fleming. Nadał on jej krypto‑
nim „James Bond”. Po wojnie Fleming zaczął pisać 
książki o super agencie 007, którego ponownie nazwał 
James Bond. Stąd tytuł mojego obrazu przedstawia‑
jący Bormanna – James Bond. Oczywiście, by w pełni 
zrozumieć „dowcip”, należy znać tę historię. Nie‑
mniej najważniejsza była ona dla mnie, bo stała się 
impulsem do pracy. Dla odbiorcy będzie to przede 
wszystkim intrygujący obraz. Innym przykładem jest 
dyptyk, który ostatnio namalowałem: Leni Riefen‑
stahl i Arnold Schönberg. Jest to spotkanie dwóch 
twórczych osobowości o różnych postawach wobec 
nazistowskiej ideologii: Riefenstahl w wyrafinowany 
sposób korzystała z możliwości, jakie dał jej reżim, 
głównie w celu realizowania swojej wizji artystycznej, 
bez większego przywiązania do polityki; natomiast 
Schönberg – jako Żyd siłą rzeczy odseparowany od 
Niemiec – żywił ciągłą sympatię do kraju, w którym 
spędził większość życia, paradoksalnie dopingując 
go w działaniach wojennych. W mojej interpretacji 
ten kontekst, współodczuwanie niemieckiego ducha, 
łączy i stawia obok siebie te dwie postacie.

↑
Fragment ekspozycji Gabinet 
na wystawie zbiorowej CUBE 
Kraków 2016
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To lekcja ciekawej, niekoniecznie znanej powszech‑
nie historii. Dlaczego interesuje pana zwłaszcza ten 
okres dziejów?

Odkąd zdecydowałem o posługiwaniu się fotografią 
w malarstwie, od razu odrzuciłem fotografię współ‑
czesną, gdyż nie chciałem budować przedstawień 
reporterskich, doraźnych. Okres, który wybrałem, 
jest dość dobrze udokumentowany fotograficznie, 
wcześniejszy przynależał raczej jeszcze do malar‑
stwa, a  chodziło mi głównie o  to, by posłużyć się 
medium innym niż malarstwo. W przeciwnym razie 
„opowiadałbym” malarstwem o malarstwie. Zanu‑
rzam się w historii, odkrywam nieoczywiste wątki, 
nabywam wiedzy, kojarzę ze sobą fakty, co jest impul‑
sem dla mojej wyobraźni. Historia jest inspirująca, 
ponieważ poprzez wydarzenia, które już zaistniały, 
można mówić o  współczesności  – pewne sprawy 
nigdy się nie kończą, nie są ostatecznie zamknięte, 
czego dowodzi sytuacja na wschodzie Europy, gdzie 
wciąż buzują problemy o  charakterze nacjonali‑
styczno‑separatystycznym itp. W moim odczuciu 
nawiązania do przeszłości nie tracą na aktualności, 
stanowią adekwatny pomost do czasów obecnych.

↑ 
Witold Stelmachniewicz
Artaud 
98 × 59 cm 
olej na płótnie 
2015–16
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Podąża pan zawiłymi ścieżkami i  mało prawdo‑
podobne, by widz poszedł dokładnie tym samym 
tropem. Czy pozostawia pan swe obrazy na pastwę 
swobodnych interpretacji, czy raczej skłonny jest 
pan je wyjaśniać?

Ostatecznie są to obrazy, które żyją własnym życiem. 
To, co ja wiem na ich temat, to odautorski komentarz, 
ale nie narzucam go i nie praktykuję przywieszania 
„legendy” do każdego obrazu na wystawie. Zjawisko 
wystawy w ogóle jest osobną kwestią, bo to daje moż‑
liwość tworzenia kolejnych kontekstów, wynikają‑
cych z zestawienia ze sobą poszczególnych obiektów. 
Nie maluję kilku obrazów jednocześnie, poświęcam 
uwagę każdemu z  osobna. Pracuję dosyć szybko, 
podejmuję ryzykowne wyzwania i czasem się mylę.

Najpierw powstaje materiał przywołany z foto‑
grafii, potem wprowadzam interwencję, która jest 
improwizowana, coś na zasadzie action painting. 
Kiedy przeholuję, gest poniesie mnie za  daleko, 
za  dużo zasłania z  pierwotnego kontekstu, rzecz 
jest nie do odratowania i muszę zacząć od nowa. 
To  się zdarza dość często, ale też na  tym polega 
ta „perwersyjna zabawa” z samym sobą, z własnymi 

przyzwyczajeniami czy ograniczeniami. Nie boję się 
tego, nie jestem subtelny i ostrożny. Idę po całości, 
a jeśli przesadzę, nie dopuszczam żadnej naprawczej 
kosmetyki, bo to byłoby zbyt widoczne. Zaczynam 
od nowa, ale z modyfikacjami, bo nie lubię malować 
mechanicznie, powtarzać się. Nie używam przy tym 
żadnych narzędzi pomocniczych, na przykład rzut‑
nika, bo to by mnie momentalnie znudziło. Najpierw 
na płótnie rysuję – jest to ten rodzaj pierwotnego 
kontaktu z materią, od którego zależą kolejne kroki. 
By znaleźć motyw, przeszukuję publikacje, książki, 
Internet. Dostęp do Internetu radykalnie zmienił mój 
sposób postrzegania świata, zachłysnąłem się ogro‑
mem materiału, jaki można tam znaleźć. Nigdy jed‑
nak nie idę na łatwiznę i realizuję swoje cele w spo‑
sób klasyczny. Zdecydowałem, że nośnikiem moich 
idei będzie tradycyjny obraz olejny. Wypracowałem 
w sobie uważność, świadomość procesu, staram się 
zachowywać pierwsze zetknięcia pędzla z płótnem, 
umiejętnie manewrując kolejnymi gestami, szanując 
przypadek, wylaną terpentynę itp. W efekcie obraz 
jest nie tylko sztywną wykładnią, realizacją pewnego 
konceptu, ale niejako „zapisem” procesu, jaki towa‑
rzyszył jego powstaniu. Kiedyś preferowałem typ 

↑
Witold Stelmachniewicz 
Fot. Robert Bubel
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zobiektywizowanego, „zamrożonego” obrazu, obecnie 
przekonuje mnie bardziej „żywa” materia.

Do aktu „ożywiania” obrazu zainspirował mnie 
Bacon, który w jednym z filmów dokumentalnych 
na swój temat mówił, że w tym właśnie celu rzuca 
na zamalowane płótno „glut” bieli cynkowej. To mnie 
skłoniło do podobnych ryzykownych działań, kiedy 
po zakończeniu malowania obraz mnie nie satys‑
fakcjonował. Ostatecznie o malaturze decyduje nie 
początkowy tzw. pomysł na obraz, a jego „wybrzmie‑
wanie” (Ausklang), lubię to określenie, zetknąłem się 
z nim za sprawą kompozycji na fortepian i orkiestrę 
Helmuta Lachenmanna.

Moje doświadczenie sprawia, że myślę o płaszczyź‑
nie w kategoriach czysto malarskich i zawsze wąt‑
pliwości rozstrzygam na rzecz obrazu. Jan Trzupek, 
prezes zarządu MfMsw, zwrócił uwagę, że moja 

autopsja z abstrakcją powoduje pewną dyscyplinę, 
poszukiwanie balansu między geometryczną kon‑
strukcją a gestem. Nigdy nie skłaniałem się wyłącz‑
nie ku spontanicznemu, taszystowskiemu gestowi, 
choć zawsze imponował mi Pollock – ale ze świa‑
domością, że jest to fenomen nie do powtórzenia. 
Obecnie formę geometryczną zastępuję motywem 
wziętym z fotografii, więc w gruncie rzeczy nie posu‑
nąłem się mentalnie bardzo do przodu, a po prostu 
zastąpiłem pion i poziom konkretnym wizerunkiem, 
który służy mi za konstrukcję, na której wyistacza 
się obraz.

Tak – jak mówił Kandinsky – by wsłuchać się 
w wewnętrzny głos, który mówi: „dobrze, dobrze” 
lub „źle, źle”… Nie można tego wewnętrznego głosu 
zagłuszyć zewnętrznymi impulsami. Szczególnie gdy 
zaczyna się obraz, co za każdym razem jest dla mnie 
swoistym wyzwaniem.

→ 
Witold Stelmachniewicz 
Strindberg  
50 × 50 cm  
2015
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Artyści, wbrew pozorom, nie mogą żyć jak sobki, 
powinni brać udział w życiu społecznym, rozmawiać 
ze sobą, wymieniać się spostrzeżeniami… 

Dziś studenci już na drugim roku chcą sprzedawać 
swoje prace, podpisują kontrakty z wątpliwej wiary‑
godności kontrahentami, podporządkowują swoją 
twórczość pod ich gusta, a wystawa końcoworoczna 
staje się rodzajem plebiscytu. To dla mnie dziwaczne. 
Według mnie lata studiów powinny być poświęcone 
na pracę nad własną osobowością i indywidualnym 
kształtem swojej twórczości, który nie powinien być 
formowany przez postawy z zewnątrz, czyjeś zamó‑
wienia, oczekiwania. Tutaj jest czas na eksperyment 
z samym sobą, przypatrzenie się sobie, wypróbowa‑
nie różnych możliwości. Zakontraktowana współ‑
praca blokuje ten rozwojowy mechanizm.

Konkludując, studia na akademii to wyzwanie dla 
ludzi o silnej osobowości. Trzeba umieć trzeźwo oce‑
niać, polemizować, nie dać się omotać obcym intere‑
som. Trzeba być mocno skoncentrowanym na własnej 
pracy, ale czujnym na to, co dzieje się wokół. To bynaj‑
mniej nie sprzeczność, tylko zwyczajowa złożoność.

Skłonny byłbym dodać kilka zdań, dookreślić kilka 
ze swych intuicji2.
Materia poszczególnych obrazów kształtuje się za każ‑
dym razem osobno. Gdy pracuje się na bazie foto‑
grafii, o ile nie dąży się celowo do foto‑realistycznej 
imitacji pierwowzoru w obrazie, pojawia się potrzeba 
większej lub mniejszej ingerencji w naturę medium 
malarskiego, czyli w farbę. Do pewnego momentu 
służy ona do „opisu”, po czym gest zostaje uwolniony 
i materia zaczyna pulsować własnym „życiem”, choć 
w pełni powiązanym z tym, co wydarzyło się wcze‑
śniej. Czasem dyskretnie ją identyfikuję z pierwot‑
nym podłożem (motywem z fotografii), innym razem 
niejako wbrew motywowi pokazuję jej autonomię. 
Wydaje mi się, że to dosyć elementarne sprawy, nie‑
zasługujące na eksponowanie.

Chcę podkreślić, że chodzi o tę sytuację, kiedy 
materia obrazu – mówiąc za  Heideggerem – nie 
wyistacza się immanentnie i  autonomicznie, ale 
jest zależna od motywu, który wcześniej, w pewnym 
sensie dla niej (owej materii) wybieram, najczęściej 
na podstawie archiwalnych fotografii.

↑ 
Witold Stelmachniewicz 
Furtwangler  
72 × 50 cm  
2016
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Proces powstawania obrazu zaczyna się różnie. 
Nie ma reguły. Ale często działa to w ten sposób, 
że muszę odnaleźć, „zobaczyć” zdjęcie, które w czy‑
sto wizualnym sensie wzbudza emocje. Przeglą‑
dając książki czy strony internetowe, nagle wiem, 
że użyję tego, a nie innego zdjęcia. Tej intuicji nie 
potrafię racjonalnie wytłumaczyć, wiem tylko, że tak 
to działa. Nie szukam jednak nigdy po omacku. Idę 
w określone obszary pod wpływem literatury, kina, 
często muzyki. Zdobywam informacje, które urucha‑
miają „napęd”, kierujący moją uwagę ku określonej 
problematyce czy też konkretnym postaciom, które 
tę problematykę uosabiają.

Ostatnio, kiedy podczas wernisażu wystawy 
mug‑shots we Wrocławiu opowiedziałem o kulisach, 
które sprowokowały powstanie obrazu na podstawie 
fotografii z warszawskiego getta z 1943 r., zadano 
mi pytanie, czy istotnie do odbioru tego, co robię, 
potrzebna jest ta sama wiedza, którą posiadam jako 
autor. Odpowiedziałem, że oczywiście nie. Powody 
moich wyborów nie są oczywiste, np. Schönberg nie 
jest dla mnie interesujący jako autor poprawnego 

politycznie Ocalałego z Warszawy, ale właśnie bar‑
dziej jako postać z przekazów niebędących powszech‑
nie dostępne, jak ten o fascynacji dotyczącej pod‑
bojów Wermachtu w Europie w latach 1939–1942. 
Zatem moje zainteresowanie wzbudzają i powodują 
mną pewne określone zdarzenia i osoby z nimi powią‑
zane, o których nie muszę opowiadać przy każdej 
okazji. Fotografie nie służą mi do czegoś w rodzaju 
swobodnej fantazji. Rozrysowuję je  precyzyjnie, 
następnie maluję w skupieniu do momentu, kiedy 
widzę, że uchwyciłem charakter czy też atmosferę 
pierwowzoru. Dopiero wtedy odczuwam coś w rodzaju 
odprężenia i  przystępuję do  bardziej odważnych 
interwencji w konkretny motyw. Wiele elementów 
takiego działania nie jest poddanych kontroli lub 
wcześniej zaplanowanej strategii. Stąd czasem wyda‑
rzają się „pomyłki”. W sytuacji, kiedy w procesie 
malowania przypadkowo zatraca się motyw, który 
był powodem działania, obraz traci sens i muszę go 
rozpocząć ponownie. Dla odbiorcy nie powinny mieć 
znaczenia poszczególne fazy zmagania się z materią 
obrazu. Istotny jest efekt końcowy. Moja strategia 

Fragment ekspozycji 
z wystawy indywidualnej 
Mug‑shots Wrocław 2016
Fot. Dominik Stanisławski

43



nie polega na nieustannej walce z materią, do chwili 
porzucenia aktywności, kiedy jestem fizycznie zmę‑
czony pracą. Moja aktywność przed obrazem jest 
relatywnie krótka. „Atakuję” go i właściwie od razu 
wiem, czy odniosłem sukces, czy poległem. Dlatego 
nikogo postronnego nie powinno interesować, jak 
uzyskałem efekt, tylko go zaakceptować w kształcie, 
w jakim sam uznałem, że powinien istnieć.

Wszystkie obrazy, jakie maluję od  kilku lat, 
układają się w pewnego rodzaju narrację, oczywi‑
ście nie literacką. W dwojaki sposób, bo zarówno 
pod względem formalnym (kwestia barokowości, 
swoistej „ornamentyki” ukształtowanej pędzlem 
lub jej śladowe ilości, tudzież całkowity brak), jak 
i podejmowanych wątków tematycznych. Wiem, że 
za portretowanymi przeze mnie postaciami (chociaż 

nie wiem, czy „portrety” to dobre określenie) kryją 
się historie tragiczne, traktujące o trudnych wyborach 
moralnych czy wręcz zbrodniach.

Dlatego, poniekąd z  przekory, zaintrygowały 
mnie zdjęcia dokumentujące działalność teatru 
Grand Guignol w Paryżu, gdzie makabra nie działa 
się naprawdę, była kwestią umowy, stylizacją, jak w fil‑
mach grozy. Posługuję się materiałami archiwalnymi, 
bo patrząc na nie z dzisiejszej perspektywy, mogę 
dostrzec zależności i powiązania nieuchwytne inaczej. 
Powtórzę za Jean‑Lukiem Godardem, że maluję „histo‑
rie innych historii”. Jednak po jakimś czasie zdarza się, 
że nie pamiętam, co dokładnie było powodem określo‑
nego wyboru, ale też nie będąc historykiem, nie dbam 
specjalnie o kodyfikację takiej wiedzy. Stąd budowanie 
poszczególnych pokazów – mam na myśli aranżację 

↑ 
Witold Stelmachniewicz 
Riefenstahl  
40 × 30 cm 
olej na płótnie  
2015

↓ 
Witold Stelmachniewicz  
Still life (fragment)  
120 × 90 cm  
olej na płótnie 
2015
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wystaw – często sprowadza się do swobodnego zesta‑
wiania gotowych elementów, głównie z uwzględnie‑
niem wizualnych aspektów całości czy charakteru 
architektury, w jakiej odbywa się prezentacja.

Przykładowo o ile malując wizerunki Riefenstahl 
i Schönberga, traktowałem je początkowo niczym 
dyptyk, o tyle po pierwszym pokazie na wystawie 
mug‑shots we Wrocławiu ten rodzaj zależności zobo‑
jętniał mi  i  teraz traktuję swobodnie sposób eks‑
ponowania wizerunków tych dwojga tragicznych 
postaci. Aranżacja w Gabinecie na wystawie CUBE 
jest tego przykładem, a jej charakter wynikł stąd, 
iż chciałem uzyskać efekt takiej właśnie gabineto‑
wej, nieinwazyjnej sytuacji, gdzie obrazy pełnią rolę 
bardziej wystroju wnętrza, a nie stanowią ingerencji 
w zastaną substancję.

→
Witold Stelmachniewicz 
Karajan  
80 × 55 cm
olej na płótnie 
2014–2016

Przypisy
1. Pytania: Alicja Gołyźniak.
2. Dopowiedzenia te czynię 
po  rozmowie z  Januszem 
Krupińskim.

45



Michał PiLikowski

Co łączyło – dla przykładu – Jana Matejkę, Juliana 
Fałata, Leona Wyczółkowskiego, Teodora Axentowi‑
cza, Jacka Malczewskiego, Stanisława Wyspiańskiego, 
Józefa Mehoffera, Wojciecha Weissa, Tadeusza Makow‑
skiego, Władysława Skoczylasa, Fryderyka Pautscha, 
Jana Stanisławskiego, Stanisława Kamockiego, Józefa 
Pankiewicza, Zygmunta Waliszewskiego, Jana Cybisa, 
Hannę Rudzką‑Cybis, Karola Frycza, Władysława 
Jarockiego, Konstantego Laszczkę, Xawerego Dunikow‑
skiego, Edwarda Wittiga i Adolfa Szyszko‑Bohusza? 
To, że kiedyś przechadzali się korytarzami Akademii 
Sztuk Pięknych przy pl. Jana Matejki w Krakowie. Tutaj 
wymienieni artyści uczyli się lub uczyli innych, a naj‑
częściej najpierw uczyli się jako studenci, a potem 
uczyli innych jako profesorowie. Konstanty Laszczka 
tylko uczył innych. Sam nie studiował w krakowskiej 
Akademii. W 2016 r. mija 60. rocznica śmierci artysty. 
Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie ogłosiła ten rok 
Rokiem Konstantego Laszczki.

Konstanty Laszczka przyszedł na  świat 3 iX 
1865 r. w Makowcu Dużym koło Mińska Mazowiec‑
kiego w  rodzinie chłopskiej. Rok przed urodze‑
niem Konstantego, w 1864 r., w zależnym od Rosji 

Królestwie Polskim zniesiono pańszczyznę. Skorzy‑
stali na tym rodzice Konstantego, Antoni i Katarzyna, 
którzy od tej pory mogli gospodarować na swoim. 
Antoni i Katarzyna wraz z jedenaściorgiem swoich 
dzieci mogli też nadal pracować na polu dawnego 
właściciela majątku ziemskiego – ale już jako wolni 
ludzie, za wynagrodzeniem. Konstanty też pracował 
na roli. W chwilach wytchnienia siadał gdzieś pod 
drzewem, brał kozik i wycinał albo lepił w glinie. 
Inspiracji szukał nie tylko w otaczającej go przyro‑
dzie. Wyobraźnię chłopca pobudzały również baśnie, 
których słuchał wieczorami w rodzinnym domu. Cho‑
dził do szkoły w pobliskiej miejscowości Dobre. Tam 
też znajdował czas na swoje ulubione rzeźbienie. 
Nic nie wskazywało na to, by Konstanty Laszczka 
zdołał wyrwać się ze swojej wsi i robić w życiu coś 
innego niż to, czym od pokoleń zajmowali się przed‑
stawiciele jego rodziny. A jednak udało się. W 1885 r. 
Konstantym Laszczką i jego rzeźbionymi figurkami 
zainteresowała się najpierw żona ziemianina Jana 
Ostrowskiego, a potem sam ziemianin. Jan Ostrowski 
nie chciał dopuścić do tego, by twórczość Laszczki 
była jedynie lokalną ciekawostką. Postanowił działać. 
Wysłał Laszczkę do Warszawy, opłacając mu pierwsze 
lata nauki w trzecim co do wielkości (po Moskwie 
i Petersburgu) mieście Imperium Rosyjskiego.

W Warszawie w 1885 r. Konstanty Laszczka po raz 
pierwszy zetknął się z profesjonalnym kształceniem 
artystycznym. Miał wówczas już 20 lat. Trafił do pra‑
cowni Jana Kryńskiego, który prowadził prywatną 
szkołę rzeźby. To tam przybysz z Makowca Dużego 
poznał techniki i materiały rzeźbiarskie. Krytycy 
od razu poznali się na talencie Laszczki. W 1885 r. 
Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych przyznało 

Gawęda 
o Konstantym Laszczce
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Bez zaprezentowania sylwetek najwybitniejszych 
rektorów, profesorów, absolwentów i studentów Aka‑
demii Sztuk Pięknych w Krakowie historii polskiej 
sztuki przedstawić się nie da. Dużą część ekspozy‑
cji każdego poświęconego sztuce muzeum w Polsce 
stanowią dzieła artystów związanych z krakowską 
akademią.
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mu nagrodę za rzeźbę Gajowy wykonaną w  drze‑
wie lipowym. W 1890 r. Laszczka przeniósł się do 
pracowni Ludwika Pyrowicza. Nie na długo. W tym 
samym 1890 r. Laszczka za prace Do kąpieli i Czarna 
dusza zdobył i nagrodę w konkursie zorganizowanym 
przez Zachętę. Nagrodą było stypendium na wyjazd 
do Paryża.

Studia paryskie objęły lata 1890–1896. Kon‑
stanty Laszczka najpierw uczył się w Académie Julian 
w pracowni Antoniego Mercie. W 1892 r. przeniósł się 
do École Nationale et Spéciale des Beaux Arts, gdzie 
kształcił się pod kierunkiem Alexandre’a Falguie‑
re’a i Jean‑Leona Gerome’a. Najważniejszym profe‑
sorem Konstantego Laszczki był Falguiere – wielki 
rzeźbiarz i wytrawny pedagog, z którego pracowni 
wyszedł chociażby August Rodin. W Paryżu Kon‑
stanty Laszczka, stypendysta Towarzystwa Zachęty 

Sztuk Pięknych w Warszawie, spotkał Stanisława 
Wyspiańskiego i  Józefa Mehoffera, stypendystów 
Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie. Artyści lubili 
swoje towarzystwo, przynajmniej takie wrażenie 
odnieść można po lekturze Dziennika Józefa Mehof‑
fera. Mehoffer namalował portret Laszczki w pra‑
cowni. Obraz ten, noszący tytuł Pracownia arty‑
sty, przyniósł Mehofferowi w 1894 r. złoty medal 
na Wystawie Krajowej we Lwowie. Z kart Dziennika 
wynika również, że sztuka Laszczki budziła w gronie 
koleżeńskim żywe emocje. Okazuje się, że Mehoffer 
nie cenił zbyt wysoko dokonań swego kolegi rzeźbia‑
rza. Zanotował: „przedtem już mówiłem Wyspiań‑
skiemu, że mi  się nie podobają jego [Laszczki] 
roboty”1. 22 iX 1893 r. Mehoffer i Wyspiański roz‑
mawiali na temat rzeźby Laszczki Konik polny – La 
cigale; w Dzienniku Mehoffera czytamy: „Ja widzia‑
łem tam takie braki, coś tak nieprzyjemnego było 
w całej robocie, że poprzestałem na tym pierwszym 
wrażeniu i  nie doszukiwałem się tam już więcej 
niczego. On [Wyspiański] przyszedł i powiedział, 
że to ładne – uśmiechnął się z zarzutów robionych 
przeze mnie”2. Dowodem serdecznych relacji, jakie 
łączyły Wyspiańskiego i Laszczkę, jest list Stanisława 
z marca 1895 r. wysłany z Krakowa do Konstantego, 
ciągle przebywającego w Paryżu: „Bardzo zawsze 
pozostanę Koledze wdzięczny za  przechowanie 
mi rzeczy moich i proszę, aby gdy Kochany Kolega 
z szałasu, gdzie chwilowo ma zamieszkać, przeniesie 
się do jakiego atelier, znowu zechciał zabrać sobie 
nadal sprzęty, o jakich sądzi, że by się mu przydały. 
Może się boginka nad nami nasza zmiłuje i przecie 
nam los odmieni, bo ciężko, bardzo ciężko. Serdecz‑
nie Kolegę pozdrawiam”3. 

↑
Okładka książki  
Konstantego Laszczki  
Gawędy z uczniami
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Omawiając paryskie studia Konstantego Laszczki, 
wspomnieć trzeba również koniecznie o Juliuszu Cze‑
chowiczu, który z ramienia warszawskiego Towarzy‑
stwa Zachęty Sztuk Pięknych interesował się losem 
rzeźbiarza. Przesyłał do niego listy, w których prze‑
kazywał mu wiele cennych rad. W styczniu 1892 r. 
zanotował „trzeba sobie kupić kaftanik ciepły, bo się 
łatwo zaziębić w paryskich mieszkaniach”4. Czecho‑
wicz dbał o prawidłowy rozwój talentu młodego arty‑
sty. Zachęcał Laszczkę do wytężonej pracy i uczest‑
niczenia w życiu artystycznym Paryża. Wskazywał 
na potrzebę przesyłania swych rzeźb na wystawy 
do Warszawy. W lutym 1892 r. napominał: „nigdy pod 
najpiękniejszym niebem nie zapominaj o Twej rodzin‑
nej ziemi! Bóg i ojczyzna to te potęgi dodają skrzy‑
dła do lotu i źródła najczystszych natchnień… Myśl 
Twoja niech zawsze biegnie do słońca, do gwiazd, 
a gdy ujrzysz około siebie orgie, niech Ci je przesłoni 
łza tęsknoty za  tą smutną, a  tak drogą ukochaną 
ziemią…”5. W marcu 1894 r. pouczał: „Pamiętaj, że 
talent, praca – samo życie należy do kraju… Noś 
zawsze w sercu, choć mnie już nie będzie, to com 
Ci powtarzał – miej serce czyste – a myślą sięgaj 
do gwiazd – a gdy Ci w życiu czasem smutno będzie, 
uklęknij i wyciągnij ramiona do Naszej Częstochow‑
skiej i Ostrobramskiej”6. Przytaczanie fragmentów 
listów Juliusza Czechowicza do Konstantego Laszczki 
ma głęboki sens. Szukamy ludzi, którzy na osobo‑
wości młodego rzeźbiarza odcisnęli piętno i wpły‑
nęli na  jego sposób myślenia. Czechowicz zajmuje 
w  tym zestawieniu jedno z czołowych miejsc. Gdy 
pobyt w Paryżu zbliżał się do końca, Czechowicz nie 
omieszkał zasugerować Laszczce, co teraz trzeba czy‑
nić. 22 v 1896 r. pisał: „Przed wy jazdem należy Ci 
w sposób uroczysty być i pożegnać prof. Falguiera 

i Mercie i polecić się ich pamięci, może przyjdzie Ci 
jeszcze osiąść w Paryżu”7.

W 1896 r. Konstanty Laszczka przyjechał z powro‑
tem do Warszawy. Przybysz z Paryża stał się poszu‑
kiwanym nauczycielem przedmiotów artystycznych. 
Uczył modelowania i rysunku w szkole Ronthalera 
i na pensji Anieli Hoene‑Wrońskiej. Ważna zmiana 
zaszła również w jego życiu osobistym. W 1897 r. 
ożenił się z Marią Strońską, z którą miał troje dzieci.

W  1899  r. Jan Skotnicki przyjechał z  Peters‑
burga do  Krakowa, wstąpił do  Szkoły Sztuk Pięk‑
nych w  Krakowie i  trafił do  pracowni Jacka Mal‑
czewskiego. Po  latach Skotnicki powracał do  tych 
chwil w  swych wspomnieniach: „Bujność ówcze‑
snego życia była wywołana z jednej strony świe tną 
oprawą architektoniczną, wytwarzającą szczególny 
nastrój, z drugiej strony prześladowaniem polskiego 
życia kulturalnego w Warszawie, Wilnie i Poznaniu 
oraz ucieczką z tych środowisk wszystkich wolnych 
duchów do  Krakowa. Jacek Malczewski, Wyczół‑
kowski, Laszczka, Stanisławski, brat Chmielowski, 
Przybyszewski, Konstanty Górski, August Kisielew‑
ski, Perzyński, Grzymała‑Siedlecki, Żuk‑Skarszewski, 
Kotar biński, Solski, Witkiewicz, Witold Noskowski, 
Kazimierz Moraw ski, Pawlicki, Mańkowski, Krzymu‑
ski, Kader, Napoleon Cybulski, Tadeusz Ulanowski, 
Kostanecki, Baudouin de Courtenay, Wincenty Luto‑
sławski, bracia Zakrzewscy, Szyszko‑Bohusz, Hein‑
rich i wielu, wielu innych – to uciekinierzy z  tych 
zaborów, w których panował ucisk […]. Wszyscy ci 
ludzie razem tworzyli w  ówczesnym Krakowie tę 
zadziwiającą atmosferę, która zmuszała każdego 
do  głębszego zastanowienia się nad samym sobą 
i zadawania sobie pytania: «A czym jestem ja między 
nimi?». Dziwne zaiste były te  lata, kiedy wiek XiX 

Nic nie wskazywało na to, 
by Konstanty Laszczka zdołał wyrwać 
się ze swojej wsi i robić w życiu coś 
innego niż to, czym od pokoleń zajmo‑
wali się przedstawiciele jego rodziny.
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kończył się, a XX rozpoczynał, w których formowa‑
łem się jako dwudziestoparoletni młodzieniec. Epoka 
ta była moją szkołą”8.

Jednym z „uciekinierów” był Konstanty Laszczka, 
który w 1899 r. zawitał do Krakowa. Epoka przełomu 
XiX i XX w. to czas, gdy dyrektorem Szkoły Sztuk Pięk‑
nych, a potem rektorem Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie był Julian Fałat. To on sprowadził do kie‑
rowanej przez siebie uczelni czołowych polskich arty‑
stów. Na posiedzeniu grona profesorów 13 X 1899 r. 
„przewodniczący dyrektor [Julian Fałat] przy rozpo‑
częciu nowego roku szkolnego wita całe zgromadze‑
nie profesorów, którzy wróciwszy z wakacji znowu 
do swych obowiązków przystępują oraz przedstawia 
obecnym na posiedzeniu nowo powołanego na pro‑
fesora rzeźby pana Konstantego Laszczkę”9. Tak się 
zaczęła przygoda Konstantego Laszczki z Akademią 
Sztuk Pięknych w Krakowie.

Konstanty Laszczka stworzył w  krakowskiej 
Akademii Sztuk Pięknych nowoczesną pracownię 
rzeźby. Nie znaczy to, że przed nim nie działo się 
nic. Nauczanie rzeźby, obok kształcenia w zakresie 
malarstwa, od 1818 r. stanowiło podstawę programu 
Akademii. Rzeźby nauczali kolejno: Józef Riedlinger, 
Józef Schmelzer, Karol Ceptowski, Henryk Kossow‑
ski, Marceli Guyski, Walery Gadomski i Alfred Daun. 
Ten ostatni swą karierę pedagogiczną w ówczesnej 
Szkole Sztuk Pięknych zakończył w 1898 r. Przyczynił 
się do tego dyrektor Julian Fałat, który w Alfredzie 
Daunie widział relikt epoki matejkowskiej, niepasu‑
jący do jego koncepcji modernizacji uczelni w duchu 
młodopolskim.

Konstanty Laszczka to czołowy przedstawiciel 
Młodej Polski. To  jeden z najwybitniejszych rzeź‑
biarzy polskich. Twórca wszechstronny. Czuł się 

swobodnie w wielu technikach rzeźbiarskich. Rzeź‑
bił w różnych konwencjach i stylach. Tematyka jego 
prac jest bardzo rozległa. Z Paryża przywiózł lekkość 
i pewność siebie. Wpływ Rodina w jego twórczości 
można dostrzec bez trudu. Laszczka nie wstydził 
się Makowca Dużego i Dobrego, w których spędził 
dzieciństwo i młodość. W życiu wsi artysta chętnie 
szukał inspiracji. Zainteresowanie kulturą ludową 
znalazło także wyraz w licznych rzeźbach nawiązują‑
cych swą tematyką do zasłyszanych za młodu baśni 
i legend. Artysta był autorem kilku pomników. Nie‑
zwykle ważną pozycję w jego dorobku stanowi rzeźba 
portretowa. Tu też dostrzegamy ogromne bogactwo 
i różnorodność. Zarówno w wyborze osób portreto‑
wanych, jak i w technice wykonania dzieła. Osobną 
dziedziną jego twórczości była ceramika. Na tym polu 
Laszczka dał się poznać jako mistrz, który imponował 
swą wiedzą, wykonując dzieła ceramiczne w różnych 
materiałach i zadziwiając różnorodnością tematyki. 
Powstawały figurki, wazony, garnki, świeczniki 
i płyty architektoniczne z wizerunkami Madonn. Tak 
można by scharakteryzować twórczość Konstantego 
Laszczki w ogólnym zarysie.

Konstanty Laszczka kierował pracownią rzeźby 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w latach 1899–
1935. Jakim był pedagogiem? Czego uczył? Na co kładł 
nacisk? Do czego zachęcał, a przed czym przestrzegał? 
Na te pytania możemy znaleźć odpowiedź. Wystarczy 
przeczytać książkę z 1927 r. zatytułowaną Gawędy 
z uczniami autorstwa samego Konstantego Laszczki. 
Lektura tej książki sprawia, że stajemy się uczestni‑
kami historii. Tak jak uczniowie Laszczki słuchamy 
tego, co profesor ma nam do powiedzenia. „Szczery, 
prawdziwy pracownik na polu ducha zawsze jest pro‑
stym, skromnym i panuje nad myślą, którą utrwala 

„Może się boginka nad nami nasza 
zmiłuje i przecie nam los odmieni, 
bo ciężko, bardzo ciężko. Serdecznie 
Kolegę pozdrawiam”.
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dla przekazania jej swoim bliźnim, by nieciła w ich 
sercach pragnienie piękna, uszla chetniała ich dusze. 
Dzieła jego są prawdziwą pieśnią radosną, której 
mogą słuchać wszyscy bez wyjątku – dorośli wie‑
kiem i dzieci”10. Laszczka wskazuje swoim studen‑
tom drogę. „Miłością i pracą pokonywamy największe 
trud ności, mnoży ona w nieskończoność siły, prowa‑
dzi na szczyty doskonałości. Praca w każdej dziedzi‑
nie staje się twórczą, jeżeli się tylko z miłością do niej 
zabieramy”11. Kiedy jednak nie ma talentu, to cały 
wysiłek na nic. „Wrażliwości, talentu, inteligencji 
nauczyć się od nikogo nie można. Wszystkie te dary 
muszą być wrodzone. W braku talentu nie pomogą 
nawet najgenjalniejsi rzeźbiarze i malarze; smutne 
to, ale prawdziwe”12. Jeśli jest więc talent, należy 
ciężko pracować. Rzeźbiarz, zdaniem Laszczki, przede 
wszystkim musi biegle posługiwać się różnymi tech‑
nikami. „Skoro kto pragnie pracować w jakim specjal‑
nym materjale, musi poznać jego właściwości, inaczej 
bowiem nie da sobie rady, wszystkie jego usiło wania 
nie dadzą wyników. Tak np. techniki drzew nej nie 
można stosować w metalu lub glinie”13. Nie wolno 
też kopiować i udawać innych. „Kto idzie za cudzym 
stylem, ten zrzeka się własnego «ja». Każdy utwór, 
chociażby z nie wielką dozą, ale własnej indywidu‑
alności, daje bez porównania więcej, niż wszystkie 
razem udawane style. Styl obcy rzuca cień, w którym 
każdy na śladowca ginie, staje się niewidocznym”14. 
Laszczka stawia przed artystą wysokie wymagania. 
„Artysta jest tą cząstką wybraną przyrody, w której 
mieszka duch twórczy, przemieniający wszystkie 
zarodki uczucia, gasnące w społeczeństwie, w formę 

upotężnioną, żywą i wyszlachetnioną. Artysta jest 
wskrzesicielem zamierających uczuć i myśli ludz‑
kich; budzi do życia, nadaje formę i kształt widomy 
dla wszystkich”15. Równie wzniośle Laszczka pisze 
o efektach pracy artysty: „Twórczość daje bezintere‑
sownie wszystkim najszlachetniejszą rozkosz i szczę‑
ście – jak kwiat wonny sieje wkoło siebie zapach, nie 
pytając, kto go zużytkuje, bo tylko dobro jest jego 
celem; kwiaty i sztuka nie mają do nikogo uprze dzeń, 
służą wszystkim z jednaką miłością”16. 

Laszczka prowadził też kurs ceramiki. Z myślą 
o  swoich studentach napisał książki Ceramika 
artystyczna (1928) i Keramos (1948). We wstępie 
do pierwszej z wymienionych książek pisał: „Cera‑
mika ma ogromne znaczenie w rozwoju kultury pod 
względem estetycznym i praktycznym […]. Powódź 
produkowanych dziś płócien i rzeźb w znacznej części 
zaginie bez śladu dla narodowej kultury, ale arty‑
stycznie wykonany dzban lub misa, piec, zawiasa 
u okna, klamka u drzwi, krzesło, wazon, oprawa 
książki lub klejnotu będą w oczach przyszłych poko‑
leń świadectwem wysokiego poziomu kultury”17. 
Wśród uczniów, którzy korzystali z nauk Konstan‑
tego Laszczki, odnajdujemy takich artystów jak: 
Xawery Dunikowski, Janina Reichert‑Toth, Ludwik 
Puget, Karol Hukan, Henryk Kunzek, Stanisław Szu‑
kalski, Bolesław Biegas, Antoni Hyła, Włodzimierz 
Konieczny, Jan Szczepkowski, Stanisław Popławski 
czy Bronisław Pelczarski.

Zatrzymajmy się przy dwóch uczniach Konstan‑
tego Laszczki, którzy zamykają powyższe zestawie‑
nie. W protokole z posiedzenia grona profesorów z 5 v  

↗ Leon Wyczółkowski  
Portret Konstantego Laszczki  
122 × 112 cm  
pastel na kartonie, 1925  
wł. Muzeum asp  
w Krakowie
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1911 r. czytamy: „Zabiera głos Prorektor Konstanty 
Laszczka jako profesor kursu rzeźby i stawia wniosek 
aby przedstawić jako kandydata na posadę sztukatora 
(odlewacza w gipsie) Stanisława Popławskiego, zaś 
na instruktora kucia w kamieniu Bronisława Pel‑
czarskiego, z tem zastrzeżeniem, że te posady mają 
być na razie nadane prowizorycznie. Obydwaj kan‑
dydaci zdaniem wnioskodawcy odpowiadają stawia‑
nym wymaganiom i kształcili się w swych zawodach 
w kraju i za granicą. Grono przychyliło się do wniosku 
jednomyślnie”18. Stanisław Popławski i Bronisław 
Pelczarski rzeczywiście niebawem zostali przyjęci 
do  pracy w  Akademii Sztuk Pięknych i  pomagali 
swemu dawnemu profesorowi w pracy ze studentami. 
Osobne zwrócenie uwagi na zatrudnienie Popław‑
skiego i Pelczarskiego uprzytamnia nam, na czym 
polegało odnowienie pracowni rzeźby przez Konstan‑
tego Laszczkę. Profesor ukazywał adeptom rzeźby 
całe bogactwo tej dziedziny sztuki, jakiej zamierzali 
się poświęcić. Uzmysławiał im, że mają do wyboru 
różne materiały rzeźbiarskie. Pojawiły się kursy kucia 
w kamieniu i odlewów w gipsie. Studenci uczyli się 
rzeźbienia w drewnie. Były zajęcia z ceramiki.

W przywołanym powyżej protokole mowa jest 
o tym, iż Konstanty Laszczka był prorektorem. Nie 
była to  jedyna funkcja, jaką sprawował w  Aka‑
demii. 27 vi 1911 r. odbyło się posiedzenie grona 
profesorów. Wybierano rektora na kolejną kaden‑
cję. W głosowaniu wygrał Laszczka, w pokonanym 
polu zostawiając Axentowicza i Mehoffera. „Rektor 
Axentowicz stwierdza, że wobec tego wyniku głoso‑
wania na rok 1911/12 padł wybór […] na Profesora 

Konstantego Laszczkę jako na rektora bezwzględną 
większością głosów. Profesor Konstanty Laszczka 
dziękując za wybór oświadcza że z powodów rodzin‑
nych nie może go jednak przyjąć. Grono Profesorów 
prosi jednomyślnie prof. Laszczkę aby wybór przyjął, 
wobec czego tenże oświadcza że wybór przyjmuje”19. 
Konstanty Laszczka początkowo chciał odmówić, 
ponieważ trzy miesiące wcześniej zmarła jego 
żona. W latach 1911/1912, 1929/1930 i 1930/1931 
Laszczka piastował godność rektora. Był pierwszym 
rzeźbiarzem na stanowisku rektora akademii. Był 
jedynym rzeźbiarzem, który w  epoce autonomii 
galicyjskiej i w dwudziestoleciu międzywojennym 
sięgnął po  najwyższy urząd w  krakowskiej asp. 
W galerii portretów rektorów uczelni, która znajduje 
się w rektoracie akademii, wisi także portret Kon‑
stantego Laszczki pędzla Leona Wyczółkowskiego. 
W latach 1925/1926–1928/1929 Konstanty Laszczka 
był też prodziekanem Wydziału Malarstwa i Rzeźby. 
Dodajmy, iż dziekanem tego wydziału był wówczas 
Władysław Jarocki, patron roku 2015 w Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie.

Wróćmy jednak do drugiej dekady XX w., aby 
opowiedzieć o zażyłości, jaka łączyła Konstantego 
Laszczkę i  Józefa Piłsudskiego. W 1916  r., a więc 
jeszcze w czasie i wojny światowej, komendant był 
częstym gościem pracowni Konstantego Laszczki 
w gmachu Akademii Sztuk Pięknych, gdzie pozował 
do swego popiersia. 4 Xi 1916 r. Laszczka ukończył 
rzeźbę, a Piłsudski złożył na niej własnoręczny pod‑
pis. Laszczka był wielkim sympatykiem Legionów 
Polskich i ich wysiłku zbrojnego. Entuzjazm profesora 

↗ Konstanty Laszczka 
Sam sobie – autoportret 
60 × 70 × 40 cm  
odlew, brąz, 1925  
wł. Muzeum asp  
w Krakowie

51



rzeźby podzielali studenci akademii, którzy – przy 
okazji jednej z wizyt Piłsudskiego u Laszczki – wrę‑
czyli komendantowi adres ze  słowami czci i  sza‑
cunku. W 1929 r. Konstanty Laszczka stworzył dla 
Kołomyi pomnik Piłsudski – prawodawca. Tak jak 
w 1916 r., tak i teraz Piłsudski odwiedzał Laszczkę 
w jego pracowni przy pl. Matejki. Przerwy w seansach 
panowie uprzyjemniali sobie grą w szachy. Raz mar‑
szałek przyjść nie mógł. Przesłał do Laszczki liścik 
na wizytówce: „Kochany i łaskawy Panie Profesorze, 
Najmocniej przepraszam za zawód, lecz w tej chwili 
przyjechał mi mój przyjaciel na parę godzin do Kra‑
kowa i  jest mi  zupełnie niemożebnem stawić się 
na miłe posiedzenie u Pana. Zechce łaskawie mi Pan 
napisać, czy jutro mam się stawić o zwykłej godzi‑
nie”20. Monument z Kołomyi, podobnie jak większość 
pomników dłuta Konstantego Laszczki, nie przetrwał 
ii wojny światowej. Jerzy Madeyski pisał: „We wrze‑
śniu 1939 roku zwaliły go z cokołu liny, ciągnięte 
przez czołgi z czerwoną gwiazdą. Symbol wielkości 
Marszałka, stworzony przez jednego z naszych najwy‑
bitniejszych symbolistów, historia zmieniła w symbol 
narodu”21.

Szukając w głównym gmachu krakowskiej Aka‑
demii Sztuk Pięknych przy pl. Jana Matejki miejsc 
szczególnie związanych z  Konstantym Laszczką, 
warto wybrać się na półpiętro między pierwszym 
a drugim piętrem. Znajdują się tam dwa popiersia 
dłuta Laszczki. Przedstawiają one dwóch profesorów 
Akademii zmarłych w 1907 r. – Stanisława Wyspiań‑
skiego i Jana Stanisławskiego. Należeli oni, tak samo 
jak Laszczka, do grupy profesorów zatrudnionych 
przez Juliana Fałata. Dodajmy w tym miejscu, że 2 Xii 

1907 r. Laszczka był jednym z tych artystów, którzy 
nieśli trumnę z ciałem Stanisława Wyspiańskiego 
do Krypty Zasłużonych w kościele Ojców Paulinów 
na Skałce. Tablice Wyspiańskiego i Stanisławskiego 
odsłonił w styczniu 1928 r. Adolf Szyszko‑Bohusz.

Lepiej poznamy Konstantego Laszczkę jako 
człowieka i artystę, gdy przeczytamy dwa artykuły 
zamieszczone w pierwszej połowie lat 30. w krakow‑
skim „Czasie”. Pierwszy z nich, pochodzący z połowy 
1933 r., wyszedł spod pióra Artura Schroedera, histo‑
ryka i krytyka sztuki. Był to wywiad z artystą, uzupeł‑
niony uwagami Schroedera. „W dużej pracowni przyj‑
muje mnie rektor Laszczka, jak zwykle z tą ujmującą 
gościnnością i szczerością, jaka go zwykle cechuje”22. 
Miła atmosfera sprzyjała szczerej rozmowie. Laszczka: 
„Co robię? Zawsze coś, bez roboty chyba żyć nie można. 
Ręce zdrowe, ochota jest, tyle jeszcze planów i tyle 
projektów”23. Schroeder opisał trud twórczy Laszczki: 
„[…] potrafi po dziesięć godzin dziennie kuć ciężkim 
młotem z taką pasją, że patrząc na to zapomina się, 
że to robi 60 kilkuletni człowiek. Jest zresztą wtedy 
młody, ożywia się, nie czuje zmęczenia, robi to niemal 
bez wysiłku i śmieje się, jeśli się wspomni o zmęcze‑
niu”24. Spotkanie Schroedera z Laszczką w 1933 r. 
dało asumpt do wspomnień: „Szliśmy kiedyś razem 
przez planty i mówiliśmy o pracy twórczej. Laszczka 
w sposób prosty a piękny tłumaczył się ze swojego 
stosunku do sztuki i wymagań, jakie sobie stawia. 
Było w tych prostych, serdecznych, a jakże głębokich 
słowach tyle prawdy, tyle mądrych myśli, tyle jakie‑
goś kornego oddania się swemu powołaniu, że mimo 
woli zapominało się, iż to mówi człowiek współczesny, 
któremu bądź co bądź obłąkane tempo życia powinno 

↗ Konstanty Laszczka 
Popiersia  
Jana Stanisławskiego  
i Stanisława Wyspiańskiego 
w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie, 1928
Fot. Michał Pilikowski
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było stępić ten entuzjazm i ten prawie mistyczny jakiś 
stosunek do sztuki”25.

Półtora roku później Konstantego Laszczkę 
odwiedził Wlastimil Hofman. „Pracownię [Konstanty 
Laszczka] ma przepełnioną rzeźbami, biustami, kom‑
pozycjami oraz najrozmaitszymi szkicami. Czuję, że 
przekroczyłem próg prawdziwego, indywidualnego 
artysty. Sam twórca w  białym do  pracy płaszczu, 
o  mocno skonstruowanej lwiej głowie, ozdobionej 
siwą brodą, robi wrażenie jakiegoś zmartwychwsta‑
łego, dawnego, legendarnego, prasłowiańskiego 
barda. W rysach jego maluje się wspaniała, zdecydo‑
wana na wszystko siła, skojarzona dziwnie z łagod‑
nością i miękkością iście słowiańską. W oczach jego, 
patrzących jakby w samą głębię duszy, wyczuwa się 
pełnego spokoju i  harmonii wewnętrznej twórcę, 
z opanowanym temperamentem założonym szczęśli‑
wie na niezłomnym granicie charakteru. Wyczuwa 
się u  niego nawet w  jego chodzie rytm i  miarę”26. 
Laszczkę charakteryzowały spokój, powściągliwość 
i opanowanie. Był skupiony i wyciszony. Taka też była 
jego sztuka: „Kto lubi genialne kontrasty, borykanie 
się gwałtowne i szarpiące nerwy wizje, ten nie będzie 
mógł gustować w utworach poważnych, spokojnych, 
prostych i  rzeczowych, że się tak wyrażę, klasycz‑
nych Laszczki”27. Te cechy charakteru Laszczki nie 
zjednywały mu sympatii jego studenta, a  potem  – 
od roku akademickiego 1921/1922 – drugiego profe‑
sora rzeźby w Akademii, Xawerego Dunikowskiego. 
Dunikowski był energiczny i wybuchowy. Spokojna 
praca, której podstawą była znajomość materiału 
rzeźbiarskiego i  biegłość techniczna, nużyła go. 
Dunikowski i Laszczka nie mogli znaleźć wspólnego 

języka i  często się spierali w  różnych sprawach  – 
dotyczących zarówno pojmowania twórczości arty‑
stycznej, jak i organizacji pracowni rzeźby.

W 1935 r. Konstanty Laszczka przeszedł na emery‑
turę. W roku akademickim 1935/1936 prowadził w asp 
wykłady zlecone. W 1936 r. otrzymał tytuł profesora 
honorowego Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 
W roku 1937 zamieszkał w domu przy ul. Bolesława 
Komorowskiego 7. Po wybuchu ii wojny światowej, 
a także w latach powojennych Laszczka coraz rza‑
dziej sięgał po dłuto. Spacery na Salwator i Kopiec 
Kościuszki stały się jego ulubionym zajęciem.

Konstanty Laszczka zmarł 23 iii 1956 r. w Kra‑
kowie. Grób Laszczki, z płaskorzeźbą Matki Boskiej 
autorstwa artysty, znajduje się na cmentarzu Rako‑
wickim w Krakowie.
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H i S t o r i a 

Akademia  
Sztuk Pięknych 
w Krakowie w czasach 
Konstantego Laszczki 
(1899–1935)

Joanna Grabowska, Katarzyna Ochałek

Początek XX w. był w dziejach krakowskiej Szkoły 
Sztuk Pięknych szczególnym czasem. Praca kilku 
pokoleń artystów, liberalna polityka zaborcy i usilne 
starania posłów polskich w Sejmie Krajowym we Lwo‑
wie oraz parlamencie austriackim w  połączeniu 
z  jubileuszowym charakterem „okrągłej” daty  – 
wydały owoce. 24 ii 1900 r. cesarz Franciszek Józef 
Habsburg ogłosił rozporządzenie o przekształceniu 
Szkoły Sztuk Pięknych w Krakowie w Akademię Sztuk 
Pięknych, z mocą obowiązującą od dnia 1 X 1900 r.1 
Fakt ten uczelnia zawdzięcza aktywnemu udziałowi 
niezwykle sprawnego dyrektora tejże Szkoły – Juliana 
Fałata2, który zabiegał o zmianę nazwy. To w jego 
osobie pokładano wtedy wielkie nadzieje – przede 
wszystkim na podniesienie poziomu nauczania jedy‑
nej szkoły artystycznej na ziemiach polskich znajdu‑
jących się pod trzema zaborami.

Sprawa stała się kwestią narodową, o której roz‑
pisywała się ówczesna prasa. Ukazało się kilka arty‑
kułów w „Nowej Reformie”, „Czasie” i „Tygodniku 
Ilustrowanym”, z  których można dowiedzieć się 
o żywym zainteresowaniu opinii publicznej sprawami 
krakowskiej szkoły oraz poparciu dla ambitnych pla‑
nów jej dyrektora3. Okoliczności sprzyjały, a Julian 
Fałat był pełen energii oraz inicjatyw, miał wyrobioną 

pozycję na dworze cesarskim w Berlinie, nadto cie‑
szył się uznaniem jako artysta, szczególnie w kręgach 
monachijskich. Publicznie zwracano uwagę na pewne 
cechy charakteru dyrektora. Według austriackiego 
dziennika „Wiener Tagblatt” J. Fałat był „człowiekiem 
towarzyskim, grzecznym, uprzejmym pod każdym 
względem, pozbawionym uprzedzeń, przy tym bardzo 
prostym i skromnym”4.

Całkowicie oddał się zarządzaniu uczelnią i jako 
jedyny w dziejach dyrektor asp nie zajmował się 
dydaktyką. Aby spraw szkoły właściwie pilnować, 
często wyjeżdżał do Ministerstwa Wyznań i Oświaty 
w Wiedniu, m.in. po to, aby uzyskać aprobatę dla 
kluczowej zmiany – reformy kadrowej.

W 1900 r. w asp w Krakowie funkcjonowały trzy 
szkoły rysunkowe: Floriana Cynka, Józefa Mehoffera, 
Józefa Unierzyskiego, dwie szkoły malarstwa profeso‑
rów: Teodora Axentowicza i Leona Wyczółkowskiego 
oraz szkoła rzeźby Konstantego Laszczki5.

Konstanty Laszczka został zatrudniony w 1899 r. 
w charakterze prowizorycznego nauczyciela rzeźby. 
Rok później otrzymał godność profesora nadzwy‑
czajnego, a w 1905 r. profesora zwyczajnego6. Sta‑
nowisko objął po Alfredzie Daunie, który zrezygno‑
wał z pracy w Szkole Sztuk Pięknych (ssp) i przyjął 
posadę nauczyciela w Szkole Przemysłowej w Kra‑
kowie. Na wakujące stanowisko dyrektor starał się 

Joanna Grabowska 
historyk, doktor  
Uniwersytetu 
Jagielońskiego  
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pozyskać artystę rzeźbiarza Cypriana Godebskiego. 
Ten początkowo odniósł się do pomysłu z entuzja‑
zmem, jednak następnie zajęty pracą nad pomni‑
kami Adama Mickiewicza w Warszawie, Mikołaja 
Kopernika w Krakowie i generała Le Flô w Bretanii 
odmówił przyjęcia posady7. W ramach zmian Julian 
Fałat zlikwidował szkołę malarstwa historycznego, 
za to założył szkołę malarstwa krajobrazowego pod 
kierunkiem Jana Stanisławskiego. W 1902 r. na sta‑
nowisko docenta malarstwa dekoracyjnego zatrud‑
nił Stanisława Wyspiańskiego. W 1906 r. pracownię 
Floriana Cynka objął Józef Pankiewicz, a w 1909 r. 
po Józefie Unierzyskim nastał Wojciech Weiss.

Konstanty Laszczka został przyjęty do  grona 
wybranych przez Fałata wybitnych artystów, którzy 
bardzo dobrze się znali, lubili, a niektórzy nawet 
przyjaźnili. Współdziałali ze sobą nie tylko w aka‑
demii, ale i poza nią. W trosce o utrzymanie wyso‑
kiego poziomu rodzimej sztuki założyli Towarzystwo 
Artystów Polskich „Sztuka” i wspólnie zorganizowali 
w latach 1897–1950 ponad 100 wystaw, promując 
sztukę polską w  kraju i  za  granicą. Utrzymywali 
ze sobą kontakty towarzyskie i spotykali się w swo‑
ich mieszkaniach, w wilii J. Fałata w Bystrej, a także 
w krakowskich kawiarniach, np. w Grand Hotelu, 
o czym donosił ówczesny dziennik „Czas”8.

Konstanty Laszczka podczas studiów w Paryżu 
miał okazję poznać przebywających tam na stypen‑
dium Józefa Mehoffera i Stanisława Wyspiańskiego, 
z którym dzielił pracownię.

O sympatii między pedagogami krakowskiej asp 
świadczy to, że wzajemnie się portretowali. Laszczka 

wykonał portret Juliana Fałata, Ferdynanda Rusz‑
czyca, Stanisława Wyspiańskiego. Leon Wyczółkow‑
ski namalował Autoportret z Konstantym Laszczką, 
na co Laszczka odwzajemnił się karykaturą rzeź‑
biarską pt. Wyczółkowski z kogutem. Laszczka spor‑
tretował żony Fałata i Józefa Mehoffera. W 1907 r. 
przygotował maskę pośmiertną Jana Stanisław‑
skiego, natomiast S.  Wyspiańskiego upamiętnił 
portretem pod tytułem Wspomnienie9. Konstanty 
Laszczka zrealizował tablice pamiątkowe poświę‑
cone Stanisławowi Wyspiańskiemu i Janowi Stani‑
sławskiemu umieszczone w budynku głównym asp 
w Krakowie w latach 1923 i 1926. Rzeźbiarz przyjaź‑
nił się z Leonem Wyczółkowskim, razem pracowali 
i podróżowali. W 1900 r. zaprojektowali i wykonali 
dla Collegium Maius tablicę z  okazji jubileuszu 
500‑lecia Uniwersytetu Jagiellońskiego. Laszczka 
w 1921 r. stworzył pamiątkowy medalion poświęcony 
Wyczółkowskiemu.

Po  reformie kadrowej przeprowadzonej przez 
dyrektora uczelni nastał czas porządkowania spraw 
organizacyjnych, statutowych i  regulaminowych. 
Zmiana statusu wiązała się ze zwiększeniem budżetu 
uczelni, nadto także z podwyżką uposażenia profe‑
sorów, które zostało zrównane z uniwersyteckim, 
a w konsekwencji było dużo wyższe od dotychczaso‑
wego. Dla przykładu Laszczka w 1899 r. zarabiał 1200 
koron rocznie, rok później 3600 koron10. Dodatkowo 
w akademii zatrudniono portiera, zwiększono fundu‑
sze na zaangażowanie modeli i zakup odzieży robo‑
czej, trzykrotnie podniesiono wydatki na wycieczki 
uczniów. Nowy Statut Akademii Sztuk Pięknych 
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w Krakowie został zatwierdzony w lutym 1900 r., 
w tym też czasie powstał regulamin nauk. Nowe akty 
prawne nie zawsze były przestrzegane, ale są źró‑
dłem informacji o zasadach rekrutacji i organizacji 
roku akademickiego. Warunkiem przyjęcia na stu‑
dia było „ukończenie niższego gimnazjum, niższej 
szkoły realnej z oceną ogólną dobrą oraz dostarczenie 
swoich prac i złożenie wstępnego egzaminu, z wyni‑
kiem uprawniającym do przypuszczenia, że kandydat 
ma wyraźne powołanie do nauk głównych: rysunku, 
malarstwa i rzeźby (modelowanie)”11.

Nauka była płatna. Należało uiścić taksę wstępną, 
przeznaczoną na zakup przyborów naukowych, oraz 
„opłatę akademicką”. Student wybierał profesora, 
u którego chciał się kształcić, ale zaczynał od obo‑
wiązkowej nauki w  szkole rysunkowej, w  której 
spędzał od dwóch do trzech lat. Następnie, za zgodą 
grona profesorów, przechodził do pracowni malar‑
skiej, gdzie nauka trwała trzy lata. Na rzeźbie studio‑
wano sześć lat. Dodatkowo należało zaliczyć nauki 
pomocnicze – na pierwszym roku: anatomię i per‑
spektywę, na drugim i trzecim roku: naukę o stylach, 
historię sztuki oraz historię powszechną. Uczeń otrzy‑
mywał świadectwo za każde półrocze.

Obok zmian personalnych, organizacyjnych 
i statutowych inną ważną kwestią było wdrożenie 
modyfikacji do programów nauczania. Najistotniej‑
szą reformą stało się zlikwidowanie w 1905 r. niż‑
szych szkół rysunkowych i wyższych malarskich oraz 
wprowadzenie pięciu równorzędnych szkół rysun‑
kowo‑malarskich. Dodatkowo Julian Fałat ogłaszał 
dla studentów konkursy z nagrodami pieniężnymi: 

rysunkowe, a także z zakresu kompozycji, co miało 
mobilizować młodzież do większego wysiłku. Zobo‑
wiązywał pedagogów do surowej oceny uczniów, któ‑
rzy nie osiągali dobrych wyników w nauce i nie mieli 
predyspozycji do dalszych studiów. Młodzież zachęcał 
do prac plenerowych podczas wakacji.

Zmiany wprowadzono także do programu naucza‑
nia rzeźby. W założeniach z 1896 r. przewidywano: 
modelowanie głów, aktów i modelowanie z antyków12. 
Rzeźbiarze tworzyli w glinie. Konstanty Laszczka wraz 
ze swoim przyjściem na akademię wdrożył naucza‑
nie różnych technik rzeźbiarskich, a także wniósł 
„umiejętność swobodnego wykorzystania różnorod‑
nych materiałów rzeźbiarskich”13.

Początkowo wprowadził naukę rzeźby w drew‑
nie, a w 1911 r. uruchomił kurs ciosania w kamieniu 
i odlewania w gipsie. Następnie zapoczątkował meda‑
lierstwo i naukę ceramiki, którą sam uprawiał i która 
była jego pasją. W 1925 r. uzyskał kredyt na piec cera‑
miczny dla studentów akademii oraz napisał dwa 
podręczniki do nauki ceramiki14. Uważał, że „pra‑
cownia artystyczno‑ceramiczna to rodzaj świątyni, 
w której powstawać mogą wielkie i trwałe dzieła”15.

Był autorem Regulaminu nauki w  szkole cera‑
micznej16, z którego dowiadujemy się, że edukacja 
trwała rok i kończyła się egzaminem teoretycznym 
oraz praktycznym. Zajęcia odbywały się codziennie 
między godzinami 15.00 a 19.00. Do szkoły mogli być 
przyjęci studenci ze wszystkich pracowni, na podsta‑
wie przeglądu prac rysunkowych lub modeli plastycz‑
nych. Studenta zobowiązywano do wykonania dwóch 
prac oraz zapoznania się z paleniem przedmiotów 

Konstanty Laszczka został przyjęty 
do grona wybranych przez Fałata 
wybitnych artystów, którzy bardzo 
dobrze się znali, lubili, a niektórzy 
nawet przyjaźnili.
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ceramicznych. Prace wykonywano z  materiałów 
szkolnych w trzech egzemplarzach, z których jeden 
pozostawał w uczelni.

Laszczka od momentu przyjęcia posady miał 
duże grono studentów, których liczba kształtowała 
się od 5 do 30 rocznie. Ogółem w latach 1899–1935 
pod jego kierunkiem pracowało 193 uczniów17. 
Studenci rzeźby zajmowali trzy małe sale na par‑
terze budynku przy pl. Jana Matejki 13. Profesor 
nie był z tego zadowolony i wnioskował o wybu‑
dowanie dużej pracowni rzeźby ze zbiorem odle‑
wów gipsowych oraz przydzielenie mu asystenta18. 
W 1907 r. w pracowniach zamontowano wentylację, 
ale warunki pracy były wciąż bardzo trudne. Mimo 
niesprzyjających okoliczności efekty działalności 
dydaktycznej profesora rzeźby zostały bardzo dobrze 
ocenione przez współczesnych, o czym można dowie‑
dzieć się z prasy. W „Nowej Reformie” w 1902 r. napi‑
sano: „Z ogólnej liczby siedmiu sal wystawowych 
najbardziej interesująco pod względem artystycz‑
nym przedstawia się sala rzeźby prof. Laszczki. Plon 
tu istotnie świeży, bujny, nacechowany wybitnym 
wpływem indywidualizmu profesora na  swych 
uczniów. Większą część prac stanowią studia 
i modele w glinie, odlewów gipsowych niewiele. Obok 
wybornych studiów z aktu, z których wyróżnia się 
postać młodego chłopca p. Stępkowskiego i wyborne 
próby kompozycyjne pp. Rudlickiego i  Stępkow‑
skiego zwracają uwagę, jako nowość próby rzeźby 
«w ścianie», studium «Grajka» p. Hochmanna, dwie 
pełne finezji, wyborne w rysunku główki kobiece 
w terakocie tegoż i chłopiec p. Lewickiego. Całość 

wystawy rzeźby świadczy o sumiennym kierunku 
i dużym rozwoju kursu prof. Laszczki”19.

Od momentu zatrudnienia Laszczki rozpoczęło 
się rodzime kształcenie przyszłych pedagogów rzeźby. 
Do tej pory rzeźbiarze pobierali naukę poza granicami 
ziem polskich. Konstanty Laszczka uczył się w Paryżu 
pod kierunkiem Alexisa Falguière’a, Karol Ceptow‑
ski był uczniem duńskiego rzeźbiarza Bertela Thor‑
valdsena, Marceli Guyski kształcił się we Włoszech 
u Francesca Podestiego i Adamo Tadoliniego, Alfred 
Daun w Wiedniu terminował u Edmunda Hellmera20. 
W pracowni Laszczki studiowali przyszli pedagodzy: 
Xawery Dunikowski, Henryk Kuna, Stanisław Popław‑
ski, Bronisław Pelczarski, Henryk Kunzek, Jan Szczep‑
kowski, Antoni Hyła, Jan Hopliński. W 1935 r. rektor 
asp Wojciech Weiss tak podsumował działalność peda‑
gogiczną Laszczki: „Bez przesady powiedzieć można, 
że jako profesor wychował wszystkich młodszych[,] 
wybitnych rzeźbiarzy naszych i w ten sposób wyci‑
snął piętno swoje na rzeźbie polskiej. W Akademii 
krakowskiej utworzył zakłady rzeźby w materiałach 
szlachetnych i był twórcą kursu ceramiki, który się 
doskonale rozwinął, zapewniając szerokiej rzeszy rzeź‑
biarzy w czasach kryzysu możność zarobkowania i roz‑
wijania kultury na polu artystycznego przemysłu”21.

Studenci dobrze wspominali swojego profe‑
sora, choć zwracali uwagę na jego „chłopski upór”. 
W artykule z 1935 r. napisano: „Profesor Laszczka był 
i pozostał ulubieńcem swoich uczniów[,] w których 
dusze zaszczepia szczere zamiłowanie i zrozumienie 
sztuki. Praca pedagogiczna w jego pojęciu, twierdzą 
jego uczniowie, to nie przeprowadzenie korekty[,] lecz 

↑ Pracownia  
Konstantego Laszczki 
1920/1921  
trzecia od lewej  
Janina Reichert  
wł. Archiwum asp  
w Krakowie
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wtajemniczenie w całokształt rzeźbiarskiej wiedzy, 
którą opanował w całości: a więc kucie w kamieniu, 
marmurze, granicie i drzewie. Oprócz tego zna dosko‑
nale brązownictwo, patynowanie, złocenie. Wprowa‑
dził do Akademii sztukę odlewów gipsowych, poza 
tym stworzył własnym kosztem pracownię i piece 
ceramiczne […]. Dziś wielu uczniów prof. Laszczki 
zakłada i  prowadzi fabryki ceramiczne w  kraju 
ze świetnym rezultatem”22.

Duża liczba studentów oraz rozbudowany program 
nauczania spowodowały, że Laszczka pracował przy 
pomocy dwóch asystentów – od 1911 r. Bronisława 
Pelczarskiego, który zajmował się pracownią kucia 
w kamieniu i drewnie, a od 1912 r. Stanisława Popław‑
skiego, opiekuna pracowni odlewów gipsowych. 
W 1925 r. zatrudniono Bazylego Trebuszyna na sta‑
nowisku pracownika technicznego na kursie ceramiki. 
W 1920 r. posadę w akademii dostał jeden z najwy‑
bitniejszych uczniów Konstantego Laszczki – Xawery 
Dunikowski. Prowadził on szkołę ogólną rzeźby, która 
była rodzajem kursu przygotowawczego do dalszych 
studiów, zaś od 1922 r. kierował pracownią rzeźby.

Wzajemne relacje między obydwoma wspomnia‑
nymi rzeźbiarzami – Laszczką i Dunikowskim – były 
chłodne. Mistrz Konstanty Laszczka nie rozumiał 
fenomenu popularności swojego ucznia i nigdy nie 
zaakceptował decyzji grona profesorów o zatrudnie‑
niu Dunikowskiego w asp23. W jednym z wywiadów 
ubolewał, że „jedynie Dunikowskiego niczego nie 
nauczył”. Stwierdzenie takie nie jest prawdziwe, 
ponieważ Dunikowski pracował zgodnie ze wska‑
zówkami udzielanymi uczniom przez Laszczkę, 

które można znaleźć m. in. w Gawędach z uczniami24. 
Potwierdziła to również Helena Blumówna, która 
pisała: „Rzeźba Xawerego Dunikowskiego wyrasta 
ponad obowiązujące nurty i kierunki. Związana nie‑
kiedy z ważnymi zjawiskami europejskimi, jak impre‑
sjonizm, ekspresjonizm czy kubizm, nie ulega takiej 
zależności i wpływom, które by przesłaniały własne 
oblicze artystyczne. Indywidualność twórcza Duni‑
kowskiego jest silna i zarysowująca się na tle nie tylko 
polskim, ale i ogólniejszym. Siła wizji decyduje o cha‑
rakterze sztuki Dunikowskiego. Artysta żyje we wła‑
snym świecie wyobraźni i uczuć. W rzeźbach Dunikow‑
skiego można również odnaleźć nurt narodowy”25.

Julian Fałat dążył do pełnej akademizacji uczelni 
i  postulował wprowadzenie stanowiska rektora. 
Grono profesorów podczas posiedzenia 3 ii 1905 r. 
uchwaliło mianowanie J.  Fałata dożywotnim rek‑
torem26. Fakt ten oficjalnie nie był zatwierdzony 
przez Ministerstwo Wyznań i Oświaty w Wiedniu, 
które oczekiwało na odpowiednie zapisy w statu‑
cie. W  lutym 1910  r. wprowadzono nowy statut, 
na podstawie którego wybierano rektora na okres 
jednego roku akademickiego. Konstanty Laszczka 
trzykrotnie sprawował funkcję rektora Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie – w roku akademickim 
1911/1912, 1929/1930 oraz 1930/1931. W przemó‑
wieniach inauguracyjnych powtarzał myśli i zalece‑
nia dla młodzieży, które zawarł w swoich Gawędach 
z uczniami27. Wzywał studentów, „mnożycieli ducha”, 
do wytężonej pracy, która „prowadzi do czynów szla‑
chetnych, usuwa przeszkody i staje się miernikiem 
społecznym”28.

↗
Protokół posiedzenia  
grona profesorów  
Akademii Sztuk  
Pięknych w Krakowie  
z 27 vi 1911 r.  
– Konstanty Laszczka  
po raz pierwszy został  
wybrany rektorem
wł. Archiwum asp  
w Krakowie
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Konstanty Laszczka uważał rozwijanie sfery 
duchowej za ważniejsze od bogactw materialnych. 
Zwracał uwagę na fakt, że sztuka może się rodzić 
wszędzie tam, gdzie znajdują się ludzie, bez względu 
na  różnice narodowościowe lub społeczne. Prze‑
strzegał przed naśladowaniem innych i uważał, że 
do nieśmiertelności prowadzą dzieła będące wyni‑
kiem połączenia pracy oraz serca. Do pracy z kolei 
potrzebna jest pamięć o  przeszłości oraz solidne 
wykształcenie, którego nie należy unikać z obawy 
o utratę indywidualności. „Sam talent bez nauki, 
to brylant nieobrobiony, który choć jest brylantem, nie 
wydaje blasku”29. Zdaniem Laszczki szkoła miała dać 
początkującemu artyście umiejętność wypowiadania 
tego, co mu jego indywidualność nakaże, wyposażyć 
w narzędzia, pomóc zrozumieć kształt, zaznajomić się 
z harmonijnym zestawieniem barw, światłocieniem, 
poznać zasady perspektywy, dać znajomość materia‑
łów. W jego opinii każdy powinien rozpoznać swój 
talent. Twierdził, że lepiej wykonać wspaniałe krze‑
sło, niż namalować lichy obraz albo popełnić nędzną 
rzeźbę. Zdaniem Laszczki artysta mógł poszukiwać 
możliwości rozwoju w różnych dziedzinach sztuki.

W czasach Juliana Fałata wzrosła liczba studentów 
i ich wpływ na życie uczelni. W 1909 r. w akademii 
(przeznaczonej dla ok. 70 studentów) uczyło się blisko 
200 osób. Fakt ten odbił się negatywnie na warunkach 
nauczania artystycznego. Od 1905 r. rosły nastroje 
buntu i niezadowolenia, często popierane przez pro‑
fesorów, którzy widzieli w wystąpieniach studenc‑
kich szansę na polepszenie sytuacji. Wzajemne rela‑
cje pomiędzy profesorami już nie były tak dobre jak 
dawniej. Zmalało także poparcie rządu w Wiedniu dla 

postulatów Juliana Fałata. W 1907 r. zmarli dwaj pro‑
fesorowie – Jan Stanisławski i Stanisław Wyspiański. 
W 1908 r. doszło do pojedynku na szable pomiędzy 
Leonem Wyczółkowskim a Józefem Mehofferem30. 
Rozpoczęły się wiece i  strajki studenckie. Postu‑
lowano, aby wynająć dodatkowe sale poza budyn‑
kiem głównym, założyć wentylację, utworzyć szkołę 
architektury, zatrudnić profesora do prowadzenia 
nauki rysunku wieczornego i osobno do nauczania 
grafiki, założyć sklep z materiałami plastycznymi 
na terenie uczelni. W komitecie strajkowym prym 
wiedli studenci Konstantego Laszczki – Kazimierz 
Witkiewicz i Henryk Kunzek, którzy zawieźli postulaty 
do Wiednia, gdzie zostali przyjęci ze zrozumieniem31. 
W tej atmosferze w listopadzie 1909 r. Fałat odszedł 
na urlop, z którego już do akademii nie powrócił. Kon‑
stanty Laszczka w 1912 r. wykonał medal dla Juliana 
Fałata z  dedykacją „Koledzy w  uznaniu wielkich 
zasług położonych dla sztuki i Akademii”.

Po odejściu Juliana Fałata w październiku 1910 r. 
wprowadzono nowy statut, a rok później regulamin 
nauczania. W akademii nadal kształcono w trzech 
głównych gałęziach sztuk plastycznych: rysunku, 
malarstwie i rzeźbie. Planowano założenie szkoły 
architektury, nauczanie malarstwa dekoracyjnego, 
historycznego, animalistycznego, pejzażu i grafiki. 
Cykl edukacji statutowo trwał pięć lat, z  tym że 
po dwóch latach można było podjąć dodatkowe stu‑
dia w jednej ze szkół specjalistycznych. Studenci nie 
ustawali w wystąpieniach i wysuwaniu żądań doty‑
czących polepszenia warunków studiowania i zmian 
w programie nauczania. Angażowali się w akcje nie‑
podległościowe i manifestacje patriotyczne. Możliwe, 

↗ Pracownia  
Konstantego Laszczki 
1920/1921  
druga od prawej  
Natalia Milan, trzecia 
od prawej Janina Reichert 
wł. Archiwum asp  
w Krakowie

Wiadomości asp /7560



że odwagi dodawał im pomnik grunwaldzki, który 
stanął 15 vii 1910  r. przed gmachem akademii 
na pl. Jana Matejki. W 1914 r. wzięli udział w działa‑
niach zbrojnych i wojny światowej, przyczyniając się 
do odzyskania przez Polskę niepodległości.

Zanim do tego doszło, jeszcze przed wojną udało 
się powołać i obsadzić katedrę architektury. Po zebra‑
niu opinii na temat kandydatów, przede wszystkim 
od Delegacji Architektów Polskich, w 1913 r. zatrud‑
niono Józefa Gałęzowskiego na stanowisku profe‑
sora zwyczajnego, a na stanowisku docenta – Józefa 
Czajkowskiego. Sprawa nauczania architektury w asp 
w Krakowie była bardzo żywa w okresie międzywo‑
jennym – w czasie odbudowy kraju. Podjęto pierwsze 
próby połączenia nauczania sztuki czystej i użytko‑
wej. Stanowisko rektora zajmowali m.in. architekci – 
Józef Gałęzowski i  Adolf Szyszko‑Bohusz, którzy 
wprowadzili do programu nauczania asp w Krakowie 
takie przedmioty jak: budownictwo, budownictwo 
żelbetonowe i żelazne, budowa miast, kanalizacja 
i wodociągi, formy i rysunek architektoniczny, prowa‑
dzenie budowy, ogrzewanie, konserwacja zabytków. 
Wydział Architektury funkcjonował w krakowskiej 
asp w latach 1924–192932, a kształciło się na nim 
wówczas 51 studentów33.

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 r. nastał 
trudny czas scalania ziem polskich rozbitych uprzed‑
nio na trzy zabory, budowania rodzimych struktur 
państwowych, tworzenia własnego prawa. Radość 
i nadzieja w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, 
jakie towarzyszyły chwilom uniesienia, z czasem 
zmieniły się w uczucie rozczarowania, a złożyło się 
na to kilka czynników. Przede wszystkim istotny był 

fakt, że akademia krakowska nie została początkowo 
objęta ustawą o szkołach akademickich34. Po usil‑
nych staraniach władz uczelni ustawę znowelizowano 
i 16 vii 1924 r. akademia uzyskała potwierdzenie 
praw akademickich. Innym problemem wywołują‑
cym rozgoryczenie był bardzo mały budżet, który 
ograniczał działalność i nie dawał szansy na rozwój. 
Z  tego powodu zamknięto Wydział Architektury, 
ograniczono wydatki budowlane, zmniejszono dota‑
cje na pomoce naukowe i wycieczki dla studentów, 
zniesiono dwa etaty woźnych, pod znakiem zapytania 
stanęło funkcjonowanie pracowni ceramiki i zatrud‑
nienie w niej instruktora.

Był to jednak również czas sukcesów, np. w roku 
akademickim 1919/1920 po raz pierwszy przyjęto 
na studia 16 kobiet, z których 5 uczęszczało do pra‑
cowni Konstantego Laszczki. W okresie międzywojen‑
nym pod okiem tego mistrza swoje umiejętności rzeź‑
biarskie zdobywały m.in. Janina Reichert‑Toth, Olga 
Niewska, Romana Szereszewska, Balbina Świtycz‑
‑Widacka, Olga Plutecka, Helena Popovic, Jadwiga 
Essers, Anna Sekutowicz‑Raynoch, Aniela Szarska, 
Łucja Wallek‑Walewska, Maria Zawilińska.

Inny, niewątpliwy sukces wiązał się z  założe‑
niem w 1925 r. oddziału akademii w Paryżu. Było 
to wydarzenie bez precedensu w dziejach polskiego 
szkolnictwa artystycznego, ponieważ przez 14 lat 
(1925–1939) funkcjonowała stacja artystyczna, 
przez którą w sumie przewinęło się 76 studentów 
wyróżnionych w Krakowie i wydelegowanych na dal‑
sze studia do Paryża35. Oddział ten prowadził Józef 
Pankiewicz, a od 1937 r. Jan Zawadowski. O istotnej 
funkcji Józefa Pankiewicza, jako pedagoga, który 

Był to jednak również czas sukcesów, 
np. w roku akademickim 1919/1920 
po raz pierwszy przyjęto na studia  
16 kobiet, z których 5 uczęszczało 
do pracowni Konstantego Laszczki.
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inicjował, współorganizował i „porywał” do pracy, 
świadczy fakt, że to jego wychowankowie po 1945 r. 
tworzyli kadrę pedagogiczną akademii krakowskiej 
i warszawskiej oraz Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Pięknych (pwssp) w Sopocie36.

Czas pobytu Konstantego Laszczki w  akade‑
mii to okres ważnych wydarzeń w dziejach Polski 
i Europy. Profesor angażował się w sprawę wyzwo‑
lenia kraju, tj. najpierw poparł zryw rewolucyjny 
w Królestwie Polskim w 1905 r.37, a następnie czyn‑
nie wsparł utworzone 16 viii 1914 r. Legiony Polskie. 
Zaangażował się m.in. w zbiórkę funduszy na tzw. 
Skarb Narodowy, z  którego finansowano polskie 
działania zbrojne w armii austro‑węgierskiej. Sam 
przeznaczył na ten cel cały swój majątek ruchomy: 
gotówkę, kosztowności, odzież38. Popierał i werbo‑
wał studentów chcących walczyć za ojczyznę. Z jego 
pracowni wyszło 11 legionistów39. Podziwiał Józefa 
Piłsudskiego, w  którym widział „wskrzesiciela 
Ojczyzny”40.

Konstanty Laszczka w marcu 1935 r. wygłosił 
przemówienie z okazji imienin marszałka podczas 
patriotycznego wieczoru przygotowanego przez Towa‑
rzystwo Bratniej Pomocy asp w Krakowie. W tym 
samym roku podpisał protest przeciwko utworze‑
niu miejsca odosobnienia dla więźniów politycz‑
nych w Berezie Kartuskiej. To żywe zaangażowanie 
w politykę przysporzyło mu kłopotów. 19 v 1933 r. 
Konstanty Laszczka został wybrany rektorem asp 
na  trzyletnią kadencję, jednak minister wyznań 
religijnych i oświecenia publicznego, Janusz Jędrze‑
jewicz, na mocy ustawy o szkołach akademickich 
z 15 iii 1933 r., odmówił rekomendowania prezyden‑
towi Rzeczypospolitej osoby Konstantego Laszczki 

jako kandydata na rektora i wydał zarządzenie prze‑
prowadzenia nowych wyborów. Podobnie minister 
w 1935 r. nie wyraził zgody na dalsze zatrudnienie 
profesora po  uzyskaniu przez niego wieku eme‑
rytalnego. Władze państwowe zrehabilitowały się 
w 1936 r., przyznając rzeźbiarzowi na wniosek pro‑
fesorów asp tytuł profesora honorowego. Mógł dzięki 
temu zachować swoją pracownię w budynku uczelni.

Pierwsze dziesięciolecia XX w. były w dziejach 
krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych ważne i w zna‑
czący sposób wpłynęły na jej późniejszy kształt. Naj‑
istotniejszym wydarzeniem tego okresu stało się 
podniesienie Szkoły Sztuk Pięknych do rangi akade‑
mii i umożliwienie jej dalszego rozwoju. Konstanty 
Laszczka aktywnie uczestniczył w  tym procesie. 
Wielokrotnie był rektorem, prorektorem, a  także 
prodziekanem Wydziału Malarstwa i Rzeźby. Wpro‑
wadzał zmiany do programu nauczania, wyczuwając 
potrzebę rozszerzenia edukacji o sztukę użytkową. 
W omawianym okresie akademia borykała się z pro‑
blemami finansowymi i brakiem środków na inwe‑
stycje. Niedostatki budżetowe ratowano, sprzedając 
dzieła ze zbiorów uczelni, organizując aukcje prac 
profesorów akademii, a nawet nakładając podatek 
na  pensje pedagogów. W  1923  r., aby dokończyć 
dobudowę iii piętra budynku przy pl. Jana Matejki, 
spieniężono  m.in. obraz Antoniego Kozakiewicza 
pt. Modlący się Żydzi41. Konstanty Laszczka, mimo 
że przedwcześnie odszedł na emeryturę, nie został 
zapomniany. W 1955 r. społeczność akademicka zor‑
ganizowała uroczyste obchody 90‑lecia urodzin tegoż 
profesora. Urządzono specjalne, otwarte posiedzenie 
senatu, wygłaszano okolicznościowe przemówienia 
i składano mu gratulacje42.

↗  
Legitymacja urzędowa  
Konstantego Laszczki  
wydana 5 i 1931 r. Archi‑
wum asp w Krakowie
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 1 aasp, A182. Pismo z Prezydium Namiestnictwa we Lwowie 

z 18 vii 1900 r.
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P o d r ó Ż e  a r t y S t y c z n e 

Memento mori w domach 
dla wróżek

Ur. w 1946 r. w Krakowie. 
W latach 1967–1973 
studiował na Wydziale 
Form Przemysłowych 
asp w Krakowie. Dyplom 
uzyskał u doc. Antoniego 
Haski. Autor wielu 
filmów. Pracował jako 
realizator obrazu tv, był 
kierownikiem Pracowni 
Filmowej w sck UJ Rotunda, 
redaktorem naczelnym 
prywatnej telewizji Krater. 
Obecnie pełni funkcję 
kierownika Wydawnictwa 
asp. Zajmuje się literaturą, 
fotografią, filmem.

Nekropolia  
de Montessu

Wyspa Sardynia stanowi prawdziwą gratkę dla ludzi, 
którzy, by poczuć klimaty z prehistorii, chcą cofnąć 
się o tysiące lat, nie korzystając przy tym z wydu‑
manych przez autorów science fiction wehikułów 
czasu. Najbardziej osobliwym reliktem przeszłości 
świadczącym o zwyczajach i kulturze dawnych Sar‑
dyńczyków są komory grobowe w postaci sztucznych 
jaskiń, charakterystycznych dla populacji, która 
zamieszkiwała wyspę przed pięcioma tysiącami lat. 

 Jacek DeMbosz

Na całej wyspie natrafiono na nie w liczbie ponad 
tysiąca, wszystkie wydrążone w litej skale. Najbar‑
dziej prymitywne, zwane forredus (kopułowy piec, 
ze względu na kulisty kształt), pochodzą z okresu 
Bonu Ighinu (4000 lat p.n.e.). Późniejsze i najlicz‑
niejsze, nazywane domus de janas, pochodzą sprzed 
okresu nuragicznego (ok. 3500 lat p.n.e.) – zaliczane 
są do kultury San Michele i Ozieri i były wykorzysty‑
wane przez kolejne tysiąc lat.

Nazwę domus de janas (domy wróżek) zawdzię‑
czają ludowym wierzeniom, według których w tych 
niewielkich kamiennych, wydrążonych w  skale 
jamach  – o  wysokości 1–2  m  – mieszkały istoty 

demoniczne zwane janas (wróżki, czarodziejki). Lud 
ma w tym przypadku rację, zawszeć to milej brzmi dla 
ucha, gdy mowa o wróżkach niż o kryptach.

Jednym z  najciekawszych i  najważniejszych 
stanowisk archeologicznych tego rodzaju na Sardy‑
nii, odkrytym stosunkowo niedawno, bo w 1970 r., 
przez Enrico Atzeniego z Uniwersytetu w Cagliari 
we współpracy z Remo Forresu, jest Nekropolia de 
Montessu. Stanowi ona coś w rodzaju rozległego mia‑
sta umarłych. Liczy 35 domus de janas o różnej wiel‑
kości i odmiennym rozkładzie. Nekropolia położona 
na południowych zboczach wzgórza Sa Pranedda, 
2 km na północny zachód od miasta Villaperuccio, 
góruje nad całą okolicą. Rozciąga się na odcinku 
ponadkilometrowej długości na trachitowym płasko‑
wyżu i stanowi zwieńczenie przepięknego, szerokiego, 
naturalnego amfiteatru. Cała okolica sprawia zresztą 
magiczne wrażenie.

Rejon, na którym – użyjmy w miejsce słowa „zbu‑
dowano” określenia „wydrążono” – nekropolię, dzieli 
się na dwa obszary o odmiennym ukształtowaniu 
terenu: dużą kotlinę zwaną Su Crabi oraz położony 
w górze strumienia obszar Su Cungiau de Pittanu. 
Poniżej rozciąga się wielka równina, którą przecina 
wstęga strumienia Rio Palmas przepływającego nie‑
opodal współczesnego centrum Villaperuccio. Przed 

→ 
Przed grobowcem nr 13  
ustawiono z megalitów  
allée couverte  
(to grób galeriowy)
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tysiącami lat strumień ten zaopatrywał w  wodę 
prehistoryczną wioskę S’Arriorgiu. Warto przy tym 
zauważyć, że na całym wzmiankowanym obszarze 
występuje gęsta sieć stanowisk archeologicznych 
z wykopaliskami pochodzącymi z czasów od neolitu 
(4000 lat p.n.e.) aż po wiek Xvi.

Dzięki prowadzonym w  Montessu pracom 
archeo logicznym udało się wyróżnić kilka chronolo‑
giczno‑kulturowych etapów rozwoju nekropolii: ory‑
ginalną konstrukcję domus należy wiązać z kulturą 
Ozieri (późny neolit, 3400–2800 r. p.n.e.), po któ‑
rej cmentarzysko przejęły kultury Filigosa i Abealzu 
(wczesny i środkowy eneolit, 2800–2400 r. p.n.e.), 
kultura Mount‑Claro (późny eneolit, 2400–2100 r. 
p.n.e.), kultura pucharów dzwonowatych (końcowy 
neolit, 2100–1800 r. p.n.e.) i wreszcie kultura Bon‑
nanaro (epoka brązu, 1800–1600 r. p.n.e.).

Stanowisko archeologiczne Montessu obejmuje 
35 domus de janas – sztucznych jaskiń typowych 
dla lokalnych prehistorycznych społeczności, wyko‑
nanych w grupach: pierwsza (domus nr 1–13) poło‑
żona jest w południowo‑wschodniej części kotliny; 
druga (nr 14–23), nazywana Is Tuttoneddus, składa 
się z sekwencji małych grobowców wyżłobionych 
w północnej krawędzi amfiteatru; trzecia (nr 24–28) 
położona jest wzdłuż krawędzi drugiej z kotlin, znaj‑
dującej się na północny zachód od pierwszej; czwarta 
z kolei (nr 29–35) znajduje się po zachodniej stronie 
stanowiska.

W Montessu mamy do czynienia z wieloma rodza‑
jami domus de janas wykutych w skałach: od form 
najprostszych – jedno‑ i dwukomorowych, czworo‑
kątnych lub krzywoliniowych, zazwyczaj z przedsion‑
kiem, często z wejściem w kształcie „jamy” lub z kory‑
tarzem wejściowym, gdzie składano tylko jedno ciało 

– do form złożonych. Do ich wnętrz można zajrzeć, 
a nawet wejść. Do tych większych, grobowców‑świą‑
tyń – w pozycji wyprostowanej, do mniejszych – wpeł‑
zając na czworakach. To ostatnie jednak odradzamy. 
Można w nich utknąć na zawsze.

Poza rodzajem „prostych” grobowców w  Mon‑
tessu znajdują się również tzw. grobowce‑świątynie, 
trzy monumentalne domus (nr 7, 10 i 33) z szerokim 

„pawilonem” zewnętrznym, których rola w lokalnej 
neolitycznej kulturze nie ograniczała się zapewne 
tylko do głównej funkcji pogrzebowej.

Złożony system megalitycznych ogrodzeń i linii 
geometrycznych ustawionych od frontu grobowców 

zajmuje cały obszar prehistorycznego cmentarzyska. 
Wiele domus ozdobionych jest malowidłami i płasko‑
rzeźbami przybierającymi formę festonów, motywów 
spiralnych, trójkątów oraz rogów, a także motywami 
dekoracyjnymi w kształcie głowy byka, pasami pokry‑
tymi czerwoną i żółtą ochrą. W nekropolii znajduje się 
również kilka wyjątkowych reliefów wklęsłych przed‑
stawiających sylwetkę śródziemnomorskiej Bogini 
Matki o kształcie charakterystycznej prehistorycz‑
nej figurki – to symbol płodności, niezwykle ważny 
dla neolitycznych społeczeństw, których byt zależał 
od pasterstwa i rolnictwa. Wierzono, że życie nie koń‑
czy się wraz ze śmiercią, dlatego miejsca pochówków 
wyposażano w sprzęty domowe, biżuterię, broń oraz 
pożywienie. Znalezione tam artefakty powędrowały 
do muzeów.

Wędrówkę po nekropolii można zacząć od połu‑
dniowo‑wschodniej części kotliny Su Crabi, gdzie 
na wysokich zboczach naturalnego amfiteatru znaj‑
duje się sześć (nr 1–6) pierwszych grobowców noszą‑
cych ślady zniszczeń dokonanych ręką ludzką i siłami 
natury. Pomimo upływu dziesiątek stuleci niektóre 
z nich nadal zachwycają swoim pięknem – po dziś 
dzień możemy podziwiać festony, motywy dekora‑
cyjne w kształcie spiral i łamanych linii, byczych 
rogów wykonanych w formie wklęsłej płaskorzeźby. 
Uwagę zwraca domus nr 2 zwany grobowcem spiral 
od kształtu znalezionych tam wzorów dekoracyjnych. 
Sklepienie zawaliło się, umożliwiając obecnie łatwiej‑
sze podziwianie wnętrza. Duży korytarz zewnętrzny 
prowadzi do niewielkiego, wysokiego pomieszczenia, 
częściowo pomalowanego czerwoną ochrą i pokrytego 
wyżłobieniami w kształcie trójkątów; można stamtąd 
przejść do półokrągłej komory grobowej z ustawioną 
wzdłuż wklęsłej ściany ławą podzieloną na trzy czę‑
ści. W  grobowcu występują ozdobne wyżłobienia 
w kształcie festonów, spiral, byczych rogów i moty‑
wów w kształcie byczej głowy wyrzeźbionych pod 
sufitem, krzywoliniowe motywy kandelabrów i fał‑
szywe drzwi, które wskazują na przejście w zaświaty.

Niektóre domus sprawiają takie wrażenie, jakby 
były przeznaczone do wodnych igraszek, może jakie‑
goś kultowego moczenia nóg w owalnych nieckach‑ 
basenach przez siedzące wokół na  kamiennych 
ławach karzełki.

Pośrodku wschodniej części nekropolii znajdują 
się grobowce nr 7–13, będące częścią wschodniej 
grupy domus. Są wśród nich najprostsze, 2‑komorowe 
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→
Domus nr 2 (detal) 
zwany grobowcem spiral 

↓
Grupa Domus nr 14–23, na‑
zywana Is Tuttoneddus

↓↓
Różne włazy
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konstrukcje (grobowce nr 11 i 12), domus z długim 
korytarzem od strony wejścia (grobowce nr 8 i 13), 
grobowiec z  wejściem o  kształcie „jamy” (nr 9) 
i  wreszcie dwa naprawdę monumentalne domus, 
zwane grobowcami‑świątyniami, ponieważ były 
zapewne miejscem nie tylko pochówku, ale rów‑
nież sprawowania obrzędów religijnych (grobowce 
nr 7 i  10). W  przedniej części grobowców wydrą‑
żono złożony system korytarzy umożliwiających 
wejście do środka, a przed nimi znalazły się usta‑
wione z megalitów linie geometryczne i ogrodzenia. 
Przed grobowcem nr 13 ustawiono z megalitów allée 
couverte (grób galeriowy).

Na  szczególną uwagę zasługuje domus nr 7, 
nazwany Sa Grutta de is Proccus („jaskinia świń”). 
Poprzedza go szeroki „pawilon”, ograniczony czę‑
ściowo kamiennymi blokami, za którym znajduje się 
monumentalny portal prowadzący do dużego, czwo‑
robocznego przedsionka, pośrodku którego wydrą‑
żono palenisko o kształcie zbliżonym do owalnego. 
Po bokach przedsionka zachowały się ślady namalo‑
wanych ochrą żółtych i czerwonych pasów. Na środku 
frontowej ściany znajduje się niewielki otwór wej‑
ściowy prowadzący do ogromnej komory grobowej 
z trzema wielkimi zagłębieniami. Na dnie grobowca, 

niedaleko otworu wejściowego, wyryto motywy 
w kształcie kręgów; analogiczne kręgi wykonano 
również na suficie. Kręgi służyły do zamocowania 
dwóch drewnianych kolumn. Dwa duże czworoboczne 
otwory powstały najprawdopodobniej w późniejszym 
okresie.

Sąsiadujący z nim domus (nr 8) to przykład kla‑
sycznego grobu dwukomorowego. Korytarz wydrą‑
żony w ścianie prowadzi do niewielkiego, czworo‑
bocznego otworu wejściowego, który doprowadza nas 
do pierwszego pomieszczenia, wykonanego na planie 
czworoboku; drugi, prostokątny otwór wejściowy pro‑
wadzi do czworobocznej komory grobowej, w której 
po prawej stronie znajduje się podłużna ława.

Po północnej stronie cmentarzyska znajduje się 
druga grupa domus, zwanych Is Tuttoneddus, skła‑
dająca się z dziesięciu prostych grobowców (domus 
14–23), przypominających naturalne jaskinie.

Dalej, na północnym zachodzie, w miejscu połą‑
czenia z drugą kotliną, zwaną Su Congiau de Pittanu, 
znajduje się kolejna grupa domus (24–28), składa‑
jąca się z pięciu takich obiektów. Najważniejsze spo‑
śród nich to domus nr 24 (grobowiec z wykonaną 
w formie reliefu wklęsłego sylwetką śródziemno‑
morskiej Bogini Matki) oraz domus nr 25 (grobowiec 

↑
Fragment naturalnego am‑
fiteatru, po lewej widoczny 
Domus nr 8 i sąsiadujący 
z nim Domus nr 7 

→
Domus nr 7 nazwany  
Sa Grutta de is Proccus  
(„jaskinia świń”)
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z ustawioną od frontu ścianą zbudowaną z dużych 
bloków kamiennych, zbudowanych w okresie póź‑
niejszym). Na samym końcu ukrywa się wśród zaro‑
śli domus 28.

Grupa grobowców znajdująca się w zachodniej 
części nekropolii obejmuje siedem ostatnich domus 
de janas (nr 29–35). Znajdują się w nich grobowce 
o najprostszej konstrukcji, jedno‑ (29 i 32) lub dwu‑
komorowej (30 i 31), grobowiec z korytarzem wejścio‑
wym (nr 35), grobowiec o wejściu w kształcie „jamy” 
(nr 34) i wreszcie monumentalny grobowiec‑świąty‑
nia (nr 33) zwany Sa Cresiedda („kościółek”). Z szero‑
kiego, półokrągłego obszaru u wejścia grobowca, ogra‑
niczonego dużymi blokami kamienia, przechodzimy 
do  przestrzennego czworobocznego przedsionka, 
na środku którego wydrążono palenisko o kształcie 
zbliżonym do okrągłego. Frontowa część przedsionka 
zapadła się jeszcze w dawnych czasach; odbudowano 
ją przy pomocy grubej ściany z dużych kamiennych 
bloków. W ścianie dzielącej przedsionek od komory 
grobowej położonej w tylnej części grobowca wyko‑
nano trzy wejścia: znajdujący się w centrum niewielki 
otwór wejściowy, ozdobiony ustawionymi po bokach 
dwiema cylindrycznymi kolumnami wyrzeźbionymi 
w skale, oraz dwa duże otwory wejściowe o kształcie 
czworobocznym, znajdujące się po lewej i po prawej 
stronie od wejścia centralnego. Otwory czworoboczne 
zostały wykonane w okresie późniejszym. Na tyłach 
grobowca znajduje się wielka, półokrągła komora gro‑
bowa z trzema głębokimi zbiornikami.

W wielu przypadkach zadziwia dokładność wycię‑
tych w litej skale prostokątnych otworów (włazów), 
a także – miejscami – komnat o niezwykle regular‑
nych kształtach. Skąd to umiłowanie do prostokątów? 
Jak uzyskano tak precyzyjny efekt? O ile trud wyko‑
nania samych otworów (wejść) można sobie jeszcze 
wyobrazić, o tyle wyżłobienie w litej skale dużych 
komór budzi zdumienie. W jaki sposób to zrobiono? 
Jak długo to trwało? 

Uważa się, że przy ich wykonaniu posługiwano 
się narzędziami z obsydianu – rodzaju czarnego, wul‑
kanicznego szkliwa, które okazało się doskonałym 
materiałem do wyrobu narzędzi oraz broni. Materiał 
ów był cenionym w neolicie towarem. Transporto‑
wano go z Sardynii nawet do południowej Francji. 
Na wyspie występuje w dużych ilościach na Monte 
Arci, wygasłym wulkanie położonym na  wschód 
od Orestano.

Wiele z sardyńskich budowli usytuowanych jest 
na wzniesieniach lub górujących nad okolicą pła‑
skowyżach. O ile w przypadku nuragów, będących 
twierdzami bądź punktami obserwacyjnymi, jest 
to zrozumiałe, o tyle zastanawia umieszczenie w tak 
niedostępnym rejonie miejsc pochówków. Czy ich 
przeznaczeniem było znaleźć się bliżej nieba? Czy 
takie usytuowanie miało je chronić przed wścibskimi 
bądź najeźdźcami?

W  przypadku Montessu przychodzi do  głowy 
pewne wytłumaczenie. Wszystkie domus – ich wej‑
ścia/wyjścia – ułożone są amfiteatralnie i  skiero‑
wane na Zachód. Z tego miejsca nekropolia panuje 
nad wielką równiną. Gdyby doszło do  zmartwych‑
wstania, powracających z  zaświatów radowałby 
zapewne ów wgląd w  całą okolicę, na  tamtejsze 
pola, lasy i  wzgórza, na  zachodzące słońce. Dla 
takiego widoku warto byłoby powrócić, gdyby tylko 
okazało się to możliwe.

Nekropolia Montessu liczy sobie 35 domus de 
janas. Zakładając, że na całej Sardynii naliczono 
ich blisko tysiąc, pozostaje jeszcze odwiedzenie 
i  omówienie kolejnych 965. Liczne spośród nich 
są tego warte. Na wiele z domus de janas, podobnie 
jak w innych rejonach śródmorza, natrafiono przy‑
padkiem, w trakcie prac budowlanych czy podczas 
uprawy ziemi. Wśród archeologów panuje przeko‑
nanie, że nieznana ich liczba pozostaje nadal nie‑
odkryta. Czekają więc nas kolejne emocje.

Na koniec parę praktycznych informacji. Nekro‑
polia znajduje się na znacznym wzniesieniu, dwa 
kilometry na północ od miasta Villaperuccio. Część 
drogi pod górę należy pokonać samochodem. Droga 
doprowadzi nas na mały parking, gdzie znajduje się 
punkt sprzedaży biletów wstępu. W końcowej fazie 
można po wybrukowanej drodze wjechać pojazdem 
wyżej, na jeden z dwóch górnych, wybrykowanych 
kostką, parkingów – ale uwaga: nie mogą się na niej 
wyminąć dwa, jadące z przeciwnych stron pojazdy. 
Pod górę wspinamy się po kamiennych schodach. 
Znajdujące się tam drewniane poręcze nie wytrzy‑
mały próby czasu i legły na ziemi. Efekt można uznać 
za malowniczy. W najwyższym punkcie nekropolii 
znajduje się miejsce, gdzie ongiś wznosił się nurag, 
ale niewiele po nim zostało. Na terenie stanowiska 
archeologicznego znajdują się, co ważne, dwa ujęcia 
wody. Na obejście całego terenu potrzeba co najmniej 
dwóch godzin.
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Domus nr 3 zwany Sa Cresiedda („kościółek”)
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P o d r ó Ż e  a r t y S t y c z n e 

ToMasz Kapecki

Zarówno położenie geograficzne, jak i sąsiedztwo 
obu krajów przemawiało za możliwymi podobień‑
stwami tak kulturowymi, jak społecznymi. Dotyczyło 
to także stylu współczesnej architektury, mającej 
swoje korzenie w żywiołach, do których tak chętnie 
odwołuje się japońska architektura, wykorzystująca 
również elementy psychologii przestrzeni, bo  tak 
przez niektórych określana jest sztuka feng shui. 
Założyłem porównywalne poziomy gospodarek obu 
krajów i zbliżony stopień zamożności. O japońskiej 
gospodarności i zaradności słyszeliśmy od zawsze. 
Chiński tygrys przebudził się dopiero trzy dekady 
temu i od razu okrzyknięty został cudem gospodar‑
czym, utrzymującym przez kilka lat wzrost gospo‑
darczy na poziomie 10% w skali roku. Spowodowało 
to przesunięcie osi geopolitycznej na Daleki Wschód, 

Wyprawa do Chin
Pekin, Szanghaj – miasta dwóch prędkości

potwierdzając znaczenie dokonanych przemian gospo‑
darczych, a co za tym idzie – również finansowych. 
Obecnie Chiny są drugą gospodarką świata z ponad 
3,3 bln (!) dolarów rezerw walutowych. Pomimo że 
produkty chińskie wręcz zdominowały Europę, pań‑
stwo to dopiero stawia pierwsze kroki. Co będzie, 
gdy w pełni rozwinie swoją gospodarkę? Chwilowo 
możemy być bezpieczni, korekta na chińskiej giełdzie 
trwa w najlepsze, a powodów jej zatrzymania na razie 
nie widać. Mnie jednak podczas pobytu w Pekinie 
i Szanghaju interesowali ludzie i architektura, gospo‑
darka to nie moja specjalność, chociaż chińskie dane 
budzą respekt nawet wśród laików.

Pekin
Pekin przywitał nas smogiem. Już w hali przylotów 
na pekińskim lotnisku brak przejrzystości powietrza 
to pierwsze, co rzuca się w oczy podróżnym przy‑
latującym z innej części świata. Będąc rodowitym 
krakusem, doceniłem wówczas subtelność i delikat‑
ność niedomagań krakowskiego powietrza. Tak się 
złożyło, że trafiliśmy na ostatnie chwile tej wielko‑
miejskiej bolączki i już po paru godzinach można 
było zacząć upamiętniać nowe widoki, zapisując 
je na karcie pamięci aparatu fotograficznego. Dobra 
pogoda, a raczej przychylne wiatry towarzyszyły nam 
do końca pobytu w Chinach, skutecznie przewietrza‑
jąc oglądane metropolie.

Moje pierwsze zaskoczenie po przyjeździe doty‑
czyło mieszkańców Pekinu. Ich charakterystyczne, 
bardzo głośne rozmowy początkowo można było 
uznać za lokalną atrakcję, jednak po wejściu do kilku 

W kolejnej wyprawie naukowo‑badawczej szlakiem 
współczesnej architektury wraz ze  studentami 
i  nauczycielami Wydziału Architektury Wnętrz 
dotarliśmy w połowie kwietnia do Chin. Po stoli‑
cach Europy, miastach Bliskiego Wschodu i Ameryki 
Północnej, po największej metropolii świata – Tokio, 
oglądanej dwa lata temu, celem tegorocznej wyprawy 
były Pekin i Szanghaj, dwa największe miasta Pań‑
stwa Środka. Urzeczony stolicą Japonii, bardziej 
kulturą i ludźmi niż architekturą, chciałem skon‑
frontować to, co zapamiętałem z Kraju Kwitnącej 
Wiśni, z tym, co zobaczę w Chinach.

→
Główna kwatera cctv 
 – chińskiej telewizji pań‑
stwowej. (2007), Rem 
Koolhas i Ole Scheeren 
z biura oMa
Fot. Tomasz Kapecki
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budynków, które były celem naszego zainteresowa‑
nia, a także w metrze były na tyle uciążliwe, że dla 
higieny słuchu należało w miarę szybko opuszczać 
oglądane wnętrza. Gdy dany obiekt architektoniczny 
otoczony był zielenią, mogliśmy zyskać chwilową 
ulgę; gdy znajdował się przy ulicy, atakowały nas 
setki klaksonów samochodowych. Kultura chińskich 
kierowców jest jeszcze w powijakach i zajeżdżanie, 
niewpuszczanie na swój pas ruchu to codzienność, 
a niezwykle donośne trąbienie jest formą ostrzega‑
nia, że próba manewru zmiany pasa kierowcy jadą‑
cego z boku skazana jest na porażkę. Podobnie jest 
w metrze, silniejszy pierwszy wychodzi z wagonu 
i pierwszy do niego wchodzi, nie zważając na to, że 
inni jeszcze nie wysiedli. Ponieważ jestem znaczniej‑
szej postury niż przeciętny Chińczyk, łokcie wbijane 
pod żebra nie robiły na mnie większego wrażenia, 
nie miałem również problemu z wejściem do wagonu 
metra lub wyjściem z niego przy zastosowaniu lokal‑
nych zwyczajów, bo trudno to było nazwać elemen‑
tami kultury współżycia społecznego.

Z  rozrzewnieniem wspominałem zachowanie 
pasażerów w  tokijskim metrze, w  którym nawet 

w godzinach szczytu wszyscy jakimś cudem zacho‑
wywali dystans. Także każdorazowe prześwietlanie 
bagażu przy wejściu na stację stanowi odmienny 
od  tokijskiego zwyczaj. Moje zdziwienie ustąpiło 
następnego dnia, gdy zorientowałem się, że prześwie‑
tlanie bagażu jest powszechną praktyką przy wejściu 
do każdego budynku użyteczności publicznej, włącz‑
nie z gmachem opery, filharmonii i teatru, zabytko‑
wych świątyń, a nawet na plac Tiananmen, na którym 
w 1989 r. doszło do krwawo stłumionych protestów 
społecznych przeciwko komunistycznej władzy. 
To pozorowane bezpieczeństwo jest kłopotliwe, lecz 
po jakimś czasie można się do tego przyzwyczaić. 
Generalnie jednak obraz Pekinu przywoływał na myśl 
widoki znane z Polski sprzed zmian ustrojowych. 
Może dlatego moje odczucia z obserwacji mieszkań‑
ców stolicy Chin wywoływały przygnębienie, które 
nie opuściło mnie aż do wyjazdu z Pekinu.

Elementem, który dodatkowo potęgował to dozna‑
nie, był wizerunek architektoniczny miasta. Pekin 
zwany kiedyś za sprawą podgiętych okapów dachów 
miastem odlatujących ptaków tworzyły szczelnie 
otoczone murem zespoły niskiej zabudowy zwanej 

↗
Pekin, Galaxy soho nocą 
projekt Zaha Hadid (2012)
Fot. Tomasz Kapecki
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hutongami. Resztki tego typu zabudowy są jeszcze 
widoczne, chociaż ich los jest przesądzony. Jeszcze 
w 1950 r. w Pekinie było 7 tys. hutongów, obecnie 
jest ich niecałe 1,8 tys. Intensywny czas wyburzeń 
nastąpił po rewolucji kulturalnej, która skończyła się 
w 1976 r., a która miała stworzyć nową kulturę, zry‑
wającą z historią i tradycją, zwłaszcza budownictwa 
mieszkaniowego, trwającą nieprzerwanie od 800 lat. 
Następne duże spustoszenia w historycznym układzie 
przestrzennym miasta poczyniono przy okazji przy‑
gotowań do igrzysk olimpijskich zorganizowanych 
w 2008 r. Podobnie postąpiono w Szanghaju przy 
okazji organizacji światowej wystawy Expo 2010. 
Burzona na potęgę historyczna zabudowa zastępo‑
wana blokami miała zmienić wizerunek miasta. I tak 
się stało. Dzisiejszy Pekin to jedno wielkie blokowi‑
sko. Nieporadność życia w blokach widoczna jest 
na co dzień, pierwsze bloki jeszcze z ubiegłego wieku 
dzisiaj przypominają slumsy. Brudne, odrapane ele‑
wacje, niemyte nigdy okna, zabudowane balkony 
traktowane jak szafy lub suszarnie z widocznymi 
setkami ubrań – to dziwny obraz dla przyjezdnego. 
Bloki tworzą zespoły zabudowy z prowizorycznym 

ogrodzeniem i tradycyjną bramą na wjeździe, wzoro‑
waną na tej z nieistniejącej już zabudowy. To jedyny 
ślad tożsamości kulturowej miejsca i społeczności.

W Chinach jeszcze nie tak dawno nie było prze‑
pisów chroniących dziedzictwo kulturowe. Dopiero 
od  kilkunastu lat sytuacja zaczyna się zmieniać, 
a ochrona dóbr kultury powoli zyskuje na znacze‑
niu. Dotychczasowe straty są jednak bardzo duże, 
w  ciągu ostatnich 30 lat przestała istnieć ponad 
połowa z 40 tys. wysokiej klasy zabytków architek‑
tury o dużej wartości historycznej. Dla wielu zabytków 
ratunkiem przed ich zburzeniem było podpisanie przez 
Chiny w 1985 r. konwencji Unesco. Zapewne dłużej 
niż pozostałe przetrwa kilka tradycyjnych hutongów 
w centrum miasta – odnowione, podświetlone wieczo‑
rem, zamienione na skupiska lokali gastronomicznych 
serwują nielicznym turystom historyczny fałsz. Zacho‑
wało się kilka niezwykłej urody świątyń i chyba naj‑
bardziej znany na świecie kompleks pałacowy dyna‑
stii Ming i Qing – otoczony wysokim murem, znany 
bardziej jako Zakazane Miasto, gdyż wstęp do niego 
miała niegdyś wyłącznie najbliższa rodzina cesarza 
oraz najważniejsi urzędnicy państwowi i eunuchowie.

↗
Fragment Wielkiego 
Chińskiego Muru
Fot. Tomasz Kapecki

75



Współczesny Pekin to jednak nie tylko historia 
w otoczeniu bloków mieszkalnych, to także przykłady 
świetnej współczesnej architektury użyteczności 
publicznej. Kilka obiektów zaraz po wybudowaniu 
stało się ikonami architektury, wpisując się na listę 
atrakcji turystycznych. Może nie jest ich aż tak dużo jak 
na dwudziestomilionową metropolię przystało, ale nie 
o ilość tu chodzi, a raczej o jakość. Do najważniejszych 
należą dwa obiekty sportowe wybudowane na wspo‑
mniane już wcześniej igrzyska olimpijskie w 2008 r. 
Pierwszy to Niăocháo – znany również jako Ptasie 
Gniazdo. Jest to stadion lekkoatletyczny, dzieło szwaj‑
carskiego duetu Herzog & de Meuron, gwiazd współ‑
czesnej architektury. To pierwszy na świecie tak duży 
stadion, który swoją konstrukcją przypomina ptasie 
gniazdo, chociaż pierwotną inspiracją jego konstruk‑
cji był wzór spękań na chińskiej porcelanie. W dniu 
otwarcia igrzysk stadion mógł pomieścić ponad 91 tys. 
widzów. Obiekt w niezmienionej formie funkcjonuje 
do dnia dzisiejszego i nadal robi duże wrażenie, podob‑
nie jak panorama miasta oglądana z punktu widoko‑
wego umieszczonego na samym szczycie jego dachu. 

Drugim obiektem stojącym w niedalekiej odległości 
jest Kostka Wodna, dawna pływalnia olimpijska skła‑
dająca się z kilku basenów i widowni mogących pomie‑
ścić razem blisko 17 tys. widzów, zaprojektowana przez 
cscec International Design (China State Construction 
Engineering Corporation). Prostopadłościenna bryła 
budynku zasłynęła głównie ze swojego niecodzien‑
nego wyglądu, przypominającego pianę mydlaną, 
którą tworzy zewnętrzny płaszcz z pneumatycznych 
wielokątów przytwierdzonych do wewnętrznej stalowej 
konstrukcji. Obecnie dwa baseny pływackie wypełniają 
jedną połowę wewnętrznej przestrzeni, drugą zamie‑
niono na wodne miasteczko dla najmłodszych dzieci. 
Trzecim, mniej znanym olimpijskim budynkiem jest 
Digital Beijing Building, zaprojektowany przez Studio 
Pei‑Zhu. Budynek podczas zmagań olimpijskich pełnił 
funkcję centrali danych cyfrowych i ich transmisji 
na cały świat. Jego bryła składa się z czterech płaskich 
kamiennych prostopadłościanów, poprzedzielanych 
szklanymi pasami, z rysunkiem przypominającym kod 
kreskowy na dwóch skrajnych elewacjach. Ponadcza‑
sowa forma i materiał, elegancja i monumentalność 

↗
Pekin, galimatias konstrukcji 
Ptasiego Gniazda  
projekt Herzog & de Meuron 
(2008)  
Fot. Tomasz Kapecki
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(National Centre for the Performing Arts), zapro‑
jektowany przez architekta‑specjalistę od dworców 
lotniczych – Paula Andreu. Oprócz sali teatralnej 
znajduje się w nim sala operowa i sala koncertowa. 
Forma budynku z  zewnątrz wygląda jak stojąca 
na jeziorze odwrócona czasza wykonana z tytanu 
i  szkła, połączenie rzeczywistości z  jej odbiciem 
tworzy niemal formę doskonałą, przypominającą 
kroplę wody. Według słów autora projektu umiesz‑
czenie okrągłej bryły na kwadratowym jeziorze jest 
odwołaniem do tradycyjnych chińskich wyobrażeń 
na temat nieba i ziemi. Ta symbolika, którą można 
zobaczyć na detalach historycznych budynków, czę‑
sto powtarza się we współczesnej chińskiej architek‑
turze, choć nie tak totalnie jak w wydaniu Andreu. 
Ciekawym rozwiązaniem nowego budynku jest foyer 
z przeszklonym dachem umieszczone pod lustrem 
wody – mieni się refleksami światła słonecznego 
przenikającego do wnętrza.

Trudno, będąc w Pekinie, nie zobaczyć dwóch 
innych budynków jednego autora, podobnych do sie‑
bie, olbrzymich zespołów biurowo‑handlowych 

sprawiają, że budynek jeszcze długo skutecznie opierać 
się będzie próbie czasu.

Budynkiem, który stał się symbolem nowocze‑
snej architektury Pekinu, widocznym z  każdego 
wzniesienia i  punktu widokowego, jest główna 
kwatera cctv, chińskiej telewizji państwowej. 
Wybudowany w 2007 r., zaprojektowany został przez 
architektów Rema Koolhasa i Ole Scheerena z biura 
oMa. Budynek wysoki na 234 m składa się z dwóch 
pochylonych wież, połączonych ze sobą na szczycie 
„wiszącym” nad ulicą łącznikiem. Gmach nazywany 
jest przez Pekińczyków „gaciami” – w celu ośmie‑
szenia bardziej reżimowej telewizji przekłamującej 
rzeczywistość przez 24 godziny na dobę niż formy 
architektonicznej. Budynek telewizji jest najlep‑
szym przykładem przełamywania z  pozoru tylko 
niemożliwych do przekroczenia barier w architek‑
turze i konstrukcji obiektów budowlanych. Rów‑
nie ważnym budynkiem użyteczności publicznej, 
wybudowanym w tym samym roku co budynek cctv, 
jest zrealizowany w samym centrum miasta futu‑
rystyczny budynek Teatru Narodowego w Pekinie 

↗
Gmach Teatru Narodowego 
w Pekinie, 
architekt Paul Andreu 
(2007)
Fot. Tomasz Kapecki
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zaprojektowanych przez nieżyjącą już Zahę Hadid – są 
to Wangjing Soho i Galaxy Soho – a także niezwykłej 
urody pawilonu wystawowego Araty Isozakiego, wybu‑
dowanego na terenie kampusu pekińskiej asp. Nie 
sposób w krótkim opisie wymienić wszystkich nowych 
realizacji znanych twórców, na pewno te wymienione 
powyżej należą do najważniejszych i najciekawszych.

Podróże kształcą
Po krótkim wyjeździe na Wielki Mur Chiński i zro‑
bieniu sobie na nim przez kilku Chińczyków zdjęć 
z „białasem” z Polski dalsze studiowanie współcze‑
snej architektury Chin miało się odbyć 1500 km 
dalej, w  Szanghaju. Sama podróż koleją dużych 
prędkości, która pokonuje ten dystans w niespełna 
pięć godzin, również jest warta odnotowania – 
ze względu na jakże odmienne od naszych realiów 
zachowanie Chińczyków podczas podróży. W pol‑
skim Pendolino, zwłaszcza w tym jadącym do sto‑
licy, każdy podróżny to  z  wyglądu potencjalny 
biznesmen, pracownik dużego przedsiębiorstwa, 
wyposażony w  laptopa i  najnowszy model tele‑
fonu komórkowego, spędzający pracowicie czas 
podróży na  intensywnym stukaniu w klawiaturę 
komputera i  wydzwanianiu do  biura. Jeżdżący 
od ponad roku z prędkością 200 km/h pociąg urósł 
do rangi naszego osiągnięcia narodowego. W Chi‑
nach podróżowanie szybkimi pociągami wygląda 
zgoła odmiennie. Praktycznie zaraz po wyjechaniu 
z Pekinu zaczyna się „wielkie żarcie”. Konsumowane 
są kupione tuż przed wyjazdem przekąski, gotowe 
potrawy, konserwy, pije się piwo i inne kolorowe 

napoje, największą popularnością cieszą się jednak 
gotowe zupy w kubkach, jakie znamy w Polsce, z tą 
różnicą, że te oryginalne zupy chińskie są wielkości 
małego wiaderka. To z myślą o tej formie jedzenia 
każdy wagon wyposażony jest w automat z darmowy 
wrzątkiem do ich zalewania. Małe stoliki, dużo jedze‑
nia – to powoduje, że te wszystkie specjały spadają, 
rozsypują się, wylewają, jednak bałaganu nie widać, 
gdyż w krytycznej sytuacji jak spod ziemi pojawia 
się pani sprzątająca wyposażona w podręczne środki 
czystości. Pozazdrościć można komfortu podróżo‑
wania, kiedy na wyświetlaczu praktycznie cały czas 
pokazywana jest prędkość przekraczająca znacznie 
300 km/h, a postawiona na rancie na parapecie okna 
moneta nie chce się wywrócić. Jak oni to zrobili?

←
Wangjing soho w Peknie, 
projekt Zaha Hadid  
(2011)
Fot. Tomasz Kapecki

→
cafa Art Museum, pawilon 
wystawowy pekińskiej asp –  
projekt Arata Isozaki  
(2008) 
Fot. Tomasz Kapecki
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Szanghaj
Niecałe pięć godzin jazdy pociągiem i  jesteśmy 
w  innym świecie. Można zadać sobie pytanie, czy 
to na pewno nadal Chiny. Wita nas miasto ładnych, 
uśmiechniętych ludzi, czystego powietrza i roleksów 
po 20 zł. Przygnębienie i smutek, jakie towarzyszyły 
nam podczas pobytu w Pekinie, mijają bezpowrotnie. 
Szanghaj jest największym chińskim miastem (23 mln 
mieszkańców), największym ośrodkiem gospodar‑
czym, finansowym i komunikacyjnym, a także trze‑
cim co do wielkości (po Rotterdamie i Singapurze) 
portem morskim na świecie. Jest najbogatszym mia‑
stem kraju i widać to na każdym kroku. Miasto jest 
otwarte na cudzoziemców i obyte z obcokrajowcami. 
Na widoczną odmienność kulturową w porównaniu 
do Pekinu, a zwłaszcza bogactwo miasta miał wpływ 
trwający prawie 100 lat podział na eksterytorialne 
koncesje utworzone przez Wielką Brytanię, Fran‑
cję, Usa i Japonię. Podpisany po wojnie opiumowej 
w 1842 r. układ w Nankinie gwarantował otwarcie 

portu w Szanghaju dla międzynarodowego handlu. 
To był początek drogi do bogactwa. Szanghaj pozostał 
orientalny, ale bardziej dzięki ludziom niż budynkom, 
które swoją międzynarodową architekturą wpisują się 
we współczesne trendy budowlane największych stolic 
świata. Oczywiście widoczne są drapacze chmur zakoń‑
czone przestylizowanymi dachami rodem z pagody, 
w kształcie koron czy kwiatów, ale na szczęście ten 
okres w architekturze minął bezpowrotnie.

Miasto cały czas się rozbudowuje. Powstają nowe 
wieżowce trafiające do pierwszej dziesiątki najwyż‑
szych budynków świata. Miasto zachwyca swoją 
nowoczesną architekturą. Nowa dzielnica biznesu, 
Pudong, objęta specjalną strefą ekonomiczną, oglą‑
dana z zachodniego brzegu rzeki Huangpu przypo‑
mina swoją sylwetką dolny Manhattan. To tutaj znaj‑
dują się najbardziej znane budynki miasta – wieża 
telewizyjna Oriental Pearl Tower, z której widoczna 
jest doskonała panorama miasta, zaprojektowany 
przez chicagowskie biuro Skidmore, Owings and 

↑
Nocna panorama dzielnicy 
Pudong w Szanghaju 
Fot. Tomasz Kapecki
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Merrill wieżowiec Jin Mao Tower, nazwany przez 
mieszkańców miasta „otwieraczem do  butelek” 
Shanghai World Financial Center  – dzieło archi‑
tekta Williama Pedersena oraz najnowsza realizacja 
autorstwa biura architektonicznego Gensler, drugi 
co do wysokości budynek świata (632 m): Shanghai 
Tower. Są to architektoniczne symbole Szanghaju, 
a także ekonomicznego rozwoju Chin.

Dla lepszego zrozumienia układu przestrzen‑
nego miasta, jego wielkości, planów inwestycyjnych 
na najbliższą przyszłość warto udać się do Centrum 
Planowania Urbanistycznego Miasta. Gmach Urban 
Planning Exhibition Centre znajduje się w samym 
sercu Szanghaju, na pl. Ludowym. Na czwartym pię‑
trze budynku można zobaczyć imponujących rozmia‑
rów największą na świecie makietę miasta – Szanghaj 
roku 2020. Dla dociekliwych widoczny jest na niej 
polski akcent – pawilon narodowy wybudowany 
na wystawę Expo 2010. Dawne tereny wystawowe 
również warto odwiedzić. Kilka pawilonów nadal stoi, 

a w największym pawilonie gospodarzy wystawy znaj‑
duje się obecnie Muzeum Sztuki Chińskiej (China Art 
Museum). Ten czerwony budynek dzięki wielkości 
i formie nadal robi duże wrażenie. Przyciąga również 
całe rzesze mieszkańców miasta, chcących zobaczyć 
monotematyczną sztukę lat 50., gloryfikującą rodzący 
się w tym czasie komunizm, na obrazach widoczne 
są stocznie, huty, parowozy, samoloty i wszechobecny 
przywódca tamtego czasu. Zdecydowanie bardziej 
interesujące zbiory można zobaczyć w  stojącym 
w niedalekiej odległości budynku starej elektrowni, 
adaptowanym na galerię sztuki współczesnej – Power 
Station of  Art, w  której podczas naszego pobytu 
można było obejrzeć interesującą wystawę: Bernard 
Tschumi – concept & notation.

Wymienione wcześniej wieżowce i pawilon naro‑
dowy to nie jedyne ciekawe przykłady współczesnej 
architektury miasta. Należą do nich także trzy inne 
budowle. Ostatni zrealizowany w Chinach, ukończony 
w 2014 r., budynek Zahy Hadid – zespół budynków 

↑
Shanghai Orient Art Centre, 
projekt Paul Andreu (2004) 
Fot. Tomasz Kapecki
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Sky Soho, stanowiący mieszankę biurowej i handlo‑
wej przestrzeni o powierzchni 350 tys. m2 (!) to kom‑
pleks czterech samodzielnych budynków połączo‑
nych 16 mostami, tworzącymi zintegrowaną sieć 
przestrzenną. To pierwszy w Szanghaju, a kolejny 
po Pekinie i operze w Guangzhou przykład dynamicz‑
nej i futurystycznej architektury lub – jak kto woli – 
architektury feministycznej. Kolejnym obiektem jest 
Centrum Sztuki Orientu (Shanghai Oriental Art Cen‑
ter) – wybudowane w 2004 r. według projektu Paula 
Andreu, tego samego architekta, który zaprojektował 
w Pekinie opisany wcześniej budynek Teatru Naro‑
dowego. Główną funkcję centrum stanowią trzy duże 
sale koncertowe, sala wystawowa, sklepy muzyczne 
i pomieszczenia edukacyjne. Ciekawa i nadal nowo‑
czesna – pomimo upływu 12 lat od otwarcia centrum 
– jest forma budynku. Chińczycy doszukują się w niej 
kształtu orchidei w pełnym rozkwicie – w widoku 

z góry rzeczywiście ją przypomina, jeśli patrzeć z ulicy 
– stanowi kompozycję złożoną z pięciu połączonych 
ze sobą półkolistych form. Budynek intensywnie pod‑
świetlany w nocy wydaje się stać pomiędzy rzeczywi‑
stością a magią.

Czas w Szanghaju szybko mija, dwa dni to z mało, 
żeby zobaczyć całą współczesną architekturę, zapewne 
jest jej o wiele więcej, chociaż z racji przemysłowo‑ 
biznesowego charakteru miasta biurowce zdomino‑
wały najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie. Podobnie 
jak w Pekinie pozostało jeszcze trochę historycznej 
zabudowy mieszkalnej, lecz również tutaj wypiera‑
nej skutecznie przez bloki, skazanej na całkowite 
zniknięcie za kilkadziesiąt lat. Zostaną tylko te prze‑
znaczone dla turystów, serwujące na każdym kroku 
przysmaki kuchni chińskiej, która w Szanghaju jest 
zdecydowanie łagodniejsza od tej pekińskiej, pełnej 
ostrej papryki chili.

↑
Brama strzegąca jedego 
z nielicznych już hutongów 
w Szanghaju 
Fot. Tomasz Kapecki
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Pod koniec pobytu straciłem chęć na konfron‑
tacje chińsko‑japońskie. Chiny bardzo się różnią 
od Japonii, tutaj na każdym kroku widoczny jest 
kontrast, w  wieżowcach, których szczyty giną 
w chmurach, i małych domkach pozbawionych pod‑
stawowego komfortu u ich podnóża, w uśmiechnię‑
tych ludziach w jednym mieście i inwigilowanych 
przez wszystkich i wszystko w drugim, od śpiących 
na ulicy po jadących najnowszymi autami najdroż‑
szych europejskich marek. Chiny to 4 tys. lat kul‑
tury, ale chyba nigdy w tak długiej historii Chińczycy 
nie dokonali tak szybkiego skoku cywilizacyjnego, 
jaki nastąpił w ostatnich trzech dekadach. Ma się 
wrażenie, że samych Chińczyków to  zaskoczyło 
i przerosło, że pogubili się w tym pędzie do nowocze‑
sności, że są zawieszeni pomiędzy yin i yang, pomię‑
dzy komunizmem a kapitalizmem. Gdzieś po drodze 
zatracili swoją tradycję i kulturę, zamieniając ją 

na masowe produkty globalnych koncernów. Odcięli 
się od swoich tysiącletnich korzeni, nie znajdując 
ukojenia w mieszkaniach na trzydziestym piętrze. 
Jeden aspekt ich współczesnego życia pozostał 
w  niezmienionej formie  – ich miłość do  natury. 
Na każdym kroku w obu miastach, także w pod‑
miejskich ogrodach, spotkać można przemyślane 
kompozycje z kwiatów, krzewów i drzew. Część z nich 
nie powstała miesiąc ani rok temu, powstawały 
stopniowo tworzone przez całe pokolenia ogrodni‑
ków, ciesząc oczy kolejnych oglądających. Dlatego 
związku z przeszłością tych niezwykle pracowitych 
ludzi należy szukać nie w architekturze i jej odnie‑
sieniach do wielowiekowej kultury, ale może już 
tylko w ogrodach? Tylko tam, w porządku, tradycji 
i rytuałach widoczne są echa konfucjanizmu, mają‑
cego przez wiele wieków wpływ na życie, relacje 
społeczne i filozofię polityczną Chin.

↗ ↗
Turystyczne atrakcje 
Szanghaju
Fot. Tomasz Kapecki

↗
Historyczna zabudowa 
Szanghaju
Fot. Tomasz Kapecki
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Małgorzata KaczMarska

Floating Piers to najnowsza realizacja Christo. Wyra‑
zisty znak w przestrzeni przyrody i monumentalna 
instalacja1, która na 16 dni zmieniła wygląd południo‑
wej części jeziora Iseo leżącego w okolicach Medio‑
lanu; zmusiła mieszkańców okolicznych miejscowo‑
ści do życia wystawą oraz przyciągnęła ok. 1,5 mln 
zwiedzających z całego świata2. Pomysł powstał wiele 
lat wcześniej, we współpracy z Jeanne‑Claude, która 
od Opakowań portowych z 1961 r. jest współautorką 
wszystkich instalacji Christo. Urodzili się w tym 
samym dniu tego samego roku, co interpretowali jako 
przeznaczenie, wiążąc się ze sobą życiowo i zawodowo. 
Większość ich propozycji artystycznych wymagała 
bardzo wielu lat przygotowań, głównie poświęco‑
nych na wszelkie uzgodnienia. Sama materializacja 
idei, podobnie jak w przypadku Floating Piers, trwa 
zwykle do dwóch lat, a prezentacja ok. dwóch tygo‑
dni. Na przykład opakowanie Reichstagu wymagało 
24 lat zabiegów (1971–1995), a przygotowanie słyn‑
nych nowojorskich bram w Central Parku – 26 lat 
(1979–2005).

Instalacja Floating Piers też dość długo czekała, 
aby ujrzeć światło dzienne. Pierwszy pomysł, nazwany 
Wrapped Inflated Pier, miał zostać zrealizowany dla 

Buenos Aires w delcie Rio de la Plata. Stało się to 
dopiero w 1969 r., tuż po sukcesie nowatorskiej, wiel‑
koskalowej pracy polegającej na „opakowaniu” frag‑
mentu wybrzeża Australii (Wrapped Coast, 1969). 
Kolejna próba (1996), pod nazwą Daiba Project, tym 
razem dla Zatoki Tokijskiej, nie została zmateriali‑
zowana. W kwietniu 2014 r. pojawia się pomysł, aby 
unoszące się pomosty (floating piers3) zrealizować 
na jednym z jezior w północnych Włoszech. Minęło już 
prawie 10 lat od sukcesu poprzedniej instalacji (Gates 
w Central Parku) i kilka lat od śmierci Jeanne‑Claude 
(zmarła w 2009 r.). Nadal trwały (i trwają!) prace 
projektowe, które Christo nazywa „soft period” nad 
Over the River (od 1992) w Kolorado i nad Mastabą 
(od 1977) w Abu Dhabi. Po „soft period” następuje 
„hard period”4 związany z rozstrzyganiem problemów 
technicznych, organizacyjnych i prawnych. We Wło‑
szech bardzo szybko uzyskano wsparcie lokalnych 
władz oraz właścicieli nieruchomości i prace nad 
Floating Piers zdecydowanie mogły nabrać tempa. 
Spośród trzech malowniczych jezior Christo wybrał 
Iseo, bo w kompozycji instalacji postanowił wykorzy‑
stać charakterystyczną San Paolo – maleńką wyspę 
zintegrowaną z pałacem – oraz olbrzymią górzystą 
wyspę Monte Isola, która pozwoliła na oglądanie 
pracy z pewnej wysokości.

Floating Piers

Ur. w Krakowie. W 1999 r. 
ukończyła z wyróżnieniem 
Wydział Malarstwa 
krakowskiej asp. W 2015 r. 
uzyskała tytuł doktora 
habilitowanego sztuki. 
Związana ze środowiskiem 
akademickim jest obecnie 
profesorem nadzw. 
Prowadzi wykłady w Polsce 
i za granicą, na zaproszenie 
uniwersytetów z Barcelony 
i Sewilli. Jest członkiem 
artystycznej Grupy20minut. 
Mieszka i tworzy 
w Krakowie.

W y S t a w y  –  G ł o S y  –  R e c e n z J e

Sztuka chodzenia po wodzie

→ Pomysł: Christo i Jeanne‑Claude
→ Realizacja: Christo
→ Miejsce: jezioro Iseo, Włochy
→ Termin: 18 Vi – 3 Vii 2016

→
Christo Dryfujące pomosty 
(The Floating Piers
– Projekt na jeziorze  
Iseo we Włoszech)
Kolaż 2014 
Wymiary: 22 × 17”  
(55,9 × 43,2 cm) 
Technika plastyczna:  
ołówek, kredka woskowa, 
farba emaliowa. 
Fotografia: Wolfgang Volz
Forma: rysunek techniczny 
próbka tkaniny, taśma.
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Na instalację składały się unoszące się na wodzie 
pomosty o  długości 3  km i  szerokości 16  m oraz 
2,5  km „opakowanych tras” dla pieszych przez 
miasteczko Sulzano (na stałym lądzie) i Peschiera 
Maraglio (na wyspie Monte Isola). Pomosty połą‑
czyły Sulzano z wyspą Monte Isola w dwóch miej‑
scowościach: Peschiera Maraglio i  Sensole oraz 
z  wysepką San Paolo, otaczając ją ze  wszystkich 
stron. Powstała prosta linearna forma, która mimo 
wpisania się w krajobraz działała silną geometrią 
ze względu na dominujący fragment instalacji – ten 
na jeziorze, zbudowany z prostych linii, łączących 
się w jednym miejscu i tam tworzący charaktery‑
styczny, często fotografowany kąt ostry. Pomosty 
zostały wykonane z plastikowych kubików połączo‑
nych ze sobą śrubami i unieruchomionych za pomocą 
licznych kotwic. Oczywiście każdy element – od kubi‑
ków, poprzez haki, kotwice i  inne formy łączące 
i utrzymujące konstrukcję, po tkaninę pokrywającą 
instalację – zostały zaprojektowane specjalnie dla 
tego projektu, uwzględniając jego uwarunkowania. 
W okresie przygotowawczym wykonano kilka prób 
z  fragmentami pomostów w  naturalnych warun‑
kach, m.in. na Morzu Czarnym, w celu sprawdzenia 
zaprojektowanej technologii, jej wytrzymałości i bez‑
pieczeństwa. Projekt techniczny i montaż instalacji 
wymagał zatrudnienia wielu fachowców, chociażby 

ekipy profesjonalnych płetwonurków. A także użycia 
wyspecjalizowanego sprzętu, służącego np. do precy‑
zyjnej lokalizacji różnorodnej infrastruktury umiesz‑
czonej na dnie jeziora, aby uniknąć jej uszkodzenia 
podczas wszystkich działań związanych z tworzeniem 
dzieła. Nadrzędną zasadą Christo podczas realizacji 
wszystkich projektów jest takie ich przygotowanie, 
aby po demontażu otoczenie pozostało nienaruszone, 
w stanie co najmniej takim jak przed działaniami 
artystycznymi. Piszę „co najmniej”, gdyż czasami 
Christo przy okazji przygotowań do instalacji oczysz‑
cza środowisko naturalne z zanieczyszczeń spowodo‑
wanych działalnością człowieka. Tak było np. przy 
realizacji Surrounded Islands (1983), gdzie z zaro‑
śli wokół „otoczonych” wysp wydobyto duże ilości 
złomu (stare pralki, lodówki, rowery itd.) wyrzu‑
conego przez mieszkańców Miami do zatoki. Każda 
instalacja po wystawie jest utylizowana w sposób 
ekologiczny, najczęściej poprzez recycling. Dlatego 
wszystkie działania artystyczne Christo są uznawane 
za proekologiczne. Dzięki szeroko zakrojonej kampa‑
nii informacyjnej towarzyszącej każdej z tych instala‑
cji przeciętny odbiorca zaczyna nabierać świadomości 
związanej z logistyką tego typu realizacji artystycz‑
nych, z ogromem pracy intelektualnej i technicznej 
im towarzyszącej. Bardzo mnie cieszy ten aspekt 
edukacyjny. Poza pogłębieniem szacunku do artysty 

↗ 
Christo and Jeanne‑Claude 
The Floating Piers, Lake 
Iseo, Italy, 2014–16  
Photo: Wolfgang Volz © 
2016 Christo
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widz ma szansę wówczas uświadomić sobie bardzo 
wyraźnie ten aspekt twórczości, w którym dzieło 
powstaje z silnej potrzeby – tak silnej, że wielomi‑
lionowe koszty ponoszone przez artystę i miesiące 
drobiazgowych przygotowań są oczywiste wobec uzy‑
skanego na dwa tygodnie efektu wizualnego. Potem 
pozostaje dokumentacja, w tym wypadku pełna spek‑
takularnych zdjęć i filmów, oraz wrażenia i emocje 
widzów, tym razem ok. 1,5 mln osób. Nie zawsze i nie 
każdy artysta ma szansę uzyskać taką miarę dla swo‑
jego dzieła, co – należy wyraźnie podkreślić – nie 
oznacza, że jego praca ma mniejszą wagę. Spektaku‑
larne projekty mają bez wątpienia ogromny potencjał 
związany z kształtowaniem wrażliwości artystycznej 
masowego odbiorcy, ale i wiedzą dotyczącą skom‑
plikowanych uwarunkowań twórczości artystycznej. 
Tym bardziej robi wrażenie liczba zwiedzających   
Floating Piers w  tak krótkim czasie – nawet jeśli 
wynika ze swoistego snobizmu, jak dobrze, że jest 
to lans na sztukę współczesną!

Podobnie jak dotychczasowe instalacje Christo 
i  Jeanne‑Claude Floating Piers były dostępne nie‑
odpłatnie i dla każdego. Niewątpliwie przyjechało 
dużo Włochów, ale też goście z odległych krajów, 
np. z Australii czy ze Stanów Zjednoczonych, wobec 
których nasza obecność – podróżowałam w towarzy‑
stwie krakowskim – została uznana niemal za wizytę 

sąsiedzką. Ogromna liczba zwiedzających zmusiła 
organizatorów do regulowania liczby wchodzących 
osób – podobno zdarzały się czasowe ograniczenia, 
dotyczące także fragmentów instalacji, ze względu 
na prace porządkowe zamykano też dostęp na kilka 
godzin nocnych. Wiele osób rezygnowało, już będąc 
w pobliżu i widząc, co ich jeszcze może czekać w obli‑
czu ogromnej liczby zainteresowanych. Trzeba przy‑
znać, że dotarcie do instalacji wymagało samozapar‑
cia bez względu na sposób: samochodem, autobusem, 
pociągiem, wczesną porą czy wieczorną – tłum ludzi 
był gęsty i zastygał szerokim jęzorem, zanim jeszcze 
wlał się w wąskie uliczki małego Sulzano, które ofero‑
wało jedyny dostęp ze stałego lądu na instalację. Przy 
odrobinie szczęścia można było ominąć to wąskie 
gardło, wbijając się w środek instalacji za pomocą 
promu płynącego na wyspę Monte Isola, co też nasza 
krakowska grupka uczyniła. Tłum zwiedzających 
na początku przerażał, ale później stawał się jed‑
nym z elementów instalacji i źródłem pozytywnych 
aspektów odbioru dzieła. Dzięki ludziom w różnym 
wieku i o różnej kondycji – poruszających się na wła‑
snych nogach, w wózkach dziecięcych czy na wózkach 
inwalidzkich – instalacja nabierała życia i zmien‑
ności, które fascynowały. Pomosty Christo łagodnie 
unosiły się na wodzie, a  tłumy ludzi – po pomo‑
stach – płynęły. Artysta zaplanował, że umożliwi 

↗
Christo and Jeanne‑Claude 
The Floating Piers, Lake 
Iseo, Italy, 2014–16  
Photo: Wolfgang Volz © 
2016 Christo
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uczestnikom – prawie – chodzenie po wodzie. Poru‑
szanie się pomostami było przyjemnym doświad‑
czeniem sensorycznym, zachęcającym do ściągania 
butów, ale wrażenie chodzenia po wodzie niekoniecz‑
nie było aż tak bardzo odczuwalne.

Według Christo Floating Piers zostało zaprojekto‑
wane z myślą o odbiorze sensualnym przez spaceru‑
jących ludzi w czasie realnym. Praca ta miała wejść 
w  fizyczną relację z  odbiorcą. Wszystko tu  miało 
być bardzo fizyczne, bo taka jest twórczość Christo. 
W swoim studiu na Manhattanie Christo tworzy, opiera‑
jąc się na badaniu własnej wrażliwości, odrzuca pomoc 
asystentów, nie włącza komputera, nie odbiera tele‑
fonów. Razem z Jeanne‑Claude opowiadali się zawsze 
za  kontaktem fizycznym z  dziełem. Tym bardziej 
to podkreślając, im bardziej współczesność narzuca 
kontakt zredukowany, pośredni – poprzez ilustrację, 
fotografię, telewizję, świat wirtualny – jedynie mar‑
kując konkret obecny tylko poprzez rzeczywistość5.

Gdyby pomosty miały kolor mniej kontrastowy, 
bliżej szarości związanych z kolorem wody, to w obio‑
rze patrzących z pewnej odległości mogłoby dojść 
do złudzenia obserwowania chodzących po wodzie. 
Ale kontrastowy kolor był w  tej instalacji ważny 
i starannie wybrany w innym celu. Kolor z tej gamy 
pojawiał się już w  innych realizacjach Christo 

i Jeanne‑Claude, takich jak np. Kurtyna Doliny w Kolo‑
rado (1972), Opakowane ścieżki w Loose Park w Kan‑
sas City (1978), Opakowany Pont Neuf w Paryżu (1985) 
czy ostatnio w instalacji Gates w nowojorskim Central 
Parku (2005). Dla Floating Piers Christo wskazał okre‑
ślony żółty odcień o nazwie dahlia. Brał pod uwagę 
marszczenie się powierzchni tkaniny i spodobał mu 
się głęboki odcień żółcieni, prawie oranżu, jaki jest 
widoczny w zagłębieniach, cieniach i na mokrych 
fragmentach. Równocześnie żółć tworzy piękny kon‑
trast z barwą jeziora i nieba. Kolorystyka instalacji 
oraz kompozycja dzieła, która poprzez silną geome‑
trię także wyróżnia się z otoczenia, tworzą agresywny 
znak w miękkiej przestrzeni przyrody. Na fotografiach 
sprzed otwarcia instalacji – bez ludzi – ta surowość 
formy jest odczuwalna już krótką chwilę po pierw‑
szym efektownym impulsie. Dlatego wydaje mi się, 
że Floating Piers z ludźmi – mówiąc slangiem – lepiej 
działa. Obecność ludzi, czy odczuwalnych z bliska, 
czy obserwowanych z  daleka, dodaje kompozycji 
dynamiki, efektu zmienności, przez co nabiera głębi 
i staje się ciekawsza.

Wnioski? Sztuka powstała wyłącznie dla uzyska‑
nia określonego wyrazu estetycznego może zyskać 
przy współobecności ludzi. Przeciętni odbiorcy chęt‑
nie uczestniczą w działaniach artystycznych, są nimi 
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zainteresowani i skłonni do wielu poświęceń, aby 
dzieła sztuki doświadczyć. Może jest to tylko jakaś 
mała część społeczeństwa, ale jakościowo inna. Prze‑
bywanie w jej towarzystwie, nawet masowym, zaska‑
kuje pozytywnie. Po pomostach wszyscy sobie kultu‑
ralnie spacerowali tam i z powrotem, z parasolkami 
i bez, z pieskami, dziećmi, wózkami, selfie‑stickerami 
(niewielu) i bez, ubrani i rozebrani. Było też tłoczno 
i były korki, ale była i – dbająca o całokształt – liczna 
obsługa i ratownicy. Było to niezapomniane przeżycie.

↑ 
Większość wystaw sklepo‑
wych w centrum Bergamo – 
miejscowości położonej 
ok. 50 km od jeziora Iseo – 
zawierała coś opakowanego 
w tę samą pomarańczowo 
zabarwioną przezroczystą 
folię, jako wyraz poparcia 
i rodzaj reklamy instalacji 
Floating Piers

Przypisy
1. Rozmach związany z własnymi dziełami Christo chętnie porównuje do działań na polu 

architektury, a nawet bardziej urbanistyki. Ze względu na skalę projektów – np. Over the 
River ma mieć długość 60 km – trzeba uwzględnić wiele czynników związanych z funk‑
cjonowaniem przyrody i życiem ludzi na wybranym terenie, podobnie jak w pracach 
urbanistyczno‑architektonicznych.

2. Floating Piers zostało uznane przez nie artystyczne, lecz turystyczne wydawnictwo Lonely 
Planet za jedną z najbardziej oczekiwanych atrakcji roku 2016 [za: http://turystyka.wp.pl/
gid,18090407,kat,1036545,title,Lonely‑Planet‑najbardziej‑wyczekiwane‑atrakcje‑2016‑roku‑
,galeria.html?ticaid=1176a2].

3. Molo, pomost [za: http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english‑polish/pier].
4–5. Określenia „soft period” i „hard period” w kontekście działań związanych z projektem arty‑

stycznym [za: wywiad udzielony przez Christo dla „Exibart”, 94, 2016, s. 24–26.]

↖ ↗
Między wieczorami  
15 a 17 czerwca na pomostach 
oraz chodnikach ulic  
w Sulzano i w Peschiera  
Maraglio, ekipy rozwinęły 
100 000 metrów kwadrato‑
wych połyskującego materia‑
łu w kolorze żółtej dalii 
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OLga Ząbroń

24 iv 2016 r. w Recklinghausen odbyło się otwarcie 
pierwszego Muzeum Polskiej Sztuki współczesnej 
i awangardowej poza granicami kraju. Twórcą kolekcji 
i prywatnego muzeum jest dr Werner Jerke – niemiecki 
kolekcjoner urodzony na Górnym Śląsku. Oryginalna 
granitowa bryła muzeum usytuowana jest w samym 
sercu Recklinghausen. Sąsiadując z Muzeum Ikon 

i gotyckim kościołem św. Piotra, w ciekawy sposób 
wpisuje się w architekturę Starego Miasta.

Uroczystość inauguracyjna odbyła się w kościele 
św. Piotra w Recklinghausen. Kilkuset gości powi‑
tali: dr Werner Jerke, Christoph Tesche – burmistrz 
Recklinghausen, Jan Sobczak  – konsul generalny 
Rzeczypospolitej Polskiej w Kolonii, prof. dr Ferdi‑
nand Ullrich – dyrektor Kunsthalle Recklinghausen 
oraz rzecznik muzeów sztuki Zagłębia Ruhry i Domi‑
nika Świętońska  – dyrektor Instytutu Polskiego 
w Düsseldorfie.

Uroczystość uświetnił wykład dr Bożeny Kowal‑
skiej, krytyka i teoretyka sztuki, o twórczości Wojcie‑
cha Fangora, autora malarskiego witraża, będącego 
jedynym kolorystycznym akcentem w minimalistycz‑
nej szarej bryle budynku muzeum. Warto podkre‑
ślić, że jest to prezent zmarłego niedawno artysty 
dla Museum Jerke.

Podczas inauguracji odbyło się prawykonanie 
akustycznych instalacji Prasquala (Tomasza Prasz‑
czałka). Dźwiękowe rzeźby polskiego kompozytora pra‑
cującego i mieszkającego w Kolonii zostały stworzone 
specjalnie dla Museum Jerke i stanowią jego własność.

Na kolekcję muzealną składają się zbiory Jerke Art 
Foundation. Cała kolekcja Wernera Jerkego liczy ponad 
600 eksponatów. Powierzchnia muzeum to 400 m². 
Prace eksponowane są na dwóch poziomach.

Na wystawie zostało pokazanych ok. 60 obiektów 
42 artystów, wśród których znaleźli się: 

Otwarcie  
Museum Jerke

→ Museum Jerke
→ Johannes‑Janssen‑Straße 7
→ 45657, Recklinghausen
→ www.museumjerke.com

Muzeum polskiej sztuki współczesnej 
i awangardowej poza granicami kraju

W y S t a w y  –  G ł o S y  –  R e c e n z J e

↓ Museum Jerke 
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↑ Sala ekspozycyjna na gór‑
nym poziomie muzeum – prace 
od lewej: Jarosław Fliciński, Janusz 
Orbitowski, Andrzej Szewczyk 
(obiekty), Michał Misiak, Olga 
Ząbroń, Andrzej Gieraga, Jerzy 
Kałucki
Fot. Michał Misiak

↗ Sala ekspozycyjna na gór‑
nym poziomie muzeum – w głębi 
widoczny witraż Wojciecha Fangora

→ Sala ekspozycyjna na dolnym 
poziomie muzeum – na pierwszym 
planie obrazy Wilhelma Sasnala

↘ Sala ekspozycyjna na dolnym 
poziomie muzeum

Henryk Berlewi, Agata Bogacka, Rafał Bujnowski, 
Ewa Ciepielewska, Grzegorz Drozd,  
Sławomir Elsner, Wojciech Fangor, Jarosław 
Fliciński, Andrzej Gieraga, Stefan Gierowski, 
Ryszard Grzyb, Bożena Grzyb‑Jarocka, Karol Hiller, 
Henryk Stażewski, Władysław Strzemiński, Paweł 
Jarocki, Jerzy Kałucki, Tadeusz Kantor, Katarzyna 
Kobro, Edward Krasiński, Marcin Maciejowski, 
Michał Misiak, Jarosław Modzelewski, Teresa 
Murak, Janusz Orbitowski, Włodzimierz Pawlak, 
Maria Pinińska‑Bereś, Zbigniew Rogalski, Teresa 
Rudowicz, Wilhelm Sasnal, Jacek Sienicki, Marek 
Sobczyk, Kajetan Sosnowski, Alina Szapocznikow, 
Andrzej Szewczyk, Jan Szlaga, Radek Szlaga, Leon 
Tarasewicz, Ryszard Winiarski, Witkacy, Andrzej 
Wróblewski, Olga Ząbroń.
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Anna KróL

Grupę Wprost tworzyła piątka młodych malarzy, 
absolwentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięk‑
nych: Maciej Bieniasz (ur. 1938), Zbylut Grzywacz 
(1939–2004), Barbara Skąpska (1938–2015), która 
wzięła udział w pierwszej i ostatniej ekspozycji grupy, 
Leszek Sobocki (ur. 1934) i Jacek Waltoś (ur. 1938). 
Młodzi artyści różnili się między sobą zasadniczo, 
tworząc w  odmiennych językach artystycznych. 
Wspólne im było głębokie przekonanie o potrzebie 
ponownego zbudowania połączenia między sztuką 
a  światem i  człowiekiem, zgodnie z  manifestami 
towarzyszącymi pierwszym wystawom: „Chcemy 
wyrażać wprost, nie pomijać wielorakich możliwości 
w plastyce: tematów, symboliki, form znaczących, 
tworzywa stosowanego dla treści. Każda użyteczna 
metoda i tworzywo służące ekspresji jest ważne dla 
wyobraźni, to znaczy – ujawniania kształtu przeżyć. 
Pokazujemy to, co robimy, swój warsztat, by ujawnić 
myśli i wyobrażenia w bezpośredniej, często pierw‑
szej postaci” (Wprost, marzec 1966).

„Wyrażać wprost znaczy ukazywać w możliwie 
bezpośredni, otwarty, nieprzesłonięty konwencjami 
sposób to, co wynika z przeżywania, w nadziei, że tre‑
ści przeżywane okażą się znane i bliskie każdemu. 
Jeśli rezygnujemy z «czystości» warsztatu, to po to, 
by uzyskać jak największą przezroczystość środków, 

bowiem mniej ważny jest wygląd, gdy idzie o znacze‑
nia. Nie chcemy stwarzać jeszcze jednego umownego 
języka znaków ani podpierać się imitacją rzeczywi‑
stości. Pokazujemy to, co robimy niejako «w trakcie», 
pragniemy stworzyć stan współobecności autora 
i widza w świecie wyobrażeń o naszej egzystencji” 
(Wprost, 1969).

Co do jednego wszyscy badacze są zgodni: Grupa 
Wprost była zjawiskiem w sztuce polskiej unikatowym. 
Szokowała i oburzała antyformalizmem i antyestety‑
zmem, wyprzedzając neofigurację lat 70. i 80. Publicy‑
styczny z założenia program Grupy Wprost cechowała 
wyrazista bezkompromisowa postawa, przeciwstawia‑
jąca się awangardzie, koloryzmowi, jałowości i progra‑
mowej bezideowości sztuki abstrakcyjnej. Wprostowcy 
sprzeciwiali się modelowi „pozornej wolności twór‑
czej”, konstruowanej przez władze komunistyczne, byli 
przeciw wszelkiej politycznej manipulacji artystami.

Ukazywali skomplikowaną i niejednoznaczną sytu‑
ację egzystencjalną współczesnego człowieka, opisując 
przede wszystkim doświadczenia własnego pokole‑
nia wobec aktualnych tematów społecznych i poli‑
tycznych. Stosowali współczesne techniki – wcierki, 
montaże, environmenty oraz techniki własne, m.in. 
rzeźby zastępcze, adekwatne do komentowanej rze‑
czywistości. Zasadnicza część ich twórczości odnosi 
się do pamięci, antycypując dyskurs wokół pamięci 
i  różnych jej aspektów, tak charakterystyczny dla 

Fenomen Grupy Wprost 
 1966–1986

→ Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha
→ 10 iX – 31 Xii 2016

Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Barbara 
Skąpska, Leszek Sobocki, Jacek Waltoś
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humanistyki XXi wieku. Wiąże się z tym także problem 
obrazowania Holocaustu w sztukach plastycznych.

20‑letnią działalność Wprost przedstawiono w 11 
wzajemnie się przenikających przestrzeniach tema‑
tycznych. Ekspozycję otwiera rekonstrukcja i wystawy 
Wprost, wprowadzając do kolejnych, zatytułowanych: 
Zarastanie, Etykiety zastępcze, Marzec ’68, Człowiek 
bez jakości, Plac zabaw, Portrety trumienne, Twarze, 
Ikonografia własna, Sierpniowa niedziela /Wiosna ’82, 
Duszno.

Wystawa Wprost 1966–1986 przygotowana przez 
Muzeum Manggha, prezentując fenomen grupy, pro‑
wokuje nie tylko do reinterpretacji historii polskiej 
sztuki lat 60., 70. i początku 80., lecz przede wszyst‑
kim do stawiania istotnych pytań wprost.

I choć Wprostowcy odwoływali się do rozmaitych 
tradycji, to najważniejszy dla nich punkt odniesienia 
stanowiła twórczość Andrzeja Wróblewskiego (1927–
1957). Dlatego też wystawa Grupy Wprost stanowi 
naturalną kontynuację projektu naukowo‑wystawien‑
niczego związanego ze sztuką polską po 1945 r., zapo‑
czątkowanego przez prezentację Wróblewski według 
Wajdy. Na wystawie zaprezentowano ponad 300 prac – 
obrazów olejnych, wcierek, rzeźb, montaży, instalacji 
przestrzennych, grafik i rysunków. 

Dzieła na  wystawę wypożyczono od  artystów 
i kolekcjonerów prywatnych, m.in. od: Jacka Bomby, 
Joanny Bonieckiej, Katarzyny Grzywacz, Krzysztofa 

Musiała, Tadeusza Nyczka, Piotra Ostrowskiego, 
Anny i Roberta Wolaków, Stanisławy Zadęckiej oraz 
od  następujących instytucji: Biblioteka Narodowa 
w Warszawie, Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach, 
Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Europej‑
skie Centrum Solidarności w Gdańsku, Galeria Studio 
im. Jerzego Grzegorzewskiego w Warszawie, Muzeum 
Archidiecezjalne w Katowicach, Muzeum Archidiece‑
zji Warszawskiej w Warszawie, Muzeum Górnośląskie 
w Bytomiu, Muzeum Historii Katowic, Muzeum Histo‑
ryczne Miasta Krakowa, Muzeum im. Jacka Malczew‑
skiego w Radomiu, Muzeum Lubelskie w Lublinie, 
Muzeum Narodowe w Gdańsku, Muzeum Narodowe 
w Krakowie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, Muzeum 
Narodowe w Szczecinie, Muzeum Narodowe w War‑
szawie, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Muzeum 
Okręgowe im. Leona Wyczółkowskiego w Bydgoszczy, 
Muzeum Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Okręgowe 
w Toruniu, Muzeum prL‑u w Krakowie, Muzeum Sztuki 
w  Łodzi, Muzeum Śląskie w  Katowicach, Muzeum 
w Chorzowie, Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, 
Narodowa Galeria Sztuki Zachęta w Warszawie, Zespół 
Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im.  Jana Pawła ii 
w Jaworznie.

Wystawie towarzyszy monograficzna, bogato ilu‑
strowana publikacja (ponad 800 fotografii), zawiera‑
jąca obszerną dokumentację aktywności Grupy Wprost, 
prezentująca fenomen tego zjawiska.

↑ Fotografia archiwalna 
wystawy Grupy Wprost
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KaroLina Woźniak

Leszek Sobocki zawsze mówił wprost i krytycznie 
o  rzeczywistości społecznej i  politycznej. Na  tej 
wystawie mówi wprost o sobie. BIO(PIKTO)GRAFIA sta‑
nowi jeden z rozdziałów twórczej biografii artysty. 
Realistyczne, pełne ekspresji malarstwo wypełnia 
przestrzeń Galerii asp – w przeważającej części tak 
charakterystyczne dla Sobockiego portrety i autopor‑
trety. Są też konceptualne Wymazy – najpełniejszy, 
bo zamknięty w kodzie Dna autoportret.

Jednorodność formatu i techniki pozwala w pełni 
wybrzmieć frazom budowanym w cyklach. Intelekt 
i  witalność iskrzą w  dopiskach i  komentarzach. 
Grupa postaci namalowanych w postawie manife‑
stującej siłę patrzy nam prosto w oczy.

Przekornie wobec marzenia o człowieku ideal‑
nym, bez płynów krążących pod skórą, o wizerunku 
oderwanym od upływu czasu, wspomnień o boha‑
terach i  zwycięstwach, artysta każe nam patrzeć 
na wymazy sporządzone z jego ciała: krew, ślinę, 
spermę, serie portretów naznaczonych szczerością 
przedstawienia, na wspomnienia… prywatne i poko‑
leniowe, trudne.

Leszek Sobocki tworzy na przekór konwencjom, 
niepokornie, wprost. Ta postawa zainspirowała mnie 
do stworzenia ekspozycji bio(pikto)grafii. Zawie‑
szenie w przestrzeni na wysokości wzroku „czar‑
nych” obrazów ma zbliżyć nas do przedstawionych 
wizerunków, wzmóc odczucie ich realności, bycia 
wśród nich. Ten zabieg pozwala także na poznanie 
ich rewersu, odczytanie tytułów i notatek zapisa‑
nych przez artystę, ważnych dla pełnego poznania 
kontekstu i treści. Osobną, odznaczającą się pewną 
autonomią, także w  ekspozycji, grupę stanowią 
obrazy o białych tłach. Artysta odziera się w nich 
z warstw, poczynając od ubrania aż do swojej symbo‑
licznej reprezentacji w Wymazach. Ten czarno‑biały 
podział nakreśla różne obszary ludzkiej egzystencji. 
Uniwersalny przekaz, który dzięki szczerości artysty 
jest tak mocny.

Gdzieś na „drugim planie” nieśmiało wyłania 
się drugi bohater BIO(PIKTO)GRAFII – czas, który więk‑
szość z nas chciałaby zatrzymać. Leszek Sobocki 
z właściwą dla siebie przekorą skupia się na jego 
kontinuum. Jak sam mówi: „Nie tylko byłem, ale 
jestem! – Będę!”.

BIO(pikto)GRAFIA

→ Leszka Sobockiego portrety i autoportrety
→ Galeria aSp w Krakowie
→ 26 Viii – 21 iX 2016
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→ Kurator: Karolina Woźniak
→ Współpraca: prof. Adam Brincken

→ Leszek Sobocki
Odliczanka LS
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Leszek Sobocki

Nie potrafię tworzyć myśli w biegu mówienia, stąd 
czytanie z kartki.

Jesteśmy zgodni – w miłości dotyk to zbliżenie 
ratujące przed osamotnieniem, daje poczucie więzi, 
porozumienia. Czyż udostępniając się w wymazach, 
nie dokonałem zabiegu osiągnięcia mnie przez 
dotyk – wizyjny? Czyż to zbliżenie nie daje pojed‑
nania jak w rozmowie uzgodnionej zgodą – jestem 
ja, jesteś ty?

Oddalenie. Następuje niekoniecznie przez upływ 
czasu, dystans przestrzenny. Ustala się poprzez nie‑
zgodę na jednomyślność – ja, ty – stwarzamy odle‑
głość obojętności, a nawet ubite pole przed zwarciem 
nie w dotyku pojednania, tylko w zniszczeniu dru‑
giego ja – pobratymca.

Ubrana, Rozebrana, Ubrany, Rozebrany – docho‑
dzimy do pierwszej powłoki cielesnej poddawa‑
nej zbliżeniom zewnętrznością, ale nie skóra sta‑
nowi o naszej obecności – tożsamości, szczególnie 

de kla rowana w tatuażowych mazach przynależność 
do czegoś, co nie utrwala w nieśmiertelności – chyba 
w abażurach.

Ciało to materia podatna na naprawianie, wyci‑
nanie, pobieranie do wykorzystania w łatach. Jest 
także przekaźnikiem twojego trwania w wymazach – 
zapewniłem to sobie – mój genom to potwierdzi.

Jest jeszcze coś, co przylega do natury postaci 
człowieczej, to rodzaj Ducha wewnętrznego – nazwa‑
nego duszą. Sama nazwa ma wielorakie konotacje, 
także w nazwaniu ciężar materialności, lecz trudno 
znaleźć, odkryć w uosobieniu, to organ niemożliwy 
do transplantacji – nie przekażesz cieleśnie, można 
budować przykładami dobrych uczynków, decyzji, 
można odszukać, odwołując się do przeżytego etapu 
życia; znaleźć we wspomnieniach strzępy zachowań – 
chwalebnych i tych mniej. Możesz dokonać oczyszcze‑
nia, jeśli uda się wywołać je piktorialnie, poddasz się 
wtedy ocenie – będą się zastanawiać, czy to możliwe, 
czy prawdziwe, czy zmyślone.

Dowiesz się o sobie więcej, niż sam wiesz.

↑ Leszek Sobocki
Wymaz I
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Monumental 
Art 2016

Anna Żbikowska, Barbara Sroka

Gdańska dzielnica Zaspa jest jednym z największych 
w Polsce skupisk bloków mieszkalnych. Powstała 
w latach 70. XX w. dzielnica miała być ucieleśnie‑
niem modernistycznych wizji doskonałego organi‑
zmu urbanistycznego. Zaplanowana na przylegają‑
cych do morza terenach byłego lotniska stwarzała 
architektom nieograniczone możliwości tworzenia. 
Rozdęty rozmach i  budowlany pośpiech „dekady 
sukcesu” spowodowały jednak, że zamiast ideal‑
nym kompleksem mieszkalnym Zaspa stała się 
betonowym mrowiskiem. Nietypowym jednak, gdyż 
ogromne powierzchnie szczytowych ścian bloków 
oraz otwarte przestrzenie alei stały się doskona‑
łym środowiskiem dla wielkoformatowych malowi‑
deł. Pierwsze murale na Zaspie powstały w 1997 r. 

za sprawą Rafała Roskowińskiego. Idea malowania 
Zaspy i stworzenia tu kolekcji malarstwa monumen‑
talnego powróciła w 2009 r. w związku ze staraniami 
Gdańska o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury 2016 
i powołaniem Festiwalu Malarstwa Monumentalnego 
Monumental Art, którego kuratorem jest Piotr Szwabe 
vel Pisz. Co roku podczas festiwalu powstają kolejne 
murale malowane przez artystów z całego świata, 
tworząc na gdańskim blokowisku niepowtarzalną 
w skali Europy kolekcję (obecnie 58 wielkoformato‑
wych prac). Kolekcja to także Lokalni Przewodnicy 
i Przewodniczki, w większości mieszkańcy Zaspy, któ‑
rzy podczas wspólnych spacerów pomagają odnaleźć 
się w trudnej topografii osiedla, opowiadają o samych 
muralach i artystach, a także odkrywają historię osie‑
dla, w której jak w soczewce skupia się współcze‑
sna Polska. Organizatorem festiwalu oraz Spacerów 
z Lokalnymi Przewodnikami jest Instytut Kultury 
Miejskiej w Gdańsku.

Hasłem przewodnim ósmej edycji festiwalu Monu‑
mental Art (27 vi – 8 vii 2016) jest „Oczekiwanie”. 
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→
Kamil Kuzko  
ul. Skarżyńskiego 12a, 
Gdańsk
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Otwarcie wernisażu – 
po prawej David Petroni 
(Argentyna) na tle jego 
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Czym jest? Na co liczymy? Czego się spodziewamy? 
Pytania te zadajemy, licząc na odpowiedź w kontek‑
ście otaczającego nas niespokojnego świata, peł‑
nego konfliktów, animozji, ale z drugiej strony rado‑
snego, zbudowanego z małych szczęść. Kurator Piotr 
Szwabe zaprosił do artystycznej wypowiedzi artystów 
z Argentyny: Jorge Pomara i Davida Petroniego oraz 
polskich twórców: Kamila Kuzko i działających wspól‑
nie: Dariusza Milczarka, Jana Podgórskiego, Tomasza 
Prymona i Artura Prymona, związanych z asp w Kra‑
kowie (Artur Prymon – w Warszawie).

Mural Kamila Kuzko powstał na ul. Skarżyńskiego 
12 d. Odwołuje się bezpośrednio do techniki witrażu. 
„Konstrukcję witrażu oparłem na układzie heksago‑
nalnym, bezpośrednio odnoszącym się do planów 
urbanistycznych Stefana Grochowskiego i Romana 
Horodyńskiego – twórców założeń osiedla. Podziały 
horyzontalne i wertykalne w kompozycji odnoszą 
się do  podziałów zaobserwowanych w  architek‑
turze. Przedstawiony projekt uwzględnia drzewo‑
stan znajdujący się w pobliżu ściany, stąd zarówno 

kolorystyka, jak i wysokości poszczególnych elemen‑
tów formy” – opowiada Kuzko.

Dlaczego zdecydowałeś się na formę witrażu?
Kamil Kuzko: Z dwóch powodów. Niespełna rok temu 
dostałem propozycję zaprojektowania muralu odno‑
szącego się w jakiś sposób do Krakowa. Inspiracji 
poszukiwałem m.in. u Mehoffera i Wyspiańskiego. 
Mural nie powstał z wielu powodów, ale pomysł pro‑
jektowania malarstwa ściennego rozwinął się w serię 
kartonów. Poza tym, kiedy zostałem zaproszony 
do udziału w waszym festiwalu, pierwsze rozmowy 
dotyczyły techniki sgraffito – niewykonalnej na ścia‑
nie, którą dostałem do dyspozycji. Stąd też pojawił 
się pomysł, aby odnieść się do techniki witrażu, która 
do tej pory była nieobecna w kolekcji Monumental 
Art.
Wcześniej bardzo często stawiałeś na czarno‑białą 
estetykę.
Kamil Kuzko: Tak, to jest pierwsza moja praca, która 
jest aż tak kolorowa. Nigdy wcześniej nie zrobiłem 

w trakcie pracy
oraz Dariusz Milczarek, Jan Pogórki, 
Tomek Prymon Artur Prymon (projekt 
Dariusz Milczarek) ul. Pilotów 20D
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autorsko takiej ściany. Nigdy tak odważnie nie posze‑
dłem w kolor. Rzeczywiście raczej operuję formami 
rysunkowymi, stonowanymi, w skali chłodnych sza‑
rości, bardzo ograniczonych w gamie kolorystycznej. 
Głównie jest to twardy, mocny, wyrazisty rysunek. 
Przychodzi czas, żeby wprowadzać zmiany, próbować. 
Już od ponad roku bardzo mi zależało, żeby wyko‑
nać tego typu projekt. Było kilka ścian, na których 
to odwołanie do techniki witrażu miało się pojawić. 
Okazało się, że Zaspa jest pierwszym miejscem.

Na co czekasz?
Kamil Kuzko: Czekam na realizację witraży. Chciał‑
bym się zapoznać z tą techniką i ją wykonywać. Jest 
to kolejne wyzwanie i być może w przyszłości uda 
mi się stworzyć jakieś niewielkie formy w przestrzeni 
na stałe.

Mural przy ul. Pilotów 20d namalowali wspólnie: 
Dariusz Milczarek, Jan Podgórski, Tomasz Prymon 
oraz Artur Prymon. Ich projekt odnosi się do dwóch 
obrazów Milczarka – W poszukiwaniu najprostszego 
rozwiązania oraz Nierozwiązywalne. „Mural ukazuje 
postać mnożącą swoje wizerunki za pomocą świa‑
tła. Postać nie ma rysów twarzy, a jej kolejne klony 
nie noszą żadnych cech osobowych. Kompozycja 
ma charakter otwarty – możemy spodziewać się, iż 
ten proces będzie kontynuował się bez końca, że dalej 
poza kadrem obrazu powstają kolejne, wyłaniane 
światłem, tożsame wizerunki. To  ujęcie stanowi 
próbę refleksji nad naszym życiem w dobie Internetu. 
W mediach społecznościowych człowiek powiela, two‑
rzy reprodukcje samego siebie, oczekując w zamian 
potwierdzenia – oto jestem. Oczekując w zamian 
atencji, umieszczamy kopie swojego wirtualnego 
ja w sieci” – komentuje projekt Dariusz Milczarek.

Na co czekasz?
Dariusz Milczarek: Ciężko z  artystą rozmawiać 
o tym, na co czeka, bo artysta cały czas czeka. Jest 
to oczekiwanie tego, co się wyłoni zza rogu. Malując 
w pracowni, za każdym razem, kiedy kończę obraz, 
mam wrażenie, że za chwilę wyłoni się coś lepszego. 
To  poczucie niedosytu jest motorem napędowym 
i  oczekiwanie jest ściśle związane z  tworzeniem 
czegokolwiek, prowadzi do rozwoju. Człowiek, który 
zatrzymuje się  w  miejscu i  uznaje, że znalazł to, 
na co czekał, nie do końca jest związany z twórczo‑
ścią. Tworzenie to ciągły rozwój wewnętrzny.
www.muralegdanskzaspa.pl
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Jan TUtaJ

Decyzją obecnych władz Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie została podjęta inicjatywa reaktywo‑
wania działalności klubu studenckiego w starych 
murach piwnicy przy pl. Matejki 13. Po kilkudzie‑
sięciu latach funkcjonowania części piwnic jako 
kotłowni, składziku czy zaplecza pracownianego 
i po części skromnej siedziby Samorządu Studenc‑
kiego przyszła pora, aby stworzyć ponownie miejsce 
do spotkań przy kawie, żywych dyskusji czy niezobo‑
wiązującego wytchnienia między zajęciami.

Kraków, pl. Matejki 13 – adres znany wielu poko‑
leniom polskich artystów, to oczywiście miejsce loka‑
lizacji głównego gmachu Akademii Sztuk Pięknych. 

Sgraffito Kamila Kuzko  
w przestrzeni z historią 

Nowy Klub Pod Ręką

W y S t a w y  –  G ł o S y  –  R e c e n z J e
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W piwnicach tegoż budynku na początku lat 60. ubie‑
głego wieku za zgodą ówczesnych władz asp założony 
został klub studencki. Jednym z pierwszych autorów 
wizerunku plastycznego klubu był Paweł Taranczew‑
ski, artysta malarz i historyk sztuki (później wielo‑
letni pedagog tej uczelni), wówczas student asp, który 
w jednym z archiwalnych numerów „Wiadomości asp” 
z 2001 r. tak wspomina ten czas: „Z początkiem lat 
60. wieku XX w gmachu Akademii Sztuk Pięknych 
przy Placu Matejki 13 oddano studentom piwniczne 
pomieszczenia dawnego «Bratniaka». Podjąłem się 
urządzenia klubu. Zamknąłem się w środku, zro‑
biłem wiadro tempery jajowej i pokryłem ściany 
polichromią przedstawiającą rozwichrzone głowy 
i pijące wino anioły. Któregoś dnia – gdy praca była 

jeszcze w pełnym toku – zamknięto gmach Akade‑
mii i musiałem wyjść przez istniejące do dziś okno 
w piwnicy, przeciskając się przez ciasną kratę; wów‑
czas było to jeszcze możliwe. Polichromię skończy‑
łem, Janina Kraupe drwiła: «Piwnica pod pijanymi 
aniołkami» – klub trzeba więc było nazwać. Odbiłem 
umoczoną w farbie dłoń na ścianie przy schodach 
do piwnicy i napisałem «Piwnica Pod Ręką». Nazwa 
się przyjęła”1.

Klub pod tą nazwą działał później do wczesnych 
lat 80. w  piwnicach byłego już akademika przy 
ul. Dzierżyńskiego 29/29 (obecnie ul. J. Lea), gdzie 
odbywały się  m.in. studenckie akcje performer‑
skie o wyraźnie „buntowniczym” przekazie. Mam 
tu na myśli np. performance grupy awacs (Piotr 
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Grzybowski i Maciej Toporowicz) z 1981 r. pt. Taśmy2. 
Historia klubu o tej nazwie była oczywiście o wiele 
bogatsza, a jego legendę na przełomie lat 60. i 70. 
tworzył m.in. zespół Zdrój Jana. Lata 70. i początek 
80. to czas hipisowskiej awangardy, bogatego życia 
towarzyskiego, studenckich kabaretów i koncertów, 
licznie powstających kapel rockowych.

Wspomniałem o performansie awacs‑a nie bez 
przyczyny. Na motywy z tej akcji powołuje się bowiem 
w swoich inspiracjach twórca nowej oprawy malar‑
skiej reaktywowanego klubu Pod Ręką – dr Kamil 
Kuzko, artysta malarz, graficiarz (jak o sobie mówi), 
autor wielu rozpoznawalnych już realizacji murali 
w przestrzeniach polskich miast. Motywy bandaży, 
fragmenty opasanych ciał czy żarówki to nie jedyne 
plastyczne inspiracje. Kartony Wyspiańskiego 
do  Iliady Homera, a w szczególności ten o  tytule 

Hermes wiedzie duchy bohaterów do głębin Hadesu, 
pozwoliły artyście na stworzenie frapującej plastycz‑
nie kompozycji, przeplatającej struktury ikonicznych 
akcentów opatrzonych piaskowo‑ceglaną kolorystyką 
materii sgraffita z wnętrzem piwnicy, nasyconym 
infrastrukturą instalacji technicznych budynku. 
W nieco półmrocznym klimacie oszczędnie dystrybu‑
owanego światła korytarz momentami ożywa niczym 
fragmenty paleolitycznych jaskiń.

Tradycyjna technika malarska, udoskonalona 
w epoce renesansu, stała się w tej realizacji szczegól‑
nym wyzwaniem dla Kamila Kuzko, dotąd operującego 
na płaszczyznach ścian bogatą paletą farb akrylowych 
czy poręcznych puszek sprayu. Realizacja ta została 
potraktowana przez artystę niezmiernie poważnie: 
analiza charakteru wnętrza, jego klimatu i „wypo‑
sażenia”, odwołania do motywów „historycznych” 
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miejsca oraz obrazów z twórczości mistrza Wyspiań‑
skiego to postawa twórcza niewątpliwie godna uwagi. 
Jak sam autor wyznaje, propozycja zajęcia się tym 
tematem stała się dla niego zadaniem ważnym zarówno 
z artystycznego, jak i technologicznego powodu. Mocno 
ograniczona kolorystyka oraz potraktowana sumiennie 
warstwa warsztatowa stały się wyzwaniem skłania‑
jącym do przekroczenia dotychczasowych artystycz‑
nych doświadczeń. Skuwanie fragmentów starych 
tynków, wprowadzanie barwionych warstw nowej 
zaprawy, nanoszenie rysunku, a następnie wycinanie 
malarskich płaszczyzn to przecież także spory wysiłek 
fizyczny (do realizacji artysta zużył ok. tony piasku, 
prawie 300 l gaszonego wapna i sporo własnoręcz‑
nie uzyskiwanej mączki ceglanej do barwienia jed‑
nej z warstw). Efekt tej roboty można już podziwiać 
w korytarzu prowadzącym do właściwego pomieszcze‑
nia klubu, w którym znalazły się także pewne akcenty 
plastyczne zastosowane przed wejściem.

Warto tu także wspomnieć o autorkach projektu 
wyposażenia wnętrza klubu, którymi są niedawne 
absolwentki (obecnie asystentki) Wydziału Architek‑
tury Wnętrz krakowskiej asp – Karolina Baniowska 
i Kaja Czajczyk. Projekt wnętrza powstał we współ‑
pracy z Kamilem Kuzko, tworząc integralną, dobrze 
współgrającą przestrzeń, zachowującą zastany cha‑
rakter architektury wnętrza piwnicy historycznego, 
matejkowskiego gmachu, wprowadzając jednak 

w  jego przestrzeń kilka nowoczesnych rozwiązań 
podnoszących standard lokalu.

Wnętrze gotowe, wyposażenie czeka na instala‑
cję – pozostaje tylko doposażyć klub w młodzieńczą, 
studencką energię, naręcze niebanalnych pomysłów 
i… gospodarza przestrzeni umiejącego sprostać 
wyzwaniom współczesnej biurokracji…

Przypisy
1.  Wypowiedź za: 

„Wiadomości asp”, 
2001, nr 18.

2.  Magazyn „Szum”, 2014, 
nr 5 [on‑line: http://
magazynszum.pl/roz‑
mowy/to‑byl‑taki‑punk
‑artystyczny‑rozmowa‑
z‑maciejem‑toporowic
zem].

103



Architektura  
Miast nieznanych

Wystawa grafik profesora 
Adama Wsiołkowskiego

↑ Adam Wsiołkowski
Miasto nieznane V f  
40 × 52 cm  
inkografia, 2015

→  
prof. Adam Wsiołkowski  
z prof. Joanną Stożek, 
kuratorem wystawy

W y S t a w y  –  G ł o S y  –  R e c e n z J e

→ Galeriia Wydziału Architektury  
Politechniki Krakowskiej

→ V–Vi 2016

W maju i czerwcu br. w Galerii Wydziału Architek‑
tury Politechniki Krakowskiej przy ul. Podchorą‑
żych 1 odbyła się wystawa grafik profesora Adama 
Wsiołkowskiego. Artysta pokazał na niej czternaście 
inkografii z cyklu Miasto nieznane zrealizowanych 
w latach 2012–2015.

W towarzyszącym ekspozycji folderze prof. Fran‑
ciszek Chmielowski tak pisze o obrazach, na podsta‑
wie których powstały powyższe grafiki: „W prezento‑
wanym na obecnej wystawie cyklu Miasto nieznane 
spotykamy symbole i elementy konstrukcyjne zna‑
jome z wcześniejszych malarskich realizacji autora. 
Zarys lewitującego w przestrzeni miasta, znany – choć 
nadal niezidentyfikowany – obiekt Upo (Unidentified 
Painted Object), jako symbol inteligentnej energii 
(bądź zgoła pozaziemskiej inteligencji?), aluzyjna 
przestrzeń niby‑pejzażu oraz przywrócona po latach 
nieobecności, i w nowym mentalnym kontekście, 
symboliczna forma pięciowalorowej tęczy.

Malarstwo nie może wykroczyć poza granicę 
widzialnego, podobnie jak ludzkie myślenie nie może 
przekroczyć granic języka, o czym przekonująco pisali 
Ludwig Wittgenstein i Hans‑Georg Gadamer. Moż‑
liwe jest jednak dotknięcie owych granic, co pięknie 
sugerują obrazy Adama Wsiołkowskiego” (inf. wł.).
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W y S taw y  –  S t u d i a  d o k t o r a n c k i e

Monika Rościszewska  
wystawa rzeźby

Ur. w 1981 r. w Katowicach.
Absolwentka Wydziału 
Rzeźby asp w Krakowie.
Doktorantka środowisko‑
wych studiów doktoranc‑
kich na Krakowskiej asp. 
Promotorem jej pracy jest 
prof. Józef Murzyn.

Monika RoŚciszewska

Zestawienie dwóch materii, obcych sobie, tak odmien‑
nych w strukturze swej budowy – szkła i metalu – 
sprawia, że dosłownie stają do siebie w opozycji. Ich 
wzajemna ograniczoność, jednej wobec drugiej, także 
sprawiła, że nie było to połączenie, ale zderzenie. 

Opozycyjny charakter wielu materii, elementów 
naszego życia jest wyzwaniem. 

Czy możliwa jest jedność? Jedność osoby, duszy? 
Ten temat poruszam w swoich aktualnych pracach. 
Właśnie z myślą o procesie indywiduacji – dążenia 
ku niepodzielności, złożenia elementów w całość, 
wysiłku znalezienia kierunku własnego życia, prze‑
zwyciężenia rozproszenia, nieautentyczności.

Na tej drodze możliwa jest indywidualność – indi‑
viduum oznacza to, co niepodzielne. Blisko spójność 
i tożsamość. 

W procesie indywiduacji szczególną rolę posiada 
uważność w poznawaniu siebie i świata, szczególną 
rolę ma tutaj uważność. Obserwacja siebie, zrozu‑
mienie własnych doświadczeń składa się na zna‑
lezienie własnej drogi, na dookreślenie własnego 
kierunku.

Proces indywiduacji to temat, który poruszam 
w swoich ostatnich pracach, indywiduacja, proces 
poznania – dookreślenie własnego kierunku, obser‑
wacja siebie w drodze poznania, doświadczania.

Metaforę tego procesu znajduję w sposobie, w jaki 
jedna materia staje się dopełnieniem drugiej.

Ten obraz może uświadamiać zadanie życia czło‑
wieka, którym jest indywiduacja.

Metalowe geometryczne formy, kąty narzuca‑
jące kierunki są sztywną konstrukcją, szkło, które 
ma formę organiczną, oplata, opada na metalową 
konstrukcję, stając się jednym z elementów całości.

Organiczna struktura szkła staje się uzupełnie‑
niem metalowej konstrukcji, szkło dzięki niej zostaje 
podtrzymane, umiejscowione.

Szklane formy w  połączeniu z  metalem stają 
się wzajemnym dopełnieniem, współdziałaniem, 
uzupełnieniem.

Pomimo antynomii, sprzeczności, czy możliwa 
jest jedność życia, czy może ono stać się całością?

Czy przeciwne siły mogą się wzajem dopełniać? 
Tylko w ten sposób możliwe byłoby individuum.

Proces 
indywiduacji

↑ Monika Rościszewska Proces indywiduacji  
35 × 35 cm szkło, matal, 2015

→  
Monika Rościszewska
Stan przejściowy  
27 × 21 cm  
szkło, metal 
2016
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W y S taw y  –  S t u d i a  d o k t o r a n c k i e

BLanka DUDek

Spojrzenie w różnych kierunkach, na wiele sposo‑
bów, ku różnym obszarom rzeczywistości i nadrze‑
czywistości – natury. W tym roz‑patrzeniu łączenie 
pozornie nieprzystających do siebie form i prze‑
strzeni… Tym są moje obrazy. Inspiracją do moich 
poszukiwań była surrealistyczna powieść Alfreda 
Kubina Po tamtej stronie – intrygujące powiązanie 
dwóch światów, zwierzęcego oraz ludzkiego. Jakkol‑
wiek wizerunki zwierząt nadal pojawiają się w nie‑
których moich pracach, to oddalałam się od  tego 
tekstu. Wyniosłam z niego pytanie o relacje pomię‑
dzy tym, co odległe, co przynajmniej z pozoru jest 
sobie odległe. W tym sensie interesują mnie prze‑
ciwieństwa i kontrasty.

Staram się pokazać różnorodność wizualnego 
odbioru rzeczywistości poprzez zestawienie form 
realistycznych z  mniej określonymi. Bliska jest 
mi koncepcja, w której na sztukę figuratywną można 
patrzeć, dostrzegając jej abstrakcyjny charakter.

Proces postrzegania właściwy roz‑patrzeniu 
przynosi obrazy rozmyte. Przenikają się, zlewają się 
kształty, zjawiska – nigdy do końca. Rozdzielenie 
pozostaje, jak w słowie „roz‑patrzenie”. Niektóre 
z moich prac to w dosłownym znaczeniu poliptyki. 

Wszystkie w  przenośnym znaczeniu? Zastanawia 
mnie, czy podział podobrazia w poliptyku ma cha‑
rakter symboliczny.

„Zaburzenie” ostrości fragmentów, nieokreślo‑
ność moich obrazów odpowiada dystansowi pomiędzy 
mną a tym, co jest po tamtej stronie. Odpowiada odle‑
głości, jaka nas dzieli od tego – „tam”. Wyraz, symbol 
dla takiej przesłony znajduję w transparentnej mate‑
rii. Rzeczywistość ulega przeobrażeniu zarówno pod 
względem formy, jak i koloru.

Nawet jeśli proces twórczy odbywa się nie poprzez 
bezpośrednią obserwację natury, zawsze jest jej 
rezultatem. Efektem tej obserwacji jest zdolność 
do wyobrażania. Gdy maluję, widzę „w głowie” to, 
co chciałabym ukazać. Jest to zwykle luźny zarys, 
odkrywcza wizja, która ulega ciągłym zmianom pod‑
czas pracy. Cały czas konfrontuję ze sobą powsta‑
jące elementy. Dopiero w malarskiej formie znajdują 
kształt moje wyobrażenia, postacie, nigdy niedo‑
stępne w bezpośrednim oglądzie. Pozostaje swoboda, 
otwartość interpretacji – czyli pracy wyobraźni.

Joanna „Blanka” Dudek
wystawa malarstwa

Ur. w 1983r. absolwentka 
Wydziału Malarstwa 
asp w Krakowie (2009, 
promotor prof. Jacek 
Waltoś), doktorantka 
Wydziału Malarstwa 
(opiekun artystyczny 
prof. Stanisław Tabisz, 
pracownia malarstwa ii, 
Wydział Grafiki), uprawia 
malarstwo sztalugowe 
i rysunek.

↑
Joanna „Blanka” Dudek 
Zapatrzenie 
90 × 100 cm
olej na płótnie  
2016

Roz‑Patrzenie

→ Galeria Lamelli, Kraków  
→ Viii–iX 2016
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W y S taw y  –  S t u d i a  d o k t o r a n c k i e

KaJa KorDas

„Skończony obraz” – to właściwie oksymoron. Znaczy 
to tyle, ile znaczy „zamknięta otwartość”. Każdy obraz 
jest oknem na jakąś rzeczywistość. Domniemywa, 
wypatruje, szuka… ale nigdy nie dochodzi do końca. 
Zawsze pozostaje szkicem otwierającym się na coś. 

Tekst Nocny szkic towarzyszył mojej wystawie. 
Starałam się w nim wyrazić wiodącą ideę moich prac. 

Ur. w 1989 r., absolwentka 
Wydziału Form Przemy‑
słowych asp w Krakowie 
(2014, promotor prof. Piotr 
Bożyk), doktorantka Wy‑
działu Malarstwa (opiekun 
artystyczny prof. Zbigniew 
Bajek, i Pracownia Interdy‑
scyplinarna). Pola aktywno‑
ści artystycznej: malarstwo, 
rysunek, rzeźba, fotografia, 
projektowanie graficzne, 
esej i krytyka artystyczna.

Kaja Kordas  
wystawa rysunku

→
Kaja Kordas
Bezcel 
8 × 8 cm
szkicoryt
2015

↑ Kaja Kordas Obecność pyta 15,5 × 15 cm, szkicoryt, 2016

→ Galeria Rabarbar, Kraków  
→ Viii–iX 2016

Nocny szkic

Nocą, gdy wyostrzają się myśli, przychodzi poczucie 
absurdu. 
Wszystko staje się skrajnie niepewne. 

Grunt, na  którym człowiek zwykł się zasadzać – 
znika, jak gdyby go nigdy nie było. 
Ufność w jego istnienie przeradza się w niezrozu‑
miałe, głuche majaki. 
Pytania podtrzymują bezsenność.
Nocą pracuję.

Moje szkice szkicowane są zbyt wolno… 
Zatapiam się w jakichś innych światach, a im bardziej 
jestem tam, 
tym mocniej popadam w jakieś wzorki... 
Nie myślę o tym, co robię, choć to, co robię,            
jest poniekąd wynikiem tego, o czym myślę. 

Szrafowanie potrafi obudzić furie. 
Coś zjawia się samo, poprawiam, uwypuklam 
– to znika. 
Zamiast urwać, zamiast szkic zostawić szkicem. 

Biała kartka nabiera czerni, czarna – bieli. 
Wciąż dużo niszczę.

Szkicoryty
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Viii Ogólnopolska Wystawa  
Najlepsze dyplomy 2016

Na pierwszym planie Papierówki Natalii Jamróz

Jan TUtaJ

Kolejna edycja konkursowej wystawy najciekaw‑
szych prac dyplomowych zrealizowanych wiosną 
2016 r. ponownie zagościła letnią, wakacyjną 
porą w przestrzeniach gdańskiej asp. W tym roku 
w dniach 23 vii – 31 viii w zabytkowych murach 
Wielkiej Zbrojowni miłośnicy młodej sztuki 
mieli możliwość oglądania prac 36 absolwentek 
i absolwentów wydziałów sztuk pięknych ośmiu 
publicznych uczelni artystycznych. Tegoroczna 
wystawa została także wzbogacona o  poza‑
konkursowy pokaz prac kilku dyplomantów 
z zagranicznych uniwersytetów: Wyższej Szkoły 
Sztuk Pięknych w Bratysławie i Akademii Sztuk 
Pięknych w Wilnie.

Wytypowani przez uczelnie dyplomanci ubie‑
gali się w konkursie m.in. o prestiżową Nagrodę 
Rektorów, a ponadto o Nagrodę Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego, Nagrodę Prezydenta 
Miasta Gdańska, Nagrodę Marszałka Wojewódz‑
twa Pomorskiego oraz Nagrodę Funduszu Popie‑
rania Twórczości im. A. Szczypiorskiego przy 
Stowarzyszeniu Autorów zaiks. W ramach kilku‑
letniej już współpracy Gdańska Galeria Miejska 
dokonała także wyboru młodego artysty, który 
w ramach nagrody otrzymał możliwość zrealizo‑
wania wystawy indywidualnej w przyszłym roku.

Ośmioletnia już tradycja organizowania 
cyklicznego pokazu najlepszych dyplomów 
w gościnnych przestrzeniach gdańskiej asp jest 
niewątpliwie nie tylko wzbogaceniem wakacyjnej 
oferty wystawienniczo‑artystycznej Wybrzeża, 
ale przede wszystkim bardzo ważnym wydarze‑
niem przyczyniającym się do promocji młodych 
i zdolnych artystów‑absolwentów z całego kraju. 
Zaangażowanie wyższych uczelni artystycznych, 
które swą misję dydaktyczną prowadzą pod 
skrzydłami MKiDN, realizując takie inicjatywy, 

jest z pewnością właściwym krokiem na drodze 
wspierania swoich wychowanków ku zaistnie‑
niu na trudnym rynku sztuki. Szeroko zakro‑
jony publiczny pokaz twórczości najciekawszych 
osobowości, corocznie ujawniających się na tych 
uczelniach, ma także ambicję ukazania szerokiej 
publiczności tendencji i zjawisk pojawiających 
się w sztuce najmłodszego pokolenia polskich 
artystów plastyków.

Promocyjno‑edukacyjną formułą jest także 
wydarzenie towarzyszące wystawie od ubiegłego 
roku, tj. debata krytyków sztuki „Młodzi w polu 
sztuki”. Okazała się ona interesującym i ważnym 
głosem próbującym określić pozycję owej młodej 
sztuki oraz zainicjować refleksję nad kondycją 
twórczości absolwentów uczelni artystycznych.

Trzynastoosobowe, reprezentatywne jury 
w składzie: prof. Marcin Berdyszak – przewod‑
niczący (Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu); 
prof. Antoni Cygan (Akademia Sztuk Pięknych 
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w Katowicach); prof. Ludmiła Ostrogórska (Aka‑
demia Sztuk Pięknych w Gdańsku); dr hab. Jan 
Tutaj, prof.  asp (Akademia Sztuk Pięknych 
w Krakowie); prof. Mariusz Łukawski (Akade‑
mia Sztuk Pięknych w Łodzi); dr hab. Wojciech 
Zubala, prof.  asp (Akademia Sztuk Pięknych 
w  Warszawie); prof.  Piotr Kielan (Akademia 
Sztuk Pięknych we  Wrocławiu); dr  hab.  Zbi‑
gniew Romańczuk, prof. asp (Akademia Sztuki 
w Szczecinie); Beata Jaworowska, zastępca dyrek‑
tora Departamentu ds. Kultury, przedstawiciel 
marszałka województwa pomorskiego; Barbara 
Frydrych – zastępca dyrektora biura prezydenta 
Gdańska ds. kultury, przedstawiciel prezydenta 
Miasta Gdańska; prof. Stanislav Stankoci, akad. 
mal. (Vysoká Škola Výtvarných Umení v Brati‑
slave); prof. Andrzej Klimowski (Royal College 
of Art in London); prof. Zygimantas Augusti‑
nas (Vilniaus Dailės Akademija) przyznało 
następujące nagrody: Nagroda Rektorów asp 
(20 000 zł) – Dimitrij Buławka‑Fankidejski z asp 
w Gdańsku za pracę dyplomową Pytanie o prze‑
strzeń; Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego (15 000 zł) – Barbara Rej z asp 

w Warszawie za pracę dyplomową Z mojej piersi 
się wyrwało; Nagroda Marszałka Województwa 
Pomorskiego (8000 zł) – Natalia Jamróz z asp 
w Krakowie za pracę dyplomową Papierówki; 
Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska (8000 zł) – 
Wiktoria Wojciechowska z  asp w  Warszawie 
za pracę dyplomową Sparks; Nagroda Stowarzy‑
szenia Autorów zaiks (10 000 zł) – Uladzimir 
Pazniak z as w Szczecinie za pracę dyplomową 
Inochód; wyróżnienia honorowe: Agata Roguziak 
z asp w Gdańsku za pracę dyplomową Czy lalki?; 
Magdalena Hoffa z Ua w Poznaniu za pracę dyplo‑
mową 2 399 073; Adela Rostek z asp w Gdańsku 
za pracę dyplomową Nudle Dudle; Rafał Świdziń‑
ski z asp w Łodzi za pracę dyplomową Podróż. 
Realizacja: księga videomalarska; Michał Cygan 
z asp w Katowicach za pracę dyplomową pt. Orbis 
Interior  – Mała Ojczyzna; Nagroda Gdańskiej 
Galerii Miejskiej: Marta Hryniuk z as Szczecin 
za pracę dyplomową Fantom.

Natalia Jamróz, absolwentka Wydziału Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, została 
doceniona przez tegoroczne jury za pracę dyplo‑
mową zatytułowaną Papierówki. Tytułowa praca 

to kompozycja rzeźbiarska, na którą składają się 
dwa kręgi o średnicy ok. 150 cm. Koncentrycznie 
i ciasno zwinięta biała papierowa wstęga w swym 
epicentrum przybiera nieoczekiwane uwypu‑
klenia, nadające całości charakter organicznej, 
a  zarazem dynamicznej struktury, usiłującej 
niejako wydrzeć się ze swych ustabilizowanych 
i pozornie zdefiniowanych ram. Pozorna mono‑
tonia białego zwoju przeradza się zatem w rozwi‑
jającą się, nieomal trudną do okiełznania energię 
koła. Statyka i kinetyka ubrane zostały w formę 
pozornie prostej figury, gdzie bogata symbolika 
koła przez prostotę minimalistycznego gestu 
przeradza się w  znaczący gest semiotycznych 
skojarzeń i współczesnych odniesień.

Dla Natalii Jamróz to kolejny ważny etap 
w jej artystycznej karierze. Warto podkreślić, że 
już w okresie studiów dwukrotnie została zauwa‑
żona, otrzymując stypendium oraz nagrodę arty‑
styczną MkiDn.

Naszej laureatce oraz wszystkim uczestnikom 
tegorocznej edycji wystawy Najlepsze dyplomy 
życzymy sukcesów artystycznych oraz niezbędnej 
wytrwałości na wymagającym polu sztuki.
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MichaLina SabLik

Zakopiańska Galeria Władysława Hasiora poraża 
mnie za każdym razem, kiedy tylko ją odwie‑
dzam. Gromadzi ona setki asamblaży, rzeźb, 
sztandarów, instalacji pochodzących z różnych 
okresów twórczości artysty. Poszczególne prace 
zbudowane z kolorowych materiałów, zdezelowa‑
nych przedmiotów codziennego użytku, zardze‑
wiałych mechanizmów czy resztek starych zaba‑
wek mają piorunującą moc, a zestawione ze sobą 
działają na widza ze zwielokrotnioną siłą. Dzieła 
nie są ułożone w żadną narrację chronologiczną 
czy tematyczną, a galeria zaprojektowana w zgo‑
dzie z estetyką prac Hasiora stanowi asamblaż 
sam w sobie.

Zmierzyć się z  dorobkiem Władysława 
Hasiora i nietypową przestrzenią galeryjną to nie 
lada wyzwanie. Podjęli je studenci i doktoranci 
krakowskiej asp pod egidą Bogusława Bachor‑
czyka – artysty związanego z zakopiańskim śro‑
dowiskiem artystycznym. Ich wystawa U Rodziny 
w Galerii Władysława Hasiora była częścią pro‑
gramu Muzeum Tatrzańskiego w ramach Nocy 
Muzeów w Zakopanem oraz hommage’em dla 
artysty w rocznicę jego urodzin. Wystawę można 
było oglądać od 14 v do 18 vi 2016 r. W czasie 
pleneru przygotowawczego studenci mieli oka‑
zję poznać twórczość zakopiańskich artystów 
awangardowych (m.in. Antoniego Kenara czy 
Antoniego Rząsy), zaprzyjaźnić się, sami tworząc 
swoją „rodzinę”, i wykonać niektóre prace in situ. 
Galeria Hasiora okazała się instytucją otwartą 
na nowe pomysły, takie jak prace site‑specific 

czy ingerowanie w przestrzeń wystawy stałej 
oraz archiwum. Oprócz przestrzeni przeznaczo‑
nej na wystawy czasowe studenci zaanektowali 
całą przestrzeń muzeum, tak że zwiedzający 
mogli natknąć się na ich prace zupełnie przy‑
padkowo. Żałuję jednak, że żadna praca nie 
została przedstawiona w ogrodzie przy galerii, 
bo byłoby to dopełnienie „przejęcia” muzeum 
przez artystów asp.

Początkowo spodziewałam się prac o oczy‑
wistych odniesieniach do sztuki Hasiora. Myli‑
łam się jednak – młodzi artyści na swój sposób 
przetworzyli wątki, tematy i język tego giganta 
sztuki. Karolina Jabłońska oraz Małgorzata 
Biłuńska zbudowały swoje prace na podobnych 
motywach, które zafascynowały je w twórczości 
Hasiora. Obie odniosły się do mistycznego świata 
starosłowiańskich bogów i mitologii, których 
reminiscencje miały swoje odbicie w  zako‑
piańskiej ludowej wyobraźni. Muzeum Hasiora 
wypełnione jest wizerunkami dziwacznych 
stworzeń utrzymanych estetyce z jednej strony 
kojarzącej się z obrazami Hieronima Boscha, 
a z drugiej odnoszącej się do estetyki ludowych 
twórców – mnóstwo tu aniołów, diabłów, topie‑
lic, Matek Boskich.

Małgorzata Biłuńska jest mistrzynią syn‑
tezy  – w  pozornie abstrakcyjnych pracach 
rysunkowych i wykonywanych techniką sgraffito 
można doszukiwać się ukrytych postaci i przed‑
miotów, zbudowanych z linii, którymi artystka 
uchwyciła kształty pomników Hasiora (z okolic 
Czorsztyna czy Szczecina). Biłuńska nazwała 
te prace Swarożycami. Zmieniając płeć najwyż‑
szego z  bogów starosłowiańskich, wyruszyła 

w poszukiwanie kobiecego odpowiednika bóstwa 
ognia  – ulubionego żywiołu Hasiora, którym 
często „dokańczał” swoje publiczne pomniki. 
Karolina Jabłońska natomiast zainteresowała 
się Światowidem, bogiem o czterech twarzach, 
obserwującym świat. Pokazała rzeźby o uprosz‑
czonych kształtach, przypominające lalki wyko‑
rzystywane w teatrze cieni. Dzięki umieszczeniu 
ich na lustrze i w towarzystwie prac malarskich 
uzyskała efekt zwielokrotnienia, podobnie jak 
Hasior w  kilku realizacjach znajdujących się 
w muzeum. Artystka złamała wizerunek nie‑
omylnego Światowida – jej prace, jak sama mówi, 
są „antydrogowskazami”, ponieważ wyglądają 
na małe, zagubione, pozbawione sfery sacrum.

Artyści równie chętnie nawiązywali do mate‑
riałów używanych przez Hasiora. Michał Sroka 
stworzył betonowe instalacje, które przywodzą 
na  myśl landartowe rzeźby artysty  – odlewy 
wyciągane dźwigami z ziemi. W kilku pracach 
pojawiły się materiały znalezione w naturze, 
w zakopiańskich lasach – takie jak patyki, mchy, 
liście, kamienie. Tak jak w pracy Kariny Janik, 
której Ołtarz został całkowicie przygotowany 
podczas pleneru, czyli in situ. Kasia Szymkie‑
wicz natomiast pokazała abstrakcyjne płótno 
wykonane w autorskiej technice. Artystka two‑
rzy drobne elementy z ponaciąganych na różno‑
kształtne blejtramy płócien i układa je w inte‑
resujące, niemal rzeźbiarsko potraktowane 
kompozycje.

Zbudowane przy użyciu prostych środków 
formalnych wideo Róży Dudy pt. Żaba wzbudziło 
spore kontrowersje zarówno wśród zmartwionych 
losem żaby uczestników nocy muzeów, jak i osób 
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zaangażowanych w dyskusję na temat politycz‑
nych koneksji Hasiora w czasie prL‑u. Artystka 
zaprezentowała eksperyment z żabą, która wrzu‑
cona do wrzącej wody natychmiast z niej wyska‑
kuje, natomiast wsadzona do garnka ze stop‑
niowo podgrzewaną wodą gotuje się żywcem, 
ponieważ nie zauważa zagrażającej jej tempera‑
tury. Jest to prosta, aczkolwiek mocna metafora 
przedstawiająca społeczeństwo i ludzi uwikła‑
nych w pewien system polityczny, którym powoli 
zaciska się pętlę wokół szyi. Ale w jaki sposób 
odnosi się to do Hasiora? Czy on jest tą żabą? 
Czy może on jest artystą, który uświadamia nam, 
krytykując rzeczywistość materialną, w jakiej się 
znajdujemy, że to my jesteśmy żabami?

Bogusław Bachorczyk w  swoich pracach 
wykorzystuje chętnie strategie, których nauczył 
się od Hasiora. Wideo Owady i żołnierze, które 
znałam już z kolekcji Bunkra Sztuki, ponownie 
zrobiło na  mnie ogromne wrażenie. Nieprzy‑
padkowo zostało zaprezentowane na  ścianie 
archiwum Galerii Władysława Hasiora – samo 
jest obrazem nietypowej kolekcji artysty oraz 
odwołuje się do artystycznej strategii polega‑
jącej na  zbieraniu przedmiotów codziennego 
użytku, odpadków, wycinków gazet i łączeniu 
ich w niespodziewany sposób, nadając im nowe 
znaczenia. Wideo przedstawia artystę oglądają‑
cego przez lupę kolaż zrobiony z przyklejonych 
na  ścianie i  suficie wizerunków nagich męż‑
czyzn oraz motyli. Towarzyszy mu komentarz 
w quasi‑naukowym języku, wypowiadany  szep‑
tem, w podniecający sposób. Bachorczyk jest też 

autorem dzieła totalnego – mieszkania‑pracowni 
przy ul. Czystej 17 w Krakowie, całego artystycz‑
nie „zagospodarowanego”.

Władysław Hasior był prekursorem wielu 
nurtów w polskiej sztuce, jego osobowość i cha‑
ryzma artystyczna mogą być porównywane 
z Tadeuszem Kantorem czy Aliną Szapocznikow. 
Wielu młodych twórców pozostaje w kręgu jego 
wpływu – podejmując podobne tematy, wyko‑
rzystując jego strategie artystyczne (zbieractwo, 
łączenie, performatywność, partycypację, rzeźbę 
publiczną) czy eksperymentując z technikami. 
Wystawa U Rodziny zebrała prace artystów kra‑
kowskiej asp szczególnie zainteresowanych 
twórczością Hasiora i stanowiła hommage dla 
jego sztuki. Ponadto Bachorczykowi udało się 
stworzyć przestrzeń spotkania dla studentów 
z różnych pracowni, a nawet kierunków.
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EDyta Mąsior

Prace artystyczne Edyty Mąsior z serii Balony 
obejmują 10 lat naukowo‑badawczego poszuki‑
wania w obrębie tego tematu i są to wideoinsta‑
lacje (jedno‑ i wielokanałowe), obiekty, instalacje 
i interaktywne instalacje. Prace z tej serii były 
dotychczas prezentowane w Krakowie, Grana‑
dzie, Edynburgu, Atenach, Patrze, Salonikach 
oraz Kalamacie.

W najbliższym czasie interaktywna insta‑
lacja Moje nieme balony II Edyty Mąsior będzie 
prezentowana w  ramach festiwalu lab30, 
15.  Augsburger Medienkunst Festival w dniach 
27 – 30 X  2016 r. w Augsburgu (Niemcy).

O znaczeniu przypadku w działaniu artystycz‑
nym w odniesieniu do serii artystycznej Balony
Początek tego poszukiwania zajął mi zaledwie 
kilka sekund. W  połowie lata 2006 na  jed‑
nej z  cykladzkich wysp przed moimi oczami 
(z punktu widzenia obserwatora) rozwinęła się 
przypadkowa scena. Wiał silny wiatr. Zbliżałam 
się do morza, na linii horyzontu dostrzegłam 
dwa przemieszczające się punkty, które począt‑
kowo odebrałam jako głowy nurków. Rozwija‑
jące się przede mną wydarzenie zarejestrowałam 
za pomocą mojej kamery.

Dostrzeżenie tych dwóch znaków w morzu 
wywołało we  mnie chęć ich odkodowania 
(rozpoznania), jak i zdefiniowania nieokreślo‑
nych dotąd obiektów. Zdziwiło mnie tempo ich 

zbliżania się w moim kierunku. Po chwili zdałam 
sobie sprawę, że nie są to dwie głowy nurków, ale 
dwa niebieskie balony połączone żyłką.

Zdarzenie to, jak i moja pytająca postawa 
przybrały formę serii złożonych pytań: „co to jest 
za  obiekt?”, „co  to  za  przedmiot?”, „co  jest 
przedmiotem w ogólnym znaczeniu?”, „kto jest 
odbiorcą?”, „co to jest znak?”, „co to jest sym‑
bol?”, „jakie jest znaczenie rozpoznania i zidenty‑
fikowania jakiegoś sygnału wzrokowego?”, „jakie 
znaczenie ma przedmiot jak balon?” oraz „jakie 
są jego cechy charakterystyczne?”. Poszukiwania 
w obrębie tematu prowadzą do korzeni owego 
„jest” balonu, zarazem stanowi ono „jest” (zeine) 
kreatywności – ulotną chwilę, związaną z proce‑
sem oddychania […].

Celami analizy o charakterze badawczym, 
która zawiera początkowy, oryginalnie empi‑
ryczny charakter obserwacji, są zapis i opis tożsa‑
mości (charakteru) przedmiotu, jakim jest balon. 
Zwrócenie uwagi na środowisko, w którym roz‑
winęło się artystyczne poszukiwanie (tak moje, 
jak i innych), pogłębienie i poszerzenie tematu, 
rozróżnienie zależności, które dokonują się 
w zakresie jego funkcjonowania, w konsekwencji 
określenie owego „być” (είναι) balonu w ogóle.

Poza symbolicznym znaczeniem balonu jako 
przedmiotu samego w sobie (o ile w ogóle może 
występować coś takiego jak znaczenie przed‑
miotu poza jego symbolicznym porządkiem) 
to, co ma większe znaczenie, to zarys pierwot‑
nego doświadczenia, czasowo‑miejscowe kon‑
tinuum obserwacji, moment, w którym balon 
stał się elementem w korelacji symbolicznego 
porządku mojej ekonomii percepcyjnej jako pod‑
miotu tego tematu. Co oznacza owo początkowe 
doświadczenie? Co to znaczy obserwować coś? 
Jakie jest miejsce obserwującego i jego związek 

lab30, 15. Augsburger Medienkunst 
Festival, Augsburg, Niemcy

Moje „nieme” balony ii

W y S taw y  –  G ł o S y  –  R e c e n z J e

→ 27 – 30 X 2016

Wiadomości asp /75112



z tym, co obserwowane? Czy mogą występować 
przedmioty poza polem obserwacji?

Na początku te dwa balony mnie zaskoczyły. 
Później próbowałam zreprodukować, czyli odtwo‑
rzyć to pierwsze wydarzenie, rekonstruując je. 
Nagrywałam kamerą balony w  podobnych 
warunkach, a później, badałam coraz to inne 
możliwości, będące alternatywnymi formami 
istnienia tego samego przedmiotu. To począt‑
kowe doświadczenie było impulsem do budowy 
wariantów tej samej rzeczy. Wariacje proble‑
mowe, powtórzenia tego, co jednocześnie było 
tym samym i czymś innym, samym w sobie, zna‑
czącym i znaczeniowym. Jedno zdarzenie, które 
pozostawia trwały ślad w umyśle, za każdym 
razem zróżnicowane powtarzanie, pomimo tego, 
że pozostaje tym samym (podobnym). Derridiani 
różnica… sama w sobie różNICa…

Z punktu widzenia zewnętrznego obserwa‑
tora zdarzenie z balonami było po prostu przy‑
padkowym incydentem. Jednak to, co wydaje się 
zwykłym przypadkiem, nie jest niczym więcej niż 
wynikiem sekwencji wydarzeń, których obser‑
wator nie jest w stanie rozszyfrować1. Jest wiatr 
wiejący w określonym kierunku, który kieruje 
gdzieś jakieś balony: to wydarzenie wydaje się 
przypadkowe, ale nie jest. Chodzi o złożony sys‑
tem nieokreślonych czynników naturalnych, 
których nie jesteśmy w  stanie odszyfrować. 
Ponadto istnieją niezidentyfikowane czynniki, 
które skierowały mnie do tej konkretnej plaży, 
jak i fakt zauważenia odległego ruchu nieokre‑
ślonych, przemieszczających się przedmiotów 
w morzu. Jest to szereg specyficznych, alterna‑
tywnych czynników, których nie możemy ziden‑
tyfikować, bo gdybyśmy byli w stanie przewidzieć 
i odkodować zaistniałą sytuację, zbiegłaby się 
ona w czasie z samym przebiegiem zdarzenia. 

Tym jest właśnie zbieg okoliczności w tym przy‑
padku. Jest logicznym ciągiem wydarzeń, które 
doprowadziły do tej zbieżności okoliczności, czyli 
(mojego) pójścia na plażę i przemieszczania się 
balonów (przede mną) w  pewnej odległości, 
razem z uwagą, którą na nie skierowałam w tam‑
tym momencie. Owo wydarzenie jest właściwie 
czasoprzestrzennym zbiegiem okoliczności, 
który z punktu widzenia obserwatora nie może 
być odczytany inaczej niż jak tylko przypadkowy 
– pomimo tego, że samo użycie słowa „przypa‑
dek” deterministycznie łączy nieuchronność 
z przeważnie niedeterministycznym światem, 
w którym miało miejsce to wydarzenie. Umowny 
charakter świata, jak i deterministycznie kody‑
fikująca funkcja ludzkiego poznania są dwiema 
niełączącymi się rzeczami.

Mówiąc słowo „balon”, zapominamy, że 
chodzi o jeden wyraz, umowny produkt naszego 
ogólnoludzkiego pojmowania, ustalenia, jednej 
umowy, która łączy rój cząsteczek składających 
się na przedmiot w jeden poznaniowo‑zrozumiały 
kształt – przedmiot balon. Za pomocą takiego 
rozumowania balon przestaje być wieloznacz‑
nością, staje się językowo tożsamy i sklasyfiko‑
wany2. Ale to „coś” nie jest balonem, jest meta‑
forą jednej rzeczy, będącej balonem, ponieważ 
my tak ją nazwaliśmy. Ze względu na przyzwy‑
czajenia i powtarzalność zapominamy, że to coś, 
ta rzecz jest metaforycznym kształtem i jest inter‑
pretowana jako rzecz sama w sobie.

Artystyczne poszukiwania i analiza o cha‑
rakterze badawczym w zakresie tematu balonu 
w sztuce są zawarte w  teoretycznych opraco‑
waniach Balon w sztuce (2010) i Translokacje 
medialne (2014).

Epilog
Głowa.

Przywołuję w pamięci chwilę, która niczym 
migawka w aparacie uruchamia fragment wyka‑
drowanej rzeczywistości, w której ani ramka, 
ani przemijający czas nie wyodrębniają chwili, 
a obraz falami uruchomiony stanowi korpus dla 
rzeczywistości i jej odwzorowania.

Balon.
Fragment powietrza z balonem, odtworzony 

za pomocą balonu z powietrzem.
Zapraszam do Augsburga w październiku!

dr Edyta Mąsior, artysta sztuk wizualnych, pracownik 

naukowo‑dydaktyczny na Wydziale Intermediów Akade‑

mii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. 

Więcej: www.edytamasior.com, www.lab30.de.

Przypisy
1.  Nietzsche mówi: „natura nie czyni skoków” 

i „wszystko dzieje się w sposób logiczny, miano‑
wicie przypadkowo”.

2.  Ferdinand de Saussure opisuje język jako mecha‑
nizm redukcyjny. Mówi, że język jako całość obej‑
muje sam siebie, będąc początkiem klasyfika‑
cji. To, że jest całością, oznacza, że   sam w sobie 
język zawiera słowo, które może opisać samo 
siebie. To, co kategoryzuje język, jest niezróż‑
nicowane jako rzeczy, których doświadczamy, 
a które de Saussure nazywa „niejednorodnością”. 
Język, razem ze znaczeniem, jakie mu daje de 
Saussure, działa jako dostawca znaczeń rzeczom, 
które ze swej natury nie mają jedności. Język 
jest redukcyjnym, naprowadzającym mechani‑
zmem, który zamienia złożone moduły w jedną 
całość. W niezróżnicowane fragmenty wprowa‑
dza różnice. Jedność języka jest na poziomie czy‑
stej abstrakcji (pure abstraction), gdzie istnieje 
tylko ujemna różnica: jeden znak jest zrozumiały 
tylko w konfrontacji z samym sobą, gdy ten nie 
jest tym samym, ale innym (mężczyzna jest nie‑
kobietą, a kobieta jest niemężczyzną).
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Miło nam poinformować, że nasza absolwentka 
Jadwiga Husarska‑Sobina w konkursie Śląska 
Rzecz zdobyła Nagrodę Funduszu Górnośląskiego 
w kategorii „produkt” za robot rehabilitacyjny 
Luna eMg (producent: Egzotech sp. z o. o., Gli‑
wice, projekt: Husarska Design Studio, Jadwiga 
Husarska‑Sobina, Paulina Kordos).

Przy okazji ceremonii wręczania nagród 
w Zamku Cieszyn odbył się interesujący wykład 
prof. Czesławy Frejlich, jurorki konkursu Śląska 
Rzecz, dotyczący kryteriów oceny zgłaszanych 
projektów.

Na  wystawie pokonkursowej w  Zamku 
Cieszyn (15 vi – 31 vii 2016) można zobaczyć 
zwycięskie projekty oraz pozostałe, które jury 
nominowało do prezentacji. Zwycięskie i wyróż‑
nione projekty to nie tylko świetne pomysły – 
w konkursie nie nagradza się intencji – ale jakość 
wdrożenia. Pokazują tym samym, że design robi 
wielką różnicę! A dobrze zaprojektowane pro‑
dukty czy usługi przynoszą korzyści nam wszyst‑
kim – firmy mogą konkurować na rynku, a użyt‑
kownicy korzystać z funkcjonalnych rozwiązań. 
Konkurs pokazuje, że design i wysoka jakość 
wkraczają do kolejnych obszarów codziennego 
życia – towarzyszą nam w pracy, w domu, na spa‑
cerze, podczas lektury, majsterkowania i zabawy, 
w podróży, ale i w chorobie czy rehabilitacji. Zaś 
wszystkie te projekty rodzą się na Śląsku i służą 
mieszkańcom regionu (za: http://www.zamekcie‑
szyn.pl/pl/artykul/slaska‑rzecz–wystawa‑pokon‑
kursowa‑920). (inf. wł.)

→ Zamek Cieszyn
→ 15 Vi – 31 Vii 2016

K r o n i k a  w y d a r z e ń

Nasza absolwentka 
w Śląska Rzecz 2016

Wiklinowe prace studentów Wydziału Form 
Przemysłowych można było w ostatnim czasie 
oglądać w dwóch miejscach. Pierwsza z wystaw 
trwała w Zamku Cieszyn od 29 iv do 12 vi br., 
a druga w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie 
od 15 vii do 28 viii br.

Na  wystawie można było zobaczyć prace 
zrealizowane przez studentów pracowni projek‑
towania alternatywnego na Wydziale Form Prze‑
mysłowych Akademii Sztuk Pięknych im. Jana 
Matejki w Krakowie pod kierunkiem dr Anny 
Szwai i Piotra Hojdy w 2015 r. Temat zakładał 
mądre, proste i  nowoczesne wykorzystanie 
wikliny oraz uwzględnienie możliwości wyko‑
nawczych lokalnych rzemieślników.

W województwie małopolskim tradycyjne 
rzemiosło wyplatania z wikliny było kiedyś popu‑
larnym i opłacalnym zajęciem. Niestety obec‑
nie zajmują się tym prawie wyłącznie najstarsi 
mieszkańcy, narzekając na brak zainteresowania 
tą dziedziną przez młodsze pokolenia. Wiklina 
jest niezwykłym materiałem. Szybko rośnie, rów‑
nie szybko można ją zutylizować, np. spalić czy 
po prostu wyrzucić – środowisko ją przyjmie. 
Odpowiedni splot może uczynić z niej bardzo 
wytrzymałą konstrukcję. Studenci mieli za zada‑
nie dostrzec te szczególne właściwości wikliny 
i przełożyć je na język projektowy. (inf. wł.)

Odczarować 
wiklinę  
w Cieszynie 
i Częstochowie

Nagroda dla Jadwigi 
Husarskiej‑Sobiny

Więcej o projekcie naszej absolwentki 
na stronach:
http://krk.tv/en‑lunaemg‑to‑madry‑i‑piekny‑reh
abilitacyjny‑robot/i https://www.youtube.com/
watch?v=kf9Wf4vCjLc.

Po środku Jadwiga Husarska z Husarska Design Studio
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HerMan Fryc

Art Food 2016 to czwarta edycja międzynarodo‑
wych warsztatów studenckich, których komi‑
sarzem jest Marek Cecuła, znany  – nie tylko 
w Polsce – ceramik. W tym roku w warsztatach 
uczestniczyli studenci dwóch uczelni: Akademii 
Sztuk Pięknych w  Krakowie – Wydział Form 
Przemysłowych pod opieką prof.  Czesławy 
Frejlich i  dr.  Piotra Michury oraz Pratt Insti‑
tute w Nowym Jorku – pod opieką prof. Irvina 
Teppera.  Tematem warsztatów były naczynia 
ceramiczne do serwowania menu degustacyj‑
nego. Studenci zapoznali się ze współczesnymi 
realiami kulinarnymi, badali, jak smak i sposób 
przyrządzania potraw wpływają na formy ich 
serwowania – odwiedzili restaurację Bottiglie‑
ria 1881 oraz uczestniczyli w prezentacji Sabiny 
Francuz. Mieli także okazję wysłuchania wykładu 
dr Ewy Kopczyńskiej na temat socjologicznych 
aspektów kultury jedzenia. Powstałe prace 
uwolnione zostały od ograniczeń wyznaczonych 
przez standardowe wymagania rynku, jednak 

ArtFood 2016

respektowały ograniczenia narzucone przez 
masową produkcję. Na zasadach konkursowych 
wyłoniono 12  najlepszych prac, które zostały 
wykonane w porcelanie podczas trzytygodnio‑
wych warsztatów w  Ćmielów Design Studio 
Polskich Fabryk Porcelany Ćmielów i Chodzież 
w lipcu 2016 r. Efekt pracy został zaprezento‑
wany 21 i 22 vii na wystawie w klubie Alche‑
mia na Kazimierzu w Krakowie. Prace zostaną 
również pokazane w dniach 4–30 X br. w galerii 
Schody na Wydziale Form Przemysłowych asp 
w Krakowie, a następnie będzie można je zoba‑
czyć w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 
Od 17 do 22 X 2016 r. wystawa będzie również 
gościć  w  David Weeks Studio  na  Manhatta‑
nie w Nowym Jorku.

Dorota ZiaJa

Podczas warsztatów uczestnicy mieli okazję 
przejść cały proces powstawania produktu por‑
celanowego. Począwszy od  fazy koncepcyjnej 
wraz z przygotowaniem modelu, odpowiadają‑
cego wymaganiom materiału, tak aby finalny 
obiekt był możliwy do odlania oraz nie odkształ‑
cał się podczas wypalania; kolejno poprzez przy‑
gotowanie gipsowych form służących właśnie 
do odlewania porcelany; następnie odlewanie 
obiektów oraz przygotowanie ich do pierwszego 
tzw. „biskwitowego” wypału w  temperaturze 
800°C; aż po szkliwienie i ostatni, tzw. „ostry” 
wypał w temperaturze 1380°C.

Dzięki warsztatom ArtFood 2016 studenci 
zdobyli wiele bezcennych doświadczeń dotyczą‑
cych tego, jak projektować obiekty porcelanowe. 
Przekonali się również „na własnej skórze”, że 
porcelana mimo swej urody do łatwych mate‑
riałów nie należy, ale też jak wielką satysfakcję 
sprawia jej „okiełznanie”.

6 vi br. Wydział Form Przemysłowych miał 
zaszczyt gościć prof. Nathana Feldego z North‑
eastern University w Bostonie.

Profesor Felde wygłosił na wfp wykład pt. 
Emerging Design Practices i spotkał się z pracow‑
nikami wydziału. Wykład i późniejsze rozmowy 
dotyczyły nowych wyzwań, jakie podejmują pro‑
jektanci w obliczu zmieniających się warunków 
społecznych, ekonomicznych i politycznych oraz 
odpowiadających im propozycji zmian w sposo‑
bie kształcenia przyszłych projektantów.

Profesor Felde jest absolwentem Wydziału 
Architektury, Massachusetts Institute of Techno‑
logy. Gościnnie wykładał m.in. w Rhode Island 
School of Design, University of Cincinnati Col‑
lege of Art and Design, The School of Visual Arts 
w Nowym Jorku i Cranbrook Academy of Art. Obok 
pracy akademickiej aktywnie działał w branży 
nowych technologii. Projektował m.in. dla Alcoa, 
Fujitsu, Harvard Business School, Mercedes Benz, 
Orange Labs, Socratic Systems. Profesor Felde 
kieruje Wydziałem Sztuki i Designu na Northe‑
astern  University, gdzie w  2013  r.  uruchomił 
nowatorski program magisterski w dziedzinie 
projektowania informacji i wizualizacji. (inf. wł.)

Profesor 
Nathan Felde 
z gościnnym 
wykładem 
na wFp
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FiLip Zastawnik

W dniach 10–14 vii 2016 r. w Wiedniu odbyła się 
jedna z ważniejszych światowych imprez związa‑
nych z tematyką eksploracji kosmosu przez ludzi 
– 46 International Conference on Environmental 
Systems. Podczas ponad 40 sesji tematycznych 
prezentowane były zagadnienia związane z moż‑
liwościami przebywania i pracy człowieka w eks‑
tremalnych środowiskach kosmicznych oraz 
ziemskich. Wspomnianą tematyką zajmowała 
się grupa 7 studentów, którzy podczas semestru 
zimowego 2015/2016 pod skrzydłami dr. Michała 
Kracika prowadzącego przedmiot projektowanie 
dla środowisk ekstremalnych zrealizowali pro‑
jekt modułu mieszkalnego statku kosmicznego, 
który ma odbyć lot na Marsa. Każdy z uczestni‑
ków w swoim projekcie starał się odpowiedzieć 
na wybrany przez siebie wcześniej problem.

W skład grupy wchodzili: Sebastian Choj‑
kowski – Dining in Micro Gravity – The System 
for Food Preparation and Consumption; Kinga 
Krężel, Adrianna Paśkiewicz – Sleeping in Zero 
Gravity – Space Bed and Crew Quarters for a Mars 
Transit Space Craft; Antoni Skąpski, Piotr Madej – 
Modular Living Space Concept for The Mars 
Transit Vehicle; Wojciech Szkodlarski – Orbital 
Rotary Bike (orb) – Personal Exercise Device for 

Astronauts; Filip Zastawnik – A multi‑Functional 
Shower Concept for Long‑Duration Space Missions.

Efektem ich ciężkiej pracy było pięć wyżej 
wymienionych projektów, które zostały zakwa‑
lifikowane do konkursu plakatów odbywającego 
się podczas wiedeńskiej konferencji. Prace stu‑
dentów wfp nie odstawały pod względem mery‑
torycznym od pozostałych plakatów, natomiast 
górowały nad nimi pod względem estetycznym, 
reprezentując wydział i uczelnię na najwyższym 
poziomie. Prezentacje miały postać plakatów 
naukowych, każdy zespół dodatkowo objaśniał 
szczegóły projektów komisji eksperckiej, w skład 
której wchodzili m.in. naukowcy z nasa i esa. 
Prezentacje miały charakter konkursowy i były 
szczegółowo oceniane przez jury.

„Prezentacja projektu na  początku była 
dosyć stresująca ze względu na komisje, które 
składały się z ekspertów, na co dzień zajmują‑
cych się wysyłaniem ludzi w kosmos. Jednak 
po pierwszych kilku zdaniach okazało się, że są 
to mili i sympatyczni ludzie, a moje początkowe 
obawy były bezpodstawne i reszta prezentacji 
poszła śpiewająco, co przełożyło się na spore 
zainteresowanie moim projektem” – wspomina 
Sebastian Chojkowski.

Wszystkie projekty studentów wfp spotkały 
się z bardzo pozytywnymi opiniami oraz z szero‑
kim zainteresowaniem uczestników konferencji, 

a potwierdzeniem tego był sukces Filipa Zastaw‑
nika, który otrzymał iii nagrodę dla najlepszego 
plakatu naukowego. „Podczas ceremonii wręcze‑
nia nagród spodziewaliśmy się, że któreś z nas 
będzie jedną z  tych trzech osób, które wyjdą 
na scenę, by odebrać nagrodę i uścisk dłoni pre‑
zesa, jednak gdy padły słowa A multi‑Functional 
Shower Concept for Long‑Duration Space Missions, 
było to dla mnie spore zaskoczenie” – wspomina 
Filip Zastawnik.

„W  trakcie konferencji nasza uwaga sku‑
piła się głównie na wydarzeniach związanych 
z problematyką dotyczącą fizjologii człowieka 
w  warunkach mikrograwitacji, skafandrów 
kosmicznych, systemów podtrzymania życia, 
załogowych kapsuł kosmicznych oraz habitatów, 
gdzie rola projektanta form przemysłowych może 
mieć istotne znaczenie w dostosowaniu rozwią‑
zań technologicznych do szeroko rozumianych 
potrzeb astronautów. Podczas konferencji oprócz 
udziału w prezentacjach i wykładach udało nam 
się nawiązać wiele ciekawych kontaktów, które 
w przyszłości mogą zaowocować współpracą mię‑
dzy Wydziałem Form Przemysłowych a innymi 
jednostkami naukowymi. Byliśmy miło zasko‑
czeni, że w aż tak bardzo technicznym środowi‑
sku zajmującym się tematyką misji kosmicznych 
pojawiło się coś takiego jak Space Architecture. 
Ta dziedzina jest nam znacznie bliższa niż ściśle 
inżynierskie podejście i daje możliwość nawią‑
zania potencjalnej współpracy przy realizacji 
nowych generacji szeroko pojętych przestrzeni 
dla członków misji kosmicznych” – wspomina 
Adrianna Paśkiewicz.

Podsumowując, udział w International Con‑
ference on Environmental Systems, był cennym 
i rozwijającym doświadczeniem dla całej delega‑
cji wfp, a szczególnie dla studentów, dla których 
była to pierwsza styczność z międzynarodowym 
środowiskiem naukowym skupionym wokół 
tematyki eksploracji kosmosu. Mamy nadzieję, 
że udział w tego typu wydarzeniach stanie się 
częstszą praktyką na krakowskiej asp, nie tylko 
ze względu na promocję samej uczeni, ale przede 
wszystkim przez wzgląd na promowanie prac 
studentów poza wystawami końcoworocznymi.

Studenci wFp  
w kosmicznym Wiedniu

K r o n i k a  w y d a r z e ń
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Na  zaproszenie Hubei Institute of  Fine Arts 
w  Wuhan rektor asp w  Krakowie, prof.  Sta‑
nisław Tabisz, prorektor dr  hab.  Jan Tutaj, 
prof. asp oraz dr Bartłomiej Struzik odbyli wizytę 
w trzech ośrodkach sztuki w Chinach: w Hang‑
hzou, Wuhan i Shenzhen. Delegacja akademii 
krakowskiej zwiedziła kampusy China Academy 
of Arts w Hangzhou i Hubei Institute of Fine Arts 
w Wuhan oraz odwiedziła międzynarodowe cen‑
trum warsztatów graficznych Guanlan Original 
Printmaking Base w Shenzhen, wioskę artystów 
International Artists Village i  współczesną 

galerię grafiki China Print Art Museum w Shen‑
zhen. Podczas pobytu w  Wuhan (20 vii br.) 
podpisany został list intencyjny o współpracy 
pomiędzy Hubei Institute of Fine Arts w Wuhan 
a Akademią Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
W Krakowie. List podpisali ze strony chińskiej 
prorektor Xu Fen, a ze strony polskiej rektor 
prof. Stanisław Tabisz. Dokument zawiera zapisy 
na temat wymiany akademickiej i współpracy 
pomiędzy obiema uczelniami, otwiera m.in. moż‑
liwość organizacji wystaw prac pedagogów i stu‑
dentów, odbywania seminariów, zapewnienia 

Podpisanie listu intencyjnego o współpracy 
z chińskim Hubei Institute of Fine Arts w Wuhan

krótkich pobytów pedagogów z  wykładami, 
zorganizowania letnich warsztatów i plenerów 
dla studentów, wymiany partnerskiej studentów 
(poziom licencjacki i magisterski) na okres stu‑
diów od 1 do 2 lat z opłatami obowiązującymi 
w poszczególnych krajach.

Pobyt na chińskich wyższych uczelniach 
plastycznych w Hangzhou i Wuhan oraz w cen‑
trum graficznym Guanlan Original Printmaking 
Base w  Shenzhen pozwolił poznać specyfikę 
kształcenia artystów w okresie niebywałego roz‑
woju ekonomicznego, gospodarczego i cywiliza‑
cyjnego Chin, docenić współczesne kompleksowe 
podejście do kształcenia artystów i projektan‑
tów, specyfikę kulturową oraz niebywałą otwar‑
tość Chińczyków na różnorodne formy kontaktu 
i wymiany studenckiej oraz artystycznej.

→ Guanlan Original Printmaking Base w Shenzhen, Chiny
→ 27 Vii 2016

↑ Podpisanie listu intencyjnego – Wuhan – Hubei Institute of Fine Arts 
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prof. Stanisław Tabisz 
rektor

Artysta malarz, grafik, rysownik, scenograf, także krytyk i teoretyk 
sztuki, poza tym działacz związkowy oraz pedagog Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, prof. Stanisław Tabisz, został 
wybrany rektorem asp na kadencję 2012–2016.
Stanisław Tabisz urodził się 19 iv 1956 r. w Domaradzu. W latach 1977–
1978 studiował na Wydziale Grafiki, a od 1978 do 1982 r. na Wydziale 
Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Malarstwo studiował 
w pracowniach doc. Zbigniewa Kowalewskiego, prof. Tadeusza Brzo‑
zowskiego i prof. Juliusza Joniaka, a rysunek u prof. Zbyluta Grzywacza. 
Dyplom uzyskał w roku 1982 w pracowni prof. Juliusza Joniaka. 
Po ukończeniu studiów Stanisław Tabisz nawiązał współpracę z kabare‑
tem Piwnica pod Baranami, w którym występował w latach 1983–1988 

– m.in. współtworząc (z Kazimierzem Madejem) scenografię podczas 
koncertów zagranicznych zespołu. Scenografię projektował również 
w późniejszych etapach twórczości – m.in. do koncertów Zbigniewa Pre‑
isnera Moje kolędy na koniec wieku w Starym Teatrze w Krakowie (1999) 
oraz w Teatrze Narodowym w Warszawie (2000).
Działalność pedagogiczną w krakowskiej asp rozpoczął w 1983 r. jako 
asystent w pracowni malarstwa ii prof. Zbysława Marka Maciejewskiego 
(do 1996 r.). Prowadził również pracownię malarstwa dla i roku oraz 
przedmiot kompozycja. W latach 2002–2008 pełnił funkcję dziekana 
Wydziału Grafiki. W 2005 r. otrzymał tytuł profesora sztuk plastycznych. 
Aktualnie prowadzi pracownię malarstwa ii na Wydziale Grafiki asp 
w Krakowie. 

WŁADZE ASP W KRAKOWIE KADENCJI 2016—2020

Obrazy i rysunki Stanisława Tabisza zaliczane są do nurtu surreali‑
stycznego. Artysta tworzy wizyjne pejzaże przeniknięte atmosferą baśni, 
snu i magii. Szczególnie interesujące są jego obrazy malowane nasyco‑
nymi błękitami i zieleniami. Ozdobna linia, często kapryśna i splątana 
w rysunkach, pełni ważną, porządkującą rolę w kompozy cjach barw‑
nych. Częstym motywem obrazów Tabisza jest magiczny pejzaż, w któ‑
rym pojawiają się chimery, przeskalowane owady i mityczne jednorożce. 
W niewielkich formatowo rysunkach artysta podejmuje wątki figuralne 
i portretowe w rozrastających się i powra cających cyklach. Jest autorem 
wielu cykli rysunków: Pozy i celebry (1999), Rysunki 1987–1999 (2000), 
Smoki, chimery i inne rysunki… (2002), Księżniczki (2003), Kobieta 
odwrócona plecami… (2004), Chrystus frasobliwy (2009), Miniatury 
etiopskie (2009) i Biskupi podhalańscy (2010).
Sztuka Stanisława Tabisza była wielokrotnie eksponowana w kraju 
i za granicą. Artysta zorganizował ponad 50 wystaw indywidualnych 
malarstwa i rysunku. Brał udział w ponad 140 wystawach zbiorowych. 
Prace malarza znajdują się w zbiorach muze alnych (m.in. Muzeum 
Narodowe w Krakowie, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, Muzeum 
Okręgowe w Tarnowie, Muzeum Okręgowe w Sandomierzu, Muzeum 
Miej skie w Siemianowicach Śląskich), w instytucjach kulturalnych 
oraz w zbiorach prywatnych. Jest autorem i współautorem koncepcji 
wystaw problemowych i poglądowych Nowa sztuka ze starego Krakowa 
(Darmstadt), Krakowski spleen (Warszawa), Martwa natura – pierwsza 
dama sztuki (Kraków).
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dr hab. Jan Tutaj, prof. aSp
prorektor Ds. stUDenckich

Urodził się 26 viii 1969 r. w Jaśle. Jest absolwentem Wydziału Rzeźby 
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie (w latach 1993�1994 odbył staż 
studyjny w Akademie der Bildende Künste w Norymberdze), dyplom 
z wyróżnieniem uzyskał w 1994 r. w pracowni prof. Józefa Sękow‑
skiego. W roku 1999 otrzymał Stypendium Twórcze Miasta Krakowa. 
Działalnością naukowo‑dydaktyczną związany z asp w Krakowie, 
w której na Wydziale Rzeźby prowadzi pracownię rzeźby dla i Roku a. 
Zajmuje się rzeźbą, medalierstwem i rysunkiem. Zorganizował osiem 
wystaw indywidualnych i brał udział w kilkudziesięciu wystawach 
zbiorowych w kraju i za granicą. Jego sztuka była doceniana w ogólno‑
polskich konkursach rzeźbiarskich, co potwierdzają przyznane 
nagrody i wyróżnienia. Brał udział w wielu międzynarodowych 
plenerach i sympozjach rzeźbiarskich. Sam artysta o swojej sztuce 
mówił w ten sposób: „U podstaw moich poszukiwań artystycznych 
leży przeświadczenie o złożoności pojmowania przestrzeni odczuwa‑
nej i wyobrażonej, rzeczywistości odbieranej sensorycznie, a zarazem 
doświadczanej, przetwarzanej i redefiniowanej językiem sztuki”.

Urodził się w 1965 r. w Timisoarze (Rumunia). Studiował w Akademii 
Sztuk Wizualnych w Cluj (1985–1990) oraz w Akademii Sztuk Pięk‑
nych w Krakowie (1990–1993); w 1993 r. uzyskał dyplom na Wydziale 
Grafiki asp w Krakowie. W 2009 r. obronił doktorat, a w 2015 r. 
otrzymał habilitację na Wydziale Rzeźby krakowskiej asp. Działalność 
pedagogiczną na macierzystej uczelni rozpoczął w 1993 r., zostając 
asystentem na Wydziale Form Przemysłowych. W latach następnych 
przebywał na stypendiach i pobytach artystycznych w wielu krajach 
Europy i świata, kontynując, głównie w Stanach Zjednoczonych, karierę 
pedagogiczną. Współpracował z takimi ośrodkami jak: Illinois Wesleyan 
University, Indiana University, University of Wisconsin, Illinois State 
University, Akademia Sztuk Wizualnych w Cluj, University of Virginia, 
University of Arizona, Vermont College, Utah State University, Weber 
State University czy Iowa University. W latach 2007–2012 pracował 
w Katedrze Intermediów na Wydziale Rzeźby krakowskiej asp. Od 2012 r.
prowadzi pracownię kreacji cyfrowej na Wydziale Intermediów. Koor‑
dynował dwa programy wymiany międzynarodowej: erasmusowskie 
Correspondences and Interventions oraz artycok.tv. Obecnie jest kie‑
rownikiem pracowni transmediów i Katedry Metod Sztuki na Wydziale 
Intermediów. Zajmuje się grafiką warsztatową i komputerową, malar‑
stwem, rysunkiem i fotografią. Tworzy projekcje wideo i instalacje. 
Zorganizował wiele wystaw indywidualnych i brał udział w licznych 
wystawach zbiorowych. Jego prace znajdują się w wielu kolekcjach 
krajowych i zagranicznych.

WŁADZE ASP W KRAKOWIE KADENCJI 2016—2020

dr hab. Bogdan Achimescu 
prorektor Ds. naUki i spraw zagranicznych
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dr hab. Witold 
Stelmachniewicz
WyDział MaLarstwa
Ur. w 1970 r. w Jarosławiu. Studiował 
w Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie na Wydziale Malarstwa. 
Dyplom z wyróżnieniem w pra‑
cowni prof. Zbigniewa Grzybowskiego 
w 1996 r. W tym samym roku zatrud‑
niony jako asystent na Wydziale 
Malarstwa asp w Krakowie. W 2005 r. 
uzyskał stopień doktora sztuki w dys‑
cyplinie artystycznej – malarstwo. 
Od tego samego roku kontynuuje pracę 
dydaktyczną na uczelni na stanowisku 
adiunkta. Od 2011 r. prowadzi pracow‑
nię rysunku na Wydziale Malarstwa. 

dr hab. Ewa Janus
WyDział Rzeźby
Ur. w 1964 r. w Łapanowie. W latach 
1986–1991 odbyła studia na Wydziale 
Rzeźby asp w Krakowie w pracowni 
prof. Stefana Borzęckiego. W latach 
1991–2000 była asystentką w tejże 
pracowni. Obecnie prowadzi pracownię 
rysunku oraz pracownię rzeźby. Jest 
uczestnikiem międzynarodowych 
projektów artystyczno‑naukowych, 
członkiem zpap. Od 2008 r. jest 
członkiem Rady Programowej Centrum 
Rzeźby Polskiej w Orońsku. W latach 
2008–2012 pełniła funkcję prodziekana 
Wydziału Rzeźby. Zorganizowała 
7  wystaw indywidualnych. Zajmuje się 
twórczością głównie w zakresie rzeźby, 
medalierstwa i rysunku.

dr hab. Tomasz Daniec
WyDział Grafiki
Ur. w 1973 r. w Krakowie. 
Zajmuje się działalnością 
w zakresie grafiki, malarstwa 
i rysunku. Prowadzi, w stopniu 
doktora, zajęcia na Wydziale 
Grafiki Akademii Sztuk Pięknych 
w Krakowie. Brał udział 
w wystawach w Polsce, Chinach, 
na Tajwanie, w Hiszpanii, We 
Włoszech, w Niemczech, we 
Francji, w Holandii, Finlandii, 
Danii, na Węgrzech, Ukrainie, 
w Bułgarii, Macedonii, Austrii, 
Japonii i Usa. Laureat licznych 
nagród i wyróżnień w kraju 
i za granicą. 

dr Michał Zawada
WyDział MaLarstwa
Ur. w 1985 r. w Krakowie. W latach 
2004–2009 studiował histo‑
rię sztuki na UJ, a w latach 2005–
2010 na Wydziale Malarstwa asp 
w Krakowie w pracowni prof. Andrzeja 
Bednarczyka. W 2013 r. otrzymał tytuł 
doktora sztuki w dziedzinie sztuki pla‑
styczne w dyscyplinie artystycznej – 
sztuki piękne. Od 2012 r. jest asy‑
stentem w vi pracowni malarstwa 
prof. Andrzeja Bednarczyka. Laureat 
Stypendium Republiki Austriackiej 
(2014–2015). Zajmuje się malarstwem, 
fotografią i sztuką wideo. W twórczości 
nawiązuje dialog z teorią sztuki, visual 
studies i antropologią. 

dr Robert Sowa
WyDział Grafiki
Ur. w 1972 r. w Krakowie. Reżyser 
filmów animowanych. Absolwent 
Wydziału Grafiki asp w Krakowie, gdzie 
obecnie kieruje pracownią filmu ani‑
mowanego. Zajmuje się artystycznym 
filmem animowanym, malarstwem 
i fotografią. W swoich filmach posłu‑
guje się językiem skojarzeń i wizual‑
nej kreacji. Jest autorem projektów 
multimedialnych, łączących anima‑
cję z muzyką współczesną, Pracował 
przy realizacji filmów fabularnych 
i dokumentalnych. Jego filmy były 
prezentowane i nagradzane w kraju 
i za granicą. Jest ekspertem Polskiego 
Instytutu Sztuki Filmowej.

dr Marcin Nosko
WyDział Rzeźby
Ur. w 1974 r. w Krakowie. Studiował 
w Instytucie Etnologii na Wydziale 
Historycznym Uniwersytetu 
Jagiellońskiego w latach 1993–
1998. W latach 1997–2002 studiował 
na Wydziale Rzeźby asp w Krakowie. 
Dyplom z wyróżnieniem uzyskał 
w pracowni prof. Józefa Sękowskiego. 
Od 2002 r. pracownik naukowo‑dydak‑
tyczny na Wydziale Rzeźby krakow‑
skiej asp. Obecnie zatrudniony na sta‑
nowisku adiunkta, prowadzi zajęcia 
w pracowni rzeźby w kamieniu. Pracuje 
w kamieniu i metalu.
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dr hab. Marta 
Lempart‑Geratowska
WyDział KonserwacJi 
i RestaUracJi Dzieł SztUki
Ur. w 1962 r. Absolwentka Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
asp w Krakowie. Od 1987 r. zatrud‑
niona w Katedrze Konserwacji 
i Restauracji Malowideł Sztalugowych. 
Zarówno przewód kwalifikacyjny i stop‑
nia (2000), jak i praca habilitacyjna 
(2011) poświęcone były zagadnieniom 
przenoszenia i rozwarstwiania malo‑
wideł sztalugowych, w których się spe‑
cjalizuje. Od 2002 r. kieruje pracownią 
przenoszenia i rozwarstwiania malowi‑
deł sztalugowych. 

WŁADZE ASP W KRAKOWIE KADENCJI 2016—2020

prof. Artur Tajber 
WyDział InterMeDiów
Ur. w 1953 r. Artysta intermedialny, 
performer, aktywny publicznie 
od połowy lat 70. xx w. W roku 2001 
utworzył międzywydziałową pracow‑
nię intermediów, która po połączeniu 
z pracownią działań multimedialnych, 
prowadzoną przez prof. Antoniego 
Porczaka, stała się fundamentem 
Katedry Intermediów. Od 2007 r. kie‑
rownik pracowni sztuki performance 
i Katedry Intermediow. Obecnie dzie‑
kan nowego Wydziału Intermediów.

prof. Maria Dziedzic
WyDział ForM 
PrzeMysłowych
Ur. w 1948 r. w Grabiu. W 1973 r. 
obroniła dyplom na Wydziale Form 
Przemysłowych. Od tego czasu peł‑
niła funkcję asystenta stażysty w kate‑
drze Metodyki Projektowania wfp, kie‑
rowanej przez Andrzeja Pawłowskiego. 
Później kolejno (1988) p.o. kierow‑
nika pracowni a od 1993 r. kierow‑
nika pracowni. W 2002 r. uzyskała 
tytuł profesora sztuk plastycznych, 
w 2005 r. tytuł profesora zwyczaj‑
nego. Poza działalnością dydaktyczną 
od samego początku uczestniczy w pra‑
cach badawczo‑naukowych prowadzo‑
nych w katedrze.

dr hab. Beata Gibała‑Kapecka
WyDziałU ArchitektUry 
Wnętrz
Architekt wnętrz. Powadzi pracownię 
projektowania architektury 
wnętrz dla studiów stacjonarnych, 
niestacjonarnych i podyplomowych. 
Tworzy i realizuje liczne projekty 
architektury wnętrz użyteczności 
publicznej, w szczególności 
mieszkalnych. Autorka wykładów, 
prac badawczych, licznych 
warsztatów, opiekun wydziałowego 
koła naukowego, przewodnicząca 
uczelnianej Komisji ds. Struktury 
i Programów, przewodnicząca 
uczelnianej Rady ds. Jakości 
Kształcenia.

dr Michał Kracik
WyDział ForM 
PrzeMysłowych 
Ur. w 1979 r. w Krakowie. W 2007 r. 
ukończył asp w Krakowie. Projektant 
wzornictwa, pasjonat eksplora‑
cji kosmosu, prowadził bada‑
nia w Massachusetts Institute 
of Technology (Mit), w Zakładzie 
Aeronautyki i Astronautyki. 
Stypendysta Fulbrighta. Obecnie 
adiunkt na Wydziale Form 
Przemysłowych asp w Krakowie, gdzie 
prowadzi m.in. przedmiot projekto‑
wanie dla środowisk ekstremalnych. 
Autor i współautor licznych publikacji 
naukowych.

dr hab. Mariusz Front
WyDział InterMeDiów
Ur. w 1972 r. w Krakowie. W latach 
1992–1997 studiował na Wydziale 
Rzeźby asp w Krakowie. Od 1998 r. 
zatrudniony w pracowni multimedial‑
nej Wydziału Rzeźby, a od 2007 r. jest 
wykładowcą na kierunku intermedia 
na Wydziale Intermediów asp. Zajmuje 
się tworzeniem instalacji, wideo i inter‑
aktywnością. Funkcję prodziekana 
pełni kolejną kadencję.

dr Katarzyna Stępień
WyDział KonserwacJi 
i RestaUracJi Dzieł SztUki
Ur. w 1983 r. w Tarnobrzegu. 
Konserwator dzieł sztuki. Absolwentka 
Akademii Pedagogicznej (2007; obecnie 
Up w Krakowie) oraz asp w Krakowie 
(2010). W 2014 r. uzyskała tytuł dok‑
tora. Od 2011 r. pracownik Wydziału 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki 
asp w Krakowie w Katedrze Technologii 
i Technik Dzieł Sztuki. Zainteresowania 
naukowe dotyczące multimedialnych 
form projektowania oraz współcze‑
snych technik cyfrowych wykorzysty‑
wanych w wielu dziedzinach, w tym 
także w konserwacji dzieł sztuki.

dr hab. Joanna Kubicz
WyDział ArchitektUry 
Wnętrz
Ur. w 1963 r. w Krakowie. Architekt 
wnętrz, autorka wielu projektów. 
Prowadzi pracownię projektowa‑
nia wnętrz architektury dla studen‑
tów i i ii stopnia studiów stacjonar‑
nych i niestacjonarnych. Autorka 
prac naukowo‑badawczych w kbn, 
członek Komisji Dyplomowej 
i Wydziałowej Rady Komisji 
Rekrutacyjnej, organizatorka warsz‑
tatów dla studentów na Accademia 
di Brera w Mediolanie i Hogeschool 
kask w Genewie. Współautorka pro‑
gramu naukowo‑dydaktycznego W sieci 
designu. 
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prof. Stanisław Tabisz rektor
dr hab. Bogdan Achimescu prorektor
dr hab. Jan Tutaj prorektor

dr hab. Witold Stelmachniewicz Dziekan wM
dr hab. Ewa Janus Dziekan wr

dr hab. Tomasz Daniec Dziekan wg
dr hab. Beata Gibała‑Kapecka Dziekan waw
dr hab. Marta Lempart‑Geratowska Dziekan wkirDs
prof. Maria Dziedzic Dziekan wfp
prof. Artur Tajber, Dziekan wi
prof. Andrzej Bednarczyk wM
prof. Józef Murzyn wr
prof. Krzysztof Tomalski wg
dr hab. Marek Braun waw
dr hab. Łukasz Konieczko prof. wkirDs
prof. Adam Miratyński wfp
dr hab. Grzegorz Biliński wi 
dr Wojciech Kubiak wM
dr Piotr Twardowski wr
dr Marta Bożyk wg
dr Tomasz Westrych waw
dr Jarosław Adamowicz wkirDs
dr Agata Kwiatkowska‑Lubańska wfp
dr Roman Dziadkiewicz wi
dr Agnieszka Jankowska‑Marzec JeDnostki MięDzywyDziałowe
Paulina Niemczyk wM
Szymon Wal stUDent wr
Krzysztof Walencik stUDent wg
Aleksandra Lejewska stUDent waw
Paulina Krupa stUDent wkirDs
Maciej Napora stUDent wfp
Marta Nawrót stUDent wi
mgr Michał Hyjek sD
mgr Jolanta Kurek aDMinistracJa 
z GłoSem doradczym:
dr Jolanta Ewartowska kancLerz
mgr Danuta Baniowska kwestor
mgr Jadwiga Wilegut‑Walczak Dyrektor bg
mgr Roman Łodziński przeDstawicieL nszz „SoLiDarnoŚć"

SKŁAD SENATU ASP W KRAKOWIE 2016–2020
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dr Jolanta Ewartowska
KancLerz
Ur. 30 vii 1975 r. w Kodrębie (woj. łódzkie). Doktor 
nauk teologicznych, doktorat obroniła w 2004 r. 
W 2012 r. ukończyła studia licencjackie z zarządzania 
w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Ukoń‑
czyła także studia podyplomowe z zakresu funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej (2004) w Uksw oraz 
Roczne Podyplomowe Studia Menedżerskie w sgh 
(2009). Technik budownictwa, obecnie studiuje 
na ii roku inżynierii lądowej w Wojskowej Akademii 
Technicznej w Warszawie. Od 2011 r. jest członkiem 
redakcji „Międzynarodowego Przeglądu Teologicznego 
Communio”. Posiada certyfikat z zarządzania projek‑
tami wydany przez International Project Management 
Association (ipMa Level D).
W latach 2003–2014 była zatrudniona na Uniwersy‑
tecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
W latach 2010–2012 była zatrudniona na stanowisku 
kanclerza Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku, 
gdzie zajmowała się restrukturyzacją administracji 
i wdrożeniem procedur kontroli zarządczej. Ponadto 
współpracowała z władzami rektorskimi uczelni przy 
zainicjowaniu projektu przebudowy parteru Wielkiej 
Zbrojowni na cele wystawiennicze i edukacyjne asp 
w Gdańsku.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA ASP W KRAKOWIE

KIEROWNICY DZIAŁÓW

Danuta Baniowska
Kwestor, Zastępca kancLerza
Ur.  16 i 1959 r. w Szczecinie. W latach 1978–1983 
studiowała na Wydziale Ekonomiki Obrotu Towaro‑
wego i Usług Akademii Ekonomicznej
w Krakowie. Magister ekonomii, z trzydziestoletnim 
stażem pracy w kadrach, księgowości
i finansach. W latach 1986–1995 zajmowała samo‑
dzielne stanowiska w sektorze prywatnym,
prowadząc jednoosobowo obsługę administra‑
cyjno‑księgową. Od ponad 20 lat związana zawodowo 
ze środowiskiem akademickim. W latach 1995–2000 
była zatrudniona w Akademii Muzycznej w Kra‑
kowie na stanowisku specjalisty ds. księgowości 
i płac. Od 14 lat pełni funkcję kwestora Akademii 
Sztuk Pięknych w Krakowie. W ścisłej współpracy 
z władzami zrównoważyła budżet Uczelni, podejmując 
szereg inicjatyw, które przyniosły obniżkę kosztów 
oraz wzrost dochodów własnych. Od 12 lat Akademia 
osiąga dodatni wynik finansowy, zachowując w pełni 
płynność finansową. Wielokrotnie nagradzana 
za osiągnięcia w pracy zawodowej.

Magdalena Litewka
Kierownik biUra rektora

Ur. 1976 r. w Krakowie. Ukończyła studia na Uniwer‑
sytecie Jagiellońskim na Wydziale Prawa i Admini‑
stracji na kierunku politologia. Ukończyła również 
podyplomowe studia: zarządzanie personelem 
na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, następnie 
master of public administration na Uniwersytecie 
Ekonomicznym w Krakowie i zarządzanie projek‑
tami unijnymi na Akademii Górniczo‑Hutniczej 
w Krakowie. Biegle włada francuskim, hiszpańskim 
i angielskim, uczy się chińskiego. Z akademią 
związana od 2004 roku, od 2008 zajmuje stanowisko 
Kierownika Biura Rektora (od 2015 Biura Rektora 
i Kanclerza), od 1 iX 2016 r. również rzecznika praso‑
wego uczelni. 
Prywatnie pasjonatka kryminologii, historii średnio‑
wiecznej Europy, psychologii, miłośniczka zwierząt. 
Współpracuje z polskimi i zagranicznymi szefami 
kuchni jako tłumacz w szkoleniach i konkursach 
kulinarnych. 

Krzysztof Tarnowski – kierownik DziałU ADMinistracyJno‑GospoDarczego. Monika Maj – kierownik DziałU Spraw 
Pracowniczych Danuta Baniowska – kierownik DziałU Finansowo‑Księgowego. Elżbieta Mroziak – Dział NaUczania.  
Grzegorz Midura – Dział ObsłUgi InforMatyczneJ 

i kancLerza
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30 viii 2016 r., w rocznicę podpisania porozu‑
mień sierpniowych w 1980 r., w Nowohuckim 
Centrum Kultury odbyła się uroczystość wrę‑
czenia Medalu „Dziękujemy za Wolność” przy‑
znanego tym razem grupie artystów Małopolski 
zaangażowanych w  latach 80. XX w. w  dzia‑
łalność opozycyjną oraz organizacyjną w tzw. 
Ruchu Kultury Niezależnej. Jak tłumaczą ideę 
tego odznaczenia sami organizatorzy, „medal 
«Dziękujemy za  Wolność» stanowi symbo‑
liczne wyrażenie wdzięczności dla ludzi, którzy 
w okresie po 13 Xii 1981 r. brali udział w two‑
rzeniu wolności, niepodległości, demokratycznej 
i samorządnej Rzeczpospolitej Polskiej. Medal 
został ustanowiony przez Stowarzyszenie Sieć 
Solidarności 7  iv 2014  r. Medal przedstawia 
pochód hutników w Nowej Hucie podczas strajku 
wiosną 1988 r. Wykonany jest z blachy stalowej”. 
W zaproszeniu na uroczystość wręczenia medalu 
napisano: „Wolność naszego kraju to było dzieło 
tysięcy ludzi, ich myśli i czynów”.

Wśród nagrodzonych ludzi kultury i sztuki 
ze środowisk teatralnych, muzycznych, literac‑
kich i plastycznych Małopolski byli także peda‑
godzy oraz absolwenci Akademii Sztuk Pięknych 
im.  Jana Matejki w  Krakowie. Medal otrzy‑
mali m. in. prof. Stanisław Rodziński, prof. Jacek 
Waltoś, prof. Maciej Bieniasz, prof. Adam Brinc‑
ken, prof.  Zbigniew Bajek, prof.  Stanisław 
Tabisz, prof. Jerzy Nowosielski (pośmiertnie), 
a  także absolwenci krakowskiej asp,  m.in. 
Jerzy Woziwodzki, Leszek Sobocki, Jerzy Bereś 
(pośmiertnie), Marian Warzecha, Janusz Tara‑
buła, Eugeniusz Mucha (pośmiertnie), Romuald 

Oramus, Stanisław Sobolewski, Tadeusz Boruta, 
Aldona Mickiewicz, Barbara Skąpska (pośmiert‑
nie), Danuta Urbanowicz, Andrzej Oczkoś. Nagro‑
dzeni ze środowisk teatralnych, muzycznych 
i  literackich to m.in. Anna Polony, Krzysztof 
Globisz, Piotr Skrzynecki (pośmiertnie), Paweł 
Orkisz oraz Jan Polkowski, Krzysztof Lisowski, 
Tadeusz Nyczek i  Adam Zagajewski… Medal 
otrzymał również ks. inf. Jerzy Bryła, duszpa‑
sterz środowisk twórczych Krakowa.

Medal „Dziękujemy za Wolność”
↓ Od lewej: J. Tarabuła, prof. S. Tabisz, prof. J. Waltoś, P. Zechenter, A. Zagajewski, J. Woziwodzki

↓ Od lewej: w 1 rzędzie: Jan Polkowski, prof. Stanisław Rodziński, Stanisław Stabro, Leszek Sobocki

Medal – „Dziękujemy za Wolność” 

→ Nowohuckie Centrum Kultury
→ 30 Viii 2016  

Galę wręczenia medali prowadzoną przez 
Edwarda Nowaka i  aktora Jakuba Kosiniaka, 
wspomaganych przez byłego prezydenta Kra‑
kowa posła Józefa Lassotę, prezesa zpap Janusza 
Janowskiego i przewodniczącego radnych miej‑
skich Bogusława Kośmidera, uświetniły występy 
Pawła Orkisza, Leszka Wójtowicza oraz Wolnej 
Grupy Bukowina. Kilka swoich wierszy odczytał 
Adam Zagajewski. (inf. wł.)

K r o n i k a  w y d a r z e ń
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Maciej Szymon Cieśla (1989–2016)

Zofia CecyLia BerMeJo

„Po co nam studia na akademii?” – któregoś dnia, 
prawdopodobnie 2012 r., z nieznanego kierunku 
podczas jednego z tzw. „naukowych wtorków” 
organizowanych przez Iwonę Demko w ramach 
pracowni rzeźby iv, potoczyło się w naszym kie‑
runku to groźne pytanie przypominające wielki, 
nieznający litości walec, którego potencjał spro‑
wadzenia rzeczywistości do postaci miękkiego, 
płaskiego ciasta przerażał, odbierał mowę, 
wywoływał dreszcze na sali… „Po co nam stu‑
dia na akademii?”. Chwila ciszy. Nagle po mojej 
prawej stronie upada przeszkoda na  drodze 
rozpędzonego walca. Walec zatrzymuje się. Sta‑
nowczo, choć niezbyt głośno, z właściwą sobie 
skromnością, odpowiedzi udziela Maciej Szymon 
Cieśla: „Żeby się szybciej rozwijać. Konsultacje 
z profesorami oraz struktura akademii pomagają 
przyspieszyć nasz rozwój”.

Zabrzmi to banalnie, ale Maciej był wyjąt‑
kową osobą. Nie sposób tego inaczej sformu‑
łować. Z  mojej perspektywy taki właśnie był 
– wyjątkowy. „Był”, bo podobno jego płuca prze‑
stały filtrować powietrze… ale dla mnie wciąż jest 
– jest jednym ze świętych drzew wdychających 
dwutlenek węgla, a wydychających tlen… Teraz 
moja pamięć oddycha wspomnieniem o nim…

Poznaliśmy się w  połowie 2011  r., kiedy 
zaczęłam studiować pod egidą profesora Józefa 
Murzyna. Jako studentka intermediów nie miałam 
doświadczenia rzeźbiarskiego. Pracownia rzeźby 
iv była dla mnie fakultatywna, dopisana do indy‑
widualnego programu studiów. Zostałam jednak 
przyjęta bardzo życzliwie – zarówno przez Pro‑
fesora, jego asystentkę, jak i innych studentów.

Pamiętam Macieja nieustającą gotowość 
do niesienia pomocy drugiemu oraz zdolność 
rozwiewania różnorodnych wątpliwości – począw‑
szy od najprostszych, technicznych (to właśnie 
od Macieja dowiedziałam się, jak należy postę‑
pować np.  ze  styropianem, by  nadawać mu 
intencjonalny kształt), aż po bardziej złożone 
dylematy… – Maciej przekonywał mnie, że nie 
ma niczego złego w ubieganiu się o stypendia 
czy składaniu prac na  konkursy. Uważał, że 
takie uczestnictwo również służy rozwojowi. 
Nie dostrzegał w tym ani pułapki, ani pospo‑
litego tzw. „wyścigu szczurów”. Miał nadzieję 

na permanentny rozwój i do tego mnie zachęcał, 
mobilizował, dopingował. W czasie gdy utrzymy‑
waliśmy ze sobą regularny kontakt, śp. Maciej 
Szymon pracował bardzo intensywnie. Ilekroć 
przychodziłam do pracowni, spotykałam Macieja. 
Jego miejsce pracy zlokalizowane było na antre‑
soli. Tam, „na górze”, cichutko, poza zasięgiem 
ciekawskich oczu, dokonywały się kolejne twórcze 
odkrycia. Spojrzenie na pracownię rzeźby iv z jego 
perspektywy, „lotu ptaka”, miało walor dystansu 
– dystansu, którym odznaczał się Maciej.

Nie zaniedbując swoich obowiązków studenc‑
kich, troszczył się o uzyskanie odpowiedniego 
poziomu kwalifikacji zawodowych. Z  godną 
podziwu systematycznością oraz samodzielno‑
ścią przyswajał wiedzę dotyczącą modelowa‑
nia 3D oraz animacji. Dzielił się wówczas ze mną 
swoimi błyskawicznymi postępami. Byłam pełna 
podziwu zarówno dla jego pracowitości, jak 
i umiejętności łączenia dwóch jakże odmiennych 
kierunków – rzeźby oraz wzornictwa.

Osobliwe wydało mi się to, iż równolegle, 
niezależnie od siebie, myśleliśmy o podobnych 
problemach, a  nawet rozwiązaniach. Pamię‑
tam, jak kiedyś podczas rozmowy okazało się, 
że Maciej w  jednej ze swoich prac podejmuje 
próbę przetłumaczenia języka ruchu wygenero‑
wanego sytuacją silnie stresującą na język rzeźby. 
Tymczasem ja szukałam parametrów pozwalają‑
cych przetłumaczyć język rzeźby na ruch. Można 
powiedzieć – odwrotność, ale myślę, że ma więcej 
wspólnego z formą domkniętej pętli, gdzie koniec 
styka się z początkiem, a początek z końcem… 
Analogiczną postać przybrała czarna maleńka, 
mieszcząca się w dłoni, rzeźba autorstwa Macieja. 
Powstała w nawiązaniu do niekończącego się 
spaceru – tam i z powrotem… Obserwacja takiego 
ruchu była inspiracją dla Macieja. Nie pamiętam, 
co dokładnie doprowadziło do wspomnianego 
spaceru… – utrata pracy, otrzymanie poważnej 
diagnozy czy może raczej śmierć bliskiej osoby…? 
Pamiętam jednak, że po zobaczeniu na ekranie 
monitora wiadomości o odejściu Maćka moje 
ciało, jak w momentach najbardziej stresujących, 
wpadło w ruch wahadłowy.

Wszechstronny artysta Maciej Szymon Cieśla 
urodzony 29 vi 1989 r. zmarł 2 vii 2016 r. 5 vii 
2016 r. ok. godz. 15.00 spoczął na cmentarzu 
parafialnym przy ul. Józefowskiej w Katowicach. 
R.I.P.

W S p o m n i e n i a

Dość szczególna zbieżność dat, którą uświa‑
domiłam sobie później, czy inaczej – paralelność 
procesu przejścia – sprawiły, iż chciałabym Mać‑
kowi zadedykować pracę pt. Migracja w miejscu, 
realizowaną przeze mnie w dniach 1–5 vii 2016 r. 
Przebywałam wówczas w Sokołowsku na Festi‑
walu Sztuki Efemerycznej. W  tym czasie nie 
korzystałam z Internetu. O śmierci oraz pogrzebie 
dowiedziałam się po powrocie…

Znaczny procent mieszkańców Sokołowska sta‑
nowią pensjonariusze domów opieki. Pani obsłu‑
gująca sklep spożywczy w Sokołowsku wspo‑
mniała, że to „idealne miejsce do umierania”… 
„Przyjeżdżają o własnych siłach, a wyjeżdżają 
w foliowych workach”… Te zasłyszane przypad‑
kowo słowa wyznaczyły kierunek moich poszu‑
kiwań w procesie…

Każdej nocy inaczej organizowałam swoje 
schronienie. Chciałam doświadczyć tego miejsca 
na różne sposoby. Z jednego wykonanego kroku 
wynikał kolejny. Pierwszej nocy po raz pierwszy 
w życiu rozbiłam namiot. W następnych dniach 
posługiwałam się prowizoryczną płachtą biwa‑
kową. Ostatnią noc spędziłam w pozycji stojącej, 
owinięta w „kokon” oraz przytulona do drzewa. 

→ Migracja w miejscu by bermEHO© 
 tribute to Maciej Szymon Cieśla
→ Sokołowsko
→ 1–5 Vii 2016
→ Komentarz autorski
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MagDaLena Mach 

Maciek Cieśla, wysoki, szczupły, swoją aparycją 
przypominał patyczaka z dużą głową. Ambitny 
i pewny siebie. Dążący do celu.

Studiowaliśmy razem od i roku rzeźby, Maciek 
u prof. Badyny, ja w drugiej grupie u prof. Zwo‑
laka. Podzieleni na pracownie rzeźby spotykali‑
śmy się całym rokiem u dr hab. Marioli Wawrzu‑
siak‑Borcz na zajęciach z rysunku i pozostałych 
przedmiotach. Nigdy nie trzymałam się z nim 
szczególnie blisko, ale dużo rozmawialiśmy. 
O konserwacji, którą zaczął, i o późniejszej decy‑
zji pójścia na formy, na których ostatecznie razem 
wylądowaliśmy.

Pamiętam zimowy poranek, przegląd 
u prof. Michalczewskiego, a my w trójkę z Anią 
Stosik transportujemy model jego ławki na spe‑
cjalnie przygotowanym do tego wózku z pl. Matejki 
na Smoleńsk… Nie wziął dziekanki, rozpoczyna‑
jąc drugi kierunek. Dzielnie studiował na dwóch. 
Pomagaliśmy sobie nawzajem, zwłaszcza w sytu‑
acjach stresowych, gdy wszystkim było równie 
ciężko, śmiejąc się przy tym szczególnie. Następne 
nasze już codzienne bycie to pracownia metodyki. 
Maciek pracuje nad projektem bagażu dla harce‑
rza. Wtedy zrozumiałam, dlaczego na rzeźbie nie 
angażował się zbytnio w życie towarzyskie. Był 
wierny służbie. Kolejna rzecz, która nas połączyła, 
to koło artystyczno‑naukowe „bo tak”, założone 
przez nas w  celu szerzenia wiedzy o  designie 

Miałam wtedy wrażenie, że doświadczam wszyst‑
kich możliwych stanów emocjonalnych… Pod 
moimi powiekami odbywała się projekcja scen 
z całego życia… To było doświadczenie bliskie 
granicznemu…

Moja Migracja w miejscu wokół drzewa odby‑
wała się zgodnie z ruchem wskazówek zegara. 
Tak też najlepiej czytać załączone obrazy. W ich 
centrum znajduje się schemat ilustrujący prze‑
bieg przemieszczeń.

na wfp – tak mało jeszcze wtedy wiedzieliśmy – 
na początku prowadzone z dużym entuzjazmem 
umarło śmiercią naturalną z powodu prac dyplo‑
mowych i innych obowiązków.

Maciek studiował, zdobywał stypendia (Rek‑
tora i Nagrodę Ministra Kultury), odbył staż waka‑
cyjny w firmie Sedlak&Sedlak. Skończył rzeźbę 
i przekazał mi antresolę, z której patrzył na dół, 
przegryzając bułki z nutellą w towarzystwie Pau‑
liny i Moniki.

Skończył wzornictwo pięknym dyplomem – 
znów dla harcerzy – pod kierunkiem dr Barbary 
Widłak, podjął pracę zawodową. Nasze drogi się 
rozeszły, ale wiedziałam, że gdzieś tam jest, pra‑
cuje w komitecie organizacyjnym ŚDM, zawsze 
można się do niego odezwać.

Odezwałam się. Kilka tygodni po zobaczeniu 
zdjęcia na Facebooku, na którym w gronie naj‑
bliższych pozdrawia ze szpitala. Nie wierzyłam 
w to, co widzę, nie chciałam wierzyć też w bezli‑
tosną diagnozę, o której mi powiedział. Chciałam 
go odwiedzić, by znów się pośmiać z przeżytych 
wspólnie chwil, ale się nie udało. Żałuję… Poje‑
chałam go pożegnać do Katowic, gdzie spotkałam 
go w małej białej urnie. Tak nieprawdopodobnie 
niepodobnej do niego. Nie uwierzyłam, że to on. 
Ciągle widywałam jego zdjęcia! On był wśród nas. 
Do momentu, w którym Iwona zapytała, od kiedy 
był w naszej pracowni, i nie potrafiłam sobie przy‑
pomnieć. Pomyślałam: „Zapytaj Maćka”.

Zostanie z nami. Zawsze młody, zdystanso‑
wany do siebie, z lekko szyderczym poczuciem 
humoru i wielką miłością do życia.

Iwona DeMko

Maciek przyszedł do naszej pracowni na iv roku. 
Mimo że nie spędzał u nas dużo czasu – ponie‑
waż równocześnie studiował na Wydziale Form 
Przemysłowych – zdążyliśmy się zaprzyjaźnić. 
Rozmawialiśmy nie tylko o  jego projektach, 
które miał realizować w pracowni, ale też o wielu 
innych rzeczach – o życiu.

Kiedy przysłuchiwałam się, jak opowiadał 
dziekanowi o projekcie swojego dyplomu, byłam 
coraz bardziej zafascynowana, a nie zdarza mi się 
to często… Chciał zrobić dyplom dotyczący emo‑
cjonalnych stanów granicznych. Cztery różne 
historie i  cztery różne prace. Jedna historia 
mówiła o kierowcy, który wycofując dostawczy 
samochód przy Starym Kleparzu w Krakowie, 
najechał na  małego chłopca. Chłopiec zmarł 
na miejscu. Kierowca przeżył tylko jedną noc 
więcej. Zmarł (we śnie na zawał serca) następnej 

nocy… Aby zilustrować tę historię, Maciek posta‑
nowił na bryle szkła akrylowego położyć spe‑
cjalną folię stosowaną do sprawdzania jakości 
materiału, ujawniającą „zorzę”. Im wyraźniejszy 
obraz linii i cieplejsza barwa, tym większe praw‑
dopodobieństwo, że w tym miejscu dana próbka 
pęknie… Metafory, których chciał użyć Maciek na 
opisanie sytuacji nie do opisania, zrobiły na mnie 
ogromne wrażenie. Długo rozmawialiśmy o jego 
pomyśle. Żałowałam, że nie mogę napisać recen‑
zji jego dyplomu. Wydawało mi się, że nikt nie jest 
w stanie zrozumieć, poczuć i wytłumaczyć innym 
jego pomysłu w takim stopniu jak ja…

Po  dyplomie Maćka kilka razy pisaliśmy 
do siebie na Facebooku. Pisał o pracy, w której 
zaczął pracować, o projektach, które robił. O jego 
chorobie dowiedziałam się od naszego wspólnego 
kolegi. Tylko jeden raz odwiedziłam go w szpi‑
talu. Bałam się tego spotkania. Zastanawiałam 
się, w jakim stopniu zmieniła go choroba. Nie 
wiedziałam, czy chce, aby ktokolwiek go odwie‑
dzał. Napisałam do  niego na  fb i  zapytałam 
wprost. Odpisał pogodnie i przyjaźnie, że z przy‑
jemnością się z nami zobaczy. Umówiliśmy się 
na spotkanie. Rozmowa była lekka i przyjemna, 
staraliśmy się żartować. Maciek był taki sam jak 
wcześniej. Pogodny i skromny. Zwracający uwagę 
bardziej na innych niż na siebie. Martwiący się 
i przepraszający, że sprawia zbyt wiele kłopotu, 
bo woli spać na łóżku przy ścianie, które właśnie 
się zwolniło, niż na środku sali… Był taki jak 
zawsze, jakby nic się nie zmieniło. Jakby wcale 
nie leżał w szpitalu na oddziale onkologicznym.

Powiedział, że choroba zmieniła jego per‑
spektywę patrzenia na świat, że zupełnie inne 
rzeczy stały się dla niego ważne. Że gdyby wie‑
dział, że będzie chory, inaczej organizowałby 
sobie czas i  skupiał się na  innych rzeczach. 
Chciałam do niego przyjść jeszcze raz, chciałam 
zapytać, co jest ważne, co zrobiłby inaczej… ale 
już nie zdążyłam.

Bałam się, że na pogrzebie zrobię scenę histe‑
rii. Dlatego zagadywałam znajomych i lekko dow‑
cipkowałam. Bałam się, że jeśli tylko na chwilę 
zacznę myśleć o Maćku, to zaleję się łzami. Chcia‑
łam uciec z cmentarza najszybciej, jak się dało, 
żeby nie dopuścić do takiej sytuacji.

Ciężko poradzić sobie ze śmiercią kogoś, kto 
umiera w takim wieku. Maciek był zaledwie sześć 
lat starszy od mojego syna. Myślę, że w pewien 
sposób ciągle wypieram jego śmierć. Wolę 
myśleć, że ciągle jest, że pracuje w firmie gra‑
ficznej, chodzi do kina, jeździ na wakacje… Tylko 
zwyczajnie w natłoku zajęć dnia codziennego nie 
mamy oboje czasu na wspólne spotkanie…

W S p o m n i e n i a
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Monika DeMir

Ciężko wybrać jedno dobre wspomnienie 
o Maćku, bo dla mnie Maciek to same dobre wspo‑
mnienia. Najbardziej jednak dziękuję za dzień, 
w którym został moim przyjacielem. Nie będę 
pisała o tym, jaki był wyjątkowy, bo każdy, kto 
go znał, powiedziałby to samo. Maciek był wyjąt‑
kowy i jestem mu wdzięczna za to, że mogłam mu 
towarzyszyć na jego drodze życia.

Monika MazUr

Maciek był wyjątkowym, dobrym człowiekiem, 
empatycznym, ze specyficznym inteligentnym 
poczuciem humoru i dystansem do siebie. Był 
świetnym przyjacielem i jako takiego go wspomi‑
nam, mimo że po studiach nasze drogi trochę się 
rozeszły. Maciek był zawsze gotowy do pomocy, 
bezinteresowny, wrażliwy na innych ludzi, potra‑
fił podnieść na duchu. Ciężko znaleźć drugiego 
takiego człowieka o wielkim sercu, niewywyż‑
szającego się ponad innych, po prostu dobrego. 
Był wyjątkowy.

Maciek był pierwszą poznaną przeze mnie 
osobą na egzaminie wstępnym na rzeźbę i tak 
się trzymaliśmy w kilka osób przez czas studiów. 
Od razu było widać, że ma ogromny talent – jego 
systematyczny rozwój artystyczny, ciężka praca 
i ciągłe poszukiwania były tego potwierdzeniem. 
To  wszystko sprawiało, że Maciek naprawdę 
inspirował, pokazywał, że chcieć to móc.

Dał przykład niezwykłej odwagi, miłości 
w  stosunku życia i  swoich bliskich, nauczył 
też wiele osób, że powinny cieszyć się z tego, 
co mają na co dzień. Mimo poczucia ogromnej 
straty wiem, że Maciek zostawił świat lepszym 
miejscem.

Artysta malarz, rzeźbiarz, konserwator dzieł 
sztuki oraz długoletni nauczyciel akade‑
micki Akademii Sztuk Pięknych im. J. Matejki 
w Krakowie.

W latach 1945–1950 studiowała na Wydziale 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki (dawniej: 
Wydział Konserwacji Zabytków). Również na tym 
wydziale w 1950 r. rozpoczęła pracę zawodową 
nauczyciela akademickiego. W 1963 r. została 
pracownikiem Wydziału Architektury Wnętrz, 
zajmując stanowiska nauczyciela przedmiotów 
pomocniczych oraz adiunkta. Od 1968 r. była 
kierownikiem pracowni rzeźby w  Katedrze 
Kształcenia Ogólnoplastycznego na  Wydziale 
Architektury Wnętrz. Pracę zawodową zakoń‑
czyła w 1983 r.

Będąc na emeryturze, bardzo często odwie‑
dzała akademię. Co roku uczestniczyła w naszych 
spotkaniach opłatkowych. Sercem oddana sztuce 
i miłości do zwierząt.

Krystyna  
Borkowska‑ 
‑Niemojewska  
(1923–2016)

 Monika Łacka

Od animacji filmowych, ulotek, plakatów poczy‑
nając, na ornacie papieża Franciszka kończąc 
– to dzieła Macieja Cieśli, grafika Światowych 
Dni Młodzieży, absolwenta Wydziału Rzeźby 
i Wydziału Form Przemysłowych Akademii Sztuk 
Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie. Pracu‑
jąc w Komitecie Organizacyjnym ŚDM Kraków 
2016, wykonał wielkie dzieło. Zmarł 2 vii br. 
w wieku 27 lat.

Maciej Cieśla był oficjalnym grafikiem ŚDM. 
Jego dziełem są wszystkie animacje związane 
z ŚDM. Są to zarówno króciutkie filmy Minutka 
z ŚDM, jak i filmy z ambasadorami ŚDM. Zapro‑
jektował ulotki, pakiet pielgrzyma oraz dekorację 
ulic Krakowa. Co wprost niezwykłe, jest on auto‑
rem wszystkich ornatów ŚDM, zaczynając od tych 
dla kapłanów rzymskokatolickich, a  kończąc 
na ornacie papieża Franciszka. Zaprojektował 
również ornaty wschodnie, bizantyjskie.

By dobrze wykonać swoją pracę, spotykał 
się m.in. z greckokatolickim księdzem Grzego‑
rzem Nazarem, który tak go wspomina: „Zapa‑
miętam go jako człowieka niezwykle skromnego, 
ciepłego, serdecznego, gotowego do pomocy i uta‑
lentowanego. Jego choroba nowotworowa pomo‑
gła nam przewartościować wiele spraw, była lek‑
cją do odrobienia. Czemu Pan Bóg wezwał go już 
do siebie? Nie wiem, ale myślę, że chciał mieć 
teraz w niebie nieziemski design. Wiedział, że 
Maciek da radę z tym wszystkim i dlatego to jemu 
dał takie zadanie…”.

O  spotkaniu z  Maćkiem tak mówi Dorota 
Paciorek z Dayenu.pl, dzięki której Maciek Cie‑
śla pojawił się w komitecie ŚDM Kraków 2016: 
„Przyszedł jakby nigdy nic: młody, spokojny, 
sympatyczny chłopak i z uśmiechem na ustach 
oznajmił, że może nam poświęcić cały swój 

wolny czas – 5, 8, 10 godzin dziennie, totalnie 
za darmo, a jak coś się nam nie spodoba albo 
projekt nie przejdzie akceptacji góry, nie będzie 
się gniewał, jeśli wywalimy szkice do  kosza. 
Jego cv to była istna bajka! Stypendysta dwóch 
kierunków na asp, laureat międzynarodowych 
konkursów, własna firma. No i  to  portfolio: 
dorobek artystyczny od animacji i projektowa‑
nia 3D po instalacje i rzeźbę. Normalnie spadł 
nam z nieba!”.
„Gość Niedzielny Krakowski” Nieziemski desing
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Szanowny Panie Profesorze,

W tym roku obchodzimy 90. rocznicę urodzin 
Pana Profesora. Jest to dla nas, całej społecz‑
ności akademickiej, niezwykle ważny moment, 
w którym po raz kolejny możemy wyrazić głęboką 
wdzięczność za aktywną obecność Pana w życiu 
naszej Uczelni. Dziękuję również za wieloletnią 
pracę ze studentami, których osiągnięcia są  
najlepszym świadectwem jej wysokiej jakości. 
Dzięki Panu Profesorowi staliśmy się dziedzicami 
wspaniałego dorobku i renomy, jaką cieszy się 
nasza Uczelnia. 

Szanowny Panie Profesorze!
Proszę przyjąć najserdeczniejsze życzenia zdro‑
wia  i pomyślności, które składam  w imieniu 
władz Uczelni, Senatu Akademii, całej społecz‑
ności akademickiej  i swoim własnym. Niech 
każdy dzień przynosi Panu dobre doświadcze‑
nia, optymizm i radość życia oraz nieustający 
zapał twórczy. 

Łączę wyrazy szacunku
Rektor prof. Stanisław Tabisz

Kraków, 9 sierpnia 2016 r.

Serdeczne życzenia z okazji  
90. rocznicy urodzin dla   

Profesora Franciszka Bunscha

Prof. Franciszek Bunsch, 2003 r.
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