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Ewa Walawska

Historii rozwoju grafiki nie da się ująć zapisem
liniowym, obfitowała w gwałtowne zakręty,
przyspieszenia, jak i okresy stagnacji. Kamieniami milowymi na drodze jej rozwoju były
zawsze udoskonalenia i wynalazki techniczne
związane z metodami druku, zaś siłą napędową talent, pasja i głęboka duchowość wielkich
twórców: Dürera, Goltziusa, Altdorfera, Cranacha, a nade wszystko Rembrandta, którego innowacyjne działania dały impet u zarania narodzin grafiki jako samodzielnej dyscypliny sztuki.

O potrzebie
zachowania
tożsamości

Proces przeobrażeń medium grafiki przebiegał
równolegle z rozwojem cywilizacyjnym, formowaniem idei społecznych oraz nowych prądów i tendencji w sztuce – równocześnie kształtowała się
niezależna postawa twórców i umacniało poczucie artystycznej tożsamości.
Jeden z licznych dekretów Ludwika XIV, wydanych w maju 1660 roku dotyczył sztuki graficznej i postanawiał, iż miedzioryt jest dziełem sztuk
pięknych, stworzonym, aby „zadowalać zmysły,
jak i rozwijać umysł”. Należy przypomnieć, iż ówczesne prawo chroniło indywidualność twórcy, zabraniając podporządkowywania sztuki miedziorytniczej homogenizującym standardom cechów
rzemieślniczych, bowiem „styl pracy miedziorytników różni ich od siebie znacznie”. Dotyczyło to
w równym stopniu drzeworytu, sztychu i akwaforty, które „…zależą od wyobraźni ich autorów i nie
mogą być obiektem żadnych innych praw jak ich
geniuszu; sztuka ta nie ma nic wspólnego z rzemiosłem i manufakturą, jej produkty nie znajdują
się wśród tych, które są niezbędne dla zaspokojenia podstawowych potrzeb obywateli, lecz tych,
które służą przyjemności, zachwytowi oraz dla
podziwu.”
Ten niezwykły akt władzy legitymizującej niezależność aktu twórczego w dyscyplinie sztuki bodaj
najbardziej uzależnionej od technologii i jej instrumentów stanowi przesłanie, które w swoim uniwersalnym wymiarze wpisuje się w humanistyczny
nurt rozwoju grafiki europejskiej.
Dokument ten dotyka również fundamentalnego
w grafice współczesnej problemu autentyczności i oryginalności, tak trudnych do zdefiniowania
w przypadku medium, które z natury swoich właściwości służy powielaniu unikatu w sposób oraz
w ilości, zgodnej z intencją autora, medium, w któ-
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rym oryginalne dzieło cokolwiek nim jest – tradycyjna matryca czy przekaz elektroniczny – zostaje udostępnione odbiorcy pośrednio, tj. w formie
odbitki lub za sprawą nośnika właściwego danej
technice.
To właśnie pośrednictwo rodzi pewną dwuznaczność, bowiem dzieło w swojej oryginalnej postaci
zostaje rozpisane na sumę powielonych czy też wyemitowanych obrazów, z których każdy jest z oryginałem tożsamy. O ile w technikach tradycyjnych,
ograniczonych do metod powielania matrycy na
papier lub inne materialne podłoże relacje pomiędzy oryginałem a jego powieloną postacią pozostają stabilne, to już w przypadku technik i środków przekazu medialnego, szczególnie w ich

interaktywnej formie sprawy zaczynają się komplikować. Dzieło nie zależy już wyłącznie od wyobraźni jego autora, który wyzbywa się świadomie części swoich fundamentalnych praw na rzecz
„obcej” aktywności wpisanej w akt kreacji. Funkcja powielania obrazu sprowadza się zaś głównie
do jego dostępności i jest regulowana poprzez
systemy ochrony prawa autorskiego.
Nowe pola eksploracji grafiki w epoce dominacji
technik cyfrowych i multimediów stawiają nas zatem wobec problemu konieczności redefinicji tak
podstawowych pojęć, jak kopia i oryginał, weryfikacji oraz nieustannego poszerzania umownych
granic wytyczających obszar zjawisk przypisanych medium grafiki.
Jako artysta uprawiający z wyboru grafikę osadzoną w tradycyjnym warsztacie, którego podstawowym wyposażeniem pozostaje nadal prasa graficzna, nie czuję się komfortowo na ryzykownym
gruncie porównań konfrontujących grafikę tradycyjną z grafiką ery cyfrowej. Zresztą granice pomiędzy obiema technologiami zacierają się; obecnie
daje się obserwować proces przenikania i symbiotycznego zjednoczenia, w którym techniki tradycyjne zyskują w technikach cyfrowych potężnego,
chociaż dominującego sojusznika, wyrę czającego
nas, w dosłownym, sensie tego słowa, na różnych
etapach powstawania obrazu graficznego.
Bywa, iż owa symbioza sprowadza się do prostego zabiegu użycia druku cyfrowego w celu zreprodukowania przekazu graficznego, wykonanego przy użyciu tradycyjnych środków – nie jest to
obszar, w którym sama upatrywałabym możliwości autoekspresji, bowiem zawsze opowiadałam
się po stronie zachowania autonomicznych właściwości techniki. O wiele bardziej obiecującym
obszarem eksperymentu wydaje się integrowanie
różnych technologii w procesie, ale także w jego
fazie konceptualnej, w pierwotnym zamyśle.
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Mimo nostalgii za odchodzącym światem druku
ręcznego, przepełnionej wspomnieniem zapachu
farby drukarskiej, nie mam wątpliwości, że przyszłość, a właściwie już i teraźniejszość należy do
druku cyfrowego i multimediów. W pełni też doceniam potencjał i nośność zjawiska, które niezależnie od osobistych upodobań i wyboru środków
zmienia świat w nieodwracalny sposób, zagarniając wszystko na drodze swojego nieokiełznanego
nurtu.
Grafika cyfrowa, wygrywając wielką rundę konfrontacji z tradycją w grafice artystycznej ujawniła jednak równocześnie swoje słabe strony,
które dotyczą tak podstawowych kwestii, jak autentyczność i oryginalność, postrzeganych zarówno w aspekcie pola nadużyć wynikającego z możliwości technicznych zawłaszczania obrazu, jak
i o wiele poważniejszych konsekwencji, dotyczących pośrednio wpływu w sferze wyobraźni.
Powołując do życia z inicjatywy pedagogów Wydziału Grafiki ASP w Warszawie nową, międzynarodową imprezę graficzną – I Międzynarodowe Triennale Grafiki im. Tadeusza Kulisiewicza
IMPRINT – mamy okazję zastanowić się czy i na
ile, po upływie ponad trzech stuleci swojej historii, grafika pozostaje autonomiczną dyscypliną
artystyczną.
Czy można mówić o symbiozie, czy raczej rozdzieleniu jej funkcji utylitarnej i artystycznej – tej
zależnej tylko od wyobraźni jej autorów?
Czy potęga technologii cyfrowych, włączonych
do arsenału środków osłabia „aurę” niepowtarzalności, wyjątkowości? Czy artysta-indywidualista wyposażony w intuicję, jako cechę bytu
natury skapitulował na rzecz sprawnego profesjonalisty, operującego doskonałymi instrumentami generowania obrazów masowego zasięgu,
by nie rzec – masowego rażenia? Czy szczególna łatwość generowania i emitowania obrazów
skutkuje plagą upodobnień, a w konsekwencji
zacieraniem odrębności kulturowej i narodowej?
Czy grafika, jako najbardziej egalitarna dyscyplina sztuki, odgrywająca wiodącą rolę w kulturze masowej zmierza w kierunku ujednolicania
i zacierania różnorodności?
Mnożenie tych i innych pytań pozostaje w stosunku wprost proporcjonalnym do dynamiki przemian
i niekończącego się pochodu nowych odkryć technologicznych, których wszechwładny dyktat zmusza nas do redefinicji podstawowych w grafice pojęć, włączania coraz to nowych narzędzi ekspresji
i w rezultacie rodzi kolejne pytania.
Z perspektywy własnych doświadczeń cenię wysoko wirtuozerię i sprawność poruszania się
w nieogarnionym obszarze grafiki, ale mam też

E w a Wa l a w s k a , Na r c yz II, 2006, r e lie f

świadomość, iż doskonałość warsztatowa nie stanowi wartości odrębnej, oderwanej od wymiaru
mentalnego dzieła; obserwuję jednak, że zasada
komplementarności tych dwóch elementów bywa
nader często zachwiana. Wynika to z faktu, iż generowanie obrazów przy użyciu techniki cyfrowej
może znakomicie obejść się bez tej formy twórczej aktywności, którą łączymy z niepowtarzalnością, a więc podmiotowością artysty w procesie
kreacji, sprowadzając jego udział wyłącznie do
roli sprawnego nawigatora.
Czy taką właśnie refleksję zawarła w swoim genialnym dziele Nawigator, nagrodzonym Grand
Prix Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie w 2003 r. Davida Kidd? Myślę, że to jedna
z możliwych wśród mnogich asocjacji, jakie nieE w a Wa l a w s k a, Nar cy z I, 2005, s er i g r af i a, 8 3 x 5 0
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sie ze sobą ten zagadkowy obraz. Równocześnie
prace tej właśnie artystki są dowodem, że utalentowany twórca jest zdolny stworzyć niekonwencjonalny, osobisty i sugestywny przekaz, dla którego punkt wyjścia stanowi przetwarzanie świata
poprzez wyobraźnię, za sprawą świadomego
użycia medium klasyfikującego go do rangi sztuki
komputerowej, nie zaś grafiki komputerowej.
Ostatnio spytałam jednego z młodych grafików,
skąd w jego abstrakcyjnych dotychczas pracach pojawiła się postać. „Ściągnąłem z internetu” – wyznał szczerze. Poczułam się nieco
zgorszona, chociaż moje pokolenie wychowane
w latach 60. i 70. na grafice wielkich Amerykanów: zmarłego w roku bieżącym Roberta Rauschenberga, Jaspera Johnsa, Roya Lichtensteina,
Jamesa Rosenquista ma daleko za sobą odrobioną lekcję tolerancji twórczych zapożyczeń i cytatów. Ba, przecież w osławionym sitodruku Andy
Warhola Campbell’s Soup I z 1968 roku, który stał się ikoną masowej „produkcji sztuki” rola
udziału ręki artysty została deklaratywnie zminimalizowana, a on sam utożsamiał się z funkcją
„maszyny”. W czym więc tkwi różnica?
Myślę, że problem dotyczy podstawowych dla
procesu kreacji pojęć: świadomości i tożsamości
rozumianej jako poczucie siebie, poczucie odrębności w relacji „ja i świat zewnętrzny”. Potrzeba
zachowania tożsamości skłania nas do nieustannego dokonywania selekcji sygnałów i obrazów
przenikających z zewnątrz, ich akceptacji lub odrzucenia, zbudowania swoistej bariery chroniącej tę cząstkę EGO, która decyduje o naszej wyjątkowości. Jeden z najwybitniejszych polskich
filozofów współczesnych, prof. Tadeusz Gadacz
nazywa to potrzebą „ekologii duchowej”.
Wirtuozi nowych mediów penetrują ich obszary,
czerpiąc z nich, a często właściwie kopiując, obrazy, jak również zawłaszczając ich autonomiczne
elementy bez żadnych zahamowań, a co gorsze,
często bez artystycznie przekonujących powodów. Czy niesie to zagrożenie unifikacją, rozmywaniem ostrości granic tożsamości? Myślę, że tak,
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potwierdzenie tego zjawiska widzimy często na
wielkich międzynarodowych wystawach grafiki,
w których coraz trudniej doszukać się znaczących
różnic cywilizacyjnych.
Upewniły mnie w tym przekonaniu obserwacje,
których dostarczył mi udział w obradach jury
kwalifikacyjnym IMPRINTU. Odbitki cyfrowe, doskonałe technicznie i wyzbyte jakichkolwiek znamion przynależności do obszaru cywilizacyjnego,
z którego wywodzi się autor, to już norma w dobie globalizacji. Przekornie, są to raczej zderzenia naszych wyobrażeń, ukształtowanych przez
stereotypy oraz w oparciu o posiadaną wiedzę
o specyfice i odrębności kulturowej, etnicznej, narodowej, z rzeczywistością ukazywaną w prezentowanych dziełach.
Perfekcyjne, chociaż oschłe obrazy cyfrowe, inspirowane doskonałością geometrii euklidesowej
w grafice artysty peruwiańskiego zderzają się
z symboliką zaczerpniętą z buddyzmu tybetańskiego w grafice artysty skandynawskiego, zaś
trzech innych twórców z różnych odległych stron
świata poddaje równolegle niemal identycznym
komputerowym przekształceniom fotograficzne
wizerunki fragmentów ludzkiego ciała.
Trudno oprzeć się wrażeniu, że te wpływy „z drugiej ręki” oraz upodobnienia formalne stanowią
produkt uboczny technologii w obszarze sztuki;
a może jest to po prostu naturalna i nieunikniona
konsekwencja procesu globalizacji i jego projekcji
na grafikę – medium szczególnie obdarzone zdolnością recepcji wszelakich przemian. Skłaniam się
więc do opinii, iż coraz trudniej o solidne zderzenie cywilizacyjne w grafice.

Podejmując się uczestnictwa w panelu* poświęconym rozważaniom prof. Zofii Rosińskiej o Potrzebie wtórnej naiwności, rozumianej jako transpozycja kategorii filozoficznej na zjawiska w obszarze
medium grafiki, opowiedziałam się równocześnie po stronie istnienia takiej potrzeby. Istnienie potrzeby implikuje niedobór; w omawianym
przypadku potrzeby niepowtarzalności i autentyczności dzieła, tj. „aury” rozumianej jako unia
z miejscem i czasem, a więc z tradycją i doświadczeniem rzeczywistości osadzonej w tej tradycji.
Myślę jednak, że grafika przełomu XX i XXI w. dostarcza wybitnych przykładów dzieł graficznych
i ich twórców manifestujących związki z miejscem
i czasem, w których ich dzieła są głęboko zakorzenione, z których czerpią siłę duchową oraz inspirację.
Spośród najznakomitszych przykładów sztuki
spełniającej wymienione postulaty pragnę przywołać prace Toshiro Hamano, japońskiego ma-

* Prezentowany tekst został wygłoszony 7 listopada 2008 r. podczas panelu filozoficznego
„Zderzenia cywilizacji”, towarzyszącego I Międzynarodowemu Triennale Sztuk Graficznych im.
Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT
2008.

V ic k y Tsa la ma t a , Gr a f ik i z dr ogi III, 2007
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larza, rzeźbiarza i grafika, laureata Grand Prix
Międzynarodowego Triennale Grafiki w Krakowie oraz Intergrafii w Katowicach w 1994 r., Triennale we Fredrikstad oraz w Lublanie, honorowego
członka Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki.
Jakkolwiek twórczość Hamano, praktykującego
wyznawcy filozofii Zen, można analizować wyłącznie w kontekście jej filozoficznego podłoża i kulturowych uwarunkowań, to jednak artyście udało się stworzyć uniwersalny, a zarazem
sugestywny kod znaków, który pozwala na jego
odczytywanie ponad granicami państw i kultur.
W swoim poszukiwaniu równowagi w zestawianiu
przeciwieństw – połączenia ducha i materii – posługuje się niezwykle pięknym i oryginalnym językiem plastycznym.

Ewa Walawska - grafik, pedagog, profesor
warszawskiej ASP, gdzie na Wydziale Grafiki
prowadzi Pracownię Grafiki Warsztatowej. Uprawia rysunek i grafikę warsztatową w technikach
klasycznych wklęsłodrukowych /intaglio/ i eksperymentalnych. Prezentowała prace na około 20
wystawach indywidualnych w kraju i za granicą,
m.in. w Szwecji, Danii i Niemczech. Uczestniczyła w licznych wystawach międzynarodowych.
Jest laureatką kilkunastu nagród krajowych,
w tym Grafiki Roku 1994 oraz zagranicznych
w Clermond-Ferrand i Valparaiso. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Grafików oraz
szwedzkiego stowarzyszenia artystów grafików
Grafikens Hus. Prace w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie, Ring House - kolekcji grafiki
Uniwersytetu Alberta w Edmonton w Kanadzie
oraz innych muzeach i kolekcjach prywatnych.

Maria Poprzęcka

nacisnąć, przycisnąć; pieczęć przyłożyć, zapieczętować;
wypiętnować, wyryć, wyrządzić, sprawić, nabawić czego,
wyżłobić ozdoby – przenośnie: an imprimi quasi ceram
animum putamus? – Czy można wycisnąć na duszy
jak na wosku? Szczególnie o wrażeniach na umyśle,
wyobrażeniach, pojęciach itp.: speciem in animo;
notionem deorum in animis omnium – tyle,
i aż tyle znaczeń podaje „Słownik łacińsko-polski”.

T
1
Słownik terminologiczny sztuk
plastycznych, Warszawa 1996.

2
Mieczysław Porębski, Era grafiki [w:]
Grafika wczoraj i dziś, Kraków 1974,

s. 12.

o tak wiele znaczące pojęcie zostało przywołane jako hasło nowo powstałego Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych. Hasło
tak szerokie upoważnia do spojrzenia na grafikę z rozległej perspektywy, nie tylko jako na – tu
znów słownikowa definicja – „jeden z podstawowych działów sztuk plastycznych, obejmujący
techniki warsztatowe pozwalające na powielanie rysunku na papierze lub tkaninie z uprzednio
przygotowanej formy”1.
Grafika – począwszy od prymitywnych drzeworytniczych klocków, poprzez coraz bardziej różnorodne i wyszukane techniki – zawsze była drukiem. Drukiem wypukłym jak drzeworyt, wklęsłym
jak miedzioryt, płaskim jak litografia – ale zawsze
drukiem. Technologiczny proceder odbicia i powielenia stanowi jej istotę. Grafika była inspiracją genialnego wynalazku Gutenberga, rozwijała
się i rozkwitała wraz z nim. Pojawienie się technik graficznych – jak przekonywał Mieczysław

Porębski – wpłynęło na przekształcenie samej
struktury i funkcji sztuk wizualnych. Wedle często
przytaczanych słów Victora Hugo „księga zabiła
gmach”, lecz zarazem „w całym tym rozwijającym
się dynamicznie procesie sekularyzacji i indywidualizacji informacyjnego przekazu plansza graficzna spełnia rolę wybitnie aktywną, nie zawsze dostatecznie przez teoretyków gutenbergowskiej
cywilizacji dostrzeganą i docenianą.”2 Grafika to
bowiem nie tylko inna technika, odrębny rodzaj
czy gatunek sztuki, lecz coś więcej – w tamtym
czasie swego rodzaju masowy, demokratyczny,
„foralny” w przeciwieństwie do „kanonicznego” model funkcjonowania artystycznego przekazu. Porębskiemu wtedy, w 1974 roku, chodziło nie tyle o podniesienie rangi sztuki graficznej,
ile o pokazanie, jakie przemiany ona zwiastowała i inicjowała dla całości więzi informacyjnej zespalającej nowożytną i nowoczesną europejską
zbiorowość cywilizacyjną. Znakomicie wyczulo-
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ny na zmiany zachodzące w świecie współczesnym Porębski pisał:
„Grafika, której świat zawdzięcza być może więcej niż tylko impuls technologiczny – pierwszego p o w i e l o n e g o m e c h a n i c z n i e przekazu, rozwijała się aż do tego momentu w cieniu
dyscyplin starszych od niej i bardziej dostojnych,
składających się na kanoniczną trójcę monumentalnej architektury, rzeźby i malarstwa. I dopiero w chwili, kiedy wielorakie potomstwo tejże
grafiki – druk, fotografia, film, telewizja zdecydowanie przejęły władzę nad naszymi oczyma
i wyobraźnią, rola samej grafiki ukazać się nam
może od zupełnie nowej, nieoczekiwanej strony,
a pytanie o jej perspektywy zyskać nową, wcale interesującą wymowę. Być może bowiem jej to
właśnie dane będzie stać się pośrednikiem pomiędzy tym wszystkim co było, a tym co jest i będzie. Pośrednikiem, który w świecie – jaki sam
stworzył – nieograniczonej multiplikacji przekazów, standaryzacji środków i homogenizacji zasięgów, zachowuje przecież cechy indywidualnej
i osobistej interwencji, nie ograniczonej względami organizacyjno-komercyjnymi”.3

Odsuńmy na razie pokusę sprawdzania, na ile te
słowa, pisane w początku lat 70. minionego wieku
pod wrażeniem mcluhanowskiej wizji „globalnej
wioski”, rządzonej przez środki masowego przekazu, głównie telewizję, okazały czy też nie okazały się prorocze.
Skupmy się na jednym aspekcie grafiki, stanowiącym jej istotę i odróżniającym ją od innych, „bardziej dostojnych” dziedzin sztuk wizualnych – multiplikacji, reprodukowalności obrazów. Od czasów
swojego powstania grafika, i długo tylko ona, powielała obrazy. To było źródłem jej siły – jej nośności informacyjnej, roli kulturowej, znaczenia
społecznego i ekonomicznego. Zarazem jednak
obniżało jej rangę, eliminowało z domeny „sztuki
wysokiej”. Albowiem tylko unikalność, niepowtarzalność była źródłem „aury” dzieła (aczkolwiek
trzeba zauważyć, że twórca pojęcia, Walter Benjamin dostrzegał możliwość „auratycznego” charakteru dzieła powielanego mechanicznie4). Historia sztuki skłonna była patrzeć na grafikę jako
na dyscyplinę w takim czy innym sensie pomocniczą – rejestrującą, kompletującą, propagującą
i zachowującą inwencje i motywy, które pełnię

3
Jw., s. 8.
4
Walter Benjamin, Dzieło sztuki w dobie
reprodukcji technicznej (1936), przekł.

Janusz Sikorski, Poznań 1975, s. 80 nn.

5
Porębski, op. cit., s. 5.
6
Georges Didi-Huberman,
La ressemblance par contact.
Archeologie, anachronisme
et modernite de l’impreinte,

Paris 2008, s. 22.
7
Mówiła o tym na panelu zorganizowanym
z okazji Triennale prof. Ewa Walawska;
por. jej tekst w tym numerze „Aspiracji”,
s. 2–6.
8
Benjamin, op. cit., s. 69.

swego artystycznego wyrazu i znaczenia osiągały gdzie indziej, w unikatowych kreacjach malarskich czy rzeźbiarskich.5
Drogie historii sztuki od czasów Giorgio Vasariego wartości „oryginału” czy „autentyczności”
nie miały wobec grafiki zastosowania. Podobnie jak nie miały zastosowania fundamentalne
dla nowożytnej teorii sztuki pojęcia „wiedzy”
i „inwencji”. Ars sine scientia nihil est – to podstawowe przekonanie, na którym ufundowana
jest nowożytna myśl o sztuce. Powielanie mogło
być zaledwie kwestią rękodzielniczej umiejętności, nie było „rzeczą umysłu”. Na dawnych grafikach widnieje rozgraniczenie: invenit i delineavit. To rozgraniczenie między inwencją, czyli
sztuką, a jej techniczną reprodukcją – czyli zaledwie rzemiosłem.
Georges Didi-Huberman, jeden z autorów gwałtownie rewidujących paradygmaty badań nad
sztuką zauważa, że w grę wchodził tu jeszcze bardzo stary podział na sztuki wolne i mechaniczne.
Wyłącznie te pierwsze dają gwarancję autentyczności, unikalności, kreacyjności. Drugie sytuują
się po stronie seryjności, powielania, charakte-

Wa yn e C r o t h e r s, L u dzk i ma ne k in 42, 2007
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ru nie-artystycznego, mechanicznego właśnie.6
Stąd walka grafików – czasem wieńczona powodzeniem, jak w czasach popierającego rzemiosła
Colberta7 – o nobilitację ich profesji. Waga i cena
przywiązywane do hierarchicznej kolejności odbitek, ograniczanie ich ilości, wszelkie epreuves
d’artiste, wreszcie prowadzone od czasów Williama Hogartha zabiegi o ustanowienie praw autorskich grafików, świadczą o potrzebie włączenia
grafiki w obszar owych prestiżowych pojęć „oryginału” i „autentyczności”.
Zmieniający się przez wieki kontekst teoretyczny
i technologiczny oczywiście zasadniczo zmieniał
sens i wartość podstawowej dla grafiki zdolności
i powinności multiplikacji. Grafika dała impuls wynalazkowi druku, ale była od niego powolniejsza,
żmudniejsza, zwłaszcza wtedy, gdy aspirowała
do artyzmu. Dopiero o wiele prostsza technologia, jaką była litografia, „dała grafice możliwość
wypuszczania swych wyrobów na rynek nie tylko
masowo (jak przedtem), lecz codziennie w nowej
postaci (…). Zaczęła sekundować drukowi” – pisze w klasycznym tekście Dzieło sztuki w dobie
reprodukcji technicznej Walter Benjamin – „Jednakowoż na tym etapie nadążania za drukiem,
za kilkadziesiąt lat po wynalezieniu druku kamiennego, została wyprzedzona przez fotografię. Fotografia po raz pierwszy w procesie reprodukcji
obrazu odciążyła ręce od najważniejszych artystycznych powinności, które odtąd przypadły
w udziale tylko oku współpracującemu z obiektywem. Ponieważ oko szybciej chwyta niż ręka rysuje, proces obrazowej reprodukcji został niezmiernie przyspieszony, do tego stopnia, że mógł już
nadążyć za językiem mówionym.”8
Fotografia istotnie „odciążyła ręce”, ale oznaczało to, iż obraz powstawał i był powielany całkowicie mechanicznie. Zagrożona grafika bro-

J an S z m at l oc h , K al en dar z ś l ą s k i I , 2 0 0 5
ak w af or t a, 19 x 2 6
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Te o d o r D ur s ki, Ekle ipsis, 2006
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niła się nie przez upodobnienie do konkurencji,
lecz jej zaprzeczenie. Zaczęła zatem wydobywać, podkreślać, eksponować właśnie swój rękodzielniczy, warsztatowy charakter. Z drugiej
strony – zaprzeczać swemu charakterowi medium funkcjonującego w szerokim, popularnym
obiegu, bo tu sprawniejsze były nowe techniki.
Stąd tak typowy dla przełomu XIX i XX wieku,
a żywiony potem długo, kult „warsztatu” i „narzędzia”. Chodziło o dowiedzenie, potwierdzenie, umocnienie artyzmu.
Techniczna maestria, wyrafinowane efekty warsztatowe lub przeciwnie – gra surowością prymitywu,
wysmakowane inwencje technologiczne, wyszukane papiery, nieliczne nakłady, „autorskie” odbitki sygnowane przez peintre-graveur – wszystko
to miało uchronić grafikę przed roztopieniem się
wśród wciąż nowych, zmechanizowanych technik
reprodukcyjnych, uczynić z niej „sztukę dla sztuki”, funkcjonującą wyłącznie w obiegu artystycznym. Adresowane do znawców i kolekcjonerów
luksusowe teki, rzadkie i kosztowne odbitki dzięki swej wysokiej klasie artystycznej zbliżały grafikę do unikatowych, „auratycznych” dzieł sztu-

R a n k o Tő r l e s Č e r i ć , Pr ome t e u sz I, 2006/07
l i n o r yt , t e c h n i k a m ie sza na , 71x98,5x8
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ki. Wtedy zresztą dokonało się rozejście dróg
i zmiana obiegów grafiki „warsztatowej”, „artystycznej” i „użytkowej”, na którą scedowano dawne „foralne”, utylitarne funkcje. Później, już około połowy XX wieku grafika – na co wskazywał
Mieczysław Porębski – próbowała utworzyć „coś
w rodzaju »wspólnego frontu« z malarstwem, separowana zarówno od służebności środków masowego przekazu, jak i od tradycyjnych wzorów
graficznego rzemiosła”.9 Sprzymierzeńcem okazała się tu technika sitodruku, pozwalająca na
nieograniczone wielkością płyty formaty, kładzenie dużych plam koloru, sięganie po efekty „malarskie”, zwykle uważane za przeciwne „graficznym”. Upodobnione do malarstwa odbitki-obrazy
funkcjonowały w obiegu muzealno-galeryjnym,
ugruntowując, zdawałoby się ostatecznie, „artystyczny” status grafiki.
Wszystkie te podziały i problemy obecnie wydają się nieaktualne czy wręcz anachroniczne wobec rewolucji przyniesionej przez media elektroniczne. Coraz doskonalsze graficzne programy
komputerowe pozwalają na osiąganie każdego
praktycznie efektu bez udziału jakiejkolwiek materii, bez techniki i tworzywa, bez fizycznego dotyku, bez owego bogatego w treści impresso, bez

sucha gła, akwatinta (kolorowa akwafor ta), 50x60
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matrycy wraz z jej rozrodczymi konotacjami, bez
udziału zmitologizowanej „ręki artysty”. Co więcej, komputerowy obraz może, ale nie musi zostać
zmaterializowany. Nie musi być wydrukiem. Może
zachować tylko swą zjawiskową, wirtualną postać. Jakby nie patrzyć na grafikę komputerową,
nie jest ona nową technologią, lecz czymś istotowo, fundamentalnie odmiennym, choć czasem wytwarzającym podobne efekty czy dołączanym do
repertuaru tradycyjnych technik warsztatowych.
„W dobie mediów digitalnych – pisze Hans Belting – mówienie o medium-nośniku wydaje się
już nieadekwatne. W przypadku medium, które samo stało się bezcielesne, odpada fizyczna
łączność obrazu i medium, która – jak to miało
miejsce jeszcze w fotograficznej odbitce – stanowiła regułę mediów analogowych. Co najmniej
jest ona przysłonięta przez różnice między aparatem produkcji (»black box« komputera) i aparatem percepcji (monitorem). Digitalne obrazy są
w sposób niewidzialny zmagazynowane w zbiorze danych. Zawsze gdy się pojawiają, odnoszą
się do matrycy nie będącej już obrazem. Ich poszerzoną w ten sposób medialność cechuje jednak
zarazem nieciągłość, nieprzejrzystość, »dyskretność« (w języku techniki) (…). Obrazy są generowane w hipermedium, którego abstrakcyjne informacje w podobnym stopniu odróżniają się od
wszelkiego rodzaju mediów, w jakich dzisiejsze
banki danych różnią się od fizycznych produktów
kultury przemysłowej. Pozostaje jedynie pytanie,
czy może istnieć historyczne pojęcie medium, które uwzględnia także media digitalne. Możliwość
taka jest negowana przez wielu teoretyków kul-
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ich widzów, przynajmniej odnośnie do ich aktów
percepcji, która zmieniła się zarówno w sensie generalnym, jak i szczególnym sensie doświadczania obrazu”.11
Antropologia obrazu proponowana przez Hansa
Beltinga pozwala zatem na spojrzenie na obrazy
ponad podziałami na „tradycyjne” i „nowe” media, na obrazy materialnie istniejące i wirtualne,
na wykonane ręcznie lub dzięki środkom technicznym. Unieważnia pojęcia „oryginału” i „reprodukcji”. Jest to jednak raczej propozycja badawcza, niż wskazówka dla samej sztuki.
Ta zaś zdaje się niepewna swego statusu i strategii dalszego działania. Czy bronić wielkiej tradycji warsztatowej czy maksymalnie wyzyskać to
wszystko, co dają nowe techniki obrazotwórcze?
tury digitalnej, którzy odrzucają jakiekolwiek porównanie z dotychczasowymi mediami”.10
Nie miejsce tu na – skądinąd interesującą – dyskusję czy dekonstrukcję i dematerializację obrazu zapoczątkowała technologia digitalna, czy
też awangardy artystyczne XX wieku, a także
mass-media. Dla antropologii obrazu – upraszczając maksymalnie koncepcję Beltinga i próbując odnieść ją do problemów grafiki – istotne jest

An d r z ej Węcław s ki, Alf abe t znakó w X I V, 2 0 0 8
dr uk cyfr o w y, akw af or t a, 119x 77

stwierdzenie, że obrazy pod wpływem nowych
mediów straciły swoje miejsce, o którym wiemy,
że były kiedyś na nim obecne. „Obrazy powracają teraz często jako swoje własne odbicia-obrazy pozbawione – wtedy, gdy są zmagazynowane
w aparatach – swojej pierwotnej fizycznej medialności. Wywołujemy je po to, by je sobie przypomnieć i zaprezentować w nowych mediach. (…)
Skazane są na nowe modi reprezentacji. Techniczna reprodukowalność, którą W. Benjamin odróżnił
od muzealnej obecności, stanowiła w tym procesie tylko pierwszą fazę. Techniczne obrazy przesunęły stosunek między artefaktem a wyobraźnią
na korzyść wyobraźni i przyczyniły się do powstania płynnych granic z mentalnymi obrazami swo-

D i a n e V i c t o r, W ym a r łe w ie r z e nia gr yf a , 2008
wk l ę sł o d r u k , 8 6 x 117

Próbować godzić jedno z drugim? A może to pozorny dylemat?
Zazwyczaj sądzi się, że sztuka danego czasu „odpowiada” wynalazkom technicznym swojej epoki,
reaguje na nie, wykorzystuje do swoich celów, co
szczególnie widoczne jest w sztuce XIX i XX wieku. Grafika komputerowa jest właśnie wykorzystaniem ofiarowywanej aktualnie nowej techniki
i byłoby niezrozumiałe, gdyby jej nie wykorzystano. Niemniej nietrudno tu o nostalgię za wszystkimi zmysłowymi doznaniami, jakich dostarczała

dawna grafika – za dotykiem papieru, namacalnością odcisku, zgrzytem rylca, zapachem farby… Za zwiewnością kreski suchej igły, niezliczonymi niuansami szarości mezzotinty, aksamitną
czernią akwatinty, za ginącymi „stanami”, za niemal niedostrzegalnymi różnicami między odbitkami, za tym wszystkim, co jest niepochwytnym
dziełem przypadku czy śladem działania ręki. Za
aurą, którą (zapomnijmy Benjamina) grafika przecież emanowała. Za, mówiąc może zbyt patetycznie – rzeczywistą obecnością.12
Czy wraz za zapowiadanym i chyba nieuniknionym zmierzchem epoki Gutenberga, epoki druku
wypieranego przez technologie digitalne należy
oczekiwać także schyłku grafiki, która jest wszak
drukiem? „Zderzenie cywilizacji” wywołane jako
temat dyskusji z okazji Triennale Grafiki IMPRINT
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2008* można rozumieć nie tylko w tym znaczeniu, jakie nadała mu znana książka Samuela
Huntingtona Zderzenie cywilizacji i nowy kształt
ładu światowego. To również zderzenie cywilizacji druku z cywilizacją komputera, niosącą – parafrazując Huntingtona – nowy kształt ładu
wizualnego.
Rodzi się wiele pytań. Czy „grafika komputerowa” to tylko nowa technika, czy też odprysk fundamentalnych przekształceń otaczającej nas wizualności? Czy zaś „grafika warsztatowa” to
tylko piękny i szlachetny, ale zamknięty rozdział
sztuki? Czy należy bronić tradycji i tradycyjnego warsztatu? Czy może, nawiązując właśnie do
głębokich znaczeń pojęcia „imprint”13, otworzyć
się na wszelkie działania, będące odciskiem, odbiciem, śladem? Podążając za etymologią, zoba-

* Prezentowany tekst został wygłoszony 7 listopada 2008 r. podczas panelu filozoficznego
„Zderzenia cywilizacji”, towarzyszącego I Międzynarodowemu Triennale Sztuk Graficznych
im. Tadeusza Kulisiewicza w Warszawie IMPRINT
2008.

Maria Poprzęcka - historyk sztuki, profesor
doktor habilitowany, wieloletnia dyrektor
Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego, prezes Stowarzyszenia Historyków
Sztuki od 1998 r. Należy do Polskiej Akademii
Umiejętności. W 2003 została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za
wybitne zasługi w pracy naukowej i dydaktycznej. Zajmuje się głównie malarstwem XIX wieku,
usytuowanym w szerokim kontekście krytycznym
i teoretycznym. W pracy naukowej istotne są
dla niej zagadnienia metodologiczne i aksjologiczne, zwłaszcza wynikające z badań nad
sztuką nowoczesną. Jest organizatorką konferencji metodologicznych w Nieborowie. Należała
do Rady Programowej i Rady Muzeum mającego
powstać Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie.
Autorka wielu książek, ostatnio O złej sztuce
(1998), Pochwała malarstwa (2000), Galeria. Sztuka
patrzenia (2003).

12
W metafizycznym rozumieniu George’a
Steinera, Rzeczywiste obecności,
przekł. Ola Kubińska, Gdańsk 1997.
13
W jak szerokiej perspektywie można
rozpatrywać pojęcie „imprint” por. Hans
Belting, In search of Christ’s body.
Image or imprint?, [w:] H.L. Kessler,

G. Wolf (red.), The Holy Face
and the paradox of representation,

Bologna 1998, s. 1 nn.

czyć źródło grafiki w „imprimo”, którego zaranie,
jako techniki skrajnie prymitywnej, ginie w pomroce dziejów? Ujrzeć jej początek nie w ksylograficznych klockach, lecz w tajemniczych odbiciach
dłoni na ścianach paleolitycznych jaskiń, w odciskach stóp, w utrwalonych śladach ciała, co czyniłoby ją wyrazem pierwotnych ludzkich działań
i potrzeb?
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Jury I Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. T. Kulisiewicza IMPRINT w składzie: Maksymilian Celeda, Mikael Kihlman, prof.
Akira Kurosaki, prof. Jan Pamuła,
prof. Maria Poprzęcka, prof. Stanisław Wieczorek, Boris Żutowski,
przyznało następujące nagrody:

P e t er F or d
W i adom oś ć t ek s t o w a – Z a g ub i o n e l i s t y
E w a Wa l a w s k a

Aspiracje

14

Grand Prix
Kanako Murakami (Japonia)
Mary, 2008
litografia, drzeworyt

Na r c yz I
Henr yk Kr ólikowski
Bez t ytułu

Pierwsza nagroda
Peter Ford (Wielka Brytania)
Wiadomość tekstowa
– Zagubione listy, 2007
drzeworyt, akwaforta
na papierze czerpanym
Druga nagroda
Ewa Walawska (Polska)
Narcyz I, 2005
serigrafia
L e sz e k H o ł d a n o wi c z

Trzecia nagroda
Henryk Królikowski (Polska)
Bez tytułu, 2006
linoryt

Tr yp t yk p o z i o my ( A , B , C )

I n Hee B an g
W kos z u l i – V

Nagroda Fundacji
im. T. Kulisiewicza
Kasia Kijek (Polska)
Fleisch, 2007
animacja
Wyróżnienie
In Hee Bang (Korea Płd.)
W koszuli – V, 2007
druk cyfrowy, kolografia

K a s i a Kij e k
Fl e i sc h

Wyróżnienie
Stanisław Bałdyga (Polska)
Przestrzenie IX. Mój kosmos,
2006
linoryt
Wyróżnienie
Leszek Hołdanowicz (Polska)
Tryptyk poziomy (A,B,C), 2005
sitodruk
Wyróżnienie
Tomasz Winiarski (Polska)
Perpetuum mobile XI, 2008
linoryt, mezzotinta

St a nisła w Ba łdy ga ,
Pr z e s tr z e nie IX , M ój k osmos
Tom as z W i n i ar s ki
P er p e t u u m m obi l e XI

Jan Kreczmar
aKtOr
peDaGOG
reKtOr

Jan Kreczmar

O zagrożeniu
sztuki aktorskiej
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Zastanówmy się nad sytuacją aktora w teatrze,
a może nawet szerzej, nad rolą aktorstwa we
współczesnej sztuce teatralnej. Rzecz różnie się
układa. U nas coraz częściej przeczytać można
opinię, że nowoczesny teatr charakteryzuje się
dominacją reżysera-inscenizatora, jako głównego twórcy dzieła teatralnego. Według niektórych
ma to być nawet miernikiem nowoczesności. Nie
wiem czy tak jest istotnie, ale gdyby tak było, dostrzegałbym w tym poważne zagrożenie dla sztuki aktorskiej.
W dziele zbiorowym, jakim niewątpliwie jest
(i być musi) przedstawienie teatralne, dominują
najsilniejsze indywidualności, największe talenty i nie wychodzi dziełu temu na zdrowie aprioryczne wyznaczanie dominacji tego czy innego
współtwórcy. Daleki jestem od cofania sztuki reżyserskiej do roli służby porządkowej w przedstawieniu, nie interesowałby jednak mnie mój zawód,
gdybym miał być jedynie marionetką czy też mniej
lub więcej doskonałym instrumentem w ręku inscenizatora. Doceniam w pełni wielką wagę reżyserii
nowoczesnej. Sztuka ta przeszła w naszym stuleciu piękną ewolucję i rozwojem swoim zapewniła
sobie wielkie znaczenie w teatrze. Dobro teatru
wymaga jednak, aby została zachowana pewna
równowaga pomiędzy reżyserią i aktorstwem. Zły
jest teatr, w którym nie rozwija się myśl inscenizacyjna, w którym nawet największe kreacje aktorskie nie służą jednemu wspólnemu celowi, wyznaczonemu przez twórczego reżysera. Ale również
zły jest teatr, w którym nie zawsze dość fascynująca indywidualność reżysera niszczy indywidualności aktorskie, nie pozwala się rozwinąć aktorskim
kreacjom i ogranicza aktora do roli marionetki
czy bezdusznego instrumentu. (…)
„Gwiazdorstwo” reżyserskie rodzi zło, które nazywam „koncepcjonizmem”. Jest to wymyślanie „nowatorskiej” koncepcji przedstawienia za wszelką cenę. Gdy opinia publiczna, prasa interesują
się w teatrze jedynie tym, jaki kształt nada przedstawieniu inscenizator ze scenografem, wówczas
wśród reżyserów powstaje choroba „koncepcjonizmu”. Dbają oni wtedy jedynie o możliwie efektowne przekazanie swojej koncepcji, lekceważąc
i tłumiąc po drodze wszystko, co mogłoby pociągnąć uwagę widza w inną stronę. Choroba ta
niszczy sztukę aktorską i co za tym idzie, znakomicie osłabia zainteresowanie nią widowni. Aktor, schodząc do roli instrumentu czy marionetki,
przestaje budzić zainteresowanie: nie jest już a r t y s t ą , jest tylko w y k o n a w c ą . Zresztą, jeśli
widz uwierzy, że w przedstawieniu ważne jest tylko rozwiązanie zadania inscenizacyjno-scenograficznego, to ostatecznie co go obchodzi, jak tam
aktor gra – może grać jakkolwiek, byleby nie wykraczał przeciw koncepcji, nie psuł ogólnej kompozycji. Jest to poważne niebezpieczeństwo dla
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sztuki aktorskiej. Zagraża jej rozwojowi. (…)
Nie chciałbym być pomówiony o wrogość wobec
nowoczesności, ale nie mam wiary w to, że ciągłe
jej postulowanie uczyni naszą sztukę bardziej nowoczesną. Sądzę, że w aktorstwie z prawdziwą
nowoczesnością (nie modą, tylko nowoczesnością) rzecz ma się podobnie jak ze wzruszeniem:
gdy go szukać – ucieka, gdy je wymuszać – ginie.
Nowoczesność to świeżość artystyczna, to wynalazczość, to odkrywanie nowych prawd, nowych
środków wyrazu. Najtrudniej jest być nowoczesnym aktorom wzrastającym pod ciążeniem silnych tradycji, gdyż mimo woli przejmują oni środki swoich wielkich poprzedników, wzorując się na
nich. W ten sposób czerpią soki nie z życia, ale
z teatru, ze sceny. A teatr potrzebuje ciągłej konfrontacji z życiem i z niego musi czerpać soki.
Aktor winien szukać środków wyrazu nie na scenach, ale w życiu: na ulicy, w domu, w urzędach,
w tramwajach, w lokalach publicznych, w bibliotekach, w muzeach, nawet w lekturze, nawet we
własnych snach i marzeniach, ale nie na scenach,
nie u swoich kolegów czy nawet u swoich wielkich
poprzedników. Od nich może się uczyć metody
pracy, u nich podpatrywać sposoby, od nich uczyć
się technik – ale reakcje, środki wyrazu musi zdobywać własne: czerpać je z życia i z własnej wyobraźni. Wtedy jest nowoczesny i – niech o tym
nie myśli. Nowoczesności się nie poszukuje i nie
zdobywa; nowoczesnym się jest, jeśli oczyści się
swój warsztat ze sztamp, z wtórnych naleciałości,
z manierycznych nawyków. To myślę o „nowoczesności” w aktorstwie. Poza tym istnieje dobre lub
złe aktorstwo. Prawdziwie dobry aktor nie może
być nienowoczesny.

Jan Kreczmar (1908-1972) - aktor, reżyser
teatralny. Jednocześnie ze studiami aktorskimi podjął studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim. Przed wojną aktor
teatrów: Miejskich w Wilnie, Polskiego
w Poznaniu, Towarzystwa Krzewienia Kultury
Teatralnej w Warszawie. W latach 1933-35 był
słuchaczem Wydziału Sztuki Reżyserskiej
PIST-u. Uczestniczył aktywnie w konspiracyjnym życiu kulturalnym. Był członkiem Tajnej
Rady Teatralnej, wykładowcą konspiracyjnego
PIST-u, brał udział w tajnych przedstawieniach. W latach 1946-63 należał do zespołu
Teatru Polskiego w Warszawie. Od 1963 do
końca życia był aktorem Teatru Współczesnego. Prowadził szeroką działalność pedagogiczną: w latach 1945-46 był wykładowcą
PIST-u, potem w PWST w Warszawie (od 1955
z tytułem profesora zwyczajnego). W latach
1947-49 był zastępcą dyrektora tej uczelni,
w latach 1949-55 oraz 1956-67 jej rektorem.

Od poznania
do fascynacji*
100 lat temu – 6 maja 1908 roku – urodził się
Jan Kreczmar. Aktor, pedagog, rektor. Pracy
pedagogicznej poświęcił blisko 30 lat – poza
krótkim epizodem w Miejskiej Szkole Dramatycznej, zawsze była to praca w uczelni, która dzisiaj
nosi nazwę Akademia Teatralna: od okupacyjnego tajnego PIST-u poczynając, przez PWST
w Warszawie z siedzibą w Łodzi, potem w warszawskiej szkole teatralnej. W tej samej, naszej
szkole najdłużej, bo przez 16 lat sprawował
funkcję rektora. Już te dwa wątki w życiorysie
Jana Kreczmara nakładają oczywisty obowiązek
na Akademię Teatralną – obowiązek przypomnienia artysty teatru i nauczyciela.
Wychowywany w atmosferze szacunku dla teatru – więcej: w kulcie dla teatru, nie mogłem
nie znać wybitnego aktora czasów mojej młodości. Widziałem wielkie role Jana Kreczmara. Najpierw był chyba Jan Kazimierz w Mazepie 50 lat
temu. Potem Król Lear, Stańczyk w Weselu, Horsztyński na scenie Teatru Klasycznego. Była (to już
po roku 1965) zaskakująca odmiennością od
wcześniejszych rola George’a w Kto się boi Wirginii Woolf, kreacje w Dwóch teatrach, Cocktail-party. Był jeszcze fakt szczególny – ważny dla tych,
którym bliskim był teatr młody, poszukujący: głos
Kreczmara o Jerzym Grotowskim. I tak by pozostało – pamięć niezwykłych ról wybitnego artysty
teatru, szacunek za otwartość na poszukiwania,
na to co nowe.

*Fragment wystąpienia prof. Lecha Śliwonika, rektora Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie, podczas konferencji „Twórca
czy instrument” w ramach „Dni Jana Kreczmara”(12-13 maja 2008 r.).

Lech Śliwonik - teatrolog, profesor Akademii
Teatralnej, a w latach 2002-2008 jej rektor.
Jest badaczem i znawcą polskiego teatru studenckiego, teatrualternatywnego, teatruamatorskiego. Juror Łódzkich Spotkań Teatralnych,
Wrocławskich Spotkań Teatralnych Jednego
Autora (WROSTJA), Ogólnopolskiego Konkursu
Recytatorskiego. Był przewodniczącym jury
I edycji konkursu debiutów „Nowe Sytuacje” na
festiwalu MALTA w Poznaniu (2006). Przygotował
i prowadził konferencję „Twórca czy instrument”, zorganizowaną w setną rocznicę urodzin
Jana Kreczmara.

Nie zawiedzie cię technika
Mogę o sobie powiedzieć: ostatni z pierwszych
uczniów Profesora Jana Kreczmara. Należałem
do tej grupy, z którą zajęcia były jego pierwszą
pracą pedagogiczną. Z tej grupy już tylko ja
poruszam się po tym świecie.
Rok 1943, podziemny Państwowy Instytut Sztuki Teatralnej. Pamiętam naszą radość, kiedy Ciocia Jadzia – czyli Pani Jadwiga Turowicz, która
z upoważnienia Zelwerowicza zarządzała konspiracyjnym Instytutem – powiedziała, że pozyskaliśmy nowego profesora i że będzie nim Jan Kreczmar. Zapanowała euforia – oto jako pedagog
przychodzi nareszcie ktoś młody. Mieliśmy bardzo ciekawy zestaw profesorów: Maria i Edmund
Wiercińscy, Stanisław Daczyński, Janusz Warnecki – przedwojenna czołówka polskiego teatru. Ich
wiek oscylował około pięćdziesiątki, więc dla nas
to byli niemal starcy. W porównaniu z nimi Kreczmar był młodzieńcem – miał 35 lat.
W mieszkaniu naszej koleżanki, Zofii Mrozowskiej odbyło się pierwsze spotkanie. Znaliśmy
go z przedwojennych filmów – jak Strachy – ale
przede wszystkim z Teatru Polskiego, zwłaszcza
z roli Cara w Maskaradzie Iwaszkiewicza, w której grał z Jadwigą Smosarską. Znaliśmy i dlatego
wiele sobie obiecywaliśmy po tym kontakcie. Przyszedł świetnie ubrany, w jasnej, sportowej marynarce i zaczął koleżeńską rozmowę. Gdy podał
tytuł sztuki, nad którą będziemy pracować, trochę
nam przeszedł początkowy entuzjazm: Arlekin
w szkółce miłości Marivaux – to zabrzmiało niezbyt zachęcająco. Ale profesor zaczął od ćwiczeń
fizycznych. I wtedy padło nazwisko – Meyerhold.
Kreczmar wyjaśnił, że chciałby w nas zaszczepić biomechanikę, bo ona bardzo aktora otwiera.
Wszystko robiliśmy w ruchu. Teksty, chociaż ładne, wydawały nam się mało atrakcyjne, ale on je
ożywiał wprowadzając jakieś ćwiczenia fizyczne – czołganie się, granie w piłkę. Umiał do nas
trafić przede wszystkim właśnie dlatego, że zaczął naukę od innej strony niż wszyscy, od strony
działań. Bo myśmy byli dotychczas przygotowani
do wydobywania z siebie uczuć. To znaczy – żeby
wszystko mocno przeżywać, a im kto głośniej krzyczał i „dawał bebechów”, tym był lepszy. To był
w istocie teatr dziewiętnastowieczny. Muszę zastrzec: nie krytykuję swoich profesorów, którym
wiele zawdzięczam, jednak na tym tle Kreczmar
był dzisiejszym Grzegorzem Jarzyną. Zobaczyliśmy po kilku spotkaniach, że ten sposób uczenia
daje świetne rezultaty. Ja sam po sobie poznałem
jak bardzo się rozluźniłem, otworzyłem.
Spodobał nam się bardzo – oczywiście, szczególnie dziewczynom, które wszystkie się w nim zakochały. Był nauczycielem, ale także kolegą, bo
przy pierwszej sposobności zaproponował wypicie bruderszaftu. Opowiadał nam o teatrze – jednak nie od tej strony, co Wierciński, który mówił
o świątyni, o chramie, w którym odbywają się mi-
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Nie przepuszczałem, że po długim czasie – po 30
latach od jego odejścia, niejako powrócę do Jana
Kreczmara; że poznam go z innej strony. Byłem
świeżo upieczonym rektorem, gdy postanowiliśmy
wydaniem książki uczcić jubileusz prof. Andrzeja
Łapickiego. Musiałem poznać jego pedagogiczny życiorys – sięgnąłem do archiwalnych materiałów i znalazłem… kartę sprzed pół wieku. Na
niej tekst aktu przyrzeczenia służbowego, złożonego (w dniu 28 września 1953 roku) przez podejmującego pracę w PWST Andrzeja Łapickiego,
przed ówczesnym rektorem Janem Kreczmarem.
Nie mogę nie przytoczyć najważniejszych fragmentów tego dokumentu. „Przyrzekam uroczyście
w wykonywaniu swych obowiązków służbowych,
szczególnie w zakresie wychowywania i nauczania młodzieży, przyczyniać się ze wszystkich sił
do ugruntowania wolności, niepodległości i potęgi demokratycznego państwa polskiego, któremu wierności zawsze dochowam, strzec niezłomnie przepisów prawa, mając wszystkich obywateli
w równym poszanowaniu (…) obowiązki swojego stanowiska wypełniać gorliwie i sumiennie (…)
w postępowaniu kierować się zasadami godności,
uczciwości i sprawiedliwości społecznej.”
Rok 1953. Ukazał się wówczas dekret zobowiązujący osoby duchowne, zajmujące stanowiska kościelne do składania ślubowania na wierność PRL.
W listopadzie Episkopat Polski został zmuszony
do złożenia takiego ślubowania. A w PWST – zdania o wolności, demokratycznym państwie, o godności… Objawił mi się niezwykły człowiek, który
w czarnym czasie chciał ocalić jasną, moralną postawę obywatela i pedagoga.
Przyszła przemożna chęć poznania, która – im
dokładniej poznawałem – przemieniała się w rodzaj fascynacji. Chciałbym, aby udzieliła się ona
pedagogom i studentom naszej Akademii. Sam nie
podołam temu zadaniu, poprosiłem więc o wsparcie wybitnych uczniów Jana Kreczmara; chcę też
przypomnieć kilka jego – wcale nie przebrzmiałych – myśli oraz refleksji o Kreczmarowskiej metodzie kształcenia, zapisanych przez następcę na
fotelu rektora – Tadeusza Łomnickiego.
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steria. Kreczmar był konkretny, nazywał rzeczy
i sprawy po imieniu. Myślę, że to mi po nim zostało. Została również na trwałe pewna zasada, maksyma. „Jeżeli wejdziesz na scenę i spęta
cię trema, nie będziesz wiedział o co chodzi, nie
będziesz widział – jedno cię tylko może uratować: technika. Jeżeli będziesz miał rolę zrobioną
technicznie, to zaczniesz grać i po pewnym czasie rozluźnisz się, staniesz się sobą”. Rzeczywiście – udało mi się kilka razy w życiu potwierdzić
prawdziwość tej maksymy. Bo jeśli się umie grać,
czyli jak powiedział Bogusławski: stosować właściwe miny do właściwych słów, to istotnie można uratować się przed klęską, która wcześniej czy
później czyha na każdego.
Jeszcze parę zdań o innym wątku życia Jana
Kreczmara w tamtych latach. Nie grał w jawnych
teatrach – jak to robiło niemało aktorów, pracował w kawiarni Elny Gistedt. Ta popularna śpiewaczka operetkowa miała szwedzkie obywatelstwo, dzięki czemu w czasie okupacji mogła
dużo dobrego zrobić, bardzo zaangażowała się
w działania podziemia. Jej kawiarnia znajdowała
się przy Nowym Świecie, pomiędzy ulicami Foksal
i Smolną, na pierwszym piętrze. Kreczmar był tam
barmanem. Nic dziwnego, że właśnie u Elny Gistedt wydałem bankiet, gdy wykonując czyn patriotyczny zdołałem opylić wagon niemieckiego
cementu, za co dostałem swoją „dolę”. Uczestniczyła w bankiecie Zofia Mrozowska i jej ówczesny mąż Staszek Bugajski, ja z moją dziewczyną.
Kreczmar kazał nakryć zamówiony stolik i uzupełniał opróżnione kieliszki. To było dosyć męczące,
bo gdy zbliżał się z butelką – zrywaliśmy się na
równe nogi. On na to: siadajcie, siadajcie, potem
dosiadał się – było trochę gadu, gadu, wypijaliśmy toast, a barman szedł do swojej roboty. I to
się powtarzało kilka razy. Tak nam upływał wieczór, a kiedy zbliżaliśmy się do końca, kelnerka
wniosła koniak i oświadczyła: to od barmana.
Muszę powiedzieć, że bardzo byliśmy tym za-
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szczyceni, ale też bardzo dumni, że mamy profesora, który jest barmanem.
Kończę tą anegdotą, ale muszę raz jeszcze wrócić do tego, co powiedział Janek – bo tak chciał
by się do niego zwracać, byliśmy przecież po bruderszafcie: „Jak cię wszystko zawiedzie, nie zawiedzie cię technika.” To bardzo ważne i ważny
z tego wypływa wniosek: trzeba uczyć się, żeby
potem umieć grać.

Andrzej Łapicki - aktor teatralny i filmowy,
reżyser teatralny. Ukończył okupacyjny PIST.
W latach 1945-1948 aktor scen łódzkich, następnie przeniósł się do Warszawy, grał w teatrach:
Współczesnym, Dramatycznym, Narodowym i Polskim. Wykładowca w PWST w Warszawie, w latach
1981-87 i 1994-96 rektor tej uczelni, uprzednio
(1971-81) dziekan Wydziału Aktorskiego. W latach 1989-96 prezes ZASP. W latach 1996-1998
dyrektor Teatru Polskiego w Warszawie.

Obowiązywał dystans
Nie miałem takiego szczęścia, jak rektor Andrzej
Łapicki, który mógł całkiem swobodnie rozmawiać z profesorem Janem Kreczmarem, a nawet
mówić mu po imieniu. W trakcie pierwszego
roku studiów, gdy Kreczmar zwrócił się do mnie:
„Panie Ignacy, proszę zarecytować”, ośmieliłem się powiedzieć: „Panie Profesorze, przepraszam bardzo, ale koledzy mówią do mnie Inek”.
A on na to: „Świetnie, ale ja z panem nie będę się
pieścić…”. I tak został ustalony dystans. Bo moje
pokolenie dobrze pamięta, że między studentami
i nauczycielami – nie tylko profesorem Kreczmarem – obowiązywał dystans.
Profesor Andrzej Łapicki mówił o roku 1943, w mojej opowieści jesteśmy w 1949 roku. Początki naszej uczelni – Państwowej Wyższej Szkoły Aktorskiej. Początki bardzo biedne. Schodziło się w dół
po schodach, do ciasnych, ubogich pomieszczeń.
Teraz – dzięki ZASP-owi, blisko Teatru Polskiego,
na ścianie budynku przy ul. Kopernika, wisi mała
tabliczka. Informuje, że tu była Reduta, a także
pierwsza po wojnie szkoła aktorska; wymienione
są nazwiska profesorów.
Moje pierwsze spotkanie z profesorem Kreczmarem odbyło się na egzaminie wstępnym. W środku siedział potężny Aleksander Zelwerowicz, co
pewien czas podchodził do niego Kreczmar – coś

szeptał na ucho, słuchał, potakiwał, wydawał dyspozycje. Stanąłem przed komisją i wydukałem
fragment z Popiołów Żeromskiego – „Ogary poszły w las…”. Już po paru chwilach Zelwer, machając na mnie ręką, tubalnym głosem przerwał:
„Dosyć, dosyć, dziękujemy to wystarczy, jest pan
wolny”. Czyli egzamin miałem z głowy. Kiedy dochodziłem do drzwi, usłyszałem: „Olku, przepraszam cię bardzo, pozwoliłbyś panu Gogolewskiemu powiedzieć parę strof z Ody do młodości.”
A potem do mnie: „Proszę, proszę pana”. Zdenerwowany, odwróciłem się od drzwi i wypaliłem pierwsze słowa: „Młodości! Dodaj mi skrzydła!...” Zrobiła się cisza i pozwolili mi mówić.
Później „No, to bardzo dziękujemy” i tak zakończył się mój egzamin praktyczny. Przyszedłem za
parę dni, zdenerwowany czytałem nazwiska: Bacciarelli, Bratkowski. Był też Ignacy Gogolewski!
Zostaliśmy, jak tutaj siedzimy – już przeze mnie
wymienieni i jeszcze Romek Kłosowski, Witek Skaruch, Janina Traczykówna – dopuszczeni do egzaminu teoretycznego.
I zaczęło się. Potem, w pewnym momencie – cisza,
zawieszenie zajęć… Można wyobrazić sobie, co
za rozpacz młodych ludzi, którzy zdali egzamin,
pozbierali się, ćwiczyli, gimnastykowali i oto nagle
zawieszenie pracy szkoły! Nie będę opowiadał
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o tych perturbacjach, o relacjach między szkołą
warszawską a szkołą łódzką. Pewnie kiedyś ktoś
te zawiłości opisze: ja je tutaj pomijam.
Upłynął jakiś czas i dowiadujemy się, że nasza
uczelnia zostaje przeniesiona na ul. Reja; teraz
jest tam Teatr Ochoty. Tam wszystko zaczęło się
normalnie toczyć. Z tamtego miejsca pozostały różne wspomnienia. Na przykład profesor Jacek Woszczerowicz zabierał cały kurs, mówiąc:
„Idziemy na taras”, a do mnie zwracał się: „Pan
zostaje”. Woszczerowicz był trochę dziwny. To
było po pierwszym roku, schodziłem po schodach, Woszczerowicz zatrzymał się i usłyszałem:
„U mnie pan zdał, świetnie pan nosi buty z cholewami. Dziękuję.” Szkołą naprawdę kierował Jan
Kreczmar. Przejmował inicjatywę, bo Zelwerowicz był coraz słabszy, zapadał na różnego rodzaju dolegliwości. Momentem szczególnym było
przejście z ulicy Reja na Miodową. Czuliśmy się
jakbyśmy dostąpili niesłychanego zaszczytu, jakby nam oddano Zamek Królewski.
Profesor Jan Kreczmar – cóż można powiedzieć
o tym wybitnym człowieku? O pedagogu, który
postawił cezurę między przedwojennym PIST-em
a tym, co zaczęło się dziać na początku lat pięćdziesiątych? Przede wszystkim Kreczmarowi zależało, aby to była uczelnia humanistyczna na autentycznie wysokim poziomie. Przewidywał, że nie
wszyscy będziemy uprawiali zawód aktora czy reżysera. I rzeczywiście – wielu z nas zajmowało
potem stanowiska w kulturze, w administracji…
O tym, jak zmienił pojęcie wykształcenia w uczelni teatralnej, najwięcej i najpełniej powie przypomnienie listy przedmiotów i składu ekipy pedagogów zaproszonych przez Kreczmara. Maria
Dulęba uczyła gry aktorskiej, podobnie Zofia Małynicz, Janina Mieczyńska – tańca, Stanisława
Nowicka – kostiumologii. Janina Romanówna między innymi zajęła się problemem, który w późniejszym czasie demonstrował tutaj przed Kreczmarem Jerzy Grotowski – rezonatorami. Dotychczas
to odbywało się mniej więcej tak: „Synku, dziecko
ty moje. Coś ty taki spokojny, jak woda w miednicy? Ty graj z brzucha…”. Wracam do listy nauczycieli i przedmiotów. Irena Schillerowa – psychologia, Jan Białostocki – historia sztuki, Stanisław
Dąbrowski – historia sceny polskiej, Włodzimierz
Lwow – historia teatru i dramatu rosyjskiego (bez
tego przedmiotu nie można było wówczas zdać
na studia), Tadeusz Sivert – historia literatury polskiej, Jerzy Toeplitz – wiedza o filmie. No i wspaniali praktycy: Rena Tomaszewska – estetyka
mowy, Tadeusz Byrski – mówienie wierszem, Aleksander Michałowski – impostacja głosu, Jan Świderski – gra aktorska (repertuar współczesny),
Marian Wyrzykowski – mówienie wierszem, recytacja zbiorowa, Jacek Woszczerowicz – gra aktorska. Władysław Krasnowiecki pracował nad
dyplomem, również Jan Kreczmar (przygotował
Sen nocy letniej). Takich mieliśmy profesorów, takich Kreczmar angażował.
Wielokrotnie powtarzał, że zależy mu, aby po
czterech latach studiów szkołę opuszczał czło-
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wiek wykształcony. Czy mu się to udało? Odpowiem tak: Zelwerowicz dał uczelni mocne, głębokie fundamenty, Jan Kreczmar stworzył wspaniałą
budowlę do pierwszego piętra. Potem, naturalnie,
przyszli kontynuatorzy, wprowadzali do szkoły,
dzisiaj akademii, nowe pomysły i rozwiązania,
ale to Profesor Kreczmar stanowi niezwykłą kartę
naszej historii. Z wielką uwagą czytałem książkę
Krystyny Duniec Jan Kreczmar. Grał, jakby uczył.
Omówienie tej rozprawy przez Hannę Baltyn zawiera takie esencjonalne sformułowanie: „Ambicją książki o Janie Kreczmarze jest rekonstrukcja
autorytetu inteligenta, apologety obowiązku, powinności i odpowiedzialności. Przedstawienie etyki zawodowej aktora, którego role można czytać
jak tekst z jasnym przesłaniem. Odtworzenie etosu pedagoga uczącego sposobu myślenia, przekonującego, że nowoczesność aktora leży nie
w środkach wyrazu, lecz w nim samym jako człowieku, w jego kulturze i otwarciu na świat.”
Gdyby Jan Kreczmar żył dzisiaj, byłby „pod
prąd”. Ale na takich upartych warto patrzeć, od
takich się uczyć. Wielu obecnych na tym spotkaniu uczyło się od niego. Nie kryjąc wzruszenia,
powiem, że jesteśmy dumni. Wróciliśmy na chwilę
do naszej młodości, do tych pryszczatych, zagubionych chłopaków, którzy przyjechali z prowincji – z Białej Podlaskiej, Lubartowa, Otwocka, z innych miast rozsianych po całej Polsce. Stanęliśmy
wobec wielkich ludzi – humanistów, artystów teatru. Wzięli nas za rękę i wywiedli tam, gdzie teraz jesteśmy.
Kończąc, odwołam się do bardzo znanych słów
Zygmunta Krasińskiego o Adamie Mickiewiczu.
Gdy opuszczał nas Kazimierz Kamiński, słowa te
wypowiedział żegnający go Leon Schiller: „My
wszyscy z niego”. Wielki intelektualista polskiego
teatru mówił do wybitnego majstra, który stworzył
pewną cezurę w estetyce teatralnej. Jan Kreczmar
stworzył cezurę w kształceniu aktora. Dziękujemy
Ci, Profesorze, za to, że dzisiaj – 35 lat od chwili
Twego odejścia – możemy powiedzieć: My wszyscy z Twojej mądrości, Twojej energii, Twojej pasji.
Dziękujemy.

Tadeusz Łomnicki

Milczący dialog
W szkole uczyliśmy razem na pierwszym roku.
Przedmiot, który wykładaliśmy, nazywa się „Elementarne zadania aktorskie”. Do zajęć tych przywiązujemy dużą wagę. Gdy przed paroma laty
rozpoczynałem pracę w naszej szkole, starałem
się wprowadzić do programu pewne zmiany.
Szczególnie akcentowałem znaczenie osobistego zaangażowania młodzieży w tych zajęciach.
Było mi ciężko i nie od razu umiałem dojść do
pożądanych rezultatów. Kreczmar milcząc z zainteresowaniem przyglądał się moim wynikom.
Niczego nie ganił, ale też i nie chwalił. Godził się
na moje pedagogiczne poszukiwania. Sam robił
tylko to, co miał wypróbowane i do czego odnosił
się z zaufaniem.

Ignacy Gogolewski - aktor teatrów warszawskich: Polskiego, Dramatycznego, Narodowego,
Współczesnego, a także Śląskiego w Katowicach.
W latach 1980-1985 dyrektor Teatru im. Osterwy
w Lublinie, a w l. 1985-1989 dyrektor Teatru
Rozmaitości w Warszawie. W latach 2005-2006
prezes ZASP-u.
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pracę w ciągu tych kolejnych miesięcy, w podobny
sposób dał mi do zrozumienia, że to, co robię, jest
słuszne, ale jeszcze nie całkiem dopracowane.
Jeżeli odwołujesz się – wydawał się mówić do
mnie rezultatami swojej metody – do inwencji samej młodzieży i starasz się wciągnąć ją w grę,
zabiegając o jej osobisty udział w ćwiczeniach,
czynisz słusznie. Zachwycasz ich nowymi możliwościami, których dotąd nie znali. Ich autentyczne uczestnictwo w zadaniach, jakie przed nimi
stawiasz, pozwala im się wypowiedzieć po raz
pierwszy, w sposób dla nich samych zrozumiały, o rzeczach, które wydarzają się w ich świecie.
Wyrabiasz w nich zamiłowanie do ograniczeń,
tym samym ukazując im potrzebę celowego działania. Nauczyłeś ich skupienia i ekspresji. Pozwoliłeś im w wybuchach tej ekspresji osiągnąć nieosiągalne dla nich dotąd uniesienia. Ale dyscyplina
porządku, pedanterii, no, nazwijmy to – smaku,
która cechuje twoją z nimi pracę, nieco krępuje
ich samorzutność. Pomyśl, czy nie można by tego
wszystkiego, ku czemu dążysz, osiągnąć w jeszcze bardziej spontaniczny sposób.
I powołując się wciąż na swoje własne rezultaty,
jak gdyby w tym naszym milczącym dialogu dodawał: Widzisz, przekazałeś mi swoją młodzież,
która również stanowi materiał przygotowany,
rozluźniony i giętki; trzeba jednak ten materiał koniecznie rozwinąć myślą – aby odsłonić ich prawdziwą wrażliwość, ich prawdziwe, jeszcze ukryte
uczucia. Osobisty charakter ich udziału w moich

Tadeusz Łomnicki (1927-1992) - jeden z największych aktorów polskich XX wieku. Debiutował w sezonie 1946/47 w Teatrze Miejskim w Katowicach, następnie występował w Krakowie
w Miejskich Teatrach Dramatycznych: Słowackiego i Starym. Od 1949 grał w Warszawie, zaangażowany do Teatru Współczesnego. Od roku 1952
był w zespole Teatru Narodowego. Jako reżyser
zadebiutował w 1965 na Małej Scenie Teatru
Współczesnego. W latach 1975-81 kierował
Teatrem na Woli. W latach 1969-1970 prorektor
warszawskiej PWST, w latach 1970-1981 jej
rektor. Od 1981 był w zespole Teatru Polskiego. W roku 1984 przeszedł do zespołu aktorskiego Teatru Studio. Od roku 1988, niezwiązany już etatem z żadną sceną, występował n
adal
gościnnie w Teatrze Dramatycznym, Powszechnym
i Współczesnym. W 1996 z okazji 20-lecia
otwarcia Teatru na Woli odsłonięto pamiątkową
tablicę, a scenie tej nadano imię artysty.
W 2002 r., w 10. rocznicę śmierci aktora,
Teatrowi Nowemu w Poznaniu nadano jego imię.
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Były to małe etiudy, ukazujące często najwyższe
i ostateczne stany ludzkich przeżyć, bardzo trudne jako zadania. Przez pierwszy semestr nie mogłem się jakoś pogodzić z jego metodą. Dopiero w następnym semestrze, gdy zamieniliśmy się
grupami, spostrzegłem, że młodzież, którą uczył
Kreczmar, jest skupiona, aktywna, słowem – rozbudzona aktorsko. Zastanowiłem się. Rezultatami
niedocenianej przeze mnie metody doświadczony
profesor odpowiedział na dręczące mnie pytania.
Bo przecież nie byłem pewny czy dobrze uczę,
czy prawidłowo wprowadzam swych uczniów
w pierwsze aktorskie wtajemniczenie, czy te moje
ćwiczenia, które wówczas prowadziłem, niewątpliwie efektowne, komponowane w poetyce to silnej ekspresji, to wyciszeń, dają jednak pożądane
przeze mnie rezultaty.
Odpowiedź była złośliwa: „Atrakcyjność egzaminu w szkole, szczególnie na roku pierwszym, który jest rokiem selekcyjnym, to na pewno nie jego
efektowna kompozycja, lecz dostrzegalny rozwój
słuchacza – który pozwoli nam uzasadnić jego
pozostanie w szkole, a w przyszłości pozwoli go
nam skierować do teatru.” Tak wydawał się przemawiać do mnie Jan Kreczmar rezultatem swego
egzaminu po pierwszym semestrze.
Tak to przynajmniej zrozumiałem. „Milczący dialog” między nami trwał dalej. Tworzyło go samo
życie szkoły. I znów pod koniec następnego semestru nowa niespodzianka. I tym razem profesor
Kreczmar, jakby z oddalenia obserwujący moją
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ćwiczeniach, który jest twoją zasługą, pozwala
mi – jak się domyślasz – dotknąć ich serca, które
jeszcze milczało.
Często wracam do tego egzaminu – jego wyniki,
ogólnie oceniając, były, jak to zwykle u Kreczmara, nieskładne i szkolarskie. Były jednak fragmenty, które ukazywały nam młodzież jak na dłoni.
Ukazywały jej świeżość, talent, dyspozycje, piękno oraz świat jej myśli, uczuć i wyobrażeń.
Przyznaję, że raniła mnie boleśnie ta jawność
zwycięstwa starego profesora. I na zawsze pozostanie mi w pamięci mała etiuda, zagrana przez
słuchaczy pierwszego roku w estradowej sali na
parterze naszej szkoły. Co to była za etiuda?
Treść bardzo prosta: chłopak i dziewczyna w parku. Chłopak całuje dziewczynę. Wbiega zdradzony. Wywiązuje się bójka. Bójka trwa. Niespodziewanym ciosem chłopak, który całował
dziewczynę, zabija przybysza. Dziewczyna ucieka. Przerażenie zabójcy. Cisza..., po której w leniwym tempie, jak w filmie o zwolnionej klatce, obserwujemy powtórnie wszystkie wypadki. Wolno
przesuwają się obrazy nabierające makabrycznej siły plastycznej i znaczeniowej. Pożądanie.
Zazdrość. Walka. Masakra. Śmierć. Zwolniony
ruch wprowadził nas w hamowany popłoch i lament mordercy, w świat refleksji i ocen. Świat potępienia i współczucia. Oto staliśmy się świadkami i współobecnymi zbrodni. Jesteśmy wplątani
w wolno ciągnącą się taśmę niepokoju i lęku. Żądamy szczerości i widzimy tę szczerość w powolnym i głębokim uświadamianiu sobie kolejnych
warstw zbrodni. Wolno „wybiega” dziewczyna.
Wszystko jest już teraz niczym nie dającym się
powstrzymać wyznaniem winy.
Patrząc na to ćwiczenie zapragnąłem teatru,
którego jeszcze nie ma, ale do którego wzywają mnie młodzi. I wiem, że tylko dzięki tamtej
chwili, którą tak mocno przeżyłem, stałem się
i ja nauczycielem.
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Jan Kreczmar
do Jerzego Grotowskiego
[Warszawa] 11 lutego 19711
Drogi Jurku!
Dziękuję Ci za prelekcję, która w zestawieniu
z naszymi rozmowami, znowu podrażniła moje
myślenie, związane ze sztuką aktorską i jej
mechanizmem. Takie podrażnienie porównać
można tylko z podrapaniem w miejsce, które
od dawna swędzi. Szczególnie pragnę Ci
podziękować za „anioła i zwierzę” – bo tu się
schodzimy całkowicie w procesie „ujawniania
się” (za to ostateczne sformułowanie – też
dzięki). Dziękuję za wyjaśnienie sprawy
„oduczania” (budzącej u nieświadomych srogie
niepokoje), bo potwierdziło ono moje dotychczasowe rozumienie Twojej myśli, czego dotąd
nie byłem całkiem pewien. Ślicznie mówiłeś
(i jakże prawdziwie!) o konieczności poczucia
„bezpieczeństwa” – to znaczy wskazania
jakiejś znaczącej pomocy na trudnej drodze
dochodzenia do PRAWDY. Ma to jeszcze o tyle
większe znaczenie, że może i powinno być
wyzyskane w pracy tzw. normalnych teatrów
i tzw. normalnej szkoły. Wyłożyłeś to niezwykle
jasno. Tak samo, jak prosto i konsekwentnie
w stosunku do Twojej twórczości odpowiedziałeś na pytanie Puzyny w sprawie „komedii”.
Świetne. Nic dodać – nic ująć.
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Najmniej jasna była dla mnie myśl o „bracie”
i „braterstwie” i jej konkretne konsekwencje.
Boję się, że wywoła ona najwięcej nieporozumień, których i tak niepodobna uniknąć
tworząc terminologię sztuki (Stanisławski).
Byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś kiedyś
pomówił ze mną o tym w cztery oczy. W ogóle
Twoja prelekcja potrząsnęła trochę warszawskim środowiskiem teatralnym, co ma ogromne znaczenie dla atmosfery teatralnej, przypominającej dziś zarzęsioną sadzawkę, w której
zakwitnie czasem jakaś lilia wodna, szybko
zerwana przez chciwych wędkarzy.
W pracy z uczniami (opiekuję się połową
pierwszego roku), którzy zresztą bez mojej
namowy stawili się w „Ateneum” w komplecie,
posługuję się już niektórymi Twoimi terminami, których było mi dotąd brak, jak np. „ujawnianie się”, „osobisty” i „prywatny”, „akt
twórczy”, „oduczanie”, „poczucie bezpieczeństwa” itd… Ale nie obawiaj się: nie usiłuję Cię
naśladować, a poza tym ani bym umiał, ani
chciał Cię naśladować. Pragnę tylko czerpać
z Ciebie i Tobą się odżywiać. Pozwól mi na to,
bo to pomaga mi w nigdy niekończącej się
drodze do odkrycia, czym jest i czym może
być Sztuka Aktorska.
Ściskam Cię serdecznie i pozdrawiam od
siebie i całej rodziny,
Twój Janek.

1
Z listów odnalezionych i opracowanych
do publikacji przez prof. dr. hab.
Zbigniewa Osińskiego. Publikacja
w „Aspiracjach” jest pierwodrukiem
tego tekstu.
List napisany na maszynie, na białym
papierze formatu A4, jedna strona.
Adresat u góry, po lewej stronie:
„Jan Kreczmar, Warszawa, Al. Róż 7,
m. 4”, podpis autora listu „Janek” jego
ręką. Archiwum Instytutu im. Jerzego
Grotowskiego we Wrocławiu, teczka
nr 444, karta 43.
List odnosi się do spotkania z Flaszenem
i Grotowskim w małej sali Teatru
„Ateneum” w Warszawie w dniu 8 lutego
1971 roku, które zorganizował Polski
Ośrodek Międzynarodowego Instytutu
Teatralnego ITI, a prowadził Konstanty
Puzyna. Było to zaledwie kilka dni po
powrocie Jana Kreczmara ze szpitala
w Londynie.

przestrzeń
antycznego
widowiska
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Wszystko, co tworzymy wokół siebie,
architektura, przedmioty codziennego
użytku, ubiory, meble, słowem cała
kultura materialna człowieka są przestrzenią – inaczej scenografią – naszego życia.
Tworzymy ją dla zaspokojenia naszych
potrzeb, od tych najbardziej elementarnych
(poczucie bezpieczeństwa, sen, ciepło itd.)
po wyrafinowane potrzeby estetyczne.
Realizujemy je poprzez uprawianie sztuk
pięknych – malarstwa, rzeźby, ale także,
a czasem przede wszystkim, poprzez
estetyczne kształtowanie naszego codziennego otoczenia. Tak powstaje scenografia,
w której odgrywamy teatr naszej
egzystencji, „teatr życia codziennego”.
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Spojrzenie
współczesnego
scenografa

Paweł Dobrzycki

Scena chóru z Edypa Sofoklesa
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Pragnienie wyrażenia doświadczeń życiowych,
nazwania i objaśnienia ich, badanie fenomenu
rzeczywistości i dotykanie tajemnic istnienia jest
jedną z najgłębszych przyczyn uprawiania sztuki teatru. Z jednej strony mamy opisywane przez
autorów podobieństwo otaczających nas wydarzeń do kreacji teatralnej jakiegoś okrutnego Demiurga o doprawdy makabrycznym poczuciu humoru, z drugiej świadome traktowanie teatru jako
przedłużenia, esencji czy ekstraktu realnego życia. Idziemy do teatru, by doświadczyć, jak starożytni Grecy, uczucia katharsis, obejrzeć sobie
podobnych i coś się dowiedzieć o tajemnicach
własnego życia, by doświadczyć czegoś dotąd
nam nieznanego, w końcu idziemy do teatru dla
rozrywki.

P o za c hodzie słońc a w Ep ida u r os;
z a c hw ilę za c znie się p r z e ds t a w ie nie Edy pa

„Świat jest teatrem, aktorami ludzie” – mówi Szekspir. Zbiór elementów tworzących scenografię możemy komponować na scenie według różnych reguł, korzystając z języków różnych dziedzin sztuki,
na przykład: malarstwa – powiększony do wielkości sceny obraz, wykonany wedle zasad malarstwa sztalugowego, architektury – przestrzeń zamknięta (wnętrze), półotwarta (budynek), otwarta
(pejzaż), rzeźby – pojedynczy obiekt, usytuowany w przestrzeni sceny (często w metaforycznej
pustce), instalacji (wideoinstalacja, performance
itp. – nawiasem mówiąc scenografowie tworzyli
w ramach uprawiania scenografii dla teatru instalacje, obiekty ready-made, performance i sztukę
akcji itd. znacznie wcześniej niż nastąpiło „odkrycie” tych form wypowiedzi przez współczesnych
artystów plastyków), kina – projekcje różnego
typu, przenikanie się świata filmowego i rzeczywistości teatralnej (teatry typu Laterna Magica)…
Scenografię można też definiować jako swoistą,
powstałą dla potrzeby sceny syntezę sztuk pla-

stycznych. Cokolwiek pojawia się w przestrzeni sceny, nawet w skrajnym wypadku hiperrealistycznego odtworzenia jakiegoś fragmentu
rzeczywistości, nabiera cech metafory, symbolicznego uogólnienia, staje się po pierwsze znakiem. Po drugie, zawsze mamy do czynienia
z artystycznie zorganizowaną informacją na
temat przedstawianego świata. W końcu – scenografia jest jedynym w sztukach plastycznych
dziełem rozwijającym się i spełniającym w czasie. Pamiętać tu należy o wspomnianych formach
teatralnych, uprawianych przez artystów teatru
czy plastyków, jak happening, performens, akcja
itp. Są one także dziełami sztuki plastycznej wykorzystującymi czas jako element ekspresji. Uważam jednak, że są wyodrębnionymi z głównego
nurtu sztuki teatralnej formami scenografii.
Kiedy staramy się określić naszą tożsamość kulturową i zakres podstawowych pojęć, będących
podstawą naszego rozumienia świata i siebie samych, odwołujemy się do początku naszej cywili-

zacji. Jej korzenie są rozległe i niebywale stare,
ale pierwszy całościowy ogląd człowieka i świata,
pierwsze stworzenie podstawowych pojęć naukowych, filozoficznych, artystycznych, społecznych,
politycznych itd. nastąpiło w starożytnej Grecji.
Znane jest powiedzenie, że historia filozofii to historia przyczynków do filozofii greckiej. Podobnie
pierwszy impuls nowożytnemu pojmowaniu nauki,
sztuki, organizacji społeczeństwa i miejsca w nim
jednostki dali starożytni Grecy.
Kiedy więc gmach naszej formacji kulturowej zaczyna drżeć w posadach i mamy kłopoty z oceną
i diagnozą coraz bardziej zagmatwanej rzeczywistości, odwołujemy się do pierwszego pełnego
opisu ludzkiego losu, jaki zawarty jest w greckiej
filozofii i sztuce, przede wszystkim teatralnej. Komedia grecka była artystycznym komentarzem do
bieżącej rzeczywistości tamtych czasów, tragedia
dawała wizję świata, była opisem losu człowieka.
Miała w założeniu przynieść widzom katharsis,
pomóc zrozumieć świat, przeznaczenie człowie-
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ka i ulżyć w cierpieniu, najbardziej dojmującym
i powszechnym elemencie ludzkiej egzystencji.
Antyczny teatr grecki jest jednym z najdoskonalszych dokonań człowieka w historii architektury. Jest perfekcyjnym połączeniem formy architektonicznej i otaczającego ją pejzażu, funkcji
i symbolicznego znaczenia przestrzeni, materiału: kamienia i drewna, barw i faktur. Antyczny
teatr grecki jest teatrem z natury swojej plenerowym, choć Grecy nie znali tego pojęcia. Nie lubili oni zamkniętych przestrzeni, żyli na co dzień
na otwartym powietrzu. Kolista zasada kompozycji teatru, kształtu amfiteatru jednoczyła ludzi
na widowni, widownię ze sceną, aktorów na orchestrze, skupiając uwagę wszystkich „dośrodkowo”. Równocześnie każdy widz był świadom
akcji, obecności innych, pejzażu i przyrody wokół – klasyczna jedność miejsca, czasu i akcji posiadała sens nie tylko teatralny. Przenikanie sztuki i życia było niepowtarzalne. Często kierunki
wejść i wyjść aktorów odpowiadały realnym kierunkom z i do miasta, pałacu władcy czy agory.
Obok świątyń, do których wnętrz mieli dostęp tylko kapłani, i agory, centrum życia politycznego
i społecznego, teatr był najważniejszym miejscem
w mieście.

Deko r a c j a do E d yp a Sof okle sa na s c en i e A n t y c z n eg o Teat r u
Epid a ur o s z a dnia, por a zwie dzani a t eat r u p r z ez t u r y s t ó w

Teatr w Epidauros jest słusznie uważany za szczytowe osiągnięcie antycznej architektury teatralnej.
Był częścią świątynnego kompleksu poświęconego Asklepiosowi (Asklepiejon), w którym teatr był
traktowany, jak można domniemywać, jako element terapii. Zarówno sanktuarium Asklepiosa,
jak i teatr miały znaczenie ponadregionalne, gdyż
przybywali do niego pielgrzymi z całej prawie
Grecji. Powiększona w czasach rzymskich widownia mogła pomieścić do 17000 widzów. Daje to
pojęcie, jakie znaczenie miało sanktuarium i jakie
znaczenie miał w nim teatr. Okręg kultowy Asklepiosa zajmował znaczny obszar. Centrum Sanktuarium stanowiła świątynia dorycka poświęcona
Asklepiosowi z posągiem boga wykonanym ze
złota i kości słoniowej (chryzelefantyna). Przy niej
znajdował się prostokątny budynek zwany abatonem, gdzie pacjenci nocowali w oczekiwaniu na
odwiedziny Asklepiosa, być może pod postacią
świętych węży będących symbolem boga – zapewne trzymano je na terenie w paru miejscach
dla praktyk leczniczych i magicznych, między innymi w zagadkowej okrągłym tolosie – jednej z najdoskonalszych w architekturze greckiej budowli
na planie centralnym. Oprócz teatru i budynków
sakralnych, bezpośrednio związanych z rytuałami uzdrawiania, zespół sanktuarium obejmował

baseny, łaźnie, domy noclegowe, miejsca ćwiczeń – gimnasion, w końcu rozrywek. Rzymianie
wybudowali tu później odeon.
Pod koniec V w. p.n.e. opracowano projekt dużego teatru, którego średnica wynosiła 120 metrów.
Według Pauzaniasza autorem projektu był rzeźbiarz pochodzący z Argos – Poliklet Młodszy, który zaprojektował także wspomniany wcześniej
tolos. Teatr wybudowano w drugiej połowie IV
w. p.n.e. (najprawdopodobniej ok. 330 r. p.n.e.)
w odległości około 350 metrów od centrum świętego kręgu. Do budowy wykorzystano znajdujące
się tam wzgórze, „wciskając” widownię w jego zachodnie zbocze. Widownia amfiteatru (cavea) posiada 55 rzędów siedzeń, podzielonych szerszym
korytarzem (diazoma) na dwie części. Obszar
dolny (oryginalny z IV w. p.n.e.) tworzy 12 klinów (cunei), które rozdzielają 34 rzędy widowni.
21 rzędów górnej strefy, dobudowanej w czasach
rzymskich, podzielonych jest na 22 kliny. Najwyższy rząd amfiteatru znajduje się 24 metry powyżej sceny.
Półkolista widownia – nieco ponad pół koła – otacza orchestrę o średnicy 20 metrów. Pośrodku orchestry znajdował się mały ołtarz z posągiem Dionizosa (inne źródła mówią o posągu Asklepiosa),
patrona teatru dramatycznego. Od strony orche-

Znana jest anegdota o Leonie Schillerze, ojcu
współczesnego teatru polskiego, który po dotarciu do teatru w Epidauros, pod wrażeniem, jakie
na nim wywarła aura miejsca i jego historia, upadł
na kolana. Dzisiejsi Grecy traktują w Epidauros
każdy kamień niczym świętość – swą tożsamość
narodową budują na kultywowaniu antycznej kultury protoplastów.
Nakłada to na inscenizatorów, a zwłaszcza na
projektanta scenografii obowiązki szczególne.
Problemów jest wiele: ochrona archeologiczna,
brak jakichkolwiek urządzeń scenicznych, niemożność ukrycia czegokolwiek – widownia wchodząc
i wychodząc z teatru ogląda przestrzeń sceniczną
z każdej strony – konieczność uwzględnienia bardzo wymagającego wykresu widoczności. Ogromnym problemem jest jakość wykonania dekoracji
i wiarygodność jej faktur i kolorystyki – wobec naturalnych pięknych powierzchni kamieni, ziemi,
drzew i pejzażu wokół każdy fałsz jest zabójczy.
To nie tylko problem uszanowania tradycji z jednej strony i konieczność uwzględnienia formy teatru doskonałej samej w sobie, i nie tylko problem
dramaturgii – bo gra się tam wyłącznie klasyczne teksty antyczne – oczekiwania widzów, którzy
przybywają na przedstawienie nieraz z bardzo
daleka nadal są podobne oczekiwaniom antycznych pielgrzymów. Tradycja głębokiego przenikania się teatru i polityki oraz religii, znaczenia
politycznego spektaklu na scenie i spektaklu na widowni oraz nie tyle ściśle religijnych, co przez sacrum sankcjonowanych znaczeń i przesłania spektaklu istnieje tam do dziś. Emocje z tym związane
wyrażane są często bardzo silnie i żywiołowo.
Muszę dodać, że byłem pierwszym Polakiem,
który tam w historii nowożytnych festiwali pracował i jednym z bardzo nielicznych obcokrajowców – Grecy nie bez racji uważają, że tylko oni
są w stanie dogłębnie pojąć szeroko rozumiany
genius loci.
„Ceremoniał teatralny jest tu rodzajem prowokacji. Prowokacji mającej na celu uderzenie w wyobraźnię zbiorową. Przedmiotem takiego zabiegu są ważkie i sekretne treści, leżące głęboko,
u samych podstaw naszej kultury: mity, symbole, motywy, które stanowią zbitki zbiorowego do-
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D e t a l d eko r ac ji E d yp a, fr ag me nt n ar oż n i k a ś c i any „ s p al on ej bi bl i o t ek i w Ef e z i e ”

„Przestrzeń ateńskiego widowiska nie była
ani »pustą przestrzenią«, ani też nie stanowiła
»zwierciadła życia«. Była wytworem społeczeństwa, które wzniosło teatr w miejscu poświęconym bogu Dionizosowi. Przestrzeń teatru była
przestrzenią świętą, naznaczoną przez obecność świątyni i ofiarnego ołtarza, była miejscem,
gdzie bóg mógł się objawiać człowiekowi. Wydarzenia rozgrywane w takiej przestrzeni miały zatem szczególny wymiar prawdy. Artysta nie
przemawiał językiem potocznym, świat tragedii
nie stawał się realny przez to, że przypominał
Ateńczykom rzeczywistość codzienną, ale dlatego, że wszystko, co odbywało się w świętej przestrzeni, nabierało rangi faktu.”
[Mirosław Kocur, Teatr antycznej Grecji]
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stry usytuowany był zapewne bardzo wysoki proskenion, w skali całości stosunkowo wąski taras.
Pod nim znajdowało się troje drzwi, przez które
na scenę wychodzili aktorzy. Środkowe, największe, o najbogatszej dekoracji drzwi zarezerwowane były dla głównych bohaterów. Aktorzy
wychodzili na proskenion dwiema bocznymi rampami przez monumentalne bramy porodoi, które
zostały zrekonstruowane. Budowle sceniczne uległy całkowitemu zniszczeniu i one z kolei nie zostały zrekonstruowane.
Teatr w Epidauros posiada znakomitą akustykę,
sławną i wciąż sprawdzaną przez pokolenia realizatorów, aktorów, widzów i w końcu turystów. Nawet z najwyższego 55 rzędu widowni doskonale
słychać monetę czy pudełko zapałek upuszczone na scenie. Ale to tylko bardzo przekonująca
demonstracja wspaniałego zjawiska. W praktyce oznacza to, że ze wszystkich miejsc amfiteatru,
nawet z najwyższych rzędów, znakomicie słychać
cichą rozmowę, a nawet szepty ze sceny i orchestry. Kiedyś uważano, że starożytne teatry swoją akustykę zawdzięczały budynkowi skene, który odbijał dźwięk w kierunku widowni. Jednak
we współczesnym Epidauros, pomimo braku tego
budynku akustyka jest wyśmienita, więc tajemnica tkwi najprawdopodobniej w odpowiednim
ukształtowaniu muszli widowni oraz wykończeniu
kamiennych rzędów siedzeń.

28

niczny dawał możliwość opowieści o przeszłych
losach i obecnej sytuacji przedstawianego świata.
Jedynie dająca się rozpoznać dla współczesnego
widza kompozycja przestrzeni dawała możliwość
stworzenia naturalnej i organicznej z tekstem oraz
kwestiami głównych bohaterów akcji scenicznej.
Sensy niesione przez przestrzeń musiały unieść
ciężar 2500 lat, jakie dzieliły czas stworzenia
tekstów od czasów współczesnych. By było to
możliwe, przestrzenie spektakli musiały być zbudowane z elementów rozpoznawalnych i interpretowalnych przez współczesną widownię – i to
w sposób, jeśli tak można powiedzieć, emocjonalnie zaangażowany.
Premiery opisanych poniżej spektakli odbyły się
w latach 2001–2005 w ramach Summer Epidauros Festival, który prezentuje wyłącznie twórczość
wielkich tragików. Reżyserem wszystkich spektakli i odtwórcą ról Edypa, Eteoklesa i Kreona był
jeden z najwybitniejszych twórców greckiego teatru współczesnego Yorgos Kimoulis. Grali wybitni aktorzy greccy. Jako scenograf byłem autorem
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świadczenia i znaki pierwotnych, elementarnych
sytuacji ludzkich (…). Inscenizator, wdzierając
się do sanktuarium nawarstwionych odwiecznie
wartości, wydobywa je na światło dnia z uświęconych mroków, by poddać bolesnej próbie
współczesnego widzenia.”
[Ludwik Flaszen, Materiały Teatru Laboratorium]
Zasadniczą cechą tekstów tragedii greckiej jest
jej statyczność, ograniczenie akcji, opowiadanie
o wydarzeniach w miejsce ich ukazywania. Było
to zresztą estetycznym wymogiem wobec tragedii, sformułowanym przez Arystotelesa w cytowanym już sławnym rozdziale VI jego Poetyki. Nieomal całość treści sztuki docierała do antycznego
widza poprzez słowo. Dzisiaj taki rodzaj teatru
jest już nie do przyjęcia.
Podstawowym zadaniem inscenizacji było więc
stworzenie rodzaju kontrapunktu w postaci dodatkowej akcji scenicznej i wizualnego określenia
świata bohaterów. Wizualny element miał tu podstawowe znaczenie: wobec niezmienności danego i uświęconego tradycją tekstu tylko obraz sce-

D e k o r a c j a d o A n tyg ony ( nie k omp le tna ) ;
p o d śr o d k o wym w ó zk ie m w ida ć c a łu n Polinik a

O b ej ś c i e o r c h e s t r y t e a tr u w Ep ida u r os
( wi d o c z n e r e f l e k t o r y na k r a w ę dzi or c he s tr y) .
R z u t p o d s t a w o w e g o u k ła du w ózk ó w –
– w e wn ę t r z n ej s c e ny p r z e ds t a w ie nia Antyg ony
n a p l a n i e t e a t r u w Ep ida u r os
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wszystkich przestrzeni scenicznych, oprócz tego
w Edypie byłem autorem wstępnej koncepcji świateł, w Siedmiu przeciw Tebom autorem świateł
i koncepcji kostiumów, w Antygonie autorem kostiumów oraz reżyserem świateł.
Wszystkie spektakle odbyły tournée po antycznych teatrach Grecji kontynentalnej (do najważniejszych należały Olimpia, Delfy, Korynt, Kazamata, Kasandra, Patra, Tessaloniki) i wysp z Kretą
i Cyprem włącznie.
Premiery Edypa i Antygony odbyły się w Antycznym Teatrze Epidauros, premiera Siedmiu przeciw
Tebom w Antycznym Teatrze w Tessalonikach i Patra Theatre w Atenach.
Akcja Edypa jest skomponowana wedle klasycznej jedności czasu, miejsca i akcji i całkowicie
skoncentrowana na osobie głównego bohatera.
Problemem inscenizacyjnym było więc zbudowanie obrazu jego świadomości, powstałej w okresie

panowania w Tebach, jego dokonań jako władcy, ujawniających sposób jego myślenia i rozumienia świata. Przestrzeń miała zbudować wizualny
obraz ludzkiej pychy (hybris), prowadzącej człowieka do przekonania, że może w pełni panować nad swoim życiem, że jego rozum jest w stanie przewidzieć przyszłość i rozwiązać wszystkie
stojące mu na drodze problemy – do czego prawo dawało Edypowi, jak sądził, odgadnięcie zagadki Sfinksa. Nie wiemy jakim władcą i człowiekiem był Edyp do momentu, w którym pojawia się
przed nami – w czym mógłby być do nas podobny, czym się różni, jak rozumie własne istnienie,
jaka jest jego codzienność. Zadaniem przestrzeni
scenicznej było stworzyć obraz, który niósłby informację o wszystkim, co się za panowania Edypa
zdarzyło do tej pory.
Istniało początkowo kilka wersji koncepcji
przestrzeni scenicznej. Ich wspólną podstawą
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było – po pierwsze – maksymalne skontrastowanie budowli scenicznej z otaczającą ją przestrzenią teatru w Epidauros; po drugie – maksymalne
zderzenie na scenie przestrzeni historycznej (fasady biblioteki w Efezie) z konstrukcją XXI wieku. Proporcje pomiędzy elementem współczesnym a historycznym zmieniały się, z biegiem
czasu coraz wyraźniej zarysowywał się temat
„muzeum”, będącym zarazem „pałacem” władcy, co miało w zamierzeniu dopełnić jego portret
psychologiczny.
Na ruinach prastarych budowli – wystające nieco
nad poziom gruntu i wody resztki dawnych grubych kamiennych ścian i fundamentów – zbudował Edyp swój nowoczesny pałac, zrobiony z konstrukcji metalowych i światła. Ale fasadą tego
pałacu jest przeniesiona tutaj (a może od zawsze
tu stojąca) elewacja Biblioteki w Efezie. Pałac jest
także muzeum. Jak sławne budowle starożytności w londyńskim British Museum, paryskim Luwrze czy w Pergamonmuseum w Berlinie – tak i tu
przeniesiono stare kamienie. Elewacja biblioteki
jest symbolem wielkości ludzkiej myśli – w bibliotece tej przechowano po spaleniu przez Persów
biblioteki aleksandryjskiej spuściznę kultury śródziemnomorskiej. Dla Edypa to znak wielkości ludzkiego rozumu, jego własnej mądrości i siły, dzięki
której pokonał Sfinksa, dzięki której może całkowicie panować nad swym życiem, nie obawiając
się losu, przeznaczenia, zemsty bogów. Ściana
stoi na podwyższeniu, w centrum chroniących ją
konstrukcji, rozświetlona i górująca nad otoczeniem. Gdzieś za nią w mroku znajdują się apartamenty Edypa, ale jego miejsce jest tutaj, a samotne monologi wygłasza do siebie krążąc pomiędzy
kolumnami ściany.
Nad resztkami dawnych murów, metr nad lustrem
wody unosił się szklisty czarny pomost, miejsce dla
zwiedzających, sala tronowa Edypa, centrum jego
świata, gdzie można go oglądać na tle pomnika
ludzkiego rozumu. Dwa trony, Edypa i Jokasty, archaiczne, drewniane, przywodzące na myśl czasy, gdy zasiadał na nich Lajos, ojciec jeszcze nieświadomego tego faktu Edypa. Tylko na samym
końcu pomostu znajduje się palenisko ofiarne,
ostatni żywy relikt dawnych czasów w muzeum,
ostatnie miejsce w świecie Edypa, gdzie wbrew
jego woli, po kryjomu, składa się bogom ofiary.
Wszystkie stare kamienie, resztki murów, fronton
Biblioteki są czarne, spalone, zniszczone wojną,
która wciąż odchodzi i powraca. Edyp jednak
uważa, że jest w stanie zapanować nad instynktem niszczenia właściwym ludzkiemu gatunkowi.
Dzięki niemu w Tebach panuje pokój. Sięgające
daleko w mrok nieba światła wielkich reflektorów
lotniczych jakby oznaczają miejsce panowania
Edypa na kuli ziemskiej, mówią nieomal wyzywająco „tutaj jestem”.
W to właśnie miejsce przybywają po kolei wezwani przez Edypa ludzie, którzy mają wyjaśnić wątpliwości co do jego pochodzenia. I tu przybywa
w końcu Terezjasz, ślepy wieszcz mający dar widzenia i wiedzy. Czołgając się wśród ruin, jakby
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cofając się w zakrytą dotąd przeszłość, opowiada koleje losu Edypa, spełniającego nieświadomie
straszliwą przepowiednię, której jego rozum nie
potrafił przewidzieć i wyjaśnić. Tutaj w końcu oślepiony Edyp powraca z głębi pałacu, by paść na
podłogę niedaleko ofiarnego paleniska, w miejscu, w którym powinien się znajdować ołtarz.
Czerń dekoracji kontrastowała bardzo silnie z jasnym kamieniem, z którego zbudowany jest teatr,
i z pejzażem. Był to kontrast świadomy. Czerń
była nie tylko przywołaniem pamięci wojny, lejtmotwu wszystkich trzech przedstawień, była także symbolicznym przywołaniem snobistyczno-artystowskiego epatowania czernią w sztuce, co
miało też swoją kontynuację w kostiumach. Jedynie kostium Terezjasza był biały.
Na zasadzie kontrastu pomyślane też były sceny
chóru (Stasimon); partie chóru były wykonywane
przez wielkiego śpiewaka greckiego Georga Dalarasa. Muzykę skomponował Goran Bregovic,
a jej ludyczność, przynosząca nastrój tzw. ludowej mądrości, radość, melodyjność i energia były
momentami zwycięstwa ducha Dionizosa, geniuszu życia nad ruinami ludzkich osiągnięć.
Spektakl Siedmiu przeciw Tebom miał ukazać
władcę, który w imię przekonania o własnej racji
i moralnej wyższości niszczy swój kraj, stolicę, rodzinę i w końcu siebie. Z drugiej strony Eteokles,
bohater sztuki, władca Teb, świadomy jest prze-

kleństwa, ciążącego na jego rodzie. Oczekuje na
nieuniknione spełnienie klątwy – nieodgadnionej
i okrutnej woli bogów – mając nadzieję, że mimo
to osiągnie swój cel: ocali miasto i swe dobre imię.
Problemem więc było zbudowanie przestrzeni,
która dla współczesnego widza odzwierciedlałaby psychikę bohatera w ostatnich godzinach jego
życia i była metaforycznym obrazem klęski, którą
skończyło się jego życie.
Idea spektaklu polegała na połączeniu tekstu Ajschylosa, leżącego u początków tragedii jako gatunku literackiego, z ideą końca tragedii, zawartego w dziełach Becketta, Końcówce i Ostatniej
taśmie Krappa. Bohater spektaklu, żołnierz i władca Teb, Eteokles, zamknięty w metaforycznym
bunkrze, walczy z dwoma aspektami swej świadomości: „męskim” – reprezentowanym przez
Posłańca, figurę groteskową, podobną do postaci ze spektakli Tadeusza Kantora z jednej, a postaci ze sztuk Becketta z drugiej strony (opozycja
Clow – Hamm) prowokującą go do wojny, negującą wartość ludzkiego istnienia; „żeńskim” – głosem jego świadomości uzewnętrznianym przez kobiecy chór, składający się z wszystkich kobiet jego
życia (babki, matki, siostry, kochanki, żony i córki),
które, stojąc na straży podstawowych, odwiecznych wartości i praw natury, respektując wartość
ludzkiego istnienia, starają się odwieść go od realizacji swych ambicji, prowadzących do zbrodni,
zniszczenia miasta, wojny i bratobójstwa.
„Męska” część świadomości Eteoklesa bierze
górę, wychodzi on na zewnątrz, by zabić brata,
osobę mu najbliższą (słowo adelfos znaczące po
grecku „brat”). W ten symboliczny sposób zostaje
ukazana nieusuwalna, niedająca się okiełznać zła
strona ludzkiej natury. Instrumentalne traktowanie
istnienia ludzkiego i wszelkich wartości związanych z osobą ludzką jako środków do realizacji
własnych ambicji staje się źródłem zła.
Kompozycja dekoracji była oparta na okręgu.
Podparty stalowymi belkami, wypalony, zrujnowany bunkier o siedmiu członach i zabarykadowanych pancernych drzwiach. Resztki ścian
i zniszczone słupy konstrukcji rozwijające się
w półokrąg sugerowały dawny, pełny kształt
bunkra i dopełniały półokrąg widowni, stwa-
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rzając wrażenie, że jest ona wnętrzem zamkniętej przestrzeni. We wnękach drzwi spoczywały
skamieniałe ciała dawno poległych obrońców.
Wewnątrz bunkra, przy stole pokrytym resztkami map, na którym stał także magnetofon – cytat
z Ostatniej taśmy Krappa Becketta – czekał na
rozwój wydarzeń Eteokles. Komentujący wydarzenia chór kobiet bardziej przypominał grupową zjawę, upersonifikowane wyrzuty sumienia niż
żywe istoty, co podkreślało samotność bohatera.
„Łącząca go ze światem” postać posłańca jawiła
się jako groteskowy, niebezpieczny clown, podobny do Kantorowskiej zjawy ze świata umarłych.
Świat dzielił się na wnętrze bunkra i wrogą rzeczywistość na zewnątrz.
Ściany bunkra pokrywała czarna szlaka, jakby były one wypalone w ogniu wojny (analogia

do bunkra Hitlera). Podparto je wielkimi, zardzewiałymi stalowymi belkami. Ściany odchylały się
od pionu, sprawiały z jednej strony wrażenie, że
wkrótce runą, z drugiej, że są odwieczne, że służyły w przeszłości kolejnym władcom. Wśród resztek dawnych urządzeń widoczny był zniszczony
zegar. Czas jednak odmierzała świadomość bohatera, przestrzeń, w której się poruszał, tworzyła jego wyobraźnia. W końcu Eteokles otwierał jedyne przeznaczone mu drzwi, przechodził przez
nie i stawał do śmiertelnego pojedynku z bratem.
W Antygonie problemem było stworzenie zmiennej w czasie przestrzeni, ustawianej podczas akcji,
P l a n A n t y c zne go Te a tr u Ep ida u r os:
r z ut w i d o w ni, or c he s tr y i fu nda me nt ó w bu dynk u ske ne
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możliwej do przekształcania przez aktorów (na
scenie teatru antycznego, to oczywiste, nie można przeprowadzać zmian przy pomocy mechanizmów czy maszynistów), dającej im, po podziale
na „aktorów” i „chór”, miejsce na odrębne akcje
sceniczne. Bardzo ważna była potrzeba odwołania się na początku spektaklu do obrazu Natury,
dawczyni pierwszych i najważniejszych w życiu
ludzkim praw. Spektakl miał się zacząć tuż przed
zachodem słońca, które oświetlało wzgórza otaczające Epidauros, piękne i niezmienne od tysiącleci. Na tym tle miał powstać budowany ludzkimi
rękami obóz – osada, spełniająca elementarne
potrzeby grupy skazanych na siebie ludzi. Mieli
oni, w dziękczynieniu Bogom za zakończoną wojnę, stworzyć spektakl, który miał na nowo ustalić zniszczoną przez wojnę hierarchię wartości
i praw.
Przedstawienie rozpoczynało się podczas zapadającego zmierzchu. Widzowie przechodzili wokół pustego niemal koła orchestry. Leżało na nim
pośrodku tylko ciało anonimowego żołnierza, widać było poszarpany kulami nieokreślony mundur. Na kamiennych krawężnikach orchestry stały
reflektory, oświetlające trupa smugami światła podobnymi do szprych. Nic nie zapowiadało jakiegokolwiek przedstawienia.
Z lasu za pustą przestrzenią położoną za ruinami
logionu zaczynały dochodzić odgłosy toczącej

się gdzieś daleko bitwy, kierujące oczy widzów
w głąb pejzażu za sceną. Ciemność pomiędzy
drzewami rozrywana była błyskami eksplozji.
Odgłosy wojny zaczynały zamierać, ustępując
niewyraźnym dźwiękom muzyki i okrzykom czy
śpiewom radości. Trup na środku orchestry, coraz wyraźniej widoczny w krzyżowym świetle
reflektorów, w tajemniczy sposób pokrywał się
piaskiem i niknął pod nim. Następował tajemniczy i niesłychanie istotny z punktu widzenia interpretacji spektaklu cud – akt pogrzebania ciała
przez domyślnych bogów.
W pustce pojawiały się dwie postaci we współczesnych obszarpanych ubiorach uciekinierek,
Ismena i Antygona, prowadzące spór o konieczność pogrzebu ciała brata Polinejkesa. Na granicy lasu pojawiali się pierwsi ludzie. Przybywali
z wielu stron, ciągnąc wózki ze swym dobytkiem,
niosąc bagaże i resztki ocalałego z wojny majątku. Uchodźcy, uciekinierzy, ocaleńcy wtaczali na
orchestrę platformy pełne tłumoków, walizek, nieokreślonych pudeł, nawet beczek, na niektórych
wózkach siedziały kobiety i dzieci. Widać było,
że podejmują wspólnie jakąś decyzję. Po chwili
z zamętu wyłaniał się zamysł: dziękczynne przedstawienie, podziękowanie bogom za zakończenie
wojny. Grupa wyznaczała odtwórców głównych
ról, wyciągała z tłumoków i walizek ocalałe kostiumy; rozdawano rekwizyty, dzielono się obowiązkami przy organizacji przedstawienia.
Co najważniejsze, ze stojących chaotycznie platform zestawiano scenę, usytuowany diagonalnie
nieregularny prostokąt, połączony kładkami z pomostami logionu, zasłaniający ostatecznie pogrzebanego tajemniczo żołnierza. Na końcu pojawiała się specjalna platforma ze stojącą na niej
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przestrzenną drabiną – wieżą, u podnóża której
na paru stopniach stał tron. Pomiędzy sceną zestawioną z wózków na osi teatru a widownią pozostawał łuk wolnej przestrzeni, na której, kończąc
prace nad rozpoczęciem przedstawienia, zasiadali kręgiem uchodźcy, sposobiąc się do odegrania podwójnej roli – widzów przedstawienia i chóru, komentującego oglądane wypadki.
Światło wydobywało z półmroku scenę, na której
pojawiały się postaci w bogatych, stylizowanych
na antyk strojach. Odtąd przedstawienie toczyło
się na zmianę na scenie i na płaszczyźnie orchestry, skąd chór śledził akcję na scenie zbudowanej z wózków, komentował ją, śpiewając podczas
kolejnych Stasimonów, inscenizując owe komentarze wspólnymi działaniami, odgrywał swoje sceny, a w końcu, gdy było to potrzebne, chór przebudowywał przestrzeń sceniczną, przestawiając
platformy i przygotowując wejścia protagonistów.
W ten sposób powoływał metaforycznie do istnienia kolejne przestrzenie akcji, odtwarzając strukturę pałacu Kreona, agory, komnaty Antygony,
miejsca za murami Teb.
Podczas kończącej spektakl pieśni chóru, sławiącej mądrość i umiejętność życia w zgodzie z wy-

mogami natury – daleko w głębi lasu wojna wybuchała znowu. Mimo protestów ostatniego
stojącego na scenie aktora, grającego Kreona,
wszyscy rozbiegali się – nie wiadomo, czy biegli
na wojnę czy uciekali przed nią. Kolejny cykl historii zamknął się, mądrość, która mogłaby ocalić ludzi przed nieszczęściem, po raz kolejny zawiodła.
Spomiędzy publiczności wychodził współcześnie ubrany chłopiec – symbol niewinności, przechodził przez pobojowisko na scenie, mijał aktora – Kreona, wchodził na podest i siadał na tronie
królewskim. Brał do ręki koronę króla i wkładał ją
sobie na głowę. Ten obraz został zbudowany według sławnych słów Heraklita: „Czas jest chłopcem, który gra w kości, królestwo dla chłopca”.
Użycie wózków-platform, z którymi przybywali
na okrąg orchestry uciekinierzy było także, obok
przywołania ruchomego wozu – teatru pierwszego aktora starożytnej Grecji, Thesspisa – nawiązaniem do tradycji emmpedoklei, ruchomych pomostów, na których wysuwano z budynku skene
protagonistów, by wyróżnić ich pomiędzy chórem stojącym na orchestrze. Dowody na istnienie
takich ruchomych platform w antycznym teatrze

są pośrednie, (tzn. wynikające z analizy tekstów
sztuk i potrzeb oraz tradycji inscenizacyjnych)
ale pewne. Wózek, czasem dziecinny, czasem
platforma na kółkach lub przyczepka, jest w naszych czasach stałym widokiem wśród uciekinierów wszystkich możliwych narodowości.
Zasadą budowania architektury scenicznej było
zestawianie w określone układy wózków, jakby
modułów, podstawowych elementów kompozycji.
Wózki pozwalały się zestawiać dowolnie (system
zaczepów), posiadały w podłodze włazy, część
podłóg była wykonana z ażurowych kratownic,
co pozwalało podświetlić akcję od dołu. Podstawą kompozycji był bardziej lub mniej nieregularny czworobok, od którego prowadziły zmieniające się ze sceny na scenę odnogi lub dodatkowe
małe sceny. Oś kompozycji stale wyznaczał pęk
drabin, wieża, będąca jakby oparciem i zwieńczeniem tronu Kreona. Kładki o takich samych wymiarach jak podłogi wózków łączyły podstawowe
pole akcji scenicznej z pomostami nad ruinami logionu i innymi wózkami w zależności od potrzeby. Osobnym wózkiem był pojazd Terezjasza. Posiadał on rodzaj „baldachimu”, osłony z płótna
i gałęzi nad miejscem, w którym Terezjasz stale
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siedział, otoczony wotami, darami wiernych, błagających o wróżbę, amforami, w których umieszczone były symboliczne i święte ziela. Był to rodzaj wędrownego ołtarza i zarazem pojazdu dla
chorego ślepca.
Zarówno wózki, jak i kładki i oczywiście pojazd
Terezjasza były przesuwane i animowane przez
chór. Chór, będący zarazem twórcą, jak i widownią spektaklu, ujawniał swą wiedzę o potrzebach
kolejnych scen, ich możliwym kształcie, o kierunku, w jakim podąży akcja. Obsługiwał przedstawienie, jak grupa maszynistów, rekwizytorów
i techników w dzisiejszym teatrze.
„Teatr w okresie, kiedy nie przestał być jeszcze
częścią życia religijnego, ale był już teatrem,
wyzwalał energię duchową widza przez wcielenie mitu i jego odświętne profanowanie, przekraczanie; w wyniku takiej operacji widz dostrzegał
od nowa swoją prawdę osobistą w prawdzie mitu,
przez element grozy dochodził do katharsis. (…)
Ale dzisiejsza sytuacja jest odmienna. Zbiorowość nie jest zdefiniowana przez religię, tradycyjne formy mitu są w stanie (…) zanikania i nowych
inkarnacji, przy czym widownia w swoim – świadomym i nieświadomym – stosunku do mitu jako
kompleksu zbiorowego, jest niezmiernie zróżnicowana. Jednocześnie o wiele silniej zdeterminowani jesteśmy przez przeświadczenia umysłowe. [podkreślenie P.D.] Wszystko to powoduje,
że szok, który by pozwolił na zaatakowanie tych
warstw w naszej psychice, które są jakby poza życiową maską (są autentyczne), jest o wiele trudniejszy do osiągnięcia, a także, że niemożliwe jest
już dzisiaj zbiorowe identyfikowanie siebie z mitem, tzn. utożsamianie prawdy jednostkowej z uniwersalną. Cóż zatem jest możliwe? Po pierwsze
konfrontacja z mitem, zamiast identyfikacji, tzn. przy zachowaniu naszych doświadczeń
jednostkowych i tego, co jest w nas z ducha i doświadczeń czasu, próba wcielenia się w mit, wciągania na siebie jego skóry, która niedokładnie do
nas przylega, poznawanie względności naszych
problemów oglądanych w perspektywie „korzeni” i względności „korzeni” oglądanych w perspektywie dzisiejszej.
Jeśli ten zabieg jest brutalny [podkreślenie P.D.]
jeśli czynimy go jakby z wyższym posłuszeństwem, (…) oddając czy też „ofiarowując” strefę

na co dzień dla nas nienaruszalną, wówczas maska życiowa podlega zdruzgotaniu… (co) przywraca sytuacji mitycznej jej powszechną ludzką
konkretność, staje się doznaniem prawdy.”
[Jerzy Grotowski, Ku teatrowi ubogiemu]
Gdy uogólnimy i rozszerzymy ideę „wcielenia
mitu” na całość dzieła teatralnego, znajdziemy
się w centrum interesującego nas problemu: jak
ukształtować przekaz dokonywany przy pomocy dzieła teatralnego, by widownia autentycznie „doznała prawdy”. Przez, jak to Grotowski
nazwał, „przeświadczenia umysłowe” rozumiem cały ogrom doświadczenia jednostkowego
i zbiorowego, pamięć świadomą i podświadomą,
obie wyjątkowe poprzez wielkość pochłanianej
przez nas informacji – co wyróżnia naszą epokę
spomiędzy wszystkich innych. „Zdeterminowanie przez przeświadczenia umysłowe” oznacza
pole świadomości współczesnej widowni, gotowość do nieustannej konfrontacji oglądanego
dzieła ze swym doświadczeniem i wiedzą – które na dodatek też są niesłychanie zróżnicowane
pomiędzy tworzącymi zbiorowość widowni jednostkami.
Banałem (ale banałem często zapominanym) jest
stwierdzenie, że stosowanie wobec takiej widowni w teatrze jakiegokolwiek historycznego języka
artystycznego wyzwala odruch zniecierpliwienia,
tworzy dystans, daje efekt oglądania odtworzonego eksponatu muzealnego, który już nie ma wpływu na nasze emocje, pojmowanie rzeczywistości,
nie budzi refleksji. Dawny sposób kształtowania
iluzji teatralnej polegał na łączeniu poetyckiego tekstu, muzyki, używania sztucznej i wypracowanej konwencji aktorskiej, używania nierealistycznych kostiumów i elementów scenicznych,
zwłaszcza masek. Jest on dziś nie do odtworzenia, a przede wszystkim nie do zaakceptowania
z wyjątkiem pokazów z założenia będących rekonstrukcją dawnej estetyki.
Za każdym razem celem naszych inscenizacji (reżysera Yorgosa Kimoulisa i moim) było stworzenie przestrzeni współczesnej widzowi wizualnie i znaczeniowo, przenoszącej antyczny temat
w wyobraźnię, mentalność i sposób rozumienia

świata dzisiejszego widza. Pozostawało więc odwołanie się bezpośrednio do najdotkliwszych doświadczeń zbiorowych i jednostkowych widowni.
Do sytuacji znanych z opisu rzeczywistości przez
współczesne media. Sposób oddziaływania przestrzeni budowli scenicznych wzorowany był na
współczesnej architekturze (Edyp), wnętrzach
(Siedmiu przeciw Tebom), języku przestrzennym, organizującym życie naszych zbiorowości
(Antygona).
Świadome było wykorzystanie kontrastu pomiędzy współczesną formą plastyczną, kolorystyką,
fakturą materiału a antyczną formą teatru, tradycją miejsca, jego kultowym i kulturowym znaczeniem i odbiorem u widzów jego specyficznej,
harmonijnej przestrzeni. Na jego tle agresywne
formy współczesnych struktur przestrzennych, obnażone elementy konstrukcyjne i techniczne wyglądały jak niechciany przybysz z innej, pełnej
zła i dysharmonii epoki, do której z trudem trzeba
się było przyznać przed sobą samym.
Efekt teatru w teatrze dawał we wszystkich trzech
spektaklach dodatkowy, bardzo ważny trop interpretacyjny. Sposób organizacji przestrzeni dzielił świat bohaterów na dwa obszary: zamknięty,
w którym się chronili, i pełen niebezpieczeństw
i zagrożeń otwarty obszar zewnętrzny, z którego
nadchodziło unicestwienie. Ten syndrom tzw. „oblężonej twierdzy” jeszcze nigdy nie był w dziejach
ludzkości tak aktualny jak dziś, kiedy już wiemy,
że na kuli ziemskiej tak naprawdę nie ma miejsca,
dokąd można uciec.
Kolejnym elementem łączącym wszystkie trzy
spektakle i odnoszącym się wprost do współczesnego doświadczenia widza, była wojna. Jej ślady
mniej czy bardziej widoczne, współorganizowały
przestrzenie za każdym razem odmiennie, odciskały na nich swój ślad, budowały poczucie wciąż
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obecnego zagrożenia. Ślady serii kul na ścianach,
ślady ognia, katastrof i naznaczonego głębokimi
konfliktami czasu, ubogie kostiumy i dobytek chóru – uchodźców, uciśnionych, bezsilnych świadków, czyli nas wszystkich, społeczeństw sprowadzonych do roli przedmiotu władzy – oto obrazy,
których świadomy jest każdy widz w teatrze.
I last but not least problem władzy, bolesny problem łączący ludzi wszystkich epok, powstały
w czasach stworzenia polis, państwa–miasta.
Samotność i tragiczny los władców, wyobcowanych poprzez pełnioną funkcję ze społeczności, pełnych dobrych intencji i wiary w słuszność
swych racji – równocześnie poprzez fakt sprawowania urzędu ograniczonych w swej świadomości i zdolności oceny rzeczywistości. Przestrzenie
spektakli pokazywały władców w trzech różnych
sytuacjach: przekonanego o swej wielkości i mądrości władcę w symbolicznym „pałacu” (Edyp),
podczas „słusznej” walki na ostatnim posterunku, w bunkrze (Siedmiu przeciw Tebom) i w końcu władcę stanowiącego prawo w obliczu kataklizmu dziejowego, na oczach poddanych, „na
agorze”, i tam też ponoszącego moralną klęskę
(Antygona).
Organizowane w opisany powyżej sposób przestrzenie z założenia nie ingerowały w strukturę i znaczenia tragedii – podobnie jak reżyse-

ria i reżyserskie opracowanie tekstu. Nie było
naszym celem rozstrzyganie wielkich i odwiecznych racji i pytań, jakie zawarte są w dziełach
poetów – nie przyznawaliśmy racji Antygonie
czy Kreonowi, Eteoklesowi czy Edypowi, nie potępialiśmy ich. Opowiadaliśmy ich historie, starając się, by opowieść była tu i teraz zajmująca i istotna – odpowiedzi, o ile ona była i jest
możliwa, miał udzielić sobie każdy widz z osobna. Współczesny kostium, sytuacja, wnętrze,
struktura przestrzeni, perspektywa, zderzenie
form, rekwizyt, mebel – dawały świadomości widza poczucie bezpieczeństwa, wprowadzały go
w istotę tekstu, były podstawą odebrania przezeń przesłania spektaklu.
Potwierdzeniem słuszności wybranych rozwiązań było to, że nie wystąpiła nigdy jakakolwiek
wewnętrzna sprzeczność czy dysonans pomiędzy
antycznym tekstem a współczesnymi realiami jego
prezentacji. Spektakle odniosły sukces. Dystans
2500 lat znikał bez „oporu”, bez śladu.
Wielki szacunek do tekstu musi się wyrazić w jak
najodpowiedniejszej dlań oprawie, unaoczniającej
jego wszystkie wartości. Jak pisał Arystoteles w Poetyce: „Dla właściwego wystawienia utworu więcej
od sztuki poety znaczy sztuka scenografa.”

*Niniejszy tekst, którego tytuł pochodzi od redakcji, jest przepracowanym fragmentem rozprawy
doktorskiej autora, zatytułowanej Współczesna
interpretacja struktury kompozycyjno-architektonicznej w antycznej przestrzeni widowiskowej,
powstałej pod kierunkiem profesora Michała Jędrzejewskiego w Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, obronionej w 2007 r.
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Paweł Dobrzycki - scenograf teatralny, malarz, grafik
i architekt, kierownik Międzywydziałowej Katedry Scenografii warszawskiej ASP. Absolwent wydziału architektury Politechniki Krakowskiej (1980) i Studium Scenografii Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie (1981). Twórca projektów scenograficznych do ponad 150 realizacji polskich i zagranicznych. W latach 1984-2001 wykładał projektow
anie scenografii
na krakowskiej ASP, a w latach 1985-92 prowadził seminarium
scenograficzne na wydziale reżyserii Akademii Teatralnej
w Krakowie oraz był konsultantem studentów scenografii
Central St. Martins College of Art and Design w Londynie.
Zrealizował sceografie do 250 przedstawień, a ostatnim jego
dziełem jest scenografia do Upiora w operze (Teatr Roma
w Warszawie). Projektant wielu wystaw scenograficznych oraz
autor szeregu wystaw indywidualnych (Norymberga, Moskwa,
Paryż, Kraków, Warszawa, Wrocław, Poznań, Lublin i in.).

S c e ny z p r z e d s t a wi e n i a S i e d m i u p rze ci w Te b om;
p o ś r o d k u , w d ł u g i m p ł a s z c z u Yo r g o s Kimoulis,
r e ż y s e r o m a w i a ny c h p r z e d s t a w i e ń
i t w ó r c a p o s t a c i E d yp a , Kr e o n a i E t e ok le sa ;
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Jan Ekier

Od konserwatorium
do uniwersytetu.
Trochę
wspomnień
i refleksji
Siedemdziesiąt cztery lata temu, z początkiem roku akademickiego 1934/35, stanąłem do egzaminów wstępnych na Wydziały Fortepianu i Kompozycji Konserwatorium, i wtedy związałem się z naszą Uczelnią oficjalnie. Ale już w poprzednim roku
dojeżdżałem z rodzinnego Krakowa na lekcje prywatne do moich przyszłych profesorów: Kazimierza Sikorskiego i Zbigniewa Drzewieckiego.
Trzy czwarte wieku to czas krótki w skali istnienia
najstarszej polskiej uczelni muzycznej, ale dość
długi w skali egzystencji ludzkiej. W moim przypadku szczególnie charakteryzuje go epokowe
zdarzenie: II wojna światowa. Jak zwykle w moim
pokoleniu, dzielę historię swojego życia na okres
przedwojenny, wojenny i powojenny.

Okres przedwojenny moich związków
z Uczelnią nazywam umownie drugą fazą młodości, pierwszą spędziłem w Krakowie.
Nie pamiętam szczegółów wspomnianego egzaminu wstępnego. Zdałem go bez kłopotu, zapewne komisja zadowoliła się programami moich kilku
koncertów publicznych, załączonymi w dokumentacji, i być może wykonałem jakąś część zgłoszonego na egzamin programu. W pamięci utkwiło
mi za to pytanie, jakie podczas egzaminu na Wydział Kompozycji zadał profesor Piotr Rytel: „Co
to jest za sytuacja, gdy współbrzmią Ges w basie, g w średnicy oraz gis1 w górnym głosie?” Zastanawiałem się chwilę, aż w sukurs przyszedł mi
profesor Sikorski, zwracając uwagę na wspólne
dla tego brzmienia nuty G. Wtedy już odpowiedziałem gładko: „są to nuty przejściowe od pustych oktaw g do niepełnego akordu nonowego
V stopnia tonacji C-dur.”
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Profesor Kazimierz Sikorski na swoich lekcjach
cierpliwie przegrywał utwory, jakie uprzednio zadawał. Początkowo mieliśmy na wzór mistrzów
gatunku pisać fugi w stylu Bacha, kwartety w stylu
Haydna i temu podobne, później profesor dopuszczał coraz więcej swobody. Odtwarzał nasze
zadania na fortepianie, komentując je wnikliwymi, rzeczowymi uwagami i sugestiami. Od czasu do czasu jednak rzucał jak gdyby do siebie ciche wtręty. Pewnego razu kolega napisał kwartet
w technice pełnej dysonansów, a zakończył, co
było wówczas modne, tonicznym akordem durowym. Po przegraniu części profesor orzekł: „Ten
akord będzie dobrze brzmiał”. Kiedy indziej zaś
odczytał niezbyt wysokich lotów kwartet innego
studenta i mruknął: „Wolę Haydna”.
Przez początkowe miesiące studiów pianistycznych u profesora Zbigniewa Drzewieckiego ćwiczyłem etiudy i wprawki, aby następnie poprzez
Uwerturę francuską Bacha dojść do Brahmsowskich Wariacji B-dur na temat Händla. Miałem je
pod koniec I semestru wykonać jako ostatni punkt
audycji klasy profesora Drzewieckiego. Jak wiadomo, cykl ten zawiera dwadzieścia pięć wariacji
oraz fugę, a każda wariacja – dwie części, obie
ze wskazaniem powtórki. Aby uniknąć monotonii
wykonania, różnicowałem powtórzenia dynamicznie, kolorystycznie albo polifonicznie – z aprobatą, a czasem i pochwałą profesora. W dniu audycji, która miała się zacząć o osiemnastej, Zbigniew
Drzewiecki dzwoni do mnie, że trzeba skrócić jej
program, ponieważ później odbędzie się w sali
koncertowej Konserwatorium jeszcze inna, nie pamiętam już jaka impreza.
„Słuchaj Janek”, mówi profesor, „zagraj Wariacje
Brahmsa bez powtórek!”. Natychmiast siadam do
fortepianu, próbuję zmienić interpretację i przekonuję się z ulgą, że te same różnice kolorytu potrafię zmieścić w mniejszej ilości odcinków. Już mam
wyjść na audycję, kiedy dzwoni telefon. Zbigniew
Drzewiecki. Okazuje się, że któryś z kolegów złapał grypę z gorączką i nie może grać. – „Wiesz
co, Janek”, mówi profesor, „zagraj Brahmsa z powtórkami!”. Choć pozostał mi tylko czas dojścia
z ulicy Rozbrat do Konserwatorium, a Wariacje
trwają pół godziny, zdążyłem sobie po drodze
przypomnieć pierwotną interpretację i wykonałem całość ku zadowoleniu swojemu i profesora
Drzewieckiego. Twarda to była szkoła gry na estradzie, ale byłem mu za nią wdzięczny.
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ską. Kontakty z nimi odnowiłem dopiero po wojnie. Inni rozproszyli się po świecie.

W niecałe dwa lata później, z końcem roku 1936,
rozegrała się scena, która wpłynęła na moje
przyszłe zainteresowania. Na pewnej audycji
w Konserwatorium grałem jakieś utwory Chopina, a profesorowie i słuchacze dobrze to wykonanie przyjęli. Po zakończeniu, schodząc po krętych
schodach z profesorami Zbigniewem Drzewieckim
i Jerzym Lefeldem, posłyszałem pytanie tego drugiego: „Słuchaj Zbinio, a może zgłosiłbyś pana
Ekiera do Konkursu Chopinowskiego?”. Trzeci konkurs miał się rozpocząć już za dwa i pół miesiąca.
Profesor Drzewiecki odpowiedział pytaniem do
mnie: „Janek, chciałbyś stanąć do Konkursu?” Odpowiedziałem bez wahania: „Oczywiście, panie
profesorze”. I tak ostateczna decyzja zapadła na
schodach Konserwatorium. Jednak ówczesny statut Uczelni nie zezwalał na udział studentów w imprezach międzynarodowych. Nie pomogła ani
moja prośba do rektora Eugeniusza Morawskiego,
ani audycja, na której wykonałem program konkursowy przed Radą Pedagogiczną po to, by mogła zrobić wyjątek. Ostateczna decyzja brzmiała:
Nie. W jej wyniku, już po uzyskaniu nagrody na
Konkursie, przeprowadziłem mój dyplom fortepianowy... jako student eksternista. Jednak to, że nas
wtedy nie rozpieszczano, w żadnym stopniu nie
umniejszało mojego przywiązania do Uczelni ani
szacunku dla członków jej władz.
Okres moich studiów w Konserwatorium cechowało częste w historii różnych sztuk zjawisko – walka konserwatystów z modernistami. Toczyła się raczej „u góry”, w relacjach pomiędzy profesorami,
w prasie. Czasami przejawiała się wyraziściej. Pamiętam scenę, którą obserwowałem z balkonu Filharmonii: Oto po przerwie koncertu dyrygent wyszedł na estradę, by poprowadzić dzieło Karola
Szymanowskiego, uznanego przez modernistów
za duchowego wodza. I nagle jeden z profesorów Konserwatorium, zagorzały „konserwatysta”,
ostentacyjnie opuszcza salę!
Spór „u góry” nie miał jednak wpływu na zawiązywanie się i trwałość naszych studenckich przyjaźni. Wymienię tutaj zwłaszcza moich przyjaciół
z klasy fortepianu – Jana Bereżyńskiego i Mariana Filara, a także ówczesnych studentów innych
klas Witolda Małcużyńskiego, Witolda Lutosławskiego, Tadeusza Wrońskiego czy Zofię Jaźwiń-

***
Działalnością koncertową w sali Konserwatorium
kierował dyrektor Henryk Markiewicz – niezależnie od Uczelni, ale w jakiejś z nią symbiozie.
Szczególnie utkwiło mi w pamięci kilka koncertów.
Należał do nich recital Józefa Hofmana, który był
wówczas w szczytowej formie. Ponadto – trzy recitale monograficzne, jakie w odstępach dwóch,
trzech dni dał Alfred Cortot, w kolejności, której
nie jestem pewien, ale na pewno poświęcone dziełom Schumanna, Chopina i Liszta. Każdy z tych recitali poprzedzała chyba krótka prelekcja, artysta
zaś występował we frakach z epoki (recital Chopinowski kojarzy mi się z frakiem brązowym). Pozostało mi wrażenie pianistyki wielkiej klasy, ale
z pewną tendencją do manier; dlatego zapewne
najbardziej poruszyły mnie wykonane z nadzwyczajną prostotą Kinderszenen Schumanna.
Jednakże szczególne wrażenie zrobił na mnie
i wielu słuchaczach jeszcze inny koncert: występ – nie gwarantuję ścisłego tłumaczenia nazwy – madrygalistów angielskich. Wokół owalnego stołu siedziało na estradzie sześciu, a może
ośmiu śpiewaków w strojach z przełomu XVI
i XVII w. i przed każdym, w blasku świec osadzonych w stylowych lichtarzach, leżały nuty. Ale nie
oprawa sceniczna decydowała o sile tego przeżycia. Olbrzymia muzykalność wykonawców, idealna czystość intonacji, bezbłędne poczucie zespołowości, a przy tym prostota wykonania sprawiały,
że czuliśmy się przeniesieni w inną epokę, że oddychaliśmy autentyczną muzyką dawnych, nieznanych nam czasów.
Okres wojenny
Wojna przekreśliła moje wcześniejsze nadzieje
na prawie pewne stypendium zagraniczne. Na
życie zarabiałem początkowo grą w kawiarniach
(jeszcze nie tych późniejszych – artystycznych)
i nielicznymi lekcjami prywatnymi. Niektórzy profesorowie Konserwatorium przetrwali dzięki tak
odległym od ich kwalifikacji zajęciom jak szklenie
okien (prof. Jerzy Lefeld) czy prowadzenie orkiestry podwórkowej (prof. Stefan Śledziński). We-

dług relacji świadków stała ona na nieporównanie
wyższym poziomie niż inne tego rodzaju zespoły.
Tymczasem władze okupacyjne brutalnie zakłóciły działanie Konserwatorium, degradując je do
poziomu średniej szkoły zawodowej. Z uczęszczania do niej wynikała jednak korzyść praktyczna, zaświadczenie o nauce zapewniało bowiem
młodemu człowiekowi minimum bezpieczeństwa.
Ale przede wszystkim nasza szkoła, której dyrektorem ze strony polskiej został Kazimierz Sikorski,
pod pozorem nauczania zawodu prowadziła dydaktykę na poziomie studiów wyższych. Wybrałem więc dalsze studia w naszej Uczelni – naukę
organów, które mnie zawsze interesowały, pod
kierunkiem profesora Bronisława Rutkowskiego.
Trwała rok, po czym zdałem nawet egzamin, na
którym grałem (pochwalę się – z pamięci) Toccatę
i fugę d-moll Bacha.
Brałem udział w koncercie, który odbył się w sali
Konserwatorium pod auspicjami Rady Głównej
Opiekuńczej, kontrolowanej przez Niemców organizacji charytatywnej, niosącej pomoc polskiej
ludności. Wystąpili w nim także, jeśli dobrze pamiętam, aktorka Zofia Małynicz, piosenkarz Mieczysław Fogg, skrzypkowie Irena Dubiska i Tadeusz Ochlewski oraz bas Edward Bender. Ja
wykonałem chyba jakiś cykl wybranych preludiów
Debussy’ego. Nie wolno już było grać Chopina.
Powstanie warszawskie było okresem życia
w warunkach ekstremalnych. Z żoną i roczną córeczką znaleźliśmy się u krewnych mojego kolegi
z Konserwatorium, Janusza Urbańskiego, późniejszego profesora Wydziału Reżyserii Muzycznej,
w mieszkaniu na rogu ulic Emilii Plater i Wilczej.
Odczuwało się brak pożywienia, wody, bielizny
na zmianę, poczucie ciągłego zagrożenia życia,
stałą obawę o najbliższych – ale zarazem wiadomo było, że ludziom żyjącym w tych warunkach
potrzebna jest muzyka.

Prowadzenie przez 36 lat I Katedry fortepianu jako kontynuacji Katedry profesora
Drzewieckiego. Oprócz rutynowej pracy dydaktycznej przyjmowałem dla Katedry pewne ogólne założenia. Po pierwsze – autentyzm w wykonywaniu muzyki fortepianowej, czyli korzystanie
z tzw. „urtekstów”. Po drugie, w dziedzinie metodyki – naturalność gry na instrumencie. Po trzecie
– poznawanie i rozszerzanie repertuaru przez
koncerty monograficzne twórców i gatunków, np.
J.S. Bach – Das Wohltemperierte Klavier (oba
tomy), J.S. Bach – Koncerty na 1, 2, 3 i 4 fortepiany, Beethoven – Sonaty, Chopin – wszystkie
dzieła fortepianowe, Liszt – dzieła fortepianowe, Brahms – dzieła fortepianowe, Debussy – 24
Preludia, Ravel – wszystkie dzieła fortepianowe,
Szymanowski – wszystkie dzieła fortepianowe,
Rachmaninoff – wszystkie koncerty fortepianowe.
Obecnie Katerdrę Fortepianu prowadzi moja była
studentka, profesor Alicja Paleta-Bugaj, kontynuując i wzbogacając moje założenia.
Prace nad Wydaniem Narodowym
Dzieł Fryferyka Chopina. Początki przedsięwzięcia w drugiej połowie lat 50. były bardzo
trudne. Niezrozumienie potrzeby tej pracy i jej
istoty ze strony kolegów, np. opinia, że „Ekier
chce poprawiać Chopina”, powodowało niechęć
ówczesnych władz państwowych do finansowania tych prac. Punkt oparcia dała nam, pierw-

***
Oto garść fragmentarycznych wspomnień jednego człowieka, o jednostronnym na pewno spojrzeniu, wspomnień przekazanych telegraficznie,
przywołanych z pamięci według kryterium czasu.
Nie mogę ich jednak zakończyć na nieuchronnym
zjawisku emerytury. Niech mi będzie wolno się
jeszcze podzielić kilkoma refleksjami związanymi
z Patronem naszego Uniwersytetu.
Może się wydawać, że nadanie najstarszej uczelni muzycznej kraju imienia największego geniusza naszej muzyki jest rzeczą całkiem naturalną.
Tak jest na pewno, ale na tym rzecz się chyba nie
kończy. Niektóre bowiem myśli, słowa czy fakty
wymykają się kronikarskim zapisom, dotyczą innych warstw zjawisk, a narzucają się naszemu
umysłowi z siłą równą temu, co rzeczywiste. Ten
końcowy fragment mojej wypowiedzi nazwałbym
z łacińska: genius loci, czyli, w wolnym tłumaczeniu – duch miejsca.
Przed wyjazdem z Warszawy Chopin dostał od
przyjaciół album pamiątkowy z okolicznościowymi wpisami. Pierwszą stronę tego tak zwanego
w owych czasach „sztambucha” zdobiła akwarela, przedstawiająca Kolumnę Zygmunta z wi-
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Czas po zakończeniu wojny był okresem entuzjazmu. Przeżyliśmy... i tyle było do zrobienia.
Był to też czas radości ze spotkania każdej przyjaznej osoby, o której się nic ostatnio nie wiedziało. Czas mojej dojrzałości.
Kolejne etapy działania już nie Konserwatorium, ale Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej to odbudowana w roku 1945 willa przy
ul. Górnośląskiej 39, a potem, w roku 1947, pałacyk przy al. Ujazdowskich 13. Pierwszy rektor PWSM profesor Stanisław Kazuro, kompletując grono pedagogiczne, od początku starał się
mnie do niego włączyć. Broniłem się, chcąc prowadzić w dalszym ciągu działalność estradową,
na którą w owym czasie było duże zapotrzebowanie. Przykładem niech będzie mój pierwszy występ z orkiestrą w sali YMCA. Fakt, że po pięcioletniej przerwie dane nam było odegrać Koncert
f-moll Chopina, i entuzjazm publiczności sprawiły,
że razem z dyrygentem Stanisławem Wisłockim,
później profesorem zwyczajnym i zarazem pro-

***
Na ten ostatni, aktualny adres przypada apogeum mojej działalności pedagogicznej. Najważniejsze jej punkty to:

***
Mój ostatni formalny związek z Akademią to
emerytura. Przejścia na nią prawie nie zauważyłem. Godziny zlecone, prowadzenie niektórych
studentów łącznie z młodszymi kolegami, byłymi
moimi uczniami, egzaminy, audycje, nie dały mi
odczuć zmiany mojego statusu w Uczelni. Stopniowo tylko przesuwałem akcenty z pracy pedagogicznej na edytorską, która wciąż utrwala moją
wieloletnią więź z Uczelnią.

41

Spośród muzyków związanych z Konserwatorium
widywałem się wtedy tylko z Tadeuszem Ochlewskim i Bronisławem Rutkowskim. Z samą Uczelnią
natomiast w czasie powstania wiązało się zaledwie jedno moje doświadczenie, kiedy 19 sierpnia
o godzinie siódmej wieczorem grałem na koncercie dla żołnierzy AK w ocalałej jeszcze sali Konserwatorium. Sam gmach zniszczony został już na
początku powstania i zaplecze sali nie istniało.
Przez cały koncert ciężka artyleria od strony Mokotowa ostrzeliwała Stare Miasto. Artyści, którzy
w danej chwili nie występowali, siedzieli w głębi
estrady, a kiedy słyszeli przelatujące nisko pociski, kulili się. Co ciekawe, tego odruchu nie mieli
koledzy wykonujący program. Na szczelnie wypełnionej sali dawał się odczuć zapach potu. Żołnierze przyszli wprost z barykad. Nasze występy
przyjmowali owacyjnie.

fesorem honorowym Akademii, ledwo po tym wykonaniu tłumiliśmy łzy wzruszenia. Inne ówczesne
występy, jakie mi się wryły w pamięć, to wykonania Koncertów Chopina – po jednym z Zofią Rabcewiczową, ze Stanisławem Szpinalskim, z Raulem Koczalskim; grałem wtedy na zmianę f-moll
i e-moll, ponieważ oba miałem w bieżącym repertuarze. Wystąpiłem też na uroczystym koncercie
z okazji sprowadzenia serca Chopina do kościoła
Św. Krzyża 17 października 1945 r. w sali Roma.
Wreszcie, chyba za rektoratu Stanisława Szpinalskiego, uległem namowom. Razem z nim przeniosłem się do gmachu przy ulicy Okólnik 2.

szym pracownikom Wydania, nasza Akademia,
przydzielając nam pokój na II piętrze zajmowany
przez nas po dziś dzień. Naprzeciwko niego, jak
gdyby symbolicznie, mieścił się gabinet dyrektora do spraw nauki, nieodżałowanej pamięci pani
Marii Jaźwińskiej, która służyła nam zawsze radami prawnymi w bardziej skomplikowanych sytuacjach. Moi najbliżsi współpracownicy – profesor
Paweł Kamiński, prezes Fundacji Wydania Narodowego i współredaktor Wydania, oraz mgr Marcin Gorayski, dyrektor Fundacji, są byłymi studentami prowadzonej niegdyś przeze mnie Katedry.
Czymś, co przekroczyło obręb naszego gmachu
na Okólniku, była praca mojego byłego studenta, śp. profesora Witalisa Raczkiewicza, w białostockiej filii Uczelni. Wykonywał ją przez wiele
lat i z wielkim oddaniem, początkowo jako pedagog, później dziekan, a wreszcie – prorektor d/s
tej filii.
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lenie warszawian – myśmy widzieli to na własne
oczy! Wizja ta spełniła się w czasie powstania
w 1944 roku i po powstaniu, a nasze młode pokolenie może oglądać wstrząsające obrazy zagłady
miasta w licznych dokumentach fotograficznych
i filmowych, a przede wszystkim – w Muzeum Powstania Warszawskiego.
dokiem na Krakowskie Przedmieście. Wzruszający jest fragment jego listu z Wiednia, w którym
kompozytor, dręczony tęsknotą za krajem i rodziną, pisze do przyjaciela w Warszawie: „Mam
ludzi, co mię niby lubią, co mię malują, mizdrzą
się, przymilają, i cóż mi po tym, kiedy pokoju nie
mam – chyba jak sobie wszystkie wasze wydobędę listy, otworzę widok króla Zygmunta (...)”.
Ale wstrząsające już są jego własne wpisy do pustych stron albumu. Od miasta, w którym, po drodze do Paryża, Chopin ich dokonywał, nazwano
je Dziennikiem Stuttgarckim. Są to rzucone na papier wizje, jakie go nękały po otrzymaniu wiadomości o stłumieniu powstania listopadowego – wizje zniszczonej stolicy, wizje nieszczęść, jakie
spadły na najbliższą rodzinę i przyjaciół. Oto kilka zdań tego dziennika:
„Pisałem poprzednie karty nic nie wiedząc – że
wróg w domu – (...) Krakowskie Przedmieście zburzone – spalone – Jaś – Wiluś na wałach pewnie zginął – Marcela widzę w niewoli – Sowiński
ten poczciwiec, w ręku tych szelmów – (...) Mój
biedny Ojciec! – mój poczciwiec, może głodny,
nie ma za co matce chleba kupić! – Może Siostry
moje uległy wściekłości rozhukanego łajdactwa
(...)! Powązki! Grób jej [młodszej siostry Chopina – przyp. J.E.] szanowali? Spalili miasto!!”
Chopinolodzy określają te wpisy jako „wyrażone z niezwykłą siłą rozterki, które doprowadziły
artystę na krawędź obłędu (...)”. Słowa te wydają się słuszne, bo przecież rodzina i wymienieni przez naszego patrona przyjaciele przetrwali
powstanie listopadowe. A jednak czujemy, że nie
wyczerpują one zagadnienia.
Nie próbuję tego zjawiska wytłumaczyć, nie
śmiem. Mogę tylko dopuścić myśl, że nosi ono
znamiona profetyzmu. Bądź co bądź, sprawdziły się przewidywania Chopina w stosunku do własnej osoby, gdy w wieku dwudziestu lat, na krótko
przed wyjazdem za granicę, pisał do przyjaciela:
„Myślę, że wyjeżdżam po to, żebym na zawsze
zapomniał o domu; myślę, że jadę umrzeć – a jak
to przykro musi być umierać gdzie indziej, nie
tam, gdzie się żyło”. Znane są jego własne relacje
z przeżyć paranormalnych w Valldemozie na Majorce i w Szkocji. Czyżby „piąty wieszcz” okresu
romantyzmu, jak – po Mickiewiczu, Słowackim,
Krasińskim, Norwidzie – niektórzy nazywają Fryderyka Chopina, miał być tego daru proroctwa
pozbawiony? Może straszna wiadomość o wzięciu Warszawy przerzuciła go w jakieś wyższe
warstwy poznawania rzeczywistości?
„Krakowskie Przedmieście zburzone,... spalili miasto!...”– pisze Chopin. A przecież ja i moje poko-

***
Nie zatrzymujmy się jednak zbyt długo nad tymi
najtragiczniejszymi w naszej historii zdarzeniami,
odbitymi w wizjach Chopina. Nie są to bowiem
ostatnie jego oglądy przyszłości. Na półtora roku
przed śmiercią, w przedostatnim liście do przyjaciela, Juliana Fontany, po kilku zdaniach, z których wynika, że miał rozeznanie w sprawach politycznych Europy, pisze, jak gdyby nawiązując do
swych wyobrażeń stuttgarckich: „Nie obejdzie się
to bez strasznych rzeczy [słowo „strasznych” podkreślił – przyp. J.E.], ale na końcu tego wszystkiego jest Polska świetna, duża, słowem: Polska”.
Czyż nie obserwujemy znaków na niebie i na ziemi, że nasza historia wyszła już z zaklętego kręgu
„strasznych rzeczy” i zmierza w kierunku przepowiedzianym przez Chopina, a tak oczekiwanym
przez pokolenia Polaków? Spójrzmy na te sprawy
choćby tylko z perspektywy stolicy.
1 sierpnia 1944 r., w dzień wybuchu powstania,
Hitler i Himmler wspólnym rozkazem zarządzili
między innymi, że: „Każdego mieszkańca należy zabić, nie wolno brać żadnych jeńców, Warszawa ma być zrównana z ziemią i w ten sposób
ma być stworzony zastraszający przykład dla całej Europy”. Tymczasem odbudowa stolicy od wielu już lat budzi podziw świata, a liczba ludności
Warszawy przekracza tę z r. 1939 o przeszło
400 tysięcy. Krakowskie Przedmieście, zburzone
nie tylko w Chopinowskiej wizji, fascynuje bogactwem historycznych pamiątek i urodą architektury,
zwłaszcza po zakończonej ostatnio renowacji.
Relikwia narodowa – serce Fryderyka Chopina,
na jego życzenie po śmierci wywiezione przez
siostrę z Paryża i dosłownie przemycone do Polski, przeszło dwadzieścia lat przechowywane
w jego domu rodzinnym, 1 marca 1871 r. spoczęło w kościele św. Krzyża, oddalonym o kilkadziesiąt metrów od jego ostatniego miejsca zamieszkania w stolicy. W czasie powstania warszawskiego
ukryto je w Milanówku. W ten sposób uniknęło fizycznego zniszczenia, które mogło nastąpić
w czasie bitwy powstańców o kościół. Wreszcie
17 października 1945 r. powróciło na dawne
miejsce, i odtąd nieprzerwanie ściąga wielbicieli
jego geniuszu z kraju i ze świata.
Wyżej naszkicowałem etapy odbudowy naszej
Uczelni. Obecnie obserwujemy wznoszenie w jej
sąsiedztwie gmachu Narodowego Instytutu Fryde-

Ja n E k i e r z P i o t r e m Pa le c znym ( p ośr odk u )

ryka Chopina, który, wraz z zasłużonym Towarzystwem im. Chopina, będzie stanowić prawdziwy
„Tryptyk Chopinowski”. Czyż wreszcie na obrzeżach tego „śródmieścia Chopina” nie dostrzegamy drogowskazu dla muzyki polskiej, jakim jest tablica upamiętniająca fakt, że w domu nr 47 przy
ulicy Nowy Świat mieszkał i tworzył Karol Szymanowski – postać symbolizująca ciągłość muzyki
polskiej od Chopina poprzez nas i dalej?
***
Niech ta ostatnia, optymistyczna wizja Patrona
naszej Uczelni – „Polska świetna, słowem: Polska” – towarzyszy dzisiejszej, podniosłej uroczystości otwarcia roku akademickiego* Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina.
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*Tekst stanowi treść wykładu inaugurującego rok
akademicki 2008/2009 w Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka Chopina. Tytuł pochodzi od
redakcji.

Jan Ekier - pianista, kompozytor, pedagog
i edytor muzyczny.Urodził się w 1913 r. w Krakowie. Gry na fortepianie początkowo uczył się
u Olgii Stolfowej, a od 1934 roku kontynuował
naukę w klasie prof. Zbigniewa Drzewieckiego
w Państwowym Konserwatorium Muzycznym w Warszawie, gdzie podjął także studia w zakresie
kompozycji u prof. Kazimierza Sikorskiego.
W 1937 roku został laureatem III Międzynarodowego Konkursu Pianistycznego im. F. Chopina
w Warszawie i od tamtego sukcesu koncertuje
nieprzerwanie w kraju i za granicą. W okresie
okupacji brał udział w koncertach konspiracyjnych, komponował również pieśni walki podziemnej. Po wojnie podjął działalność pedagogiczną, a w 1959 r. został naczelnym redaktorem
Wydania Narodowego Dzieł Fryderyka Chopina.
Wielokrotnie nagradzany, m. in: Złotym Krzyżem
Zasługi (1952), Krzyżem Oficerskim Orderu
Odrodzenia Polski i Medalem X - lecia (1955);
ostatnio - Nagrodą im. C.K. Norwida za całokształt działalności (2007).

50 lat

44
Aspiracje

Z profesorem
Kazimierzem Gierżodem
rozmawia
Zofia Peret–Ziemlańska

ZPZ: Od ponad pół wieku, nieprzerwanie
działa Pan Profesor jako pianista,
pedagog i organizator życia muzycznego
w Polsce. Przypomnijmy, że podczas swej
ponad trzydziestoletniej pracy w Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie [obecnie Uniwersytet Muzyczny im.
F. Chopina] pełnił Pan tam również najważniejsze funkcje kierownicze, będąc
przez dwie kadencje rektorem. Kiedy
rozpoczął Pan działalność pianistyczną?
KG: Z estradą związałem się na stałe w roku
1964 po otrzymaniu I nagrody (ex aequo
z Jerzym Sulikowskim) na zorganizowanym
w formie konkursu I Ogólnopolskim Festiwalu
Młodych Muzyków w Gdańsku. Mogłem wtedy

zaprezentować się w naszych filharmoniach
m.in. w Koncercie d-moll Brahmsa i Koncercie
e-moll Melcera. Przez szereg lat wielokrotnie
występowałem podczas licznych festiwali
krajowych i zagranicznych. Bardzo miło
wspominam np. Festiwal Sztuki Polskiej
w Courchevel we Francji, podczas którego
odbywały się pokazy naszych filmów, koncerty oraz zorganizowana została wystawa
współczesnego malarstwa polskiego. Miałem
przyjemność otworzyć ten festiwal recitalem
chopinowskim. Brałem udział w Festiwalu
Muzyki Polskiej w Sztokholmie w 1982 r.,
a także w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej
Mazowsza w 1986 r., podczas którego po raz
pierwszy grałem w kościołach Milanówka,
Brwinowa i Otrębus. Uczestniczyłem w Festiwalu „The Spirit of Poland” w Stanach Zjednoczonych, w 1992 r., oraz w Jesiennym Festiwalu
w Żelazowej Woli w 1994 r. Podczas „Inspiracji
Chopinowskich” w Milanówku w 1997 r., poza
recitalem chopinowskim wygłosiłem referat nt.
Wojennych losów serca Chopina. Wspomnę
jeszcze o swym udziale w Międzynarodowych

Festiwalach Chopinowskich w Warszawie (w latach 1999, 2001, 2002), w Festiwalu Muzyki
Polskiej w Pekinie w 2002 r., a także Festiwalu
Chopinowskim w Szanghaju w 2001 r.

Minęło...

ZPZ: Przypomnijmy, że oprócz prowadzenia klasy fortepianu w warszawskiej
Akademii Muzycznej oraz wykładów
na uczelniach zagranicznych, pełni
Pan Profesor funkcję kierownika
Letnich Kursów Interpretacji dla
pianistów japońskich w Warszawie.
KG: Prowadzę je od 1976 roku. Polska dla obcokrajowców, szczególnie zaś dla Japończyków, to
przede wszystkim ojczyzna Fryderyka Chopina,
otaczanego w tym kraju szczególnym kultem.
Wychowani w odmiennej niż nasza kulturze
muzycznej, z natury mniej od nas emocjonalni,
bardzo starają się wnikać w poetyckiego ducha
tej muzyki. Niezwykle uważnie więc słuchają
udzielanych im wskazówek. W kursach tych
wzięło dotąd udział 850 pianistów. Staramy się
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pę jej uczniów. Miało to miejsce jeszcze przed
ukończeniem przeze mnie Średniej Szkoły
Muzycznej nr 1 przy ul. Profesorskiej w Warszawie. Kończąc studia w klasie prof. Margerity
Trombini–Kazurowej, myślałem o tym, by
uczyć w szkole muzycznej II stopnia. Jednak
wkrótce, zanim jeszcze otrzymałem dyplom,
prorektor PWSM prof. Ludwik Kurkiewicz
i dziekan prof. Wincenty Laski zaproponowali
mi stanowisko nauczyciela na Wydziale Wychowania Muzycznego. Po roku otrzymałem etat.
Muszę powiedzieć, że praca z ówczesnymi
studentami – nauczycielami pozostawiła mi
bardzo miłe wspomnienia, a z niektórymi
z nich do dziś pozostaję w serdecznych kontaktach. Począwszy od 1969 roku podejmowałem
zajęcia również w zakresie fortepianu głównego, współpracując z przybyłą do warszawskiej
uczelni z Krakowa prof. Reginą Smendzianką.
W 1969 roku odbył się mój przewód na
stanowisko adiunkta, później docenta
(1972) i od tej pory prowadzę swoją klasę
fortepianu. W roku 1986 otrzymałem tytuł
profesora sztuki muzycznej. Na przestrzeni
tych lat wychowałem 43 pianistów w ramach
pięcioletnich studiów magisterskich oraz
40 stażystów (studia podyplomowe). Oprócz
Polaków, którzy stanowią grupę 34 absolwentów naszej uczelni, są to pianiści z Argentyny,
Chile, Hiszpanii, Japonii (bardzo liczna grupa),
byłej Jugosławii, Kanady, Mongolii i Ukrainy.
Są wśród nich laureaci konkursów pianistycznych, są pianiści, którzy łączą występy
na estradzie z pracą pedagogiczną, są cenieni
nauczyciele szkół muzycznych różnych stopni.
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ZPZ: Występując w całej prawie Europie,
Ameryce Południowej, USA, Kanadzie,
Japonii, Chinach, Australii, Kuwejcie,
Wenezueli i na Cyprze, w programach
swych koncertów szczególnie dużo
miejsca poświęca Pan muzyce polskiej.
KG: To prawda. Oprócz pozycji z podstawowego repertuaru pianistycznego, zarówno
na estradzie jak i w nagraniach staram się
eksponować muzykę polską. Poza Chopinem
gram utwory Artura Malawskiego, Henryka
Melcera, Ignacego Paderewskiego, Ludomira
Różyckiego, Romana Statkowskiego, Karola
Szymanowskiego, a także Mieczysława
Karłowicza, Michała Kleofasa Ogińskiego czy
Marii Szymanowskiej. Na krajowych estradach
wielokrotnie wykonywałem I koncert fortepianowy Henryka Melcera. W 1986 r. w Niemczech ukazała się moja płyta kompaktowa
z nagraniami muzyki polskiej (Chopin, Malawski, Ogiński, Paderewski, Podbielski, Różycki,
Szymanowski). Posiadamy wiele pięknych
i wartościowych kompozycji polskich twórców,
jakże mało, niestety, znanych nie tylko za
granicą, lecz także u nas w kraju. Pozwólmy tej
sztuce wzrastać obok wielkiego Fryderyka!
O tym, że praca pedagogiczna będzie mi
dawała bardzo dużo satysfakcji, mogłem się
przekonać, przejąwszy bardzo dawno temu, bo
w roku 1954 r. od mojej nauczycielki gry na
fortepianie prof. Hanny Lachertowej (w moim
rodzinnym mieście Podkowie Leśnej) dużą gru-
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otwierać przed nimi nowe horyzonty artystyczne. Ich zaangażowanie i miłość do muzyki
Chopina ogromnie mnie ujmuje i wzrusza.
ZPZ: Czy zechciałby Pan opowiedzieć
o pełnionej przez siebie funkcji profesora – gościa Uniwersytetu SOAI w Osace?
KG: Od dwudziestu lat, prawie co roku prowadzę
tam kursy, w których biorą udział liczni młodzi
pianiści. Kurs trwa 3 tygodnie, podczas których
codziennie uczę 5 osób. Zajęcia kończą się
koncertem, który ma niezwykle uroczystą
oprawę. Bierze w nim udział 10 wybranych
przeze mnie, najlepiej grających pianistów,
a raczej pianistek, bo kursy te zdominowane
są przez dziewczęta. Po koncercie każda z nich
w pięknym stroju podchodzi do mnie na estradzie i wręcza mi różę. Następuje ceremonia
składania mi podziękowań za pracę, udajemy
się na wesołą kolację do chińskiej restauracji,
po czym… żegnamy się do następnego roku.
ZPZ: Jak wiadomo, sporo czasu
poświęca Pan na kontakty z nauczycielami i uczniami naszych
szkół muzycznych I-II stopnia.
KG: Bardzo lubię tę współpracę. Przez szereg
lat prowadziłem lekcje pokazowe i wykłady
w zakresie metodyki nauczania gry na
fortepianie w szkołach muzycznych różnych
stopni. Niedawno, biorąc udział w tzw. warsztatach muzycznych w Szczecinie spotkałem
bardzo dużo uzdolnionej młodzieży, otwartej
na rady i wskazówki, a także nauczycieli
pragnących doskonalić swoje umiejętności
i wiedzę pianistyczną. Ale lubię również
spotkania z młodzieżą wcale nie kształconą
muzycznie, gdyż, jak się okazuje, potrafi ona
słuchać muzyki w wielkiej ciszy i skupieniu.
Mogłem przekonać się o tym dając koncerty
w Galerii Porczyńskich w Warszawie dla ok.
350 młodych słuchaczy. W liceum ogólnokształcącym w Nisku uczniowie prosili mnie
gorąco, by znów do nich przyjechać. Obiecałem
i przyjechałem. Już kilka razy. Z tych spotkań
zrodziła się moja korespondencja z całą klasą.
ZPZ: Podczas swej ponad trzydziestoletniej pracy w warszawskiej
Akademii Muzycznej pełnił Pan w niej
funkcje dziekana kilku wydziałów
oraz w latach 1987-93 rektora.
KG: Prawdą jest, że praca organizacyjna stała
się trzecią linią mojej działalności. W latach
1972-75 zostałem powołany na stanowisko
prodziekana Wydziału Wychowania Muzycz-
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nego, później kierowałem Wydziałem Instrumentalnym (1975-78). Potem przyszedł czas,
m.in. za moją sugestią, na wyłączenie Wydziału
Fortepianu, Klawesynu i Organów jako samodzielnej jednostki (1978). Kierowałem nim do
1987 roku. I wreszcie nastąpiły dwie kadencje
rektorskie (1987-93). Ponadto w latach 19992006 prowadziłem II Katedrę Fortepianu, by
w momencie mojego przejścia na emeryturę
dwie Katedry Fortepianu połączyć w jedną.

ZPZ: Jakie dokonania podczas swej
dwukrotnej kadencji rektorskiej
w AMPC w Warszawie uważa Pan
Profesor za najważniejsze?
KG: Powołana została Katedra Pedagogiki
Muzycznej – współczesna kontynuatorka
przedwojennego wydziału o takim profilu, lecz
z uwzględnieniem wszystkich instrumentów
orkiestrowych. Bardzo duży krok dokonany
został w działalności koncertowej Akademii.

on ścianę północną, ale niestety zakończył
się dopiero po 14 latach. Podpisaliśmy szereg
umów o współpracy pomiędzy uczelniami
muzycznymi na świecie, dzięki czemu nasza
młodzież mogła prezentować się na wielu zagranicznych estradach. Cieszę się, że wszystkie
te akcje kontynuowane są przez moich następców i nabierają coraz większego rozmachu.
Ale może jedną z najważniejszych dla mnie
spraw w tamtych latach był kontakt z młodzieżą, z gronem pedagogicznym i pracownikami
administracji. Niezwykle miło te kontakty
wspominam. Korzystając z okazji pragnę w tym
miejscu najserdeczniej podziękować swoim
współpracownikom, do których podczas mojej
pierwszej kadencji należeli profesorowie Marian Borkowski, Juliusz Borzym i Andrzej Chorosiński oraz w drugiej Andrzej Chorosiński,
a także Bogusław Gadawski i Andrzej Zieliński.
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ZPZ: Do tak licznych stanowisk w polskim
życiu muzycznym doszło jeszcze objęcie
przez Pana w 2002 roku funkcji prezesa
Towarzystwa im. Fryderyka Chopina
w Warszawie.
KG: Moją prezesurę rozpocząłem w czasie, kiedy
powołany już został Narodowy Instytut Fryde-
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Staliśmy się, po Filharmonii Narodowej,
drugą salą koncertową stolicy. Chyba po raz
pierwszy w historii uczelni nasza orkiestra
i chór zaczęły podróżować po świecie. Miały
miejsce wyjazdy do Niemiec, Francji i Włoch.
Zorganizowaliśmy u nas mini-hotel dla zapraszanych z wykładami i koncertami gości. Firma
Walcker przekazała nam w darze organy do
sali kameralnej, gdy razem z moim zastępcą,
prof. Andrzejem Chorosińskim rozpoczęliśmy
budowę dużych organów do sali koncertowej.
Po moim przemówieniu inaugurującym
w roku akademickim 1992/93 władze
Warszawy uczyniły piękny krok, ofiarowując
na remont Akademii sumę miliona złotych.
Do trudnych decyzji należało zamknięcie
Dziekanki, gdyż stan techniczny budynku
zagrażał bezpieczeństwu studentów. Dziś nie
ma tam już zawilgoconych ścian czy groźby
porażenia prądem. Teraz cieszymy się piękną
Dziekanką. Kontynuowaliśmy prace nad
projektem nowego Domu Akademickiego
przy ul. Dobrej. Jednak, pomimo że projekt
architektoniczny był już gotowy, rozpoczęcie
budowy uniemożliwiły spory z instytucjami
zasiedziałymi na tym placu. Rozpoczęliśmy
także remont elewacji gmachu Akademii. Objął
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ryka Chopina i wokół wielu spraw związanych
z Chopinem zaczęły narastać spory. Rzuciłem
publicznie hasło, że Chopin powinien nas
łączyć, a nie dzielić. Po dwuletnich pertraktacjach, przy wybitnym wsparciu ówczesnego
Ministra Kultury i Sztuki Waldemara Dąbrowskiego, doszło do podpisania historycznego porozumienia pomiędzy Narodowym Instytutem
Fryderyka Chopina i TiFC-em. Chopin zasługuje
na to, aby pieczę nad jego dziedzictwem sprawowało państwo polskie. I to jest dominanta
naszego porozumienia. Nowy, rozbudowany
TiFC posiada Zespoły d/s promocji artystycznej, konkursów chopinowskich, edukacji
muzycznej, inwestycji oraz prowadzenia
Muzeum Fryderyka Chopina. Zbiory, które są
własnością TiFC-u, przekazaliśmy Instytutowi
w depozyt. Jako jednostka budżetowa prowadzi
on m.in. remont obiektów chopinowskich
oraz budowę Centrum Chopinowskiego przy
ul. Tamka. Towarzystwo, uwolnione od wyżej
wymienionych problemów, planuje na szerszą
skalę docierać z muzyką Chopina nie tytko do
jego wielbicieli, lecz również tam, gdzie jest on
mało znany. Myślę tu m.in. o młodzieży w małych miejscowościach, a także o chopinowskich
trasach turystycznych. Zwiększyliśmy liczbę

koncertów chopinowskich w Łazienkach
Królewskich (dotychczas odbywały się
one jedynie w okresie letnim – od maja do
września), otwierając w pałacyku zwanym
Podchorążówką estradę, na której począwszy
od lutego 2008 r., odbywają się koncerty
słowno-muzyczne „Listy Chopina” z udziałem
wybitnych pianistów i aktorów. Towarzystwo
im. F. Chopina razem ze Związkiem Polskich
Artystów Fotografików organizuje obecnie
konkurs na fotografie upamiętniające miejsca
związane z życiem naszego wielkiego kompozytora. W siedzibie Związku Fotografików
przy pl. Zamkowym w Warszawie odbywają
się w niedziele recitale chopinowskie.
Planujemy także, po raz pierwszy w Polsce,
zorganizowanie Międzynarodowego Konkursu
Chopinowskiego dla Pianistów Amatorów. Ma
się on odbyć we wrześniu 2009 roku. Takie
konkursy na świecie znane są od dawna.
ZPZ: Od lat prowadzi Pan szeroką
działalność społeczną, m.in. jako
członek Zarządu Warszawskiego
Towarzystwa Muzycznego (od 1979
r.), przewodniczący Międzynarodowej
Fundacji im. F. Chopina (1998-2003),

członek Japan Piano Teachers Association (od 1986 r.), Rady Fundacji
Kultury Polskiej, Polskiego Komitetu
Fundacji JESC (od 1991 r.), przyznającej
stypendia najwybitniejszym młodym
polskim wykonawcom, członek Polskiej
Sekcji Międzynarodowej Fundacji im.
F. Chopina (od 1989 r.) oraz innych.
KG: Dodam, że od wielu lat jestem członkiem
Głównego Komitetu Olimpiady Artystycznej dla młodzieży szkół średnich.

ZPZ: Na zakończenie naszej rozmowy
chciałabym przypomnieć uzyskane
przez Pana nagrody i odznaczenia.
K. G.: Otrzymałem Srebrny i Złoty Krzyż
Zasługi (1977, 1982), Krzyż Kawalerski OOP
(1988), Krzyż Oficerski OOP (2002), Złoty
Medal „Pro Ecclesiae et Pontifice” (1992),
Srebrny Medal „Zasłużony Kulturze Gloria
Artis” (2005) oraz kilkakrotnie Nagrody
MKiS (1968, 1975, 1979, 1983, l993).
ZPZ: Czym Pan Profesor zajmuje się
w nielicznych wolnych chwilach?
KG: Bardzo lubię wycieczki (rower,
samochód, pociąg), fotografowanie,
a także uprawianie własnego ogrodu.
ZPZ: Dziękuję za rozmowę.
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ZPZ: Proszę przyjąć najserdeczniejsze
gratulacje z okazji nadania Panu
Profesorowi w dniu 27 marca 2008
roku Honorowego Obywatelstwa
Miasta Ogrodu Podkowa Leśna.
KG: Do Podkowy Leśnej przyjechałem
z rodzicami mając 3 lata. Tu uczęszczałam
do szkoły podstawowej, a do liceum ogólnokształcącego w sąsiednim Milanówku. Moja
wielka przygoda z muzyką też tu się zaczęła.
Zawdzięczam to mojej ciotce Stanisławie
Buźniak, która sama grając po amatorsku,

ności podkowiańskiej, a w szczególności
za działalność popularyzującą twórczość
Fryderyka Chopina wśród cudzoziemców”.

49

ZPZ: Czy lubi Pan Profesor pracę jurora
konkursów pianistycznych?
KG: I tak, i nie. Tak, ponieważ każde zaproszenie
do jury jest na pewno miłym wyróżnieniem.
Nie, bo konkurs niesie smutek występującym,
skoro tylko jeden lub kilku młodych utalento-wanych wykonawców wraca do domu
z radosną nowiną. Zarówno wielką radość,
jak też ogromne rozczarowanie i żal młodych
uczestników konkursów wielokrotnie przyszło
mi oglądać podczas pełnienia funkcji jurora
wielu konkursów pianistycznych na świecie.

była moją pierwszą nauczycielką i udzielała
mi lekcji na swym własnym pianinie, ocalałym z powstania warszawskiego. Ona też
postanowiła przedstawić mnie mieszkającej
tu po powstaniu, niedaleko nas, prof. Hannie
Lachertowej, która później już na długie
lata została moim pedagogiem fortepianu.
W moim rodzinnym mieście zacząłem też
śpiewać w chórze kościelnym. Bardzo lubiłem
związane z tym próby i uczestnictwo w nabożeństwach, a także dawane przez nas koncerty. Stopniowo nauczyłem się opracowywać
pieśni na głosy, prowadzić z poszczególnymi
głosami próby, dokonywać wyboru odpowiedniego repertuaru, wcale zresztą niełatwego.
W końcu poszczególni kierownicy chóru
zaczęli dopuszczać mnie do dyrygowania.
Bardzo dużo można by na ten temat opowiedzieć. Z biegiem lat poczułem się już na siłach
pracować jako dyrygent samodzielnie. Część
tamtego chóru w latach 90. przeniosła się
wraz ze mną do parafii w Otrębusach, miejscu
mojego zamieszkania. Obecny nasz zespół (pod
nazwą „Cantabile”) pracuje podobnie jak poprzednio, na zasadzie dobrej woli wszystkich
jego uczestników, z kierownikiem włącznie.
Nie znając się na profesjonalnym kształtowaniu głosu, co pewien czas zapraszam
do współpracy studentów lub absolwentów
Wydziału Edukacji Muzycznej naszej uczelni.
Członkowie naszego chóru są ze sobą bardzo
zżyci, a moją radością jest, że kilka osób tak
bardzo rozmiłowało się w muzyce, że podjęło
nawet profesjonalną naukę śpiewu.
Wracając do wyróżnienia przez Radę Miasta
Podkowa Leśna, to zostało mi ono przyznane
„za zasługi wniesione na rzecz społecz-

Zofia Peret-Ziemlańska - wieloletni pedagog
kształcenia słuchu w Akademii Muzycznej
im. F. Chopina w Warszawie na Wydziale Wokalnym i Edukacji Muzycznej. Jest autorką ponad
dwustu publikacji z dziedziny pedagogiki
muzycznej oraz historii warszawskiej uczelni.
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Pawlak Wielki
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Niezbyt często dzieje się tak,
że konkretna wystawa kreuje
czyjąś ostateczną wielkość
i pozycję. Ten rzadki przypadek
miał miejsce na warszawskim
pokazie monograficznym prac
Włodzimierza Pawlaka*.
Co z tego, że ta wielkość jakoś
była przeczuwana i może też
postulowana? Przecież jednocześnie musiała się dokonać w sposób
fizyczny, psychiczny, widzialny,
dostrzegalny, finalny. I dokonała się! A, że nie dla wszystkich,
to nie ma już większego znaczenia, bo nic nigdy nie dokonuje
się dla wszystkich i na zawsze.
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Oto dostajemy artystę pełnego, wyraźnego i różnorodnego. A jak sądzę, w tej różnorodności siła
największa, siła przemienna, twórcza. Odwrotnie
niż wielu twórców, Pawlak nie boi się porzucać obranej stylistyki, która często i dla wielu, raz powołana, do końca ich życia im towarzyszy. To nie zarzut, bo trudno komuś mieć za złe wierność sobie,
ale próba opisu odmiennego i rzadkiego zjawiska
artystycznego zatytułowanego: Pawlak.
Kuratorka wystawy w warszawskiej Zachęcie
Agnieszka Szewczyk pisze: „Już pobieżny przegląd malarstwa Pawlaka pozwala wyróżnić trzy
etapy, czy raczej działy, częściowo wyznaczone
chronologią powstania obrazów: okres przynależności do Gruppy (1982-1992), Dzienniki i obrazy
o bieli (1990-2004), prace poświęcone analizie
teoretycznych problemów obrazowania, którym
patronują Malewicz i Strzemiński (od 1988). Podział taki ma swoje podstawy, jednak przyjęcie tylko takiej perspektywy pomija istotne problemy stale obecne w malarstwie tego artysty, bo jest ono
o ile nie spójne (stylistycznie), to na pewno niezwykle konsekwentne.” A następnie dodaje jeszcze uwagi o znaczeniu jego poszukiwań formalnych, choć nie wyłącznie warsztatowych, tekstów
teoretycznych i przewrotności, mającej charakter
demistyfikująco-mistyfikujący.
Dość wcześnie w obrazach Pawlaka objawił się
żywioł metamalarski i chyba on najmocniej naznaczył całą jego sztukę oraz horyzont artystycznych,

pikturalnych, ale i intelektualnych poszukiwań, które w dodatkowy sposób fundują jego odmienność.
Od samego początku Pawlak bardzo konsekwentnie ujawniał swoje umiłowanie do farby, farby
jako takiej, farby jako tworzywa, ale i malarskiej
tkanki, bez której trudno mówić o obrazie w tradycyjnym jego rozumieniu, choć znamy przecież i innego rodzaju obrazy. Zatem farba ścieka, leje się,
zachlapuje, zamalowuje, zasłania, wypełnia, staje
się miękkim i podległym rysowaniu podłożem, reliefem, albo na poły już rzeźbiarską strukturą, gdy
zjawia się na płótnach wyciskana wprost z tubek,
gruba i tłusta ścieżka pigmentu, nietkniętego na jasnej powierzchni podobrazia.
Niemal na każdym obrazie Pawlak opowiada
o swoim życiu w farbie. Żyje w niej, wciąż wykonując w niej czynności zarówno wzniosłe, podniosłe i pamiętne, jak i niemalże głupie, wstydliwe,
codzienne: przykleja pety, muchy, zapałki, puste
tubki po farbie, albo korki od nich. Za wszelką
cenę stara się nam unaoczniać swoje życie w farbach, bo właśnie farba jest najczęstszym spoiwem, materią, ale często i treścią wielu z jego
obrazów. Jest malarską krwią ale i myślą tej sztuki, jej synonimem.
Nic ważniejszego zdaje się nie istnieć. Cały świat,
jego skomplikowanie i różnorodność można z jej
pomocą wyrazić, zapisać, uwiecznić. Zarazem
Pawlak zdaje się wciąż podkreślać, że farba nie
jest biernym przekazicielem idei. Wręcz przeciw-

nie – ma swoją moc, żywotność i życie, domaga
się nieustannej uwagi i doceniania. I Pawlak robi to
nieustannie – malując.
Gdy z początkiem lat 80. rodziła się ekspresja
tamtego malarstwa, tamtej sztuki; postrzegano ją
głównie jako reakcję na malarską oszczędność poprzedniej dekady, jej konceptualność i w pewnym
sensie malarską małomówność. Żywioł gestu i farby był bardzo pociągający. Co więcej, nosiła w sobie mocny przymiar buntu, zerwania, odcięcia się
od przeszłości, od powszechnie przyjętego, eleganckiego, akademickiego i oficjalnego wzorca
malowania – malarstwa. Dramatyczna ruptura stanu wojennego wymagała odpowiednich środków,
czyniła pewne zjawiska czy postawy nieodwracalnie minionymi. Zanurkowanie w mocną malarską
materię było swoistym symptomem wolności, wyrazem chęci ucieczki, ale również związaniem się
z tym, co w tym samym czasie działo się na Zachodzie i co również zbliżało nas do tamtej sztuki, do
wolności. Malarstwo Gruppy było tym wszystkim,
o czym co raz łatwiej dziś się zapomina.
Dla Pawlaka inspiracją stała się estetyka zamalowywanych ulicznych napisów. Znaki Polski Walczącej, Solidarności pojawiające się nocami na
murach miast, w dzień czy może jeszcze nad ranem były zamalowywane. Jednak w tych muralnych kulfonach była siła walki. Farba przebijała
się z zamalowanek i walczyła o swoje. Estetyka
zacieku przemiękła na płótna Pawlaka. Wyzna-
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K r ó lo w a Pols ki, 1987, kolaż , olej n a p ł ót n i e, w ł . p r y w at n a, f o t . A . P i e t r z ak- B a r t o s

Dziennik nr 2, 1989, olej, płótno, 160 x 200 cm, wł. Zachęta, fot. Jer zy Jacek Gładykowski
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czała jego wczesną estetykę: często prosty, malarski szkic pędzlem, a potem niefrasobliwe zamalowywanie niepotrzebnych fragmentów. Farba
ścieka, rozchlapuje się, brudzi i tak waśnie jest dobrze. W połączeniu tego, co zaplanowane i tego,
co przypadkowe rodziły się jego świetne, mocne
obrazy.
W 1989 roku powstała kompozycja Polacy formują flagę narodową – obraz manifest Pawlaka,
który w ten prosty, wyrazisty, ale i przejmujący
sposób obwieścił nowe czasy, czasy demokracji
i uczestnictwa. Sam jednak wkrótce potem na długo oddalił się od bieżących spraw polskich i zajął
się formowaniem formy. Zwrócił się ku Strzemińskiemu i jego unistyczno-alfabetycznym poszu
kiwaniom. Malował na bieli bielą, w reliefie
z farby odtwarzał liternicze projekty i pomysły
Strzemińskiego. Pisał o tym: „Namalować tekst,

Ł am a n ie szklany ch r ur e k , 1987, o l ej n a p ł ót n i e, dep . i f o t . Mu z eu m A S P w Wa r sz a w i e

Pa t r z ę i n i e p o z n a ję , 19 8 6 , o l ej n a p ł ó t n i e , w ł . a r t y s t y,
d z i ę k i up r z ej m o ś c i G a l e r i i A r t N E W m e d i a , f o t . J. S i e l s k i
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który nie byłby tekstem, zbudować ten tekst-nietekst ze znaków, które nie byłyby znakami”. To
był bardzo inspirujący pomysł na powrót do zaczętych przez awangardę tropów artystycznych.
Nieuchronne w tej sytuacji było również zwrócenie się ku dokonaniom Malewicza, postaci emblematycznej dla całej nowoczesności w sztuce. Dla
kolegów z Gruppy ważniejszy z pewnością był
Andrzej Wróblewski, ale nie dla Pawlaka, który
nawet w doborze artystycznych inspiracji pozostawał nieco osobny.
W latach 2000-2002 powstawał cykl Przestrzeń
logiczna obrazu. Jedenaście kompozycji o jednakowych wymiarach 150x150 cm, zapełnionych
rzędami zminiaturyzowanych kopii: na dwóch
zgromadzono wyłącznie obrazy Malewicza, na
czterech obrazy i inne dzieła rosyjskich rewolucyjnych awangardzistów; kolejny sięga do wyobrażeń z początków sztuki, do malarstwa jaskiniowego, ale i do sztuki greckiej. Cztery ostatnie to
swoiste rozważania na temat kolorów, form, faktur, kompozycji i perspektywy. Można w tych obrazach zobaczyć kolejną odsłonę malarskiego
dziennika, tym razem skierowaną w stronę inspiracji artystycznych.
Ostatnio poszukiwania Pawlaka powracają na
granicę obszaru najbanalniejszego, ocierając się
właściwie o granicę perwersji. Artysta wyciska farbę z tubki, albo strzela w płótno sznurkiem zanurzonym w błękitnej farbie, jak to czynią malarze
pokojowi czy murarze, zostawiając najprymitywniejsze ślady. Są to gesty powrotu ku najprostszej
szkole, nawet nie tyle malowania, ile malarskiego
zostawiania śladów w przestrzeni; u Pawlaka istnieje malarska przestrzeń obrazu, a nie ściany, ale
to właściwie jest już bez znaczenia.
Można zapytać o projekt na malarstwo zawarty
w obrazach i tekstach Pawlaka i byłoby to pytanie
w pełni uzasadnione, bo pytamy o to znakomitego
malarza, mającego absolutną pełnię warsztatowej
władzy nad płótnem i pędzlem. Co zatem proponuje nam Pawlak, jak ma wyglądać obraz? Różnie,
ale najzwyczajniej na świecie – mimo świętej nieledwie jego wiary w sztukę i malarstwo, co potwierdza całym swoim życiorysem – nie ma już kompletnie możliwości namalowania obrazu. Wszystkie
są już tylko jakimś szczątkiem, kawałkiem, fragmentem. Coś zastało zamalowane, ale niedokładnie, bo coś jednak przebija spod spodu, coś jest
rodzajem malarskiego sprawozdania z wiedzy
i znajomości awangardowych poprzedników, a to
kolejnych wcieleń Malewicza, a to poszukiwań
Strzemińskiego. Możliwa jest tablica dydaktyczna, albo obrazowe sprawozdanie ze świadomości
doniosłości bieli i czerni, ze wszystkimi symbolicznymi, artystycznymi, psychologicznymi czy historycznymi konotacjami.

G l e b o z n a w s t w o , 19 8 5 , o l ej n a p ł ó t n i e , w ł . p r y w a t n a , Wa r szaw a,
f o t . J. S i e l s k i

Tak, to jest możliwe, więcej – to się znakomicie
może udać pod tak wyjątkowym pędzlem jak Pawlaka; zarazem Pawlak odmawia namalowania samodzielnego, własnego, niezależnego obrazu,
jakby przyznając się tym samym, że jest to już
ostatecznie i bezapelacyjnie niemożliwe, że tego
właśnie zrobić już nie można. Jedyne, co dzisiaj
pozostaje inteligentnemu malarzowi, to w malarski
sposób rozważać, ale i wątpić o malarstwie, malowaniu, o obrazach i chęci namalowania własnego,
pełnego i skończonego obrazu, który już powstać
nie może. Pokazane zostały niemalże wszystkie
malarskie możliwości, ale wybór tylko jednej byłby zbyt mocno ograniczający, bo przecież żyjemy
w czasach, które ograniczeń nie lubią.
Pokusa stworzenia samowystarczalnego dzieła
malarskiego opuściła już Włodzimierza Pawlaka. Pozostało tworzenie kolejnych ewentualności.
One także pozostaną tylko szkicami, zamierzeniami, nigdy dziełami samodzielnymi i domkniętymi. W tym malarstwie nie ma już prac samodzielnych, są włącznie te zapośredniczone, powstałe

jakby w nawiasie, cudzysłowie; one jeszcze mają
prawo do zaistnienia, ale bez wiary w moc wypełnienia przestrzeni dzieł wiecznych. Jak się wydaje, ten brak domknięcia, niechęć czy niewiara
w stworzenie pełnego, samodzielnego i samowystarczalnego bytu malarskiego pozostaje w zgodzie z powszechnym dziś przeświadczeniem, że
tylko fragment może dać świadectwo naszym czasom. Poodrywane kawałki, mocą malarskiej intuicji
sklejone w prowizoryczną całość, nie obraz, a metamalarskie o nim rozważania muszą wystarczyć
za wszystko. Niewiara w obraz i zarazem wiara
w malowanie, co nie koniecznie jest zarazem wiarą w malarstwo. Czynność w trybie niedokonanym
jest zawsze bardziej pociągająca, bo pozostawia
większe nadzieje na spełnienie.
Słowo „arcydzieło” straciło wiele ze swej dawnej
sprawczej mocy, zarazem, może nawet bardziej
niż przed laty jest wyczekiwane. Jak się wydaje,
na warszawskiej wystawie Włodzimierza Pawlaka
można było właśnie zobaczyć kilka arcydzieł. To
nad wyraz rzadkie zdarzenie na pokazie współ-
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czesnego malarstwa, jednak w moim przeświadczeniu tak właśnie działo się w salach Zachęty. To
tym ważniejsze odczucie, że wystawa o takim charakterze była już wielokrotnie postulowana i tym
samym zwyczajnie wpisała się w horyzont oczekiwań widzów i krytyków.
Pawlak został doceniony, a ekspozycja w Zachęcie wyznaczyła miejsce należne mu od wielu lat.
Wirtualny Panteon wciąż jest jeszcze otwarty i pozostaje w nim wiele wolnych miejsc, które mogą się
zapełniać według naszego uznania, emocji i przeświadczeń na temat artystycznych wielkości. Pawlak Wielki ma w nim mocną pozycję.
* Tekst został zainspirowany wystawą „Włodzimierz
Pawlak. Autoportret w powidokach”, Zachęta Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, 9.09 – 2.11.2008; kurator: Agnieszka Szewczyk.

L i n i a b a r w n a 6 5 , 2 0 07 , p i g m e n t , p ł ó t n o , w ł . a r t y s t y, d z i ę k i
up r z ej m o ś c i G a l e r i i A r t N E W m e d i a , f o t . J. S i e l s k i

No t atk a o sztuce nr 333, 2003, olej na płótnie,
w ł . ar t y s t y, dzięki upr z ejmoś ci Galerii Ar t NEW
m e d ia , f o t. J. Sie ls k i

Bogusław Deptuła - krytyk i historyk sztuki.
W latach 1993-2007 związany z „Tygodnikiem
Powszechnym”. Obecnie stale współpracuje z TVP
Kultura. Organizator wielu wystaw indywidualnych i zbiorowych. Ostatnio pisuje do „Zeszytów Literackich”.
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W it o ld Go mbr o wicz , 1986, olej na p ł ót n i e, w ł . i f o t . M u z eu m S z t u ki w Ł odz i

W połowie drogi pomiędzy koncepcją a intuicją, na skrzyżowaniu dwóch porządków
spotykają się niekiedy irracjonalne z racjonalnym, by przyjrzeć się sobie wzajemnie.
Wtedy, jeśli „myśl akceptuje to, co wynika z gestu”2, powstaje wielka sztuka. Jej
kształt jest nieobojętny, struktura wymowna,
a treść nasączona prawdą i znaczeniem.
Tę ożywianą zarodkami nowych jakości
przestrzeń dialogu myśli i gestu odmierzała swym malarstwem Teresa Pągowska.
Jej artystyczna droga, rozpięta pomiędzy
pełną skalą doświadczeń sztuki figuratywnej
i odległymi terenami abstrakcji, była nieustannym poszukiwaniem formy. Ukształtowana w tradycji koloryzmu i rzeczywistości postkoloryzmu, poddana ciągłemu
wpływowi najwybitniejszych przedstawicieli
tego nurtu, odnajdywała jednak z powodzeniem swoje własne, indywidualne brzmienie
i niezależny język osobistej wypowiedzi.

Osobny
teren
pejzażu
wewnętrznego
O Teresie
Pągowskiej
1

Te r e sa Pą go w s k a w sw ojej p r ac o w ni w S op oc i e , 1961
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Ko t my śl icie l, 1995

W s w ojej p r ac o w n i w Wa r sz a w i e , o k . 19 8 5

Studia pod kierunkiem Wacława Taranczewskiego,
wielka fascynacja Stanisławem Teisseyrem, przyjaźń z Arturem Nachtem-Samborskim czy wreszcie
współpraca z Piotrem Potworowskim, pozostające
dla Pągowskiej źródłem potężnej inspiracji i jednocześnie odskocznią ku własnemu systemowi znaków, nie uwięziły jej jednak nigdy w pułapce epigonizmu. Akademicki już koloryzm przewietrzyła
krótkim spotkaniem z informelem, by wprawić go
następnie w świeży rezonans, zderzając pod wiel1
Rozmowa z Teresą Pągowską, „Gazeta

Współczesna”, Białystok, 11.08.1992,
nr 154.
2
Z irracjonalnego gestu, „Miesięcznik

Literacki”, Warszawa, 11.12.1984, nr 12.
3
T. Pągowska, komentarz odautorski [w:]
Pittura Contemporanea Polacca,

Centro Studi di Arte e Kultura, Neapol
1986.
4
Praca rodzi natchnienie, „Radar”,

Warszawa, 05.03.1987, nr 10.

kim ciśnieniem z doświadczeniem nowej figuracji.
Powstały na drodze tej alchemii amalgamat był
tworem w pełni indywidualnym, przesycającym
prace Pągowskiej niebanalnym, doskonale rozpoznawalnym walorem. Ten niezawodny stempel stylu, pozwalający odnieść się do wszelkich „izmów”
z właściwą nonszalancją, opieczętował wszystkie
jej prace, by komponować mogły zgodnie „osobny teren pejzażu wewnętrznego”.
Wobec powodu
„Najważniejsze jest, aby istniał POWÓD OBRAZU. Tym powodem może być wszystko, byleby
było odczute przeze mnie z taką siłą, która sięga
głębiej niż moje wiem”3 – tak wyjaśniła Pągowska tajemnicę impulsów pobudzających ją do malarskiej wypowiedzi. Najczęściej powodem była
ona sama i bogaty świat jej osobistego doświadczenia. W kolejnych odsłonach wielkich cykli wnikliwie cieniowała przejmującą, intymną opowieść
o kobiecie, której pragnienia, radości i lęki precyzyjnie artykułowały bezbłędne konfiguracje
kształtów, faktur i kolorów.
Ekspresyjne, pulsujące formy aktów z pierwszej
połowy lat 60., uciekające od opisowości i prawie
nierozpoznawalne w niuansach cech fizycznych,
okazywały się precyzyjną projekcją szerokiej
gamy uczuć i doznań. Podobną właściwość zdradzały także późniejsze o kilka lat, bardziej do-

słowne w wyrazie, zamaszyste i mocarne struktury
z cyklu Dni, w których dosadnym, mocnym gestem
opowiadała Pągowska szczerze o najintymniejszym świecie kobiecego odczuwania. Również powstałe w następnej dekadzie dwa wielkie, dojrzałe
cykle Monochromatów i Figur magicznych znaczyły kolejnymi punktami tę samą mapę ludzkich emocji. Niepokojące, rozedrgane sylwety tkały w nich
wnikliwe i drażliwe studium samotności i rozterki.
Uchwycone w pojedynczych kadrach chwilowej
emocji i prześwietlone fakturą płótna kobiece akty
objawiały się tu zawsze bez osłony, w szczerej
esencji prawdy o sobie. Były, jak chciała sama Pągowska, jej własnymi „portretami psychicznymi”4,
manifestacją głęboko odczutych i najbardziej osobistych stanów emocjonalnych – prawdą objawioną w czworokącie obrazu.
Niekiedy o tej prawdzie najwymowniej mówiły
jednak nie ludzkie ciała, lecz zwykłe przedmioty. Wśród galerii samotnych, człekokształtnych
istnień, skrytych pod kolejnymi numerami długich cykli, najbardziej samotne okazuje się puste
krzesło i to ono dopiero staje się pełnoprawnym
posiadaczem miana Autoportretu. Doskonała
aluzyjność pustki osieroconego krzesła, wykrojonego z głębi obcej, złowrogiej przestrzeni, uczyniła z tego studium przedmiotu kolejny, przenikliwy, a może też najbardziej wierny „portret
psychiczny” Pągowskiej.
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W latach 90. pochylała się artystka coraz częściej nad skromnymi bohaterami codzienności,
których ciche, z pozoru nieabsorbujące trwanie
otwierało przed nią nowe terytorium portretu.
Swoje olbrzymie, kwadratowe płótna zastąpiła
wówczas malarka niewielkimi, kameralnymi formatami, a wielowątkową historię ludzkich namiętności zmieniła w lapidarną przypowieść o przedmiocie. Zwrot ten, podyktowany pogarszającym
się stanem zdrowia i słabnącymi siłami artystki, ukazywał jednocześnie fundamentalną przemianę jej sposobu postrzegania rzeczywistości.
Małe, przydomowe sprzęty, uhonorowane uważnym spojrzeniem Pągowskiej okazały się oto dostatecznym i zadowalającym powodem obrazu.
Niepozorne, pękate imbryczki bez kompleksów
zagarniały odtąd środkową przestrzeń kwadratu płótna, Butelka z cyckiem tkwiła wśród bieli jak
dumny wykrzyknik, a Małe piwo w centralnym kadrze z godnością snuło swoją opowieść. Osobny
świat stworzyła także galeria warzyw i owoców,
manifestujących swoje bujne istnienia w wielu kapitalnych epizodach. Podczas gdy wspaniały Bakłażan, ostentacyjnie rozparty w błękitnej przestrzeni obrazu, z dumą demonstrował fioletową

sprężystość, a Melon ciemny odsłoniętą cząstką uchylał rąbka swoich tajemnic, bezpruderyjny Owoc południowy kokieteryjnie prezentował
przekrój zwartego miąższu. Nawet niepokaźna
Pestka pod pełnym ciepła wzrokiem Pągowskiej
anonsowała z dumą swoje skromne, nieefektowne jestestwo.
Zachęcone podobnym, wrażliwym spojrzeniem,
zjawiały się na płótnach artystki także zwierzęta – kolejny, ulubiony powód jej obrazów. Doskonale podpatrzone w swych naturalnych pozach
i zachowaniach, ukazywały się systematycznie
w seriach prawdziwych, a niekiedy też bardzo
wzruszających opowieści. Bohaterami Pągowskiej
bywały czasem zwierzęta dzikie i niebezpieczne, jednak najczęstszym gościem jej obrazów
pozostawały domowe psy i koty. Sprowadzane
uprzednio do roli rozdokazywanych towarzyszy
nadmorskich spacerów lub niemych świadków kobiecego aktu, z czasem wywalczyły sobie pełną
autonomię. Prężące swoją potężną indywidualność koty, czupurne, pełne niezdarnego wdzięku
psiaki, zastępy zmarzniętych ptaków zza okna,
a nawet przemykające chyłkiem po pracowni myszy pojawiły się nagle na obrazach Pągowskiej

w najczulszych, najbardziej celnych portretach.
Maleńki, skulony na rozmigotanej, ośnieżonej gałęzi, zielonooki ptaszek, pełen charakteru Szczur
czy rozbrykany Biały Myszon prezentowały się
na swych niezwykłych konterfektach jak wielcy aktorzy w popisowych rolach.
Znakomitą, wieloodcinkową historię tworzyły również wizerunki ukochanych jamników, w których
z tkliwą powagą i wielkim szacunkiem śledziła
Pągowska wszystkie psie sprawy swoich pupilów.
Pocieszny Patek, raz dziarsko usadowiony w pustawej przestrzeni płótna, a innym razem uśpiony ufnie w białym kwadracie małego obrazka czy
też śmieszna, nieporadnie rozpostarta, psia sylwetka z Biegam, bo zimno to tylko niektóre odsłony pełnej wielkiego uroku opowieści. Podobnym
ciepłem emanuje też barwny panteon kocich osobowości, których kapryśne natury zasiedliły wielką część późnych prac artystki. Zabawny, ukryty
w postrzępionym konturze Kot Henia, kapitalny,
dynamicznie rozwibrowany jakimś tajemnym, kocim rytmem Zielony kot III, bajkowy Kot w nocy
czy wreszcie demonicznie wyłaniający się z ciemności, zagadkowy Kot myśliciel – każdy stanowił
osobny powód obrazu.

Ba k ła ża n, 2001

5

Au t op o r t r e t , 19 97

Teresa Pagowska. Spacery wyobraźni,

„Twój Styl”, 1993, nr 5 (maj).
6
Ibidem.
7
Teraz maluchy. Rozmowa Ewy
Szemplińskiej z Teresą Pągowską,

„Rzeczpospolita”, 24-25.01.1998, nr 20.
8
Praca rodzi natchnienie, op. cit.

61
Aspiracje

Wobec płótna
„Kiedy już przystępuję do płótna, kiedy zaczynam je atakować, wyłącznie ono istnieje dla mnie
i ja wobec niego. Już nic nie krępuje mojej wolności. To stan, na który składają się same przeciwieństwa: luz i koncentracja, dziwne spacery
wyobraźni i precyzja myślenia, gest i kontrola.
Radość wręcz fizyczna z samego faktu malowania i męka niepewności, bo ciągle się szuka i tylko
czasem znajduje”5 – tak opisywała Teresa Pągowska ów „stan kreacyjny”, pozwalający jej wydobyć z siebie skumulowaną w środku treść. Uważała, że czyste płótno jest piękne. Aby więc znaleźć
w sobie odwagę, pozwalającą zapełnić je malarską tkanką, potrzebowała pewności, że to, co
tkwiło w niej i domagało się artykulacji, zdążyło
już dojrzeć w ostatecznym, pełnym kształcie. Mawiała, że dłużej myśli, niż maluje lub że maluje całym swoim życiem, wchłaniając w siebie z otaczającego świata wszystkie, potrzebne dla twórczości
komponenty. Gdy znajdowała kłujący powód obrazu, kondensowała go w sobie aż do ostatecznej
granicy nasycenia. Osiągając tę granicę zaczynała malować, wpadając w wielogodzinny trans,
który nazywała „odjazdem w inny wymiar”6.
Na początku procesu twórczego Pągowskiej, tak
jak u źródeł jej artystycznej edukacji, był kolor.
To on pobudzał do nowych poszukiwań, otwierał
kolejne rozdziały opowieści i wstępnie definiował
ich nastrój. Nie był jednak zagadnieniem podlegającym głębszej problematyzacji, nie stanowił
tematu samego w sobie i nie rozstrzygał o sukcesie głównego, malarskiego starcia. Tryumf, w rozumieniu Pągowskiej, niosła z sobą dopiero konstrukcja. To dobrze osadzona forma i właściwie
rozegrana kompozycja dawały jej poczucie spełnienia i artystycznej satysfakcji. Tym podejściem
potwierdzała niewątpliwie, że definitywnie opuściła stare porty koloryzmu, by żeglować swobodnie we własnej, otwartej przestrzeni. Swoją osobistą hierarchię malarskich wartości sprecyzowała
w jednym z wywiadów: „Przypuszczam, że kolor
jest we mnie w podświadomości, nie stanowi zatem problemu. Chcę na przykład namalować obraz różowy i ta kwestia jest już rozstrzygnięta, natomiast koncentruję się na formie, konstrukcji. Ona
jest bardziej wyrozumowana i wyraża to, co chcę
wyrazić tym płótnem”7.

Wokół głównej osi konstrukcji piętrzyły się nieodmiennie kolejne, wymagające decyzji zagadnienia. W przejrzystym systemie priorytetów odnajdywały jednak szybko przynależne im miejsca,
nie zaburzając przy tym nigdy nadrzędnego porządku całości. Działo się tak ponieważ Pągowska komponowała swoje obrazy jak muzyk, z wielkim wyczuciem dobierając właściwe tonacje form
i prawidłowo brzmiące dźwięki barw. Była przekonana, że najgorszym wrogiem tak życia, jak
i sztuki jest nuda. W swoim malarstwie walczyła
więc z nią konsekwentnie, przy użyciu wszystkich
dostępnych środków. Pierwszoplanowym narzędziem tej walki uczyniła nieszablonową konstrukcję przestrzeni, w której mistrzowsko rozgrywała kolejne malarskie starcia. Dodatkowym atutem
przy tej okazji okazało się upodobanie Pągowskiej do wydobycia faktury płótna, którego surowy splot nadawał wielu jej kompozycjom walor
prawdziwej świeżości. Przykładem takich, wygranych batalii z przestrzenią obrazu mogą być jedne z ostatnich prac artystki: Czarne łzy oraz Niebieskie mewy.
Kolejnym orężem walki z nudą było dla Pągowskiej odkrywanie struktur i form. Tą bronią posługiwała się we wszystkich, kolejnych cyklach malarskich, odnajdując dla swoich bohaterów wciąż
nowe sposoby manifestacji w obrazie. Niebanalnymi rozwiązaniami w tym zakresie odznaczały
się zarówno Monochromaty i Figury magiczne, jak
też późniejsze prace artystki, takie jak Przesypywanie czasu, Pochmurna plaża czy Guliwer. Wal-

ce z przeciętnością podporządkowała Pągowska
również swoje poszukiwania kolorystyczne. Zgodnie z tą myślą stonowane przestrzenie obrazów
przeszywały więc raz po raz gwałtowne akordy jaskrawego akrylu, wprawiając kompozycję
w barwny, widowiskowy rezonans. Z takim rozegraniem kolorystyki stykamy się w twórczości Pągowskiej wielokrotnie, jednak począwszy od schyłku lat 70., kiedy to tendencję tę reprezentował
m.in. Kuglarz, obserwować można takie jej wyraźne nasilanie się. Przykładami tego są powstałe
w latach 80. prace: Tancerka, Zwierzęta groźne
nocą oraz seria obrazów, poświęconych tematyce muzycznej, jak również późniejsze o dekadę
A propos Krynolina czy Z miastem w tle.
W tej szeroko zakrojonej batalii przeciwko nudzie wrogiem Pągowskiej wydawać się mógł jedynie pospolity w swej bezwzględnej doskonałości, kwadratowy format jej płócien. On to jednak,
wspaniale obłaskawiony, okazał się wkrótce najwierniejszym sprzymierzeńcem artystki. Olbrzymie przestrzenie obrazów, otwarte na to, co Pągowska nazywała „gestem z ramienia, a nie
z nadgarstka”8, stanowiły zaś ostatecznie najlepsze pole dla malarskiego starcia. „Rozstawione
blejtramy wydają mi się za duże” – przyznawała
w jednym z wywiadów – „ale kiedy zacznę pracować, okazują się zbyt małe dla rozmachu ramion.
Trochę mi zawsze szkoda tych blejtramów, bo nie
tknięte jeszcze pędzlem są takie czyste, piękne.
Lękam się, co się stanie z nimi pod moim malowaniem”9.

9
Rozmowa z Teresą Pągowską,

„Ty i ja”, Warszawa, 1969 (luty).
10
T. Pągowska, komentarz odautorski [w:]
Teresa Pągowska, Galeria Zamkowa,

Lublin, 1994 (maj).
11
Z irracjonalnego gestu, op. cit.

12
T. Pągowska, komentarz odautorski [w:]
Teresa Pągowska.

B ez t yt uł u , 19 8 8 ( ? )
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nie negowała. W wielu wypowiedziach podkreślała dodatkowo wagę „irracjonalnego gestu”,
który w warunkach wielkiego wysiłku i maksymalnego skupienia decydował o ostatecznym
kształcie jej twórczości. Gest ten, jak wyznawała w jednym z wywiadów, „zjawiał się w obrazie uprzednio przemyślanym, skonstruowanym
już w głowie. Przy pełnej wiedzy o tym, jak należy racjonalnie przeprowadzić w obrazie swoją myśl, poddawałam się temu, co irracjonalne,

P ej za ż gór s ki, 1995

Lęk ten nie miał uzasadnienia. Znakomita, kolorystyczna intuicja i wielkie wyczulenie na problem
konstrukcji dały Pągowskiej malarski „słuch absolutny”, pozwalający dostrzec najdrobniejszy
dysonans struktury czy pozornie nieistotny banał wykończenia. Jednak fakt dokonania takiego odkrycia nie oznaczał bynajmniej natychmiastowej eliminacji zauważonego błędu. Pągowska
ceniła bowiem przypadkowe potknięcia, oswajała je z sobą i z płótnem, wykorzystując niekiedy
ich moc dla dobra obrazu. „Mówi się o perfekcji, a mnie fascynuje smak błędów, które można
tak spiętrzyć, że tworzą własną siłę” – tłumaczyła – „To ja je akceptuję, to mnie stają się posłuszne
i dają obrazowi wyraz”10.
Wydaje się, że to właśnie ta odwaga twórczej
konfrontacji z błędami zdecydowała o tym, że
płótna Pągowskiej, przy całej ich niewątpliwej
dekoracyjności nie są kokieteryjne i nie starają
się przypodchlebiać. One po prostu istnieją w zadanej im formie, będącej wypadkową wielkiego
talentu, znakomitego warsztatu i kontrolowanego przypadku, którego działania artystka nigdy
P r z es yp yw a n i e c z a s u , 2 0 0 0

podświadome. Wewnątrz klasycznej dyscypliny
plastycznej dawał mi on szansę przekazywania
własnego świata”11.
Wobec prostoty
Wraz z upływem czasu i potężniejącym bagażem życiowych i artystycznych doświadczeń malarstwo Teresy Pągowskiej zmierzało konsekwentnie ku uproszczeniom. „Trzeba dużo wiedzieć, by
dużo odrzucać”12 – mówiła artystka. Szlachet-
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N i e b i e s k i e m e w y, 2 0 0 6

13
Nie maluje się dla siebie, „Polityka”,

05.02.1977, nr 6.

niejące gamy barwne, precyzyjniejsze konstrukcje i udoskonalone kadry wysubtelniały i wyciszały stopniowo jej sztukę, pozwalając, by do głosu
coraz częściej dochodziła dojmująca „tęsknota
żeby niczym wyrazić wszystko”13.
W tej tęsknocie, jak również w swym kontemplatywnym rysie i wybitnej esencjonalności, myśl
przewodnia twórczości Pągowskiej wydawała się
z biegiem lat upodabniać stopniowo do założeń
estetyki dalekowschodniej. Również sama artystka swym bliskim medytacji skupieniem i wielką pokorą wobec „irracjonalnego gestu” oraz metodą
długich przygotowań, poprzedzających właściwy proces twórczy, lokowała swoją sztukę w odległych przestrzeniach znaczeniowych. Kierująca
nią przemożna potrzeba, by w oszczędnej formule zawrzeć precyzyjny przekaz istotnej treści,
Z wi e r z ą t a g r o ź n e n o c ą , 19 8 9
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znajdująca tak ciekawy system estetycznych odniesień, nie prowadziła jej jednak drogą na skróty, ku miałkiej manierze naśladowców. Upodobaniu do lapidarności i niedomówienia oraz niechęci
do anegdoty i cyzelowania dawała Pągowska
wyraz w swoim osobistym systemie znaków, posługując się w pełni indywidualnymi, malarskimi
środkami. Zdarzały się jednak i w jej twórczości
obrazy, które także w warstwie konstrukcji przestrzeni i języka form zdawały się odnajdywać doskonały ekwiwalent dla metafizycznej refleksji nad
tym, jak „włosiem niewielkiego pędzla odtworzyć
ogromny obszar Pustki”14. Przykładami takich rozwiązań były znakomite Góry i woda III z 2003
roku, a w szczególności niezwykły Pejzaż górski
z 1995 roku. Doskonałe wyważenie kompozycji,
wyrafinowanie form, wysmakowana kolorystyka oraz rasowy walor wymownej pustki, a nawet
szlachetna surowość płótna, zaledwie „pobrudzonego” plamami farby sytuowały tę pracę w polu
zupełnie osobnego porządku, znajdującego najbliższe odniesienia w myśli estetycznej Dalekiego
Wschodu.
Wydaje się, że niekiedy w swoich „spacerach wyobraźni” zapuszczała się Pągowska w przestrzenie istotnie dalekie od świata, który ją ukształtował. „Osobny teren pejzażu wewnętrznego” jej
sztuki mógł wówczas nasycić się esencjonalną treścią, pełną zupełnie nowych jakości. Poszukiwanie uproszczeń i tajemnicy, z czasem nasilające
się w jej twórczości, jakkolwiek niezwykłych nie
Mon o ch r o mat XXXXC, 1975

Gór y i woda III, 2003

dostarczałoby analogii, ryzykownie byłoby jednak umieszczać w ścisłym kręgu odniesień odległej kultury. W przypadku malarstwa Pągowskiej
rysujące się w umiłowaniu umiaru, dalekie pokrewieństwa należałoby raczej tłumaczyć artystycznym credo samej artystki: „Tajemnica wielkiej sztuki tkwi w prostocie”15.
* Niniejszy tekst zainspirowała wystawa „Teresa
Pągowska – przesypywanie czasu. Malarstwo
1962–2006”, zorganizowa na w dwóch odsłonach (5.09–18.10 oraz 22.10–29.11.2008) przez
warszawską Galerię aTAK.

Joanna Stacewicz - absolwentka historii sztuki
UW, obecnie na studiach doktoranckich w Instytucie Sztuki PAN, gdzie zajmuje się twórczością
Teresy Roszkowskiej. Interesuje się historią
polskiej scenografii teatralnej i filmowej.
Współpracuje z „Pamiętnikiem Teatralnybiłm”
oraz „Kwartalnikiem Filmowym”.

14
F. Cheng, Pustka w chińskim
malarstwie, [w:] „Estetyka chińska”,

Kraków 2007, s. 267.
15
M. Jabłoński, Subtelność ascezy,
„Życie Warszawy”, 07.06.2001, nr 132.
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Kolejna przełomowa dekada lat 80., będąca mocną odpowiedzią Wydziału Malarstwa na rygory
konceptualizmu, a objawiająca się ekspresyjnym,
„dzikim” malarstwem, będącym rodzajem komunikatu opartego o zakorzenioną w rzeczywistości społecznej i osobistej fabułę, została przedstawiona wyłącznie na przykładzie kilku płócien
Gruppy, pomijając udział Tracewskiego, Dowgiałły czy Gruszczyńskiej. Płótna „nowych dzikich”
zestawione zostały natomiast ze sztuką tworzoną
na potrzeby wystaw przykościelnych. Siła wyrazu
ekspresji obok patosu doraźnego obrazowania.
Kolejne ciężkostrawne zestawianie. Organizatorzy w swojej skłonności do porządkowania pracowniami, tendencjami i dekadami, zapomnieli,
że wystawa nie jest tylko zbiorem pojedynczych
płócien, ale zbiorem różnic w pewnym stopniu
się dopełniających, a przez to ciekawych. Pomysł
„stuprocentowej” ekspozycji oparty został na prostym wyliczeniu, chwilami nawet ma się wrażenie – odfajkowaniu na liście obecności.
Symptomatyczna dla ich historycznej rangi była
nadreprezentacja płócien Cybisa, Nachta-Samborskiego czy Gierowskiego. Nie zawsze udział
w strukturach uczelni był adekwatny do wpływów
na profil nauczania. Wyżej wymienieni w długim
okresie historii wydziału sprawowali „rząd dusz”
w stopniu nieproporcjonalnie większym niż obsadzający eksponowane stanowiska i tym samym
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Piotr Rogacz - studiował historię sztuki na
Uniwersytecie Warszawskim. Pracował w domach
aukcyjnych i galeriach sztuki. Kurator kilkunastu wystaw. Aktualnie związany z warszawską
gaga galerią. Stały współpracownik miesięcznika „Art&Business”.

Małgorzata Komorowska
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Doktorat honoris causa
dla Bernarda Ładysza

W dniu 6 maja 2008 roku znany śpiewak Bernard Ładysz został doktorem honoris causa Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka Chopina
w Warszawie. Była to podniosła uroczystość.
Grał zespół trąbek, rogów i puzonów, gdy rektor
Stanisław Moryto wiódł orszak profesorów w togach i gdy kroczył studencki poczet sztandarowy.
W audytorium Sali Koncertowej zasiedli specjalnie zaproszeni goście ze sfer polityki, dyplomacji
i sztuki oraz przedstawiciele władz administracyjnych i samorządowych Warszawy i Mazowsza.
Zgromadziła się też licznie społeczność akademicka. Chór akademicki śpiewał narodowe hymny. Zabrzmiała łacińska sentencja uchwały senatu
powzięta „summis auspiciis Serenissimae Rei Publicae Polonorum” (w imię Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej), która Bernarda Ładysza uczyniła
doktorem „Artium Disciplinarumque Musicarum”
(sztuki muzycznej). Świeżo mianowanemu doktorowi wręczono ozdobny dyplom.
Przypomnijmy, iż pierwszy taki doktorat wyższa
uczelnia muzyczna Warszawy przyznała w 1967
roku. Otrzymała go legendarna Nadia Boulanger, u której kształciło się w Paryżu wielu czołowych polskich kompozytorów. Od tamtego czasu
PWSM (Państwowa Wyższa Szkoła Muzyczna)
zmieniła się w Akademię Muzyczną im. Fryderyka Chopina (AMFC), a w czerwcu 2008 na mocy
uchwały stała się Uniwersytetem Muzycznym im.
Fryderyka Chopina. Ale niezależnie od nazwy
tytuł doktora honoris causa nadawano nieprzerwanie, choć rozważnie: na przestrzeni czterdziestu lat uzyskały go dwadzieścia dwie osobistości
świata muzycznego, zatem uczelnia zaszczytem
owym nie obdarzała z przesadną hojnością.
W gronie tym znalazł się rosyjski pisarz muzyczny (autor książek o muzykach polskich) Igor Bełza, francuski flecista Jean-Pierre Rampal, rosyjski
wiolonczelista Mścisław Roztropowicz, koreański
kompozytor, profesor Synn Ilhi. Uhonorowano pedagogów polskich za zasługi na różnych polach
kultury muzycznej – doktorami honorowymi zostali: teoretyk i kompozytor Kazimierz Sikorski,
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muzykolog i dyrygent Stefan Śledziński, skrzypek
Tadeusz Wroński, kompozytor Witold Rudziński,
pianiści Jan Ekier i Regina Smendzianka, organista Joachim Grubich.
Tytuł ten otrzymali także Polacy wielcy i sławni:
Artur Rubinstein, Witold Lutosławski, Andrzej Panufnik, Krzysztof Penderecki, Jerzy Semkow i Andrzej Jasiński. Obdarzono nim również Stefana
Sutkowskiego, założyciela i dyrektora Warszawskiej Opery Kameralnej – wyjątkowego teatru, który jako jedyny na świecie gra rokrocznie podczas
letniego festiwalu wszystkie dzieła sceniczne Wolfganga Amadeusza Mozarta i często do przedstawień swych angażuje absolwentów klas wokalnych stołecznej Akademii. Warto zwrócić uwagę,
że doktorem honoris causa został dyrektor opery,
natomiast wybitnym śpiewakom, którzy de facto
teatr operowy tworzą, przyznano ów tytuł dotychczas zaledwie dwukrotnie. Obydwoje wszakże
należą do artystów rzeczywiście najwyższej miary. To hiszpański tenor Placido Domingo i niemiecka mezzosopranistka Christa Ludwig.
Z polskich śpiewaków niejeden może pochlubić
się wokalnym kunsztem i dużą karierą o międzynarodowej renomie. Lecz kierowane w ich stronę
tego rodzaju honory należą w kraju do rzadkości.
Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego we
Wrocławiu uczyniła swym doktorem Marię Fołtyn, znakomitą śpiewaczkę i propagatorkę dzieła Moniuszki. Wiesław Ochman przyjął niedaw-
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oceniony. Uzyskał także wysokie nagrody na festiwalach w Budapeszcie (1949) i Berlinie (1951).
Głos ma wspaniały, soczyście brzmiący, nośny,
urzekający naturalnością, o rozległej skali. Drugiego takiego basa nie było, chyba nie tylko w Polsce, w całym minionym półwieczu. I nadal nie ma.
Bowiem z pięknem głosu szła u Ładysza w parze
intuicyjna muzykalność, dar wiarygodnego aktorstwa zarówno w dramacie, jak i w komedii, oraz
łatwość przyswajania wciąż nowych utworów.
Stąd też jego repertuar był ogromny. Obejmował
niezliczoną ilość piosenek i pieśni, wszystkie bodaj liczące się basowe role operowe i wiele pozycji koncertowych z repertuaru polskiej muzyki
współczesnej. Dość powiedzieć, że jako wykonawca partii solowych w dziełach oratoryjnych
Krzysztofa Pendereckiego – Pasji wg św. Łukasza,
Jutrzni, Dies irae, Kosmogonii, Te Deum – zjeździł
pół świata, wliczając w to Australię i Iran, Rzym,
Ateny, Paryż i Waszyngton. Stworzył też wyrazistą postać Ojca Barré w operze Pendereckiego
Diabły z Loudun podczas prapremiery w Hamburgu (1969). A większość z wymienionych tu pozycji
polskiego kompozytora, z udziałem Ładysza, ukazała się na płytach Philipsa.
Szerokiej publiczności Ładysz dał się poznać jako
wieloletni solista Centralnego Zespołu Wojska Polskiego w audycjach radiowych i programach telewizyjnych. Od 1950 roku śpiewał równocześnie
w Operze Warszawskiej. Poczynając od Księcia
Gremina w Eugeniuszu Onieginie Czajkowskie-
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no ten tytuł w... Akademii Górniczo-Hutniczej im.
Stanisława Staszica w Krakowie, bowiem tę właśnie uczelnię, na Wydziale Ceramiki, nasz słynny tenor ukończył. I bodaj na tym ta lista się kończy. Tym większą satysfakcję mógł więc odczuwać
Bernard Ładysz, który jako pierwszy polski śpiewak zasiadł w ceremonialnym fotelu na estradzie
Sali Koncertowej stołecznej uczelni, przystrojony
w togę i biret.
Przez całe lata Ładysz na scenie wkładał różne
kostiumy – szatana, cara, hiszpańskiego inkwizytora i polskiego szlachcica. Ale akurat historyczna szata uczonego profesora, jaką ubierają honorowi doktorzy, mogła wydawać się absolutnie
sprzeczna z cechami jego osobowości i kolejami
życia. Wileński „żulik” z Zarzecza, jak sam o sobie mawia, chórzysta u Bernardynów, żołnierz III
Brygady Wileńskiej AK, uciekinier spod kul plutonu egzekucyjnego, więzień Kaługi, podśpiewujący pod knutem leśny drwal, a potem – w powojennej Polsce pozbawionej jego ziemi ojczystej,
Wileńszczyzny – niesubordynowany uczeń Wyższej Szkoły Muzycznej im. Chopina i popularny
wykonawca masowych i żołnierskich piosenek.
Jednocześnie przecież zwyciężał w konkursach
wokalnych w kraju i za granicą. Obok I nagrody otrzymanej na konkursie YMCA w Warszawie
(1947) wręczono mu specjalną, czyli... płaszcz
i kapelusz ze znanej warszawskiej firmy Stefan
Cieszkowski, co w tamtych ciężkich czasach dla
początkującego artysty stanowiło dar wprost nie-
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go, stworzył tam pamiętne role. Kiedy w 1956
roku na Międzynarodowym Konkursie Wokalnym
w Vercelli we Włoszech zdobył Primo Premio Assoluto, jego pojawianie się na warszawskiej scenie w roli Mefista w Fauście Gounoda dosłownie
elektryzowało widownię. Po otrzymaniu tej nagrody występował krótko w Palermo oraz z zespołami La Scali podczas tournée po Niemczech
Zachodnich i został zaproszony do nagrania Łucji z Lammermoor dla firmy Columbia, by śpiewając partię kapelana Rajmunda Bidebenta, zostać
partnerem samej Marii Callas. Pertraktacje podjęła z nim wówczas Opera Wiedeńska i nowojorska
Metropolitan Opera, lecz otrzymanie indywidualnego paszportu w ówczesnym systemie politycznym przez człowieka z AK-owską przeszłością
(i dodajmy, o niewyparzonym języku...) okazało
się niemożliwe. Podróże artystyczne mógł odbywać jedynie zbiorowe, z zespołami i grupami polskimi. Z CZWP odwiedził nawet Chiny!
U progu lat 60. znajdował się u szczytu możliwości wykonawczych. Na kartach polskiej opery złotymi zgłoskami zapisał się życiową rolą
Borysa Godunowa (tytułowa w dziele Musorgskiego – 1960, 1972). Wyśmienity był w czterech
diabolicznych wcieleniach Lindorfa w Opowieściach Hoffmanna Offenbacha (1962). Miał wyczucie stylu; inaczej śpiewał Verdiego (w Rigoletcie, Don Carlosie), inaczej Moniuszkę (Zbigniew
w Strasznym dworze, albo niezrównany Skołuba). Doprowadzał widownię do spazmów śmiechu, występując w operach buffa: grał tytułową
rolę w Don Pasquale Donizettiego (1961) i Uberta w pysznym przedstawieniu w Teatrze w Starej
Pomarańczarni La serva padrona Pergolesiego,
które zapoczątkowało działalność Warszawskiej
Opery Kameralnej (1961), a wreszcie stworzył
genialną kreację Il maestra di capella w monodramie Cimarosy na Scenie Kameralnej stołecznego
Teatru Wielkiego (1971). Nawet, gdy odtwarzał
pomniejsze role, skupiał na sobie uwagę publiczności, głosem i wyrazem scenicznej postaci. Na
nielicznych (niestety) płytach znaleźć można mistrzowskie interpretacje pieśni, jak Trzech budrysów Moniuszki czy Błagosłowlaju was, lesa Czajkowskiego.
W dniu nadania Bernardowi Ładyszowi tytułu doktora honoris causa te i inne dokonania wybitnego
artysty przypomniał w swej laudacji promotor postępowania i aktualny dziekan Wydziału Wokalnego, profesor Ryszard Cieśla. Zawarli je również
w swych opublikowanych recenzjach profesorowie
sztuki wokalnej: Kazimierz Pustelak z Warszawy
i Jadwiga Romańska-Gabryś z Krakowa. Ceremonialny charakter uroczystości ubarwiło wystąpienie świeżo mianowanego doktora. Ładysz nie zawahał się ubawić audytorium anegdotą i zanucić
fragmentu jednego ze swych największych przebojów: Pieśni o matce. Niecodzienny, bardzo osobisty charakter miało wystąpienie marszałka Sejmu RP, Bronisława Komorowskiego. Odczytano
przesłanie prezydenta RP, Lecha Kaczyńskiego.
Wzruszenie ogarnęło zebranych, gdy na estra-

dę, powoli, ze względu na podeszły wiek, weszła
para delegatów z organizacji kombatantów warszawskiego AK. Nieśli bojowy sztandar z dewizą
dawnych harcerzy i żołnierzy „Bóg, honor, ojczyzna”, i tymi słowy pozdrowili swego wileńskiego
kolegę, 86-letniego doktora Ładysza.
W Akademii Muzycznej nie zabrakło muzyki. Student wokalistyki, Piotr Hruszwicki (bas), poskromił zdenerwowanie, gdy przyszło mu śpiewać
przed królem basów i wykonał trzy arie z repertuaru Bernarda Ładysza. Na koniec rektor ogłosił zakończenie uroczystości. Przy słonecznych
dźwiękach fanfar sala pustoszała. Ale w uczelni
długo jeszcze trwała odświętna atmosfera. Dzień
przecież był niezwykły. Taki, w którym sięga się
w przeszłość i składa hołd tym, którzy talentem
swoim potrafili ją wzbogacić.

Małgorzata Komorowska jest profesorem UMFC,
członkiem Katedry Teorii Muzyki. Absolwentka
polonistyki na UW i Wydziału Wychowania Muzycznego w Wyższej Szkole Muzycznej w Warszawie, doktorat zrobiła w Instytucie Sztuki PAN
(Tetralna problematyka twórczości Karola
Szymanowskiego) i tamże uzyskała habilitację
na podstawie rozprawy Teatry muzyczne Drugiej
Rzeczypospolite”. Od 1965 r. nieprzerwanie
współpracuje z „Ruchem Muzycznym”, a okresowo
drukowała także w innych czasopismach, jak
„Teatr”, „Dialog”, „Przekrój”, „Taniec”,
„Théâtre en Pologne” czy nowojorski „Przegląd
Polski.

Keimyung–Fryderyk
Chopin College of Music
na dziesięciolecie
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Dziesięć lat ścisłej współpracy stołecznej uczelni
muzycznej z koreańskim uniwersytetem w Daegu
jest okazją do świętowania. Z inicjatywą uczczenia okrągłej rocznicy wystąpiła strona koreańska.
Kształt obchodów dekady dwustronnych kontaktów
uczelni muzycznych wydaje się trafiony, bo wybrano formę festiwalu muzyki w Korei Południowej. Jest
to inicjatywa tym cenniejsza, że wśród wykonawców
nie brakowało młodzieży muzycznej polskiej i koreańskiej. Do Korei poleciała orkiestra smyczkowa
UMFC; uczelnię koreańską reprezentowała orkiestra dęta – Keimyung Symfonic Band, która u progu
2009 roku przyjedzie do Polski z rewizytą na koncerty w Warszawie i Białymstoku.
Obchody koreańskie w dniach 20-23 października
miały charakter wielostronny. Połączono bowiem festiwal muzyczny z innymi wydarzeniami artystycz-

nymi i oficjalnymi. Reakcją strony koreańskiej na
zmianę nazwy warszawskiej uczelni na Uniwersytet
Muzyczny Fryderyka Chopina stało się podniesienie
jednostki organizacyjnej w Keimyung do rangi college’u muzycznego, którego patronem został Fryderyk
Chopin. Imię najwybitniejszego wychowanka warszawskiej uczelni nadano też przestrzeni, która łączy
centralne miejsca zespołu uniwersyteckiego: gmach
College of Music i Keimyung Art Center. Skwer Fryderyka Chopina został ozdobiony popiersiem Chopina. Rzeźba ta jest wspólnym darem Narodowego
Instytutu Muzycznego Fryderyka Chopina i Uniwersytetu, a inicjatorem jej ufundowania był Waldemar
Dąbrowski. W dniu 22 października popiersie zostało odsłonięte w obecności ambasadora Polski,
p. Marka Całka i członka Rady NIFC, prof. Kazimierza Gierżoda.
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Patronat nad Festiwalem Muzycznym sprawowali ze
strony koreańskiej: prezydent Keimyung University,
prof. dr Synn Ilhi oraz dziekan College’u Fryderyka
Chopina, Kim Nan-Hee. Polskę reprezentował rektor UMFC, prof. Stanisław Moryto i ambasador Marek Całka. Do Korei pojechała delegacja stołecznej
uczelni, złożona z byłych rektorów (prof. Kazimierz
Gierżod, prof. Andrzej Chorosiński, prof. Ryszard Zimak), obecnego prorektora ds. kontaktów z Koreą,
prof. Ryszarda Cieśli i kanclerza Marka Bykowskiego, a także licznej delegacji profesorów, którzy prowadzili zajęcia w Keimyung.
Były rektor prof. Ryszard Zimak i koordynatorzy współpracy ze strony polskiej: dr. hab. Ewa
Iżykowska, Maria Neugebauer, prof. dr. Andrzej Dutkiewicz, prof. Zbigniew Rudziński zostali odznaczeni złotymi medalami Keimyung
University.
Uniwersyteckim doktoratem został uhonorowany były rektor uczelni warszawskiej, który rozpoczynał współpracę z Keimyung (pierwsze
kontakty z Koreą rozpoczęły się w roku 1993).
W dniu 22 października odbyła się zatem uroczysta promocja prof. Andrzeja Chorosińskiego,
któremu Keimyung University przyznał doktorat
honoris causa. Z tej okazji artysta miał nie tylko
wykład, ale też recital organowy w Adams Chapel. Koncert Andrzeja Chorosińskiego rozpoczęło Preludium i Fuga e-moll BWV 548 J.S. Bacha,
a zamknął finał z I Symfonii d-moll op. 42 A. Guillmanta. Kolejne pozycje repertuaru pochodziły
ze zbioru muzyki polskiej. Był to Cantio polonica
Stanisława Moryto, Chopinowska Etiuda es-moll
op. 10 nr 6 i Tadeusza Paciorkiewicza Fantazja

gotycka. Ukłonem pod adresem gospodarzy
była kompozycja S.S. Lee O. Messiaen in Korean Folk Music.
Festiwalowe koncerty odbywały się każdego
dnia. Inaugurował je Kwartet Wilanowski (Tadeusz Gadzina, Paweł Łosakiewicz, Ryszard Duź,
Marian Wasiółka) swoim wieczornym koncertem
w dniu 20 października w Seulu. W znakomitej
sali o świetnej akustyce seulskiego Art Center warszawscy kameraliści wykonali Kwartet KV 458
W.A. Mozarta i Kwartet op. 96 A. Dvořaka, a także Kwintet na flet i kwartet smyczkowy E. Sielickiego, w którym partię fletową wykonała Elżbieta Gajewska. Ten program został powtórzony na
koncercie w dniu 22 października w Keimyung Art
Center. Dwukrotnie wystąpiły też na wspólnym
koncercie młodzieżowe orkiestry, polska i koreańska: w Keimyung (21 października, Art Center
Keimyung University) i w Seulu (23 października,
Art Center). W programie warszawskiej orkiestry
pod dyrekcją Marcina Nałęcz-Niesiołowskiego
znalazły się utwory polskie: G. Bacewicz Concerto na orkiestrę smyczkową, A. Tansmana Variations na temat Frescobaldiego i W. Kilara Orawa na orkiestrę smyczkową. Koreańska orkiestra
dęta, prowadzona przez stałego dyrygenta tego
zespołu, Kang-il Lee, zagrała Suitę jazzową nr 2
D. Szostakowicza, Diagram for Symphonic Band
A. Waigneina, a wspólnie z polską orkiestrą opracowanie koreańskiej melodii ludowej – Arirang.
Pod dyrekcją M. Nałęcz-Niesiołowskiego młodzież wykonała Mazura z op. Halka S. Moniuszki, a na bis Poloneza A-dur op. 40 nr 1 F. Chopina
(w oprac. G. Fitelberga).
O d sł o n i ę c i e p o p i e r sia Fr yde r yk a Chop ina

W ocenie prorektora prof. Ryszarda Cieśli, odpowiedzialnego z ramienia Uniwersytetu za kształt
dydaktyczny współpracy z Koreą, wizyta w Daegu dobrze rokuje na przyszłość. Bezpośredni
kontakt młodzieży i pedagogów, których współpraca trwa przecież nie od tego roku, sprzyja
lepszemu ułożeniu wzajemnych, międzyuniwersyteckich relacji, twórczemu przepracowaniu wdrożonych programów i sposobów kształcenia utalentowanej młodzieży koreańskiej. Poprzez ten
międzynarodowy program w zakresie edukacji
muzycznej Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina staje się znaczącym ambasadorem polskiej
kultury na Dalekim Wschodzie.
Warto podkreślić rozległy rezonans okolicznościowych polsko-koreańskich wydarzeń muzycznych w środowisku kulturalnym i politycznym Daegu i Seulu. Program obchodów dziesięciolecia
obejmował również liczne spotkania i konferencje prasowe, ale też zorganizowane dla polskich

pedagogów i studentów wycieczki turystyczne,
w tym zwiedzanie rezydencji królewskiej dynastii
koreańskiej. Szczególnie cenne jest włączenie się
polskiej placówki dyplomatycznej w te rocznicowe obchody muzycznych instytucji edukacyjnych.
W dniu 23 października 2008 r. odbyło się spotkanie studentów i pedagogów z ambasadorem
Polski w Seulu. Na spotkaniu była też obecna liczna delegacja profesorów Keimyung University
z prezydentem prof. Synn Ilhi na czele.
Obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina oczekuje rewizyty orkiestry z Keimyung–Fryderyk Chopin College of Music.

Mieczysława Demska-Trębacz
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Na rok akademicki 2008/2009 minister Barbara Kudrycka zapowiedziała ofensywę w procesie
reformowania szkolnictwa wyższego. Zapowiedzi pojawiły się już w końcu roku poprzedniego,
najważniejsze było powołanie zespołu do opracowania procedury i kryteriów oceny dorobku
naukowego. Zespół wznowił prace w końcu września, uzupełniony o 5-osobową sekcję ds. sztuki
(prof. prof. Ryszard Hunger, Wiktor Jędrzejec,
Grzegorz Kurzyński, Stanisław Moryto, Lech Śliwonik). Procedura oceny dorobku to po prostu
nowy kształt przewodu habilitacyjnego. Minister
Kudrycka chciała ten przewód (i stopień) zlikwidować, ale uwzględniła opinie środowiska i zamiast zniesienia zaproponowała przygotowanie
głębokich zmian. Istotnie, zmiany sformułowane
przez zespół są daleko idące. Przedstawimy je
tu w skrócie, bo zapewne dyskusja jeszcze się nie
zakończyła. Oto najważniejsze punkty nowego
modelu postępowania.
Kandydat do habilitacji zgłasza wniosek nie do
swojej rady wydziału ale do Centralnej Komisji ds.
stopni i tytułu (CK).
CK ocenia wniosek od strony formalnej, a uznawszy go za właściwy – wyznacza 2 recenzentów
oraz 2 przedstawicieli do Komisji prowadzącej
postępowanie.
CK zwraca się do właściwej (mającej odpowiednie uprawnienia) rady wydziału o powołanie
wspomnianej Komisji i wskazanie dwóch swoich
członków.
W ciągu 3 miesięcy powstają recenzje, a Komisja
występuje do rady wydziału o nadanie stopnia.
Jeśli postępowanie kończy się niepomyślnie dla
kandydata, może on wystąpić ponownie o uruchomienie procedury po upływie 3 lat.
Nauczyciele akademiccy bez trudu zauważą rewolucyjny niemal charakter niektórych elementów reformy – zwłaszcza przeniesienie ciężaru sprawy spoza macierzystej jednostki (często
owa macierzystość utożsamiana była z „matecznikiem” – opieką członka swojej zbiorowości za
wszelką cenę) na organ zewnętrzny, czyli Centralną Komisję.
W ślad za procedurą ruszyły prace nad kryteriami oceny dorobku. I tutaj zmiany są głębokie.
Przede wszystkim kategorycznie obowiązywać
ma podstawowe znaczenie dorobku – naukowe-

go czy artystycznego. Kandydat do habilitacji będzie musiał przedstawić wykaz publikacji bądź
dzieł oraz wyodrębniony zestaw 5 najważniejszych (zdaniem aplikanta) prac z dorobku po doktoracie oraz wywód uzasadniający, jaki te prace
miły wpływ na rozwój nauki bądź sztuki. Opisana tu koncepcja została wypracowana w tempie
iście błyskawicznym – dwóch miesięcy, jeśli wyłączyć „pusty” okres wakacyjny. Nie wiadomo
skąd przyszło wyhamowanie – przez następne
dwa miesiące bieg sprawy najwyraźniej zamarł.
Być może powodem tego było otwarcie przez panią minister kolejnego frontu „walki o naprawę”.
Tym razem terenem tej walki stała się nauka, więc
nie zajmowalibyśmy się tym problemem, gdyby
nie dwa fakty. Pierwszy – przed 4 laty dokonano ustawowego zrównania w szkolnictwie „nauki”
i „sztuki”. Drugi – podstawowym dokumentem
przedstawionym przez minister Barbarę Kudrycką jest projekt nowej ustawy o finansowaniu nauki;
w kontekście poprzedniego zdania rozumiemy,
iż chodzi także o sztukę.
Nasze środowisko czekała tu kolejna przykra niespodzianka. Wprawdzie projekt odwołuje się do
obowiązującego stanu prawnego (nauka i badania naukowe = sztuka i twórczość artystyczna), ale
dzieje się to tylko na początku dokumentu – potem sztuka znika. Finansowanie ma zależeć od kategorii jednostki naukowej przyznawanej przez
Komitet Akredytacyjny; składa się on z 3 zespołów dziedzinowych, które opracują parametry
i kryteria oraz propozycje przyznania kategorii.
W żadnym z tych zespołów nie mieści się SZTUKA. Mówiąc wprost: zostaliśmy – 21 kierunków
kształcenia (szósta część całości) – wykluczeni.
KRUA natychmiast (15 października) wystąpiła
z protestem i zaapelowała o uwzględnienie przygotowanego projektu karty parametrycznej oceny jednostki naukowej/artystycznej; projekt został złożony poprzedniemu kierownictwu (lipiec
2007), ale także min. Kudryckiej (19 maja 2008),
która przyjęła go „z ogromną uwagą i wdzięcznością”. KRUA oczekuje do uwagi i wdzięczności
dołączyć zrozumienie i wdrażanie.
Okres „jazdy na jałowym biegu” trwa – od wspomnianej daty (15 października) zapanowała cisza. Zapowiedzianych na listopad projektów
zmian w prawie o szkolnictwie wyższym oraz ustawie o stopniach i tytule ciągle nie oddano do tzw.
konsultacji społecznej. Niby powołano zespół do
opracowania nowych założeń do spraw reformy
szkolnictwa, ale na tym się skończyło. Nie wiadomo czy trwa skupiona praca, czy też cisza przed
otwarciem kolejnego frontu. Stratedzy wojny mówią o „bezczasie” spędzanym w wyczekiwaniu.
*
W Radziejowicach, pod koniec września, w trakcie
dorocznej narady rektorów uczelni artystycznych
wybrano nowe władze KRUA. Nowym przewodniczącym KRUA wybrany został prof. Grzegorz
Chojnacki – rektor ASP w Łodzi, a wiceprzewodniczącymi prof. Maria Murawska – rektor AM

w Bydgoszczy oraz prof. Ewa Kutryś – rektor
PWST w Krakowie. Wzorem Konferencji Rektorów
Akademickich Szkół Polskich, ale przede wszystkim dla utrzymania ciągłości działań i konsekwencji w rozwiązywaniu problemów środowiska,
KRUA ustanowiła funkcję Honorowego Przewodniczącego i wybrała na to stanowisko prof. Lecha Śliwonika. Społeczną funkcję sekretarza zgodził się spełniać prorektor stołecznej ASP – prof.
Wiktor Jędrzejec.

Lucjan Cehl

W Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego
przy ul. Dobrej 56/66 odbyła się konferencja „Start w dizajnie”, podsumowująca
wystawę „Najlepsze dyplomy projektowe
2006/2007”, zorganizowana przez Wydział Wzornictwa Przemysłowego ASP
w Warszawie, Stowarzyszenie Projektantów

Wystawę „Krzysztof Bednarski MOBY DICK

Form Przemysłowych, Ogólnopolski Kwar-

– ANIMA MUNDI” zaprezentowało Muze-

talnik Projektowy 2+3D i Śląski Zamek Sztu-

um Sztuki w Łodzi.

ki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.

wrzesień 2008
26 września
W warszawskiej Galerii Le Guern otwarto
wystawę dyplomową Jerzego Goliszew-
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skiego „Lac Bleu”. Swą pracę dyplomową
Goliszewski zrealizował w Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizual-

Zamiejscowy Wydział Sztuki Lalkarskiej

nych prof. Jacka Dyrzyńskiego na Wydziale

1 października

w Białymstoku zainaugurował rok akade-

Malarstwa warszawskiej ASP.

Odbył się koncert z cyklu „Środa na Okól-

micki 2008/2009. Wykład Piękno polsz-

niku” zatytułowany „Warszawscy Soliści

czyzny wygłosiła prof. Krystyna Mazur.

Concerto Avenna”. Zespół oraz soliści Joan-

28 września

na Ławrynowicz-Domżał i Tytus Wojnowicz

7 października

W Galerii Sztuki Współczesnej Oranżeria,

wykonali kompozycje G.F. Haendla, T. Albi-

W Galerii Katolickiego Centrum Kultury

działającej przy Domu Zjazdów i Konfe-

noniego i W.A. Mozarta.

„Krypta u Pijarów” w Krakowie otwarto

rencji PAN w Jabłonnie otwarto wystawę

wystawę „Malarze wyobraźni. Z pracowni

grafiki prof. Andrzeja Węcławskiego, by-

prof. Rajmunda Ziemskiego”. Ziemski pro-

łego dziekana Wydziału Grafiki warszaw-

2 października

wadził pracownię malarstwa w warszaw-

skiej ASP, który na macierzystym wydziale

W auli ASP odbyło się spotkanie członków

skiej ASP. W ekspozycji czynnej do 24 paź-

prowadzi Pracownię Grafiki Warsztatowej.

i sympatyków Towarzystwa Przyjaciół ASP

dziernika 2008 r. wzięli udział: Wojciech

Zaprezentowano prace z cyklu Przemiany

z nowymi władzami uczelni i wydziałów.

Cieśniewski, Marcin Jurkiewicz, Paweł

i Alfabet znaków. Wystawa czynna była do

Wieczór uświetnił występ Warszawskiej

Nocuń, Gaweł Kędzierawski, Sylwester

8 listopada 2008 r.

Orkiestry Smyczkowej im. Zenona Brzew-

Piędziejewski, Artur Winiarski i Mariusz

skiego pod kierunkiem Andrzeja Gęb-

Woszczyński.

skiego, który wykonał utwory J.S. Bacha,
M. Karłowicza i R. Twardowskiego.

8 października
W

warszawskiej

wizyTUjącej

Galerii

3 października

otwarto wystawę „Wdziewanki” Małgorza-

W krakowskiej Jan Fejkiel Gallery otwar-

ty Dmitruk, związanej pracą dydaktyczną

to wystawę grafiki Pejzaże Andrzeja

z Wydziałem Grafiki ASP w Warszawie.

Bielawskiego.

Wystawa czynna była do 7 listopada br.

30 września

Z cyklu „Środa na Okólniku” odbył się re-

W Akademii Teatralnej odbyła się inaugu-

cital skrzypcowy Magdaleny Rezler-Nie-

racja roku akademickiego 2008/2009.

siołowskiej z towarzyszeniem pianisty Je-

W uroczystości uczestniczyli m.in. Bogdan

rzego Maciejewskiego. Artyści wykonali

Zdrojewski – minister Kultury i Dziedzic-

kompozycje m.in. Z. Stojowskiego, K. Szy-

twa Narodowego oraz prof. dr hab. Maria

manowskiego i K. Meyera.

Orłowska – sekretarz stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Aspiracje

kalendarium

PAŹDZIERNIK
2008

6 października

prezentowano rysunki, fotografie i filmy,

ska O Rycerzu Pryszczycerzu i Królewnie

9 października

które powstały w ramach projektu „inicja-

Pięknotce; opieka pedagogiczna Barbara

27 października

W auli Akademii Sztuk Pięknych w War-

cji dziecięcych” realizowanego przez Wik-

Muszyńska).

Studentka IV roku Wydziału Sztuki Lalkar-

szawie przy Krakowskim Przedmieściu 5

tora Gutta i Waldemara Raniszewskiego od

miała miejsce inauguracja roku akademic-

1972 roku. Wiktor Gutt i Waldemar Rani-

W Uniwersytecie Muzycznym w ramach

I Nagrodę ex quo w kategorii „Aktor” za

kiego 2008/2009 w r. Po przemówieniu

szewski (zmarły w 2005 roku) studiowali

cyklu „Środa na Okólniku” wystąpili goście

brawurowe wykonanie i plastykę autor-

inauguracyjnym rektora ASP, prof. Ksawe-

w Pracowni Rzeźby prof. Jerzego Jarnusz-

zagraniczni UMFC z Ecole Normale de Mu-

skiego spektaklu Orlando na IV Festiwalu

rego Piwockiego, ślubowaniu i immatryku-

kiewicza oraz Pracowni Projektowania

sique „Alfred Cortot” w Paryżu. Sopranist-

Teatrów Niewielkich.

lacji studentów I roku, promocjach doktor-

Brył i Płaszczyzn prof. Oskara Hansena na

ka G. Casey oraz pianistki A. Grelot i E. Bel-

skich i habilitacyjnych, wręczono „Pegaza”

warszawskiej ASP.

langer zaprezentowały m.in. kompozycje

skiej AT Agnieszka Baranowska zdobyła

– nagrodę ASP prof. Lechowi Śliwonikowi

A. Scarlattiego, F. Poulenca, G. Rossiniego,

28 października

z Akademii Teatralnej w Warszawie. Wy-

F. Liszta i B. Bartoka.

Wydział Sztuki Lalkarskiej WA pokazał

kład inauguracyjny, zatytułowany Spór

pracę warsztatową Adama Frankiewicza

o pamięć wygłosił Adam Michnik, redaktor

(IV rok studiów na kierunku reżyserii) Za-

naczelny „Gazety Wyborczej”.

23 października

trudnijmy starego klowna wg M. Visnec,

Odbył się pokaz gościnny etiudy Orlando

w ramach Europejskiego Salonu Artystycz-

Z okazji jubileuszu 60-lecia Wydziału Ma-

w wykonaniu studentki IV roku Wydziału

nego, poświęconego kulturze Rumunii, or-

larstwa warszawskiej ASP w siedzibie wy-

Sztuki Lalkarskiej Agnieszki Baranowskiej

ganizowanego przez Wojewódzki Ośrodek

działu otwarto wystawę „100% malarstwa”,

w ramach otwarcia sezonu kulturalnego

Animacji Kultury w Białymstoku.

a także opublikowano książkę Miejsce

w Puławach.

Malarstwa. Wydział Malarstwa, Akademia

29 października
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Sztuk Pięknych w Warszawie 1948-2008
autorstwa prof. Wojciecha Włodarczyka

20 października

24 października

W Uniwersytecie Muzycznym w ramach

z Międzywydziałowej Katedry Historii

W warszawskiej siedzibie firmy Siemens

W Galerii Działań w Warszawie otwarto

cyklu „Środa na Okólniku” odbył się kon-

i Teorii Sztuki. Wystawa czynna była do

Sp. z o.o. przy ul. Żupniczej 11 otwarto

wystawę dyplomową Magdaleny Firląg.

cert symfoniczny, podczas którego soliści

24 października.

wystawę Magdaleny Firląg i Jaremy Drogo-

Ekspozycja czynna była do 12 listopada br.

Jakub Jakowicz, Rafał Kwiatkowski i Beata

wskiego – finalistów konkursu o Nagrodę

Bilińska wraz z Orkiestrą Symfoniczną

Artystyczną Siemensa.

UMFC pod dyrekcją Tadeusza Wojciechow-

26 października

skiego wykonali utwory L. van Beethovena

W sali teatralnej im. J. Kreczmara w Aka-

W siedzibie rektoratu ASP miało miejsce

i R. Schumanna.

demii Teatralnej odbyła się premiera

kolejne Targowisko Sztuki, podczas które-

spektaklu dyplomowego IV roku Wydziału

go swe prace na sprzedaż wystawiali stu-

Aktorskiego Miłość i gniew J. Osborne`a

denci warszawskiej uczelni.

w reżyserii Mariusza Benoit.

30 października
W Teatrze Collegium Nobilium Akademii

26–27 października

Teatralnej odbył się wykład prof. Tadeusza

15 października

W Krakowie odbyły się XVI Warsztaty

Gadacza Życie jako dramat.

W Uniwersytecie Muzycznym w ramach

Wydziałów Aktorskich Polskich Szkół Te-

cyklu „Środa na Okólniku” odbył się

atralnych.

Artur Pachlewski oraz Hubert Rutkow-

22 października

Etyka w teatrze. Akademię Teatralną re-

LISTOPAD 2008

ski. Artyści wykonali kompozycje m.in.

W warszawskiej Galerii aTAK otwarto

prezentowali studenci III roku Wydziału

Nowosądecka Galeria Mała prezentowała

C. Debussy’ego, M. Dobrzyńskiego oraz

drugą odsłonę wystawy „Teresa Pągow-

Aktorskiego. W ramach prezentacji stu-

rzeźby, instalacje, wideoinstalacje i malar-

T. Leszetyckiego.

ska – przesypywanie czasu. Malarstwo

denci AT pokazali: Korzenie polszczy-

stwo profesorów i pedagogów Wydziału

1964–2006”. Była ona czynna do 29 listo-

zny – ćwiczenia z gwary podhalańskiej

Rzeźby warszawskiej ASP. Wystawa trwa-

pada br.

przygotowane pod opieką prof. Grażyny

ła do 9 grudnia br.

koncert doktorantów UMFC. Wystąpili: Anna Brożek, Piotr Kędzierski, Ka-

Podczas trzydniowych spotkań odbyły

tarzyna Kowalik, Stefan Łabanowski,

się pokazy prac studentów, konkurs Mó-

Agnieszka Marucha, Maja Metelska,

wienia wiersza oraz dyskusja pedagogów

17 października

Matyszkiewicz, Plastyka ruchu, pantomi-

W ramach III Międzynarodowego Festiwa-

ma sceniczna, ruch sceniczny przygoto-

lu Miniatur Lalkowych ANIMO w Kwidzy-

wane pod opieką Ryszarda Olesińskiego,

nie wystąpiły studentki Wydziału Sztuki

sceny z dwóch dramatów Pedro Caldero-

Lalkarskiej AT Agnieszka Baranowska

na de la Barca Księżniczka na opak wy-

i Monika Kwiatkowska w etiudzie studenc-

wrócona i Kochankowie piekła – egzamin

kiej Baw się żmijo, baw….

pod opieką prof. Jana Englerta i piosenki
do tekstów Rolanda Topora przygotowane pod opieką Marcina Przybylskiego.

18 października

W ramach XV Międzynarodowych Toruń-

W konkursie mówienia wiersza, który

3 listopada

W Muzeum Rzeźby im. Xawerego Duni-

skich Spotkań Teatrów Lalek odbyła się

odbył się na zakończenie warsztatów,

W Akademii Teatralnej zainaugurowano rok

kowskiego w Królikarni, oddziale Muzeum

prezentacja egzaminu studentów II roku

pierwsze miejsce zajęła Natalia Sikora,

akademicki 2008/2009 na studiach niesta-

Narodowego w Warszawie, w ramach

kierunku aktorskiego Wydziału Sztuki

drugie przypadło Marcinowi Januszkie-

cjonarnych Wydziału Wiedzy o Teatrze. Wy-

wystawy „Dzikość dziecka 1972-2008.

Lalkarskiej Akademii Teatralnej z przed-

wiczowi – oboje z AT.

kład Aktor ubogi. Zaproszenie do rozmowy

Dziecięce kreacje – malowanie ciała” za-

miotu „gra aktora pacynką” (M. Guśniow-

wygłosił prof. Zbigniew Zapasiewicz.

W Uniwersytecie Muzycznym odbył się

4 listopada

14 listopada

koncert zatytułowany „Rektorzy swojemu

Na dziedzińcu ASP w Waraszawie miał

W Centrum Sztuki Współczesnej Zamek

Rektorowi — w 10. rocznicę śmierci Profe-

miejsce wernisaż wystawy poplenerowej

Ujazdowski w Warszawie otwarto wysta-

sora Tadeusza Paciorkiewicza”. Chór Uni-

„Bunt peryferii – sztuka w przestrzeni pu-

wę laureatów 5. edycji ogólnopolskiego

wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskie-

blicznej”. Zaprezentowano prace powstałe

konkursu dla młodych artystów Samsung

go oraz Chór Mieszany UMFC pod dyrekcją

podczas pleneru zorganizowanego w maju

Art Master. Wśród nagrodzonych znaleźli

R. Zimaka i ks. K. Szymonika wraz z soli-

2008 r. w Broku nad Bugiem z inicjatywy

się twórcy związani z warszawską ASP

stami A. Chorosińskim i M. Sławeckim

Fundacji ASP, Fundacji Centrum Brok oraz

– Aleksandra Czerniawska i Piotr Wysoc-

wykonali kompozycje T. Paciorkiewicza

W sali konferencyjnej Państwowego Mu-

ki, a do zaprezentowania swych prac na

i S. Moryto.

zeum Etnograficznego w Warszawie miała

wystawie zostali zaproszeni także m.in.

W Galerii Aspekt, w rektoracie ASP otwar-

miejsce konferencja „Polska konserwacja

Karina Koziej i Anna Senkara. Ekspozycja

to wystawę Pracowni Grafiki Warsztato-

w Egipcie i na Bliskim Wschodzie”, zorga-

trwała do 7 grudnia 2008 r.

wej prof. Andrzeja Węcławskiego zatytu-

nizowana przez Polskie Stowarzyszenie

łowaną „Grafika w procesie”. Na wystawie

Sztuki Orientu (Oddział Warszawski) oraz

Na terenie Śląskich Targów Książki w Ka-

Teatralnej miała miejsce premiera przed-

zaprezentowano prace pedagogów i stu-

Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł

towicach odbył się wernisaż wystawy

stawienia dyplomowego studentów IV

dentów związanych z Pracownią, łączące

Sztuki ASP w Warszawie.

pokonkursowej i wręczenie nagród lau-

roku Wydziału Aktorskiego Trzy siostry

różne media i odmienne rodzaje graficznej

reatom

Antoniego Czechowa w reżyserii Andrzeja

wypowiedzi.

„Książka dobrze zaprojektowana – za-

Koła Naukowego Wydziału Rzeźby.

18 listopada
W Teatrze Collegium Nobilium Akademii

międzynarodowego

konkursu

Domalika.

cznijmy od dzieci”, zorganizowanego
przez Akademię Sztuk Pięknych w Kato-

19 listopada

W Uniwersytecie Muzycznym w ramach cy-

+ tekst” otrzymała Agata Dudek – student-

Zarząd Transportu Miejskiego w Warsza-

klu „Środa na Okólniku” odbył się koncert

ka IV roku warszawskiej ASP z Pracowni

wie podpisał porozumienie z władzami

zatytułowany „Laureaci ogólnopolskich

Ilustracji Zygmunta Januszewskiego i Mo-

ASP w sprawie stworzenia na warszawskich Młocinach Parku Sztuki. Tym samym

konkursów”. Wystąpili laureaci IV Kon-

8 listopada

niki Hanulak na Wydziale Grafiki. Wśród

kursu Pieśni i Arii we Włoszakowicach

W Pałacu Klonowo miał miejsce wer-

21 nominowanych do nagród znalazło się

Młociny – największy węzeł przesiadkowy

oraz VII Ogólnopolskiego Konkursu Mło-

nisaż wystawy poplenerowej I pleneru

jeszcze 6 studentów i studentek z ASP

w Polsce – niebawem mogą stać się praw-

dych Skrzypków im. S. Serwaczyńskiego

artystycznego „Przyroda i architektura

w Warszawie: Jan Bajtlik, Barbara Kotow-

dziwym centrum sztuki, w którym prezen-

w Lublinie.

Wzgórz Dylewskich”. W plenerze wzięło

ska, Dominika Korzeniowska, Katarzyna

towane będą prace studentów ASP.

udział troje absolwentów warszawskiej

Walentynowicz, Marie Vesela oraz Ida

ASP, których prace zostały zaprezentowa-

Żak. Wystawę pokonkursową można było

ne na wystawie.

oglądać do 12 grudnia w ArtNova2, gale-

22 listopada

rii ZPAP w Katowicach.

W Uniwersytecie Muzycznym odbył się Nad-

6 listopada
Na Wydziale Samochodów i Maszyn Rolniczych Politechniki Warszawskiej otwarto

zwyczajny Koncert Katedry Dyrygentury

wystawę prac studentów Wydziału Wzor-

Chóralnej. Miejski Chór Wileński „Jauna Mu-

nictwa Przemysłowego Akademii Sztuk

zika” pod dyrekcją Vaclovasa Augustinasa

Pięknych w Warszawie i studentów Wy-

zaprezentował litewską muzykę chóralną.

działu Samochodów i Maszyn Rolniczych
Politechniki Warszawskiej.
Na Wydziale Wzornictwa Przemysłowego

17 listopada

25 listopada

W siedzibie Siemens Sp. z o.o. w Warsza-

W auli warszawskiej ASP miało miejsce

została otwarta wystawa laureatów na-

9 listopada

wie otwarto na wystawę Anny Gulak i Ma-

uroczyste rozdanie dyplomów oraz wrę-

grody im. Jerzego Sołtana z 2007 roku.

W Uniwersytecie Muzycznym odbył się

riusza Arczewskiego – finalistów konkur-

czenie nagród i stypendiów studentom

Ufundowana przez wydział nagroda jest

koncert zatytułowany „Dla miłośników

su o Nagrodę Artystyczną Siemensa.

i absolwentom uczelni.

przyznawana młodym projektantom od-

i dla znawców”, podczas którego Bronisła-

znaczającym się wybitnymi osiągnięciami

wa Kawalla wykonała 6 Suit francuskich

Jury XV edycji konkursu Grafika Warszaw-

w dziedzinie wzornictwa. Wystawa była

J. S. Bacha BWV 812-817.

ska przyznało nagrody za najlepsze grafi-

26 listopada

ki października 2008 r. I tak 1. nagroda

W Uniwersytecie Muzycznym odbył się

otwarta do 27 listopada br.

przypadła Wojciechowi Domagalskiemu,

koncert z cyklu „Środa na Okólniku”,

12 listopada

2. nagrodę otrzymał Krzysztof Rózie-

podczas którego w roli solistki wystąpiła

7 listopada

W Uniwersytecie Muzycznym w ramach

wicz, a 3. – Urszula Janowska. Nagroda

Jadwiga Rappé, wykonując Kindertotenlie-

W Pałacu Kultury i Nauki miało miejsce

cyklu „Środa na Okólniku” odbył się kon-

Marszałka Województwa Mazowieckie-

der G. Mahlera. Artystce towarzyszyła Or-

uroczyste otwarcie, ogłoszenie wyników

cert niepodległościowy. W wykonaniu

go przypadła w udziale Paulinie Bartnik,

kiestra Symfoniczna Uniwersytetu Muzycz-

konkursu oraz wręczenie nagród I Między-

Chóru Mieszanego i Orkiestry Symfonicz-

a nagroda rektora ASP w Warszawie

nego pod dyrekcją Tomasza Bugaja.

narodowego Triennale Sztuk Graficznych

nej UMFC pod dyrekcją K. Kusiela-Moroza

– Cezaremu Poniatowskiemu. Nagrodę

im. Tadeusza Kulisiewicza IMPRINT 2008.

usłyszeliśmy fragmenty baletu Harnasie K.

Okręgu Warszawskiego ZPAP otrzymała

Wystawa pokonkursowa trwała do 16 li-

Szymanowskiego, Koncert wiolonczelowy

Zofia Klajs. Uroczystość wręczenia nagród

stopada br.

J. Maklakiewicza oraz polskie pieśni nie-

w edycji październikowej oraz pokaz na-

podległościowe okresu międzywojennego.

grodzonych prac miał miejsce 12 grudnia 2008 roku w Galerii Test.

Aspiracje

wicach. I Nagrodę w kategorii „ilustracja
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5 listopada

GRUDZIEŃ 2008

15 grudnia
W Uniwersytecie Muzycznym w cyklu koncertowym „Środa na Okólniku” odbył się
Nadzwyczajny Recital Fortepianowy Diny
Yoffe, laureatki II nagrody IX Międzynaro-

1 grudnia

dowego Konkursu Pianistycznego im. Fry-

W auli Akademii Sztuk Pięknych w War-

deryka Chopina w Warszawie (1975).

szawie odbył się wernisaż wystawy pople-

Artystka wykonała kompozycje R. Schu-

nerowej 7. Międzynarodowych Warsztatów

manna, A. Skriabina i S. Prokofiewa.

Artystycznych PIEŃKÓW 2008. Wystawę
można było oglądać do 8 grudnia 2008 r.

17 grudnia
W sali kinowej Wydziału Grafiki prof.

3 grudnia

David’a Bate‘a z Westminster Universi-

W Uniwersytecie Muzycznym w cyklu kon-

ty w Londynie wygłosił wykład Jeff Wall

certowym „Środa na Okólniku” wystąpił

– Laktacja znaczenia. Prof. Bate jest kry-

Jerzy Sterczyński. Solista wraz z Warszaw-

tykiem i artystą, autorem m.in. książki

skimi Solistami Concerto Avenna pod dy-

Photography and Surrealism: Sexuality,

rekcją Andrzeja Mysińskiego wykonał Kon-

Colonialism and Social Dissent, a także
jednym z redaktorów nowego pisma bry-

Koncert fortepianowy f-moll F. Chopina.

tyjskiego „Photographies“.

Aspiracje
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cert fortepianowy I. J. Dobrzyńskiego oraz

W Uniwersytecie Muzycznym w cyklu kon-

4 grudnia

certowym „Środa na Okólniku” odbył się

W lokalu InfoQultury przy pl. Konstytucji 4

Koncert Wigilijny.

otwarto wystawę „YOUNG BLOOD”, w której biorą udział artyści – absolwenci warszawskiej ASP: Aleksandra Cieślak, Mał-

22 grudnia

gorzata Dmitruk, Katarzyna Kijek, Antoni

W Uniwersytecie Muzycznym odbył się

Starowieyski i Wojciech Świątek. Wystawa

koncert z okazji 50-lecia istnienia Kate-

czynna będzie do 9 stycznia 2009 roku.

dry Instrumentów Dętych UMFC. Soliści
wraz z Orkiestrą Symfoniczną UMFC pod
dyrekcją G. Mielimąki wykonali utwory m.in. G. Rossiniego, J. Williamsa oraz
M. Giacchino.

7 grudnia
W Uniwersytecie Muzycznym, w cyklu
„Dla miłośników i dla znawców”, odbył
się Koncert Adwentowy w wykonaniu
Międzywydziałowego Studium Muzyki
Dawnej. Studenci Wydziału Wokalnego
wykonali kantaty i utwory instrumentalne G. Ph. Telemanna.

10 grudnia
W Uniwersytecie Muzycznym w cyklu
koncertowym „Środa na Okólniku” odbył
się koncert symfoniczny z okazji 50-lecia
istnienia Katedry Instrumentów Dętych
UMFC. Soliści wraz z Orkiestrą Symfoniczną UMFC pod dyrekcją M. Nesterowicza wykonali m.in. utwory W.A. Mozarta,
D. Milhaud i P. Czajkowskiego.

Jan Kreczmar
A Threat to the Art of Acting
Jan Kreczmar (1908–1972) a distinguished Polish theatre and film actor. He specialized in great national
classics; towards the end of his life, he surprised everyone with remarkable acting in contemporary drama.
An excellent educator, he taught at Warsaw drama academic school for thirty years. As its Rector for sixteen
years, he thoroughly reformed the syllabus of instruction for actors. This essay is an important contribution
to the debate on contemporary theatre: a voice against
excessive increase in the importance of the director at
the expense of the actor. Kreczmar warns against yielding to the fetish of “modernity” as well as opposing
appropriation of the predecessors’ acting techniques.
An actor should not be looking for those on stages or
in handbooks, but in life: in the street, in offices and
other public places. Kreczmar’s late fascination and his
friendship with Jerzy Grotowski, the greatest reformer
of twentieth-century theatre, especially characterize his
views and prove his ability to keep up with the times.
Lech Śliwonik
From the First Encounter to a Fascination
Lech Śliwonik organized and chaired “Creator or Instrument”, a conference held on the 100th anniversary
of Jan Kreczmar’s birth. In his text, From the first encounter to a fascination, he recalls Kreczmar’s days at the
drama school, giving reasons for his fascination with

Andrzej Łapicki
Technique Will Not Let You Down
Andrzej Łapicki – the Nestor of Polish actors, distinguished educator and Rector of the Warsaw Drama Academy, began his education at the clandestine State Institute of Theatre Art, where, in 1943, he met Jan Kreczmar,
who was then beginning to teach. In his text, Technique
will not let you down, he has emphasized that Kreczmar
was different from other teachers, as he concentrated
on the student opening up, and was very straightforward in his comments, always saying what he thought.
He made his students believe in Meyerhold’s biomechanics; that actor’s technique will save him from failure
or disaster. Łapicki also remembers another fact of Jan
Kreczmar’s wartime biography: instead of working at
little theatres sponsored by the Germans, he decided to
be a bartender in a café.
Ignacy Gogolewski
Keeping a Distance was De Rigueur
Ignacy Gogolewski is now with the National Theatre in
Warsaw. He was Jan Kreczmar’s student. Keeping a distance was de rigueur – the title tells about contemporary teacher-student relations. Gogolewski has always
had the greatest respect for his master. He remembers
Kreczmar’s huge achievements at the Warsaw school:
constructing a splendid syllabus and recruiting the best
teachers. Which is why students graduated from an
excellent humanistic school that taught more than just
the actor’s art. Gogolewski believes that Jan Kreczmar’s
accomplishment as teacher brought about a breakthrough in an actor’s education.
Tadeusz Łomnicki
Silent Dialogue
Tadeusz Łomnicki (1927–1992) one of the greatest
Polish theatre actors, who spent 25 years teaching the
profession and led the State Academic School of Drama
in Warsaw for 11 years. Introducing his own methods
of teaching, he had a critical view of Jan Kreczmar’s
practice. He was critical of it, but at the same time considerate and just in his approach. In Silent dialogue he
observes that using well-established methods Kreczmar
could stir his students’ acting talents and predispositions. Łomnicki admits that his awareness as teacher
came from understanding Kreczmar’s work.
Paweł Dobrzycki
The Space of Ancient Spectacle as Viewed
by a Contemporary Scenographer
The text is a revised fragment of the author’s doctoral
thesis: A contemporary interpretation of the composition
and architectonic structure in the space of ancient spectacle, written under the supervision of Professor Michał
Jędrzejewski at the Academy of Fine Arts in Wrocław.
Its author, stage designer, painter, printmaker and architect, Head of the Interfaculty Department of Stage
Design, Academy of Fine Arts in Warsaw, a graduate of
the Faculty of Architecture, Krakow University of Technology, and of the Studio of Stage Design, Academy of
Fine Arts in Krakow, has discussed his own reading of
the idea of ancient theatre and above all his experience
as stage designer for the productions of Oedipus Rex,
Seven against Thebes and Antigone at the ancient Greek

Aspiracje

Maria Poprzęcka
Gutenberg vs. Microsoft
The author analyses the situation of graphic arts
among other art disciplines, and its gradual growing
out of the status of trade and auxiliary art, as well as
discussing features peculiar to the genre, such as multiplication and reproductibility of images, the original
existing in a number of copies. Defining graphic art,
we do not only say it is a different technique, a separate kind or genre of art; it is something more: once
a unique mass, democratic, a “foral”, as opposed to
“canonical” , model situation of the art message. All
those categories and problems seem to be dated, even
anachronistic, vis-à-vis the revolution brought about by
the electronic media. Invoking Walter Benjamin and
Hans Belting the author asks if “computer graphics”
represent only a new technique or perhaps are a splinter of some more fundamental transformations of the
surrounding visuality.

the personality of the artist, teacher and Rector. In the
hardest of times, under Stalin, Kreczmar preserved sound moral judgment as a citizen and a teacher.
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Ewa Walawska
The Need to Maintain Identity
Professor Ewa Walawska’s paper read during the
panel discussion, part of the programme of IMPRINT
2008 Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw, addressed the problem of relations
between traditional prints and new digital technologies (computer graphics and digital print). The author
discusses the impact of new technologies not only on
the technical process of printmaking, but also on the
much more important stages of the process: the idea,
the concept, the development of the artist’s imagination. The increasingly more widespread use of digital
media has brought about the need to redefine basic
graphic art notions, such as the original and copy. The
author also signals a threat of unification and homogenization, which follows from globalization of that
sphere of art.

theatres in Epidaurus and Thessaloniki (in 2001-2005),
directed by Yorgos Kimoulis.

Aspiracje
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Jan Ekier
From the Conservatory to University:
Some Memories and Reflections
In his lecture, delivered at the inauguration of the academic year at the Frederic Chopin University of Music, Professor Jan Ekier presents his relations with the
school – going back already three-quarters of a century
– beginning with private tuition with its professors: K.
Sikorski and Z. Drzewiecki, in the pre-war times, through his entry exam, piano studies, award in the Chopin Competition, extramural degree and post-war beginnings of his teaching at the State Academic School
of Music, until his retirement after chairing the First
Piano Department for thirty-six years. The text includes
countless facts, also anecdotes, and is an opportunity to
encounter a great artist and to become familiar with his
biographies’ historic background.
It’s been 50 years...
Professor Kazimierz Gierżod in conversation with
Zofia Peret-Ziemlańska
An interview with Kazimierz Gierżod – pianist, educator and musical activist – on the 50th anniversary of
the beginning of his music career, addresses his interests, functions (he is Professor Emeritus of the Academy
of Music and twice its Rector), music career and extensive concert performances and educational activity.
Bogusław Deptuła
Pawlak the Great
In his review of Włodzimierz Pawlak’s retrospective
exhibition at the Warsaw Zachęta Gallery, the author
discusses different stages of the painter’s career: from
his expressive painting of the 1980s, inspired by the
aesthetic of obliterated inscriptions on street walls, to
painting inspired by theories of Władysław Strzemiński
and Kazimierz Malewicz. He points out the special role
of technique and form in Pawlak’s art. From the very
beginning, Pawlak has consistently displayed his admiration of paint: material paint, but also as the painting’s
tissue, without which it would be hardly conceivable.
Pawlak’s recent explorations have brought him back
to the very banal, almost bordering on perversion. He
squeezes paint from the tube or throws a piece of string
dipped in blue paint at the canvas, making the most primitive marks, such as painters or builders use in their
work. The only thing that an intelligent painter can do
today is to divagate on and to express doubt about painting, pictures and a wish to paint one’s own complete
and finished picture, which is no longer possible since
we have been too involved in the history of the genre.
Joanna Stacewicz
A Place Apart of the Inner Landscape:
On Teresa Pągowska
A separate world of Teresa Pągowska’s painting was
born at a junction of great traditions and electrifying
discoveries. Originating in Colourism, gaining independence in a meeting with art informel and clashing with
the experience of new figuration, within a period of fifty years her art continued to find for itself autonomous
formal shape and a characteristic system of signs. Pągowska’s manner of expression required a large space
of the cycle, in which she could develop subsequent
instalments of her great story of a woman. The world

of her private experiences and emotions – a “psychological profile” in a number of scenes – was presented
in Monochromes and Magical figures. Another “reason”
for Pągowska’s paintings was also a small universe of
homely objects and beloved animals, giving an impulse
to a complex “depiction of reality”. In her explorations
as painter Pągowska tried to blend the rational and the
irrational, at the same time progressing towards some
sources of mystery and simplicity. With their dazzling
composition and colour solutions her outstanding canvases have become part of the canon of great classics
of contemporary art.
Piotr Rogacz
Obligatory Package
Four years after the 100th anniversary of the Academy
of Fine Arts in Warsaw, the Faculty of Painting organized an exhibition called 100% Painting to mark its 60th
anniversary. The show was held in the actual painting
studios that are still used today. Its authors decided to
present the history of the Faculty displaying works by
professors, assistants and graduates of particular studios, as well as pointing out a number of phenomena
that have been characteristic of Polish painting in the
last sixty years. Unfortunately, the limited range of the
show, obscure selection criteria and superficial treatment of problems faced by generations of Polish artists
have amounted to a rather unsatisfactory result. While
paying too much attention to the historical aspect of the
presentation (showing previous generations of painters), the authors forgot that it is not only tradition that
builds the school’s strength, but primarily the achievements of the most recent graduates.
Małgorzata Komorowska
Honorary Doctorate for Bernard Ładysz
On 6 May 2008 the Frederic Chopin University of Music
in Warsaw conferred an honorary doctorate on Bernard
Ładysz, the renowned singer. Ładysz is a colourful character: a zhulik from Wilno’s Zarzecze, as he likes to call
himself, a choir boy from the Bernadine Church, a soldier in the Third Brigade of the Home Army (AK), who
escaped the bullets of an execution squad, the Kaluga
prisoner, a lumberjack singing under the whip, then –
in post-war Poland, deprived of his Wilno homeland –
an insubordinate student of the Frederic Chopin Academic School of Music, and a popular singer, performing
mass and soldiers songs. At the same time, though, he
kept winning singing competitions in Poland and abroad. He has a splendid fruity voice, strong and perfectly
natural. As a bass singer, he seems to have been unparalleled both in and outside of Poland in the previous
fifty years. In 1956, he received the prestigious Primo
Premio Assoluto at the International Music Competition
in Vercelli, Italy, which made him world famous.

Stanisław Wójcik
Elementarz niepoprawny Stanisława Wójcika, 2008;
praca dyplomowa przygotowana w pracowni prof. Lecha Majewskiego,
uhonorowana Nagrodą im. Ireny z Kuczyńskich i Adama Gawlikowskich.

