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Aspiracje
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Ksawery Piwocki

z powodu tak idiotycznego marnowania czasu. Do
pociągu, którym jechał po odbiór Nagrody Herdera wsiadł w ostatniej chwili, bo zapomniał, o której
godzinie odjeżdża.
Wracając do tematu. Stanisław Lorentz zaproponował Ojcu nadzór nad wyszukiwaniem cennych
dzieł sztuki i odwożenie ich zaraz po przejściu frontu do muzeów w centralnej Polsce – zapewne do
Muzeum Narodowego w Warszawie. Działania te
obejmowały, jak się domyślam, Śląsk. „Nigdy nie
przeżyłem tak dziwnego uczucia jak wtedy, gdy
zaraz za oddziałami frontowymi, z kolumną ciężarówek wjeżdżaliśmy do tych przepięknych, często
niezniszczonych miasteczek. Paliło się kilka domów,
powiewały firanki w rozbitych oknach, pod nogami
chrzęściło szkło i było cicho. Puste mieszkania, puste ulice, puste urzędy. Nigdzie nikogo. W niektórych
domach jeszcze ciepłe piece, posiłki pozostawione
na stołach. Fragmenty tego opuszczonego przez
ludzi świata pojawiają się ciągle w moich snach”,
mówił po latach.

Aspiracje

W Muzeum Przemysłu Artystycznego we Lwowie,
którego od 1936 roku, także przez obie okupacje,
był dyrektorem, dozorował magazyn broni ukryty pod zbędną architektonicznie klatką schodową. Po powrocie z którychś wakacji, gdzieś między
1960 a 1965 rokiem, okazało się, że mieszkanie jest
splądrowane, jak się później okazało, przez młodocianych złodziei. Nie zrozumiałem wówczas tego,
co usłyszałem – choć teraz już domyślam się, że
wspomnienia strasznych czasów stale musiały mu
doskwierać. „Mają mnie”, powiedział. Bliższa mu
była jednak postawa hrabiego Wielopolskiego niż
Centralnego Komitetu Narodowego. Był w miarę
lojalnym obywatelem PRL-u, choć najprawdopodobniej w sytuacji ekstremalnej, tak jak wcześniej,
nie zawahałby się stanąć po słusznej stronie.
Co było dla Taty przeżyciem najdziwniejszym, nie
do zapomnienia? W połowie 1945 roku prof. Stanisław Lorentz spowodował powrót Taty z frontu
do Warszawy. Wielu osobom wydawał się wówczas podejrzany, gdyż chodził w mundurze porucznika armii kościuszkowskiej. Innego ubrania
nie miał i, znając go, dziwię się właściwie, że nie
chodził w nim latami. Kto i jak zmusił go do nabycia jakiegoś cywilnego ubrania? Moja narzeczona,
a później żona – Marta, zajęła się jego garderobą.
Nowe koszule, krawaty, swetry, ubrania – zupełnie
nie zwracał uwagi na takie rzeczy. Za żadne skarby nie można go było zmusić do wejścia do sklepu
z ubraniami. Pamiętam jak chodził wzdłuż witryny
sklepu Adam, na rogu ulic Świętokrzyskiej i Mazowieckiej, w którym go „obkupywano”, paląc nieodłącznego papierosa w fifce i niecierpliwiąc się
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Bardzo kochałem Ojca, nigdy nie czułem w sobie
typowego przecież dla każdego młodego człowieka
buntu przeciw autorytetowi rodzica. Być może wynikało to z dużej różnicy wieku – urodziłem się, gdy
ojciec miał 47 lat, a więc poglądy na życie czy też
swoje teorie na temat sztuki, artystów, rozumienia
historii przekazywał mi pan sześćdziesięcio-, siedemdziesięcioletni. Ojciec, przez rodzinę i przyjaciół nazywany Wero, swoją wiedzą i poglądami na
temat sztuki, artystów, i tych z przeszłości, i tych
żyjących, dzielił się nieustannie. Stale komentował
bieżące wydarzenia kulturalne i polityczne. Każdy
jego wywód był przeplatany anegdotami i dowcipami – najczęściej politycznymi. Codziennych wiadomości słuchał rano i wieczorem w chrypiącym
i szeleszczącym Radiu Wolna Europa, czytał kroniki
w „Tygodniku Powszechnym”. To były tematy rozmów, które odbywały się przy stole, na spacerach,
w gronie rodzinnym oraz, zapewne, z przyjaciółmi. Tato łatwo nawiązywał kontakty z ludźmi, był
uroczym i dowcipnym rozmówcą, wyrozumiałym
nauczycielem, dobrym człowiekiem, opiekuńczym ojcem.
Na cotygodniowych spacerach ze mną nad Wisłą
(były alternatywą mszy dla dzieci w kościele Wizytek
o godzinie dziesiątej) Ojciec bardzo rzadko wspominał swój udział w dwóch wojnach i działalność
w podziemiu, okres okupacji i czas powojenny. Nie
opowiadał, gdyż mogłoby to wyglądać na chwalenie się, a poza tym, jak mi kiedyś powiedział: „Składałem różne przysięgi i nie czuję się z nich zwolniony”. I rzeczywiście, udział Ojca w akcji Wachlarz czy
jego skok z okna pierwszego piętra, który zapewne uchronił go przed aresztowaniem przez NKWD
– w PRL nie powinny być tematami rozmów. Do
dzisiaj mam w domu pamiątkę po działalności Taty
– instrukcję autorstwa Kazimierza Ducha Podręcznik do prowadzenia małej wojny i powstań zbrojnych, wydany w Krakowie w 1914 roku i ostemplowany przez Towarzystwo Drużyn Strzeleckich we
Lwowie. Znając Wera, trudno było wyobrazić sobie, że wzrok stracił właśnie w okopach pierwszej
wojny światowej, a nie przy stole bibliotecznym.

Wspomnienie
o Ojcu
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Ojciec Taty, Władysław, był sędzią Sądu Galicyjskiego we Lwowie, stamtąd zresztą wywodzi się cała
rodzina. Opiekunki Ojca w wieku przedszkolnym
były Niemkami i aż do matury uczył się w szkołach
z niemieckim językiem wykładowym. Po polsku
mówili rodzice, ale część rodziny, sądząc z nekrologów z lat trzydziestych, używała na co dzień języka niemieckiego, a właściwie, jak twierdził Tato,
austriackiego. Z wykładami w języku polskim Ojciec zetknął się dopiero na Uniwersytecie Jana Kazimierza i, sądząc z jego miny, kiedy mi o tym mówił, zrobiło to na nim wrażenie. „Nigdy nie uczyłem
się polskiego – i zobacz, to taki logiczny język, że
nawet bez znajomości jego gramatyki i ortogra-

fii można go tak łatwo i samodzielnie opanować”.
I rzeczywiście, mówił przecież i pisał po polsku bardzo ładnie. Ojciec lubił tamto państwo, w którym się
urodził. „Wolność polega na możliwości mówienia
i uczenia się w języku rodzinnym, na wolności wyznania, na możliwości podróżowania i wreszcie na
daniu obywatelom możliwości wybierania swoich
przedstawicieli do władz wykonawczych” – i Austro-Węgry na początku XX wieku taką wolność,
według Ojca, dawały.
Co wiem na temat działalności zawodowej i organizacyjnej Ojca? W Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie mieszkałem od 5 roku życia, to jest od 1953,
do 1977 roku. Znałem wielu już dzisiaj nieżyjących
kolegów Taty. Przyjaźnił się z profesorami: Porębskim, Walickim, Poznańskim, Nitą, Eibischem, Wnukiem, profesorem gry na organach w Akademii Muzycznej – malutkim panem Feliksem Rączkowskim,
z Lorentzem, Michałowskim, Urbanowiczem, choć
z tym ostatnim co jakiś czas głośno i namiętnie się

kłócił. Tato działał w trzech środowiskach, czy też
raczej na ich styku. Wykładał i pełnił funkcje administracyjne w warszawskiej ASP, był dyrektorem Muzeum Etnograficznego, wykładał na Uniwersytecie
Warszawskim i Uniwersytecie Poznańskim, wreszcie działał w Polskiej Akademii Nauk. Znał więc setki ludzi, funkcjonował w środowiskach, które na co
dzień nie przenikały się, choć zapewne były one
bardziej zżyte i mniej liczne niż obecnie. Spotykam
na uroczystościach akademickich starszych panów, już dzisiaj emerytów, a ówczesnych studentów
i asystentów, którzy opowiadają mi, jak z Jurkiem
Porębskim, Joasią Porębską, Justysią Guze, Krzysiem Tchórzewskim i Wiciem Rączkowskim rozrabialiśmy na dziedzińcu Akademii.
Pamiętam, jak w mieszkaniu Porębskich w budynku Akademii, gdzie wtedy mieszkali, mój ojciec rozmawiał z Mieciem w jego gabinecie, a ja bawiłem
się z Jurkiem na podłodze. Hania coś gotowała. Do
mieszkanie wpadł, uciekając przed petentami, ówczesny rektor Marian Wnuk i przez parę godzin bawił się z nami – na tej podłodze. Jakie to wspaniałe
– w tym samym budynku był i rektorat, i mieszkanie Porębskich. To był dom otwarty i zawsze można
było ich odwiedzać.
Pamiętam przyjęcie na Starym Mieście u Hani i Michała Walickich, po jego wyjściu z więzienia. Bawiłem się pomiędzy stojącymi na podłodze dziesiątkami butelek z winem. I z tej perspektywy zobaczyłem
wchodzącego do mieszkania pana, znanego mi
z porozwieszanych wszędzie portretów. Na przyjęcie przyszedł premier Cyrankiewicz. Miałem wrażenie, że powstało lekkie zamieszanie.
Pamiętam, jak w długiej kolejce czekaliśmy, by nas
zapisano na listę rodzin, które po stłumieniu powstania w Budapeszcie zdecydowały się na przyjęcie dziecka z Węgier. Oddziałowi Czerwonego
Krzyża, który prowadził tę rejestrację, pomieszczenie udostępniła ASP.
Pamiętam swoje wizyty w ówczesnej siedzibie Muzeum Etnograficznego w pałacyku na Młocinach.
Bardzo je lubiłem, to była długa podróż za miasto; aleja drzew, łąki, rzeka, pasły się krowy i konie.
Służbowym samochodem Muzeum Etnograficznego, „kanapowatą” Warszawą, woził nas kierowca
Ojca, pan Book, przed wojną szofer cadyka z Góry
Kalwarii.
Pamiętam, że kiedyś popłynąłem statkiem – muzeum z etnograficzną ekspozycją do Płocka.
Pamiętam rozpacz Taty, kiedy urzędnicy z Ministerstwa Spraw Zagranicznych, chyba w latach sześćdziesiątych, nie zwrócili do muzeum złotych masek
z Beninu, pożyczonych do wyposażenia polskich
placówek zagranicznych.

mionego, zniesmaczonego i smutnego. Ojciec był
jednym z inicjatorów odbudowy Pałacu Czapskich
– Raczyńskich z przeznaczeniem na uczelnię plastyczną oraz budynku Towarzystwa Kredytowego
Ziemskiego w Warszawie z przeznaczeniem na Muzeum Etnograficzne. Według niedawno zdobytych
informacji roszczenia Raczyńskich do budynków
ASP przy Krakowskim Przedmieściu są najprawdopodobniej niezasadne, a oddanie części tego terenu
miastu przez rektora Pałkę zostało przeprowadzone z naruszeniem wszystkich możliwych procedur.
O tej decyzji nie został wówczas powiadomiony
nawet Senat uczelni. To był wyjątkowo nieudany
rektor, wykonujący bez cienia oporu polecenia komitetów partyjnych.
Jaką sztukę, jakich artystów Ojciec cenił, rozumiał,
czego w twórczości nie cenił? Bardzo trudno na
takie pytanie precyzyjnie odpowiedzieć. „Co można o nim powiedzieć, przecież on zna na pamięć
Trylogię!” – to była jego krytyczna ocena czyjegoś gustu. W literaturze Tato cenił Conrada, Čapka, Prusa, wiersze Skamandrytów, Gałczyńskiego,
z pisarzy współczesnych czytał i Lema, i kryminały oraz wszystkie dostępne wtedy książki i artykuły
z dziedzin pasjonujących go zawodowo. Prawie co
tydzień chodziliśmy do teatru na sztuki modnych
wówczas dramaturgów, których nazwiska dzisiaj
zapewne młodym ludziom nie są znane, oprócz
Mrożka i może Majakowskiego. Światopoglądowo utożsamiał się zapewne z egzystencjalizmem.
Fascynowała go historia i snuł interesujące wywody, co by było, gdyby różne wydarzenia potoczyły
się inaczej. Tak wtedy tego nie nazywano – ale dzisiaj byłby wiernym czytelnikiem political fiction. Za
zupełnie niemożliwy, a powtarzał to dość często,
uważał wybór Polaka na papieża.

Od kiedy śledziłem czytaną przez niego literaturę, nie przypominam sobie, by czytał beletrystykę,
oprócz kryminałów podczas wakacji. Pamiętniki,
książki historyczne i filozoficzne, artykuły i książki
o sztuce po polsku, niemiecku i francusku. „Kiedyś,
przed wojną, mogłem śledzić właściwie wszystkie nowości w dyscyplinach, które mnie interesują.
Dzisiaj musielibyśmy doprowadzić pod akademię
bocznicę kolejową dla wagonu towarowego, który codziennie przywoziłby dla mnie to, co ostatniej
doby ukazało się drukiem”. Do końca starał się śledzić współczesne trendy, mody, najważniejsze wydarzenia artystyczne. Pamiętam, jak Ojciec przeżywał wystawy w warszawskim Arsenale, a wiele lat
później film Żółta łódź podwodna, wystawy rzeźb
Hasiora, wystawę sztuki Majów w Muzeum Narodowym, przekrojową wystawę współczesnej sztuki amerykańskiej w Wiedniu, happeningi Kantora.
Ojciec w sztuce zdecydowanie nie cenił narracji,
a nawet, wstyd wspomnieć, badań ikonograficznych. Treść przekazu miała dla niego znaczenie
drugorzędne i winna być, według Taty, podporządkowana przekazowi emocjonalnemu, możliwemu
dzięki układowi i kompozycji form, podświadomym
skojarzeniom, odczuciom, kolorom powodującym
u odbiorcy wzruszenie, przeżycieProf – zmusić
go do refleksji, ale tej wewnętrznej, indywidualnej,
niezwiązanej z wiedzą o symbolice stylowej. „Najważniejsza dla mnie w sztuce jest ekspresja, siła
działania, tak bym musiał się na chwilę zadumać,
zatrzymać, przeżyć”. Po takim naprawdę istotnym
kontakcie z dziełem znaczącym powinno się móc
skorygować swoje dotychczasowe doświadczenia
i dotychczasowe rozumienie świata.
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Pamiętam doktora Korabiewicza, zwanego przez
przyjaciół kilometrem z racji imponującego wzrostu, jego wizyty u nas w domu, nasze wizyty w jego
mieszkaniu, żarliwe prośby Ojca, by cenniejsze eksponaty z jego warszawskiej kolekcji darował naszemu muzeum, a nie sprzedawał do muzeów londyńskich.
Pamiętam wściekłość Ojca, jak po wyłożeniu klatki schodowej obecnej siedziby Muzeum Etnograficznego szlachetnym kamieniem, zniszczono go,
wciągając na piętro jakieś rusztowania. Klął przez
telefon, co mu się rzadko zdarzało.
Naturalnie moja wiedza o tym, co działo się i na
uczelni, i w Muzeum Etnograficznym, stała się pełniejsza, gdy byłem starszy. Tato pisząc artykuły, opinie czy wstępy do katalogów, czytał mi często niedoszlifowane teksty i dyskutowaliśmy o nich. Brał
pod uwagę moje sugestie, wychodząc z założenia,
że moje zainteresowania i widzenie świata, choć
ukształtowane właśnie przez niego, z racji różnicy wieku jest inne. Przeszedł na emeryturę trzy lata
przed śmiercią. Do końca pracował, miał wykłady,
pisał, chodził do muzeum, na akademię. Jego następca w Muzeum Etnograficznym, wcześniej wicedyrektor, Kazimierz Pietkiewicz, bywał częstym
gościem w naszym domu, najprawdopodobniej do
końca życia Ojca współpracował z nim.
Gorsze wspomnienia mam z wizyt Taty w rektoracie uczelni. Kilka dni po oficjalnym przejściu Ojca na
emeryturę, prof. Julian Pałka mianowany wówczas
rektorem wezwał go i zażądał natychmiastowego
opróżnienia szuflad i szaf z jego rzeczy osobistych,
to znaczy z książek i popielniczki. Tato na Akademii pracował od 1948 roku, a prorektorem był chyba sześć kadencji. To było jego drugie mieszkanie,
ten gabinet przy bibliotece, dzielony co jakiś czas
z Panią Tarkowską. Rzadko widziałem Tatę tak zdu-

A więc jednak był idealistą.
Dlatego też tak trudno było Tacie pisać o sztukach
użytkowych i omawiać je, szczególnie te wpisane
w oficjalną historię sztuki. Ta obojętność nie dotyczyła rzemiosła ludowego, w którym znajdował
potencjał kreacyjny i tak przez niego cenioną ekspresję zarówno w formie wypowiedzi, jak i w technice realizacji ocenianego obiektu. „Artysta ludowy
usiłuje zrealizować, wyrazić w ramach czy pancerzu swej twardej, tradycyjnej dyscypliny siebie i obraz swojego świata” – napisał w 1936 roku. Nic nie
powinno przesłaniać ekspresyjnej wymowy dzieła.
Tak według niego winna oddziaływać na uczestnika
tego dialogu z artystą bryła rzeźby, przestrzeń architektoniczna, obraz czy działanie artystyczne. I taką
sztukę cenił chyba najbardziej, ale też powtarzał po
Levi Straussie, że „sztuka jest śpiewem zawodzą-

cym”. Promowanymi przez niego współczesnymi
mu artystami byli: Janek Lebenstein, którego wyjazd
w 1959 roku zapewne Ojciec przeforsował w Ministerstwie Kultury, mój ojciec chrzestny – Tadeusz
Kulisiewicz, z którym do lat sześćdziesiątych był
zaprzyjaźniony, Władysław Hasior – zaprowadzono mnie na obronę jego dyplomu w 1957 czy 1958
roku. W jakimś sensie za swojego ucznia Ojciec
uznawał Gustawa Zemłę, którego pomnik powstań
śląskich uważał za najlepszy powojenny pomnik
w Polsce. Z żarem opowiadał mi o: budowniczych
kościołów gotyckich, Caravaggiu, Michale Aniele,
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Rembrandcie, Goi, Michałowskim, ekspresjonistach,
ale też o dadaistach. Ze współczesnych artystów
cenił jeszcze wówczas u nas mało znanego Bacona, którego reprodukcje obrazów gdzieś zobaczył.
Co może będzie zaskoczeniem, z okresu międzywojennego lubił malarstwo Rafała Malczewskiego.
Tato żałował, że tylu wielkich i tak ważnych dla historyka sztuki zabytków, miast, muzeów czy widoków nie dane mu było zobaczyć. Lubił podróżować,
choć strasznie był przed podróżami zdenerwowany. „Jak mogę opowiadać studentom o sztuce
starożytnego Egiptu, o Knossos, o wpisaniu w stoki
wąwozu wiaduktu Pont du Gard czy o sztuce dalekiego wschodu, jeśli żadnego z tych obiektów nie
widziałem, i znam je jedynie z wyrwanych z całości i umieszczonych w muzeach fragmentów lub
z fotografii”. Ten żal do systemu, który odcinał nas
praktycznie od poznania świata, Tato stale podkreślał. To naprawdę utrudniało postęp naukowy, ograniczało wiedzę, skazywało na prowincjonalność,
odbierało możliwość obcowania z pięknem świata.
Studenci Ojca wspominają, że kiedy im opowiadał
o zabytkach, które widział, i o miastach, w których
był, mieli złudzenie, że wędrują wraz z nim po ulicach i placach Rzymu, Paryża, Berlina czy Wiednia,
zatrzymują się przed witrynami znanych magazynów, przysiadają w ulicznych kafejkach i oglądają.
Ojciec był jednym z pierwszych historyków sztuki,
którzy mieli możność zobaczenia z bliska obrazu El
Greca zatytułowanego Ekstaza św. Franciszka, po
jego odkryciu w Kosowie Lackim. Z tego wyjazdu
wrócił poruszony. Na moje pytanie, czy to rzeczywiście jest obraz El Greca, Tato odpowiedział: „Chyba
jest, ale po pierwsze, nie mam doświadczenia w takich ekspertyzach, bo nigdy nie byłem w Hiszpanii, a po drugie, nawet jeżeli nie jest, to wszystkiego
mamy tak mało, że i tak należy twierdzić, że to obraz namalowany przez El Greca”.
Na zakończenie spróbuję uzasadnić to prawdziwe
i niespotykane chyba u większości historyków sztuki zainteresowanie Ojca sztuką ludową i nieprofesjonalną. Profesor Mieczysław Porębski świetnie tę
postawę rozumie. Myślę, że istotne są dwa obszary, wokół których Ojciec budował swoje teorie. Nie
jest ważne kto, kiedy i gdzie potrafił stworzyć zapis
swojego przeżycia. Czy był to wysoko opłacany
i uznany artysta dworski, czy niepiśmienny i nierozgarnięty twórca ludowy, czy też był to człowiek,
który dopiero pod koniec życia poczuł potrzebę
zapisania sztuką swojego świata. Czy dzieło zostało stworzone w środkowej Afryce, na Manhattanie
czy na greckiej wysepce. Czy obiekt powodujący

Ksawery Piwocki – ur. 1948, prof. dr hab., rektor Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie (od 2004), której jest absolwentem (dyplom
w pracowni prof. Juliana Pałki). Od 1973 jest pedagogiem w macierzystej
uczelni, w której przeszedł wszystkie szczeble kariery akademickiej.
Zasiada w Komisji Programów Unijnych przy Ministrze Kultury i Dziedzictwa Narodowego (od 2005) i Radzie Programowej Muzeum Narodowego
w Warszawie. Zajmował się grafiką wydawniczą oraz projektowaniem
wnętrz i wystaw. Projektował wystawy, m.in. dla Muzeum Historycznego
m. st. Warszawy (1981–1987). Zrealizował też wiele projektów wnętrz.
W latach 90. prowadził własne studia graficzne: JES, KP Studio, Xartserwis
sp. z o.o. Od połowy lat 70. nieprzerwanie kontynuuje twórczość
w zakresie projektowania graficznego. Jest autorem projektów systemów
informacji wizualnej, znaków, różnorodnych projektów graficznych dla
organizacji (m.in. dla NSZZ „Solidarność” Regionu Mazowsze w latach
1980–1981), instytucji, firm oraz targów i imprez.
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P r of. Fr a n cisz e k Ksaw e r y Piw ock i ,
d yr ekt or Pa ńs tw o w e g o Muz e um Et n og r af i c z n eg o
w Wa r sz a wie (1967-1974).
F o t. Gr a żyn a Rut o w s k a (zbior y N A C)

nasze wzruszenie i wywołujący wrażenie kontaktu
z twórcą i zrozumienia jego emocji ma 5, 50, 500
czy 5000 lat – to wszystko jedno. Dla Ojca obcowanie z konkretnym dziełem było przeżyciem osobistym i nie chciał, lub nie potrafił, wyrwać się z tego
bezpośredniego i zapewne przez część teoretyków
uważanego za nieobiektywne i zbyt mało naukowe podejścia do sztuki. Kochał Tato polskie rzeźby
ludowe, a szczególnie dramatycznych, rozszarpywanych bólem, ale i wpływami atmosferycznymi,
ukrzyżowanych z przydrożnych kapliczek. „To lepsze od Giacomettiego, jak te rzeźby do nas krzyczą
z tych swoich przydrożnych domków”, powiedział
mi kiedyś w samochodzie, jadąc na odpoczynek
do Nieborowa.
Takie właśnie spojrzenie na sztukę, na rozumienie
wypowiedzi twórczej jako egzystencjalnego zapisu ludzkiej kondycji, było spowodowane również
wyjątkową znajomością historii Polski. Ten właśnie
region Europy, obszar przenikania się wielu kodów

i symboli kulturowych, wielu tradycji, religii i estetyk, a pochodził przecież z rubieży kraju, gdzie te
tradycje ścierały się wyjątkowo widocznie – spowodował takie ponadnarodowe, ponadstylowe czy
też ponadikonowe rozumienie sztuki. Ojciec obracał się w świecie bez granic. Bez granicznych podziałów czasowych historii, sztuki, nauki, myślenia
o narodach, rasach, wiarach. To było rozumienie
świata człowieka wolnego. Tak rozumianej historii
kultury i cywilizacji nie można podzielić sztucznymi cezurami i nie procesy społeczne są przyczyną
zmian tej historii. Tak jak w twórczości, za każdą decyzją wpływającą na losy świata widział konkretnych
ludzi; polityków, dowódców, uczonych, twórców.
Starał się zrozumieć intencje, które nimi kierowały
w przełomowych momentach historii. To bardzo
niemarksistowskie spojrzenie na dzieje nie pomagało mu w karierze akademickiej.
Jego spojrzenie na sztukę, na tę specyficznie ludzką potrzebę wyrażenia emocji, było zawsze osobiste, gorące, niedoktrynalne. „Jak wejdziesz na salę
z obrazami, na których namalowane są krowy, nie
szukaj obrazu Hobbemy, lecz zauważ i przeżyj ten,
który właśnie tobie podoba się najbardziej”.

Ojciec zmarł w 1974 roku. Przez kilkanaście lat,
przechodząc ulicą Traugutta, sprawdzałem, czy
w jego oknie pali się światło, bo zawsze czekał aż
wszyscy wrócimy do domu. Dopiero wtedy szedł
spać. Od kilkunastu lat już tego nie robię. Właśnie
przemijanie zmusza niektórych z nas do notowania
sztuką swoich przeżyć, a odbiorców tych zapisów
do odczuwania umykającego spod nóg czasu. Ten
zapis potrafią tworzyć artyści wyedukowani w swoich zawodach, oczytani i świadomi swojej misji. Ale
tak naprawdę to każdego, rzeczywiście każdego,
może niespodziewanie dotknąć swoim skrzydłem
bezszelestnie przelatujący Pegaz, umykający nieustannie przed ciemnym płaszczem nieubłaganego Chronosa.

Artykuł opracowany w oparciu o referat
wygłoszony podczas konferencji
Muzeum – sztuka żywa? W kręgu inspiracji
twórczością Ksawerego Piwockiego,
27 – 28 października 2011 r. w Państwowym
Muzeum Etnograficznym w Warszawie
(skróty pochodzą od redakcji).

Zbigniew Taranienko

Rozmowa z Jerzym
Nowosielskim
z 1990 roku
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Moje
malarstwo
to ikona
Zbigniew Taranienko: Przez całą pana twórczość

przewijają się wartości charakterystyczne dla
ikony, niezależnie od tego, czy maluje pan
pejzaż, scenę rodzajową czy akt. Między
malarstwem religijnym i świeckim, które pan
uprawia, istnieje więc, co najwyżej, różnica
stopnia, ale nie istoty. Dlaczego wybrał pan
ikonę jako pewien wzór? W jaki sposób doszedł
pan do jej formy?
Jerzy Nowosielski: Cała sprawa łączy się, oczywiście,
z moimi losami osobistymi i artystycznymi,
ale opowiadanie o tym któryś raz z kolei byłoby
chyba mało interesujące i zupełnie niepotrzebne. Można jednak na to wszystko spojrzeć
i z innej perspektywy – istnieje mianowicie
podstawowy związek między pojęciami ikony
i malarstwa. Etymologicznie „ikona” nie znaczy
nic innego jak „obraz”. Ikona jest, po prostu,
bardzo wysoko rozwiniętym malarstwem
kultury śródziemnomorskiej. Apogeum jej rozwoju przypada na okres odrodzenia Bizancjum
w czasach Paleologów, między XIII a XV wiekiem i stanowi szczytowe osiągnięcie kultury
grecko-rzymskiej, z włączeniem dobrodziejstwa

spadku po kulturze hellenistycznej, a nawet
późnoegipskiej czy syryjskiej. Kiedy państwo
wschodnio-rzymskie, jakim było Bizancjum,
było niszczone i dorzynane z jednej strony przez
krzyżowców i różnych zachodnich uzurpatorów, a z drugiej, przez nawałnice islamskie, kiedy
kryło się na zboczach Peloponezu — wykwitła
sztuka najwspanialszej ikony, która nie była
niczym innym jak duchowym podsumowaniem rozwoju sztuki grecko-rzymskiej. Nie
znam żadnych wcześniejszych osiągnięć sztuki
o takim stopniu jedności i kondensacji wartości
malarsko-warsztatowych i duchowych. To, co
pozostało po sztuce egipskiej, było znacznie
prostsze. Późniejsza sztuka grecko-rzymska
wchłonęła bardzo wiele innych elementów
różnego pochodzenia i sprowadziła je do jednorodnego systemu wyrażania treści duchowych
i plastycznych. Nie spotkałem się w poprzednich
okresach rozwoju znanej mi sztuki ani z basenu
Morza Śródziemnego, ani z kręgów kultury
hinduskiej i chińskiej, z syntezami o takiej
złożoności elementów, które doprowadzone
zostały do tak wielkiej jednolitości wyrazu, jaki
mamy w ikonie. I to jest po prostu malarstwo.

ZT: Nie było więc innych, wcześniejszych

czy równoczesnych, osiągnięć w sztuce
o podobnych wartościach duchowych
w basenie Morza Śródziemnego?
JN: Innej sztuki nie było — ikona nie była przecież
jakimś rodzajem sztuki sakralnej, istniejącej
osobno od świeckiej. Malowano tak samo.
W późniejszym okresie — po katastrofie państwa
bizantyńskiego — nastąpiła zmiana; malarstwo
ikon zeszło do klasztornych pracowni, spotykając się z inwazją sztuki wczesnorenesansowej,
pochodzącej z Zachodu. Ale we Włoszech aż
do czasów Giotta panowała ikona. To dopiero
on, według słów Cenino Cenniniego, przerobił
sztukę grecką na łacińską. Ikona nie dotarła na
północ od Alp, na Półwysep Pirenejski, do Anglii
i do Irlandii — na terytoria odseparowane od
wpływów sztuki grecko-rzymskiej, gdzie malarstwo zaczęło rozwijać się według innych zasad.
Z czasem także Italia wyszła z kręgu śródziemnomorskiej kultury malarskiej, przechodząc do
północno-zachodniej strefy kultury plastycznej,
w której prawa innego rozumienia sztuki
dyktowała najpierw romańszczyzna, odmiana
zbarbaryzowanego hellenizmu, a później bardzo
już wysublimowany, wypracowany gotyk.
ZT: A czy w samych Włoszech nie pojawiły się
nowe ujęcia sztuki, a także jej elementów,
które spowodowały przekształcenie widzenia
i powstawanie nowej kultury plastycznej?
JN: W Italii były one importem z Północy, na
przykład nie ma tam prawie gotyku. Można by
powiedzieć, że nie było tam czasu na jego
rozwinięcie, gdyż niebawem pojawił się renesans, rozkwitający na gruzach kultury bizantyńskiej. Były oczywiście różne enklawy — malarstwo sieneńskie powstało na skutek zderzenia
ikony ze sztuką gotycką, transalpejską.
ZT: Można by więc powiedzieć, że ikona ma
swoje niezwykle ważne miejsce w sztuce...
JN: Tak, ale to, co dotąd powiedziałem, było tylko
pierwszą częścią odpowiedzi na pańskie pytanie. Świadomość ikony jako wartości malarskiej
i duchowej zaczyna odradzać się w początku
XX wieku wraz z rozwojem sztuki nowoczesnej.
Zdarzyła się rzecz, która musiała się przytrafić:
pewni ludzie, zakochani w tradycjach ikony
klasycznej zaczęli ją na nowo robić, na siłę
malować, wyprowadzając poza nawias wydarzeń w sztuce światowej — stwarzając więc jakąś
osobną sztukę ikony. Uważam, że tego rodzaju
eksperyment musiał się pojawić — był jednak
z góry skazany na niepowodzenie. Bowiem jedynym właściwym do niej stosunkiem jest zrozumienie, że ikona znaczy po prostu malarstwo.
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ZT: Widząc ten sposób ikonę, wyłącza pan
jednocześnie parę ładnych wieków rozwoju
sztuki europejskiej...
JN: Nie do końca. W klasztorach, na Bałkanach,
w kręgach starowierców, ikona przez cały czas
istniała, choć niekiedy przygasała, przypominając tlące się gdzieś ognisko... Historia sztuki
zachodniej rozwija się obok. Ale przy powstaniu
tak zwanej sztuki nowoczesnej, następuje
szalone olśnienie ikoną i jej wartościami!
ZT: Był to, moim zdaniem, jeden z możliwych
wyborów form sztuki. Decydowano się
także na swego rodzaju kontynuacje sztuki
afrykańskiej czy też na badanie relacji między
abstrakcyjnymi figurami... Przyznam,
że nie czuję się przekonany pańskimi
motywacjami, dotyczącymi wyboru ikony.
JN: Ale ja mogłem mówić tylko o sobie... Moja
przygoda z ikoną jest przygodą malarza, który
stara się odnaleźć sens malarstwa, jego duchowe
korzenie i prawdziwe motywacje. Po co w ogóle

istnieje malarstwo? W tej chwili nawet nie lubię,
jak mówi się, że wywodzę się z ikony... Po prostu:
na zasadzie przeżycia ikony, ale też z pozycji
człowieka świadomego spraw sztuki XX wieku,
dochodzę do wniosku, że ikona to, jak już
mówiłem, malarstwo. I nic innego. A ponieważ
malarstwo to wiele rzeczy, więc zamiast mówić
o malarstwie w ogóle, wolę mówić o moim
malarstwie... Nie mogę przecież interesować się
malarstwem w ogóle. To zjawisko tak bardzo złożone, skomplikowane, wieloznaczne i niepewne,
jeśli idzie o jego prawdziwą zawartość – że mogę
mówić tylko o tym, co moje. A moje malarstwo
to ikona – nawet jak maluję akt czy pejzaż.
Przed tym pejzażem mogę zaświecić świeczkę.
Różnica między obrazem, który maluję do
cerkwi czy do kościoła, a obrazem świeckim,
zaczyna coraz bardziej zanikać. Nawet myślę,
że moje obrazy zwane „świeckimi”, są bardziej
sakralne od „obrazów sakralnych”. Sacrum rodzi
się w nich na żywo w sposób nie uwarunkowany przymusem tradycji. Rodzi się z ulicy,
z kontaktu ze światem, z marzenia o świecie.
ZT: Pańską twórczość malarską cechuje charakterystyczny sposób wydobywania światła
z przedstawianych w syntetycznych skrótach
postaciach i rzeczach, często wydłużonych,
ukazanych statycznie — wszystko to razem
tworzy pewne charakterystyczne formy, które,
być może, dałoby się powiązać w jakieś ciągi.

Jaka jest funkcja formy w malarstwie?
Czy każda z nich jest równie nośna?
Czy istnieje coś takiego, co można by nazwać
wewnętrznym znaczeniem formy?
JN: Muszę panu powiedzieć, że spóźniliśmy
się z tą rozmową... Jeżeli rozmawialibyśmy
dziesięć, a jeszcze lepiej — piętnaście lat temu,
wszystko, o co pan pyta, wytłumaczyłbym
bardzo dokładnie. Wówczas wierzyłem jeszcze
w jakieś „syntezy myślowe”, w możliwość
teoretycznej wizji warsztatu malarskiego. Może
dlatego, że się starzeję, a może dlatego, że tracę
zaufanie do pewnych uogólnień, mam coraz
mniej zaufania do teorii. Nawet jak czytam swoje
dawne teksty, zastanawiam się, skąd byłem taki
mądry, skąd wiedziałem aż tyle — są w nich
różne mądrości, pod którymi może bym się
jeszcze i dzisiaj podpisał, ale już na pewno ich
nie wymyślił... Mam coraz większe zaufanie do
malarstwa jako żywiołu. Teraz dla mnie bycie
malarzem to zawierzenie żywiołowi, choć
oczywiście, z całym bagażem myślowym,
powiedzmy, że z filozoficznym, estetycznym,
teologicznym czy ezoterycznym wreszcie,
takim, jaki się wyniosło ze swojego życia. Ale,
bagaż ten jest w coraz mniejszym stopniu
explicite artykułowany — zlewa się natomiast
w mojej świadomości w jakąś jedną całość, którą
trudno mi analizować. Wpływa ona natomiast
na to, co maluję, a także na to, jak maluję teraz...

JN: To postulat sztuki, proszę pana. Wydaje mi się,
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niewiadomej... Nawet zacząłem inaczej niż
dawniej malować ikonostasy. Korzystam z tego,
co wyniosłem z oglądania mozaiki antycznej
i bizantyńskiej, z wyłuskanego z niej elementu
impresjonistycznego. Przyszło mi też na myśl,
że impresjonizm nie zrealizował w aspekcie
malarskim spraw duchowych do końca.
ZT: Jakiego rodzaju idee duchowe w nim
się nie mieściły?
JN: Właśnie tego nie da się dokładnie opowiedzieć. Sprawy duchowe w impresjonizmie jakby
nie mieściły się wcale... Ale są w nim możliwości
ich zaistnienia. Impresjonizm istniał już w antyku: w bizantyńskiej, stołecznej mozaice, a nawet
w przedchrześcijańskiej — kartagińskiej i sycylijskiej. Jego poszukiwania skończyły się, jak
sądzę, ze względu na pogarszanie się warunków
bytowania tamtych społeczeństw — nie było
potrzebnych materiałów. Później, w dziewiętnastowiecznym impresjonizmie, to wszystko
na nowo odżyło, z tym wszakże, że ten ostatni
kierunek rozwijał się w walce z naturalizmem,
z którego uwarunkowań zdołał się wyrwać dopiero w ostatnich obrazach Moneta czy Renoira.
Chciałbym eksploatować możliwości, które
w tym widzę. Monet doczekał właściwie późnych stadiów rozwoju tak zwanej „sztuki nowoczesnej”, dożył informelu — jego ostatnie obrazy
świadczą o wyzwoleniu się z konwencji naturalistycznego obrazu. Sztuka nowoczesna zaczęła
jednak wszystko nadmiernie analizować, rozkładać na części, rozmieniać na drobne. Trzeba
wrócić na stare lata na to poletko, jak mi się
wydaje, nie do końca przeorane i przekopane...
ZT: Jak się to łączy z tym, czym pan się dotąd
zajmował?
JN: Przez całe życie byłem rozdzierany przez
różne zachcianki, pasje i pokusy malarskie. Nigdy nie byłem monolitem. To, co się teraz stało,
traktuję więc jako „łagodne lądowanie” — porzuciłem szarpaninę i popadłem w akademizm, jak
staremu belfrowi wypada... Niektórzy mówią,
że to, co teraz maluję, to żaden impresjonizm.
Może mają rację? Cieszę się, że tak mówią. Coraz
mniej wiem — i coraz bardziej ufam żywiołowi,
jakim jest sztuka malarska. Realizuję w tej chwili
nie to, co o sztuce wiem, ale to, czego o sztuce
nie wiem. W mojej praktyce artystycznej wiedza
o malarstwie przestała być użyteczna i atrakcyjna, wręcz jest przeze mnie nie lubiana. Przeszkadza w mojej przygodzie, która przecież zaczyna
się tam, gdzie mniej wiedzy. Dlatego nie umiem
dobrze odpowiadać na pytania. W jednej z elegii
duinejskich Rilke napisał, że Bogu nie chodzi
o pytających, tylko o dźwigających. Coraz mniej
interesuje mnie zadawanie pytań i odpowiedzi
na nie — gdybym je znał, nie byłoby tajemnicy.
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Być może, że lepiej byłoby — gdyby chcieć na
siłą zanalizować to, co robię — żeby uciec się
do dawniejszych moich tekstów, a nawet do
wcześniejszych obrazów, gdzie pewne sprawy
istnieją osobno, jedne obok drugich, porozdzielane, nieraz względem siebie kontrowersyjne.
Nie mam już jednak siły do podejmowania
walki między poszczególnymi energiami
w mojej świadomości artystycznej. Zawierzyłem
jednemu żywiołowi: przygodzie z malarstwem,
intuicji malarza takiego, jakim jestem.
ZT: Ale ten obecny żywioł powstał także
w wyniku dawniejszej analizy, refleksji,
nazywania idei...
JN: Oczywiście, ten żywioł powstał w wyniku
długiej walki przeciwstawnych elementów... Ale
teraz nie fascynują już mnie kontrowersje, znalazłem o wiele bardziej pokojowy sposób współżycia z malarstwem, o wiele bardziej zgodny z jego
najgłębszą istotą. Trafia się to starym ludziom.
Wiekowy już Renoir, jak zobaczył mozaiki późnorzymskie, powiedział, że zaczyna wreszcie
rozumieć, o co chodzi w malarstwie... Nie jestem
teraz dobrym rozmówcą do teoretycznych
rozważań. Malarstwo staje się moim drugim
życiem — a może właściwie życiem? I już się nie
biję sam ze sobą, nie kłócę się wewnętrznie.
ZT: A na czym tamte kłótnie polegały? Czego
dotyczyły?
JN: Na przykład, zdarzały się one między abstrakcją a figuracją.
ZT: A jak to można pogodzić?
JN: Trzeba trochę malować. Nie da się już tego
nawet powiedzieć. Wydawało mi się, że konwencja klasycznej ikony jest znakomitym sposobem
połączenia abstrakcji z figuracją. Miałem jakąś
w tym rację. Ale po moich doświadczeniach
z mozaiką antyczną, z której obejrzałem to, co
było dla mnie dostępne, to, co było możliwe do
zobaczenia na tym świecie, sprawy wokół tego
problemu rozszerzyły się i pogłębiły. Otwarły
mi się także oczy na impresjonizm i na rzeczy
ważne, których ten kierunek nie rozwiązał.
Na swój sposób próbuję to dopowiedzieć.
Naprawdę, trudno mi jest o wydobycie z siebie
jakiejś sensownej teoretycznej wypowiedzi...
ZT: Może więc pominiemy pytania analityczne.
JN: Nie dzielmy już wszystkiego na składniki. Są
to sprawy, które przewalczyłem, przepłakałem,
przezwyciężyłem w ciągu bezsennych nocy...
ZT: Są jednak jeszcze jakieś inne, ważne dla
malarstwa kwestie, na przykład, czy w ogóle
jest możliwa do przekazania w obrazie nie
przybrudzona niczym, czysta duchowość...

że w wielu wypadkach udawało się to w malarstwie. Tylko, jeżeli ma powstać wartościowa
synteza, nie może temu towarzyszyć ucieczka
na marginesy świadomości plastycznej — na
przykład w abstrakcję geometryczną, choć i ona
może być wyrazem duchowości, niezbrukanej
fascynacją rzeczywistością empiryczną. Robił
to Kandinsky czy Mondrian. Między innymi
była to i moja pokusa — swego rodzaju ucieczki
duchowej do wieży z kości słoniowej. Ale zawsze
schodziłem z tego azylu, wydaje mi się bowiem,
że powołaniem człowieka artysty jest właśnie
wyciąganie doświadczenia rzeczywistości
empirycznej — fizycznej i biologicznej — do
poziomu przeżycia duchowego. Jeżeli tak się
postępuje, bardzo trudno wydestylować czyste
przekazy. Rzeczywistość empiryczna jest koniecznym elementem — przedmiotem całej operacji uduchowiania jest rzeczywistość nieczysta.
ZT: Malarstwo jest więc przekazem uduchowiania rzeczywistości zmąconej, a nie czystej
duchowości...
JN: Czysta duchowość to cecha w jakimś sensie
anielska: odnosi się do bytów subtelnych.
Bardzo łatwo może się obrócić przeciwko
całemu stwarzaniu rzeczywistości fizycznej,
przeciwko całej empirii, tak jak uczynił to diabeł,
niezwykle subtelny byt boski — ze względu na
to, że rzeczywistość biologiczna jest nieczysta
ze swej natury. Jeżeli ktoś się jej poddaje, skazuje
siebie i rzeczywistość na potępienie... Na tym
polega protest Lucyfera, najczystszego ze
wszystkich boskich bytów, przeciwko schodzeniu energii boskiej w coraz głębszą materię.
ZT: A czy jest możliwe ukazywanie w sztuce
samej materialności?
JN: Jeżeli chodzi o dobre realizacje malarskie,
wydaje mi się, że Bacon jest przykładem fascynacji materią upadłą, tragiczną, bezpowrotnie
grzeszną. Może nie mam racji, może są tam
jakieś elementy tragizmu, który uświęca jego
myślenie — ale mam takie odczucie. Mam
wielki szacunek dla jego malarstwa, ale jednocześnie boję się go jako manifestacji absolutnej
negacji wartości duchowych w rzeczywistości
empirycznej. Zastanawia mnie, że coś takiego
jest możliwe: myślałem, że sztuka pozbawiona
wartości duchowych po prostu jest sztuką
nieudaną, ale w przypadku malarstwa Bacona
jest inaczej. Nie znam równie mocnego
przykładu, nie znam artysty, który byłby tak
wyraziście zaangażowany w tragizm zła, jak on.
Bacon robi to w sposób krystalicznie czysty.
ZT: Jak na ogół przebiega procedura przekształcania materialności w duchowość, czy też
raczej — jej uduchowianie?
JN: Robiłem to o wiele bardziej wyraziście niż
teraz dwadzieścia, czy nawet dziesięć lat temu
— aż doszedłem do pewnego wysuszenia pola,
na którym działałem. Odnosiłem wrażenie, że
zaczynam powtarzać swoje doświadczenia,
dlatego kilka lat temu rzuciłem się w wir pewnej
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ZT: Myślę, że mimo pytań, tajemnica często
pozostaje... Czy można, na przykład
powiedzieć, że światło jest jedyną formą
duchowości w malarstwie?
JN: Nie umiałbym na to odpowiedzieć, bo nie
potrafię w odpowiedzialny intelektualnie sposób
precyzyjnie określić relacji światła do koloru.
W fizyce światło ze względu na swą szybkość
jest uważane za kategorię absolutną. Mamy też
teorię niestworzonego światła Taboru, rozwijaną
przez bizantyńskich hezychastów, uważających,
że światło jest najważniejszą z energii boskich,
możliwych do poznania dla ludzi i dla duchów
subtelnych. Według nich Istota Boska jest absolutnie niepoznawalna nawet dla duchów subtelnych, natomiast światło to najwyższa boska
energia, obecna w świecie przejawionym. Mamy
więc korelację z poglądem współczesnej fizyki,
ale nie rozwiązuje to kwestii, o której wspomniałem. Relację między światłem a kolorem tłumaczy się warsztatowo na różne sposoby. Ale to nie
wystarcza do odpowiedzialnej odpowiedzi.
ZT: Czy każda forma może służyć do wyrażania
duchowości? Czy każda z nich może być
nośna?
JN: O ile jakaś praktyka artystyczna dochodzi do poziomu przejawienia się jako
określona forma, to staje się duchowo
nośna. Wystarcza więc, że jakaś forma zaistnieje, wtedy zrealizuje się jako forma...
ZT: Na czym polega sposób jej istnienia?
JN: Na tym, że odczuwa się ją niesprzecznie
jako przejawioną formę.
ZT: Czy istnieją więc formy, które są bardziej
nośne od innych?
JN: Być może istnieją stopnie ich przejawiania
się... Ale im bardziej stopień przejawiania się
formy, stanowi o tym, że forma rzeczywiście
się przejawia, jest więc formą absolutną, tym
bardziej zanika samo stopniowanie. I właściwie
każda forma, która się wyraziście przejawia, jest
w jednakowym stopniu nośna w aspekcie przekazywania rozmaitych wartości duchowych...
ZT: Jeżeli bym o nie zapytał, weszlibyśmy
w kolejne, zawiłe zagadnienia.
JN: I tak to wszystko, co mówimy, jest przecież
teologią pomieszaną z teozofią i może trochę
z filozofią...
ZT: Lecz także — co może dziwne —
z doświadczeniem malarskim.
JN: Nic w tym dziwnego — malarstwo
jest jednym z najbardziej aktywnych
i wyrazistych sposobów przejawiających
duchowe tęsknoty człowieka. Racjonalizujący historycy sztuki i teoretycy mówili,
że malarstwo w grotach miało funkcję
magiczną — i w gruncie rzeczy mieli rację!
Całe malarstwo ma dotąd funkcję magiczną!

ZT : A proces twórczy?
JN: To zaklinanie rzeczywistości! Magia!
Czary nad materią.
ZT: Czy łączą się z tym późniejsze funkcje
obrazu, obecne na przykład, w rozwiniętych
cywilizacjach?
JN: Myślę, że od samego początku, którego nie
znamy, gatunek homo sapiens chciał zaklinać
rzeczywistość, w którą skądś tam został wrzucony. Musiał to zrobić, skoro zaczął myśleć
— inaczej by zwariował, nie poradził z nią sobie.
Jednym ze sposób zaklinania rzeczywistości
było malarstwo figuralne. Pozwalało na ugłaskania świata, w którym człowiek się znalazł.
Optyczna rzeczywistość, która nas atakuje,
nie musi być piękna — może być też wroga,
a dla kogoś, kto psychicznie nie jest ustawiony
obronnie, może być torturą. Bywa taką dla
schizofreników. Jeżeli przy pomocy licznych
zabiegów przywraca się wzrok ślepym od dziecka, doznają oni straszliwego szoku. Widzimy od
urodzenia, mamy więc czas, by zasymilować
widzialną rzeczywistość, by się z nią pogodzić,
jakoś udobruchać i emocjonalnie przyswoić,
ale człowiek trzydziestoletni, który nigdy
przedtem nie widział, z nagle włączoną strefą
doznań wizualnych jest przerażony. Trzeba
długich miesięcy, by móc z tym współżyć.
Przyczyna leży w tym, że to, co widzialne, nie
jest w żaden sposób oznakowane emocjonalnie.
ZT: A czy inne zmysły wszystko znakują
emocjonalnie?
JN: Wzrok jest najbardziej pojemny. Dzięki
doznaniom wizualnym mamy najwięcej
informacji, które dzięki nim docierają do
naszej świadomości. Kiedy się mówi o cudach
ewangelicznych — o tym, że ślepy przejrzał
i zaczął chwalić Boga — polegają one nie
na tym, że ktoś przejrzał, ale na tym, że na
skutek tego nie zwariował. Żyjemy w świecie
wizualnym emocjonalnie oswojonym. Sztuki
plastyczne, szczególnie malarstwo, to od
początku istnienia ludzkości proces oswajania,
ugłaskiwania, zamawiania rzeczywistości.
ZT: A później widzimy już rzeczywistość
poprzez struktury, przeniesione przez
malarstwo, architekturę, rzeźbę...
JN: Oczywiście, a jako przykład można dać
choćby malarstwo Matejki w świadomości
narodowej Polaków. Kiedy się myśli o Zygmuncie Starym, przypomina się od razu jego wygląd
z obrazów tego malarza, utrwalony w wizji.
ZT: Jak określiłby pan relację między
symbolem a formą?
JN: Aby w pełni na to odpowiedzieć, musiałbym
zagłębić się nie tyle w ontologiczną, co w historyczną analizę pojęcia symbolu. Zawartość
semantyczna tego słowa jest dość szeroka.
W warstwie etymologicznej „symbol” oznacza
„współnoszenie”, swego rodzaju przekładanie
jednej rzeczywistości na drugą. W liturgii
greckiej słowem „metabola” określa się przeistoczenie eucharystyczne, to co łacinnicy nazywali

„transsubstancjacją”. Przy tym rozumieniu
„symbol” to przenoszenie rzeczywistości,
więc co innego niż to, co oznacza w świetle
innych tradycji. Przy spełnieniu pewnych
warunków, w niektórych okolicznościach
forma staje się symboliczna — przenosi się
sama z jednej rzeczywistości w drugą.
ZT: Czy można określić granice abstrakcji
jako uogólnienia?
JN: Abstrakcja nie jest uogólnieniem. Jest tym, na
co wskazuje jej etymologia — wyciągiem istoty,
zasadniczej treści z rzeczywistości przypadłościowej, swego rodzaju rdzenia z jakiejś
rzeczywistości.
ZT: Czy w perspektywie malarstwa jest
tym samym?
JN: Tak — i niczym więcej. Oczywiście, przy
pewnych ujęciach rozbija się na spekulacje
i kombinacje formalne; wchodzi w to bezprzedmiotowość. Ale gdy namaluję nocne
niebo, tak jak je przedstawia kolorowe zdjęcie
Galaktyki — będzie to obraz abstrakcyjny.
ZT: Zadając poprzednie pytania, zmierzałem
do zagadnienia funkcji abstrakcji w przedstawieniu symbolicznych elementów ikony.
JN: Rozumiem, ale musiałbym wchodzić w analizy i sprawy, które teoretycznie porzuciłem,
i których, jak mówiłem, chciałbym unikać.
ZT: Niektórzy teoretycy uważają, że ogólne
koncepcje podstawowych kategorii, takich jak
przestrzeń, narzucone są przez malarstwo.
JN: Myślimy też — w tym samym trybie —
o bóstwach. A także o Chrystusie, mając
w tle ikonografię chrześcijańską. Ta ostatnia
sprawa ma jeszcze jedno znaczenie: Chrystus
nie tylko wciela się w człowieka, żyjącego
w konkretnym czasie, ale także żyje w świadomości ludzkiej. To, co kształtuje wyobrażenie
ikonograficzne, nie jest żadnym przypadkiem,
czy dowolnością świadomości, tylko odbiciem
doświadczenia duchowego rzeczywistości
chrystologicznej, wskazującego, jak Chrystus
powinien się wcielać, jaki powinien być.
ZT: Czy określenia mówiące o przeżyciu
obrazu, jego kontemplacji czy przebiegu
doznawania estetycznego są trafne?
Czego właściwie dotyczą?
JN: Nie jestem przygotowany do analizy
teoretycznej tego pytania. Powiem tylko tyle:
widziałem znakomitego teoretyka sztuki,
estetyka, który na rzeźby Moore’a patrzył jak na
„malowane wrota”, ale spotkałem także konduktora, który w zetknięciu z prawdziwym obrazem
powiedział mi rzeczy przekonujące mnie o tym,
że nawiązał z nim pełen kontakt... Czym jest
przeżycie? To jakiś dar boski... Tyle tylko na ten
temat mogę odpowiedzialnie powiedzieć.
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ZT: A co się w zasadzie wtedy przeżywa?
JN: Nie wiem... Mógłbym, oczywiście, powiedzieć cokolwiek, co właśnie przyszłoby mi
teraz do głowy, ale jak już mówiłem, na coraz
mniej pytań mogę dawać odpowiedzialne
odpowiedzi. Musiałbym długo pomyśleć,
przeanalizować ten problem, który właściwie
nie jest dla mnie istotny, bo nie jest potrzebny
w mojej artystycznej pracy.
ZT: Po części powiedział już pan, czym jest
malowanie. Ale czy jest to swego rodzaju
powtarzanie tego samego procesu twórczego,
czy też pogłębianie go i zasadnicze czegoś
w nim przekształcanie?
JN: W malowaniu mieści się jedno i drugie. Niektórzy mówią, że prawdziwy malarz przez całe
życie maluje ten sam obraz. Ale wydaje mi się,
że przyjęcie tego stanowiska jest bardzo niebezpieczne. Swoim studentom mówię na przykład,
że ostatnim ich zmartwieniem powinna być
troska o własną indywidualność. Jeżeli Pan
Bóg chce, to tę indywidualność będą mieli od

razu — i na całe życie, a jeżeli Pan Bóg tego nie
chce, to choćby się na głowie stawało, żeby jakoś
tę indywidualność zmontować, i tak nic z tego
nie wyjdzie... Malarz nie powinien się starać
o zachowanie swojej tożsamości artystycznej
a priori. Na przykład, Picasso nigdy tego nie robił.
ZT: Ale na pewno namalował dużo średniej
jakości obrazów...
JN: Ale dobry malarz powinien malować złe
obrazy! Tylko średni malarz nie maluje złych
obrazów. Połowa płócien Rembrandta to złe
obrazy. Aby namalować obraz genialny, trzeba
malować złe obrazy, trzeba lekceważyć warsztat,
pozbyć się asekuracji, którą przecież on daje.
Wtedy się często robi głupstwa. Wydaje mi się,
że tragedią kapistów było to, że mieli nazbyt
skrystalizowaną samoświadomość malarstwa.
Bali się przez cały czas, żeby nie namalować
złego obrazu — dlatego tak mało zrobili dobrych.
Rzeczywistości duchowej nie można zgwałcić.
Polega to na tym, że jak człowiek chce być
bardzo dobrym malarzem, to jest bardzo złym.

Trzeba zawierzyć żywiołowi, jak w życiu.

ZT: Powiedział pan, że malarstwo jest jednym
z najbardziej wyrazistych ludzkich dążeń
ku duchowości.
JN: Malarstwo to sztuka oka. Oko jest światłem naszego ciała. To najważniejszy zmysł,
przynoszący najwięcej bodźców i informacji
pochodzących ze świata, w który jesteśmy
wbudowani. Wiąże się to ze światłem, które jest
najwspanialszą energię boską, jakiej doświadczamy. Doświadczenie oka jest podstawowym
doświadczeniem duchowym człowieka
— najbardziej nośnym ze względu na ilość
informacji, jakie dostarcza naszej świadomości.
ZT: Czy sztuka jest jakąś inną religią?
JN: Tam, gdzie dochodzi do jakiejś rozwiniętej
percepcji sztuki, staje się ona przeżyciem
duchowym, jest więc elementem składowym
pewnego ogólniejszego zespołu, który nazywany jest religią. Religia jest przecież pojęciem
bardzo złożonym — w jej zakres wchodzi
i wiara, i poznanie, i filozofia, i doświadczenie
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ZT: Mamy więc konflikt piękna i dobra.
JN: Proszę pana, to ktoś tak przeczytał w Piśmie

Zbigniew Taranienko – ur. 1943, estetyk, teoretyk teatru, krytyk
sztuki i literatury, profesor kulturoznawstwa w Szkole Wyższej
Psychologii Społecznej w Warszawie. W latach 1982–1995 kierował
Galerią Studio. Kurator ponad dwustu wystaw. Autor kilkuset publikacji,
w tym wielu książek o teatrze i sztuce współczesnej. W 2010 nakładem
ASP w Warszawie ukazała się jego książka Obszary abstrakcji. Dialogi
o malarstwie ze Stefanem Gierowskim .

Aspiracje

Jerzy Nowosielski – ur. 1923, zm. 21 lutego 2011 w Krakowie,
malarz, rysownik, scenograf, filozof i teolog prawosławny. Uważany
za jednego z najwybitniejszych współczesnych malarzy ikon. W 1942
roku odbył rekolekcje, czy też nowicjat, w Ławrze Poczajowskiej pod
Lwowem. Pedagog Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, na początku
pracy dydaktycznej był asystentem Tadeusza Kantora. Należał do
Grupy Krakowskiej. Autor książki Inność prawosławia .
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mistyczne, i doświadczenie emocjonalne,
i moralność czy autodyscyplina. Ktoś może być
moralny i niereligijny, ktoś inny religijny i niemoralny. To wszystko stanowi elementy religii.
ZT: Więc co nam poza religią zostaje?
JN: Religia to obszar naszej świadomości. W końcu szowinizm czy ateizm to swego rodzaju religie
półinteligentów. W wojnach, w których ludzie
zarzynali się wzajemnie za wiarę, obecny był
wyraźny aspekt religijności. Może się to nawet
odrodzić w naszych czasach.
ZT: Czy artysta ma jakieś specjalne obowiązki
moralne?
JN: Zawsze się ma jakieś obowiązki moralne.
Myślę, że artysta też ma swoje obowiązki — ale
bardzo to łatwo uprościć i spłycić cały problem,
a w związku z tym doprowadzić do uruchomienia fałszywej autocenzury świadomości
artystycznej. Stąd o obowiązkach moralnych
artysty należy wypowiadać się ostrożnie. Jeżeli
dochodzi do pewnego poziomu przeżycia,
praktyki i działań artystycznych, obowiązki
moralne narzucają się same przez się. Nie należy
więc ich a priori konstytuować, gdyż łatwo
założyć w ten sposób coś z gruntu fałszywego,
co w swych skutkach przyniesie tylko szkody.
ZT: A więc — muszą powstawać naturalnie,
w wyniku wcześniej podjętych wyborów?
JN: Taka droga jest lepsza. Istnieją pewne typy
strukturalne osobników homo sapiens — na
przykład typ etyczny czy typ estetyczny,
przeważnie niezgodne między sobą. W pierwotnym chrześcijaństwie przeważał typ
etyczny, stąd mieliśmy wrogość w stosunki
do sztuki. Człowiek etyczny na ogół nie lubi
sztuki, odnosi się do niej z podejrzliwością,
jakąś nieufnością. Także i obecnie sztuka
źle się czuje i w Kościele chrześcijańskim,
i w ogóle. Znowu zaczął przeważać element
etyczny... W renesansie i w średniowieczu
dominował typ estetyczno-mistyczny: ludzie
mieli przeżycia estetyczne i mistyczne, sztuka
dobrze się czuła w Kościele, ale jednocześnie
ludzie skwierczeli na stosach i mordowali się
z powodów ideologiczno-religijnych. Dzisiaj
jesteśmy mniej skłonili palić na stosach bliźnich
i wzajemnie mordować z powodów religijnych
— jesteśmy bardziej etyczni, ale nie lubimy
sztuki. Zakonnice, które dzisiaj prowadzą lekcje
religii, deprawują estetycznie dzieci, wtłaczając
im komiksy ewangeliczne czy biblijne, emblematy, symbole, melodie, których uczą — ale są
bardzo etyczne. Przerost elementów etycznych
wypiera ze świadomości przeżycia estetyczne.

Świętym, ale trzymał je do góry nogami! Ciągnie
się to do naszego czasu! Ksiądz Tischner w wywiadzie, niedawno opublikowanym w „Tygodniku Powszechnym”, zasygnalizował niebezpieczeństwo estetyzacji religii, które miałoby
polegać na wdzieraniu się tego, co estetyczne,
do jakiegoś rdzenia przeżycia religijnego. Wydaje mi się to pełnym nieporozumieniem. Istotnego konfliktu między pięknem a dobrem nie
ma. Na przykład, według Dostojewskiego, dobro
musi być weryfikowane przez piękno: jeżeli nie
jest pięknem, przestaje być dobrem. I odwrotnie,
przeciwstawienie piękna i dobra jest błędne.
ZT: Istnieje jeszcze postulat czy też wyznacznik
prawdy — niezwykle przecież ważny dla
artystów...
JN: Mnie się wydaje, że dobro, prawda i piękno, to
jedna rzecz. Jestem tu jak najbardziej
prawosławny.
ZT: Jak pan ocenia stan sztuki współczesnej i świadomość artysty?
JN: To dla mnie wielka niewiadoma. Sztuka
współczesna jest taka, jaka jest — odpowiednia
do czasów, w których żyjemy. Krytyka jest
właściwie bezprzedmiotowa, o ile nie wysuwa
się konkretnych propozycji, więc nie zajmuję
się nią. Z jednej strony nie jestem szczęśliwy
jako artysta, obcując ze sztuką współczesną,
ale z drugiej — jestem z nią szczęśliwy. Mam
bowiem poczucie wolności twórczej i zarazem
odpowiedzialności. Oba ta poważne „obciążenia”, razem współwystępujące, tworzą dla artysty
wewnętrznie dobry, wartościowy stan świadomości. Nie zawsze tak było. Gdy istniały silnie
uformowane, obowiązujące konwencje, odpowiedzialność malała, gdyż działało się na ich
rachunek, choć jednocześnie — paradoksalnie
— wzmagała się wolność. Nie musiało się wymyślać konwencji — działając w ich obrębie, przy
pomocy minimalnych zmian, doprowadzało się
łatwo do wyróżniania indywidualności artysty,
do znaczących przekształceń. Każde odchylenie
od konwencji stawało się znaczące. Można by się
zastanawiać nad duchowością, wyrażaną przez
sztukę współczesną, ale ona przecież w niej
jest, ujawnia się — i taka jest, jaka jest obecnie.
Sztuka nie może nie ujawniać duchowości. Nie
martwi mnie to zresztą, znacznie ważniejszy
problem widzę gdzie indziej... Czy świat w ogóle
będzie dalej istniał? Dlatego, po raz pierwszy
w życiu, zacząłem interesować się polityką,
a może raczej tym, jak toczą się wydarzenia.
ZT: Nie mówiliśmy jeszcze dokładniej
o relacjach między ukazywaniem duchowości,
a zmysłowością przy wzmożonym współczesnym sensualizmie, łączącym się z odbiorem
materii.
JN: Cała moja kilkudziesięcioletnia praktyka
artystyczna była walką na tym właśnie polu...
Fascynacja Erosem walczyła z fascynacją abstrakcyjną duchowością, duchowością anielską.

Między innymi z tego powodu zacząłem się
interesować powtórnie ikoną — wydawało mi
się, że ona właśnie dała syntezę tych dwóch
elementów. Chyba miałem rację. Uważam, że
niektóre moje realizacje są udaną próbą syntezy
obu tych fascynacji, zasadniczo opozycyjnych.
ZT: Czy są one bezwzględnie opozycyjne?
JN: Mają różną naturę w naszej, ludzkiej percepcji — są rzeczywiście opozycyjne. Ale im
większa opozycja, tym ciekawsza próba syntezy.
Godzenie ognia z wodą to gra warta świeczki.
ZT: A czy nie jest to opozycja ważniejsza w naszej kulturze niż w innych?
JN: Tak, ale w niej istnieje. A wszystko jest
kulturą, co przejawia się w naszej świadomości. Wydaje mi się, że kiedy byłem rozdarty
między tymi dwoma biegunami, potrafiłem
się zdobyć na jakąś pozytywną ich syntezę.
ZT: A czy koniecznie trzeba syntetyzować?
JN: Wydaje mi się, że musimy to robić. Nasza
kondycja ludzka, to kondycja Boga wcielonego.
Jeżeli nie rozwiążemy sobie tej antynomii
w swojej świadomości, w swoim sercu
i w swoim oku — nie rozwiążemy niczego.
Pozostaje nam tylko wówczas ewangeliczna
rada, by oko wyłupać, jeżeli się czymś gorszy...
ZT: A więc, należy mimo wszystko — przez
malarskie obrazowanie — realizować trudny
do zrozumienia związek między Sofią upadłą
a Sofią niebiańską?
JN: Można to namalować! Nie jest to związek do
zrozumienia, tylko do zobaczenia. W języku
nie ma elementów wyrazowych, które byłyby
ekwiwalentne do uchwycenia tej ontologicznej tożsamości. I dlatego właśnie to się
maluje, bo malarstwo jest niedyskursywne.

Mistyka między chorałem
melodii gregoriańskim
a Chopinem
Aspiracje
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Że mówić będziemy o melodii, nic w tym chyba dziwnego. Jesteśmy
na Uniwersytecie Muzycznym. A mistyka? Przypuszczalnie wszyscy
intuicyjnie przeczuwamy o co chodzi. I nawet nam to pasuje do melodii.
Owszem, nobilituje ją. Melodia, pośrednio więc i Uniwersytet Muzyczny
– to instancje szczególne, bliskie tego, co najważniejsze. Czyli czego?
Niewypowiedzianego. Bo o tym chcemy mówić. Mistyka to, dosłownie,
„widzenie z zamkniętymi oczyma”, czyli doświadczanie „więcej”, „poza”
tym, co dane zewnętrznie, zmysłowo. Także poza tym, co ujmuje słowo,
czy nawet myśl. Zwykle precyzyjny Wittgenstein stwierdza po prostu:
„Jednakże istnieje to, co niewypowiedziane. Wydaje się to być mistyczne”1.
„Mistyka oscyluje między cierpieniem ekstazy a strachem przed pustką”2.
„Mistyka to nie wiara, to moja przygoda z absolutem, to droga duszy rzucanej między poznaniem
a przyjemnością”3.
„Mistyka jako chwila i instancja, jako tranzyt i porwanie, powoduje implozję i eksplozję mediacji, lokuje
się w szwie, w przejściu między wrażeniem, światem
a pojęciem, poezją a emocją, w ich nierozerwalnie wspólnym tle. Przez moment nieustanny ruch
odsyłania i wcielenia zatrzymuje się i zostaje ujęty
w miejscu, gdzie współżyją ze sobą niebo i ziemia,
bogowie i ludzie”4.
Jaka jest w tym rola melodii? Na początek zauważmy, że to najbardziej tajemnicza i wyrazista zarazem
składowa muzyki. Jest najczystszym kształtem muzyki. Wielki szwajcarski teolog Hans Urs von Balthasar swój pierwszy opublikowany tekst poświecił muzyce. Zawarł w nim takie słowa: „Melodia to sekret

trudny do rozwiązania. […] Jest w niej jakaś podstawa irracjonalna, dynamiczna, która wznosi muzykę wyżej, nadając jej też wszakże większy dystans”5.
Chyba czujemy intuicyjnie o co chodzi. Właśnie
melodia porusza nas najbardziej w muzyce. Ona
pozostawia najtrwalszy ślad w pamięci i w sercu.
„Przyczepia się” do nas, wzrusza, zachwyca. Ją właśnie – mniej lub bardziej świadomie – nucimy. Ona
nadaje tożsamość muzycznym przebiegom, a potem – i przedtem – spaja je z życiem. Jest medium.
Zawsze wychodzi od tego, co konkretne i definiowalne, by niepostrzeżenie przejść – i zabrać nas ze
sobą – wyżej, w te właśnie niewypowiedziane sfery.

1
L. Wittgenstein, Tractatus logicophilosphicus 6.522. (Jeżeli nie podano

inaczej, teksty w przekładzie autora).
2
E. Cioran, Oeuvres, Paris 1995, s. 305.
3
Idem., Cahiers, Paris 1997, s. 882.
4
E. Salmann, Daleka bliskość
chrześcijaństwa, Kraków 2005, s. 219.

5
H.U. von Balthasar, Lo sviluppo
dell’idea musicale, przeł. na jęz. włoski

L. D’Angelo, „Glossa”, Milano 1995, s. 26-27.
6
E. Ansermet, Les fondements de la
musique dans la conscience humaine
et autres écrits, Paris 1989, s. 349-400.

7
„Błędnie zarzuca się czasem mistykom
używanie języka zakochanych. To oni
są jego prawowitymi właścicielami. Inni

Punktem wyjścia jest więc konkret, rzeczywistość
wyraźnie zdefiniowana. Jest to system, porządek
pozwalający zorganizować melodię. Nie powstaje bowiem ona z niczego, lecz zazwyczaj ze skończonej liczby dźwięków wybranych z danej skali.
Pierwotne, organiczne odnoszenie się do siebie
tych dźwięków jest zrębem systemu. Jest on matrycą ekspresji, czy – według określenia Ernsta An-

mają prawo tylko go zapożyczać”
(S. Weil, Formy nieuświadomionej
miłości Boga, [w:] Dzieła, przeł.

M. Frankiewicz, Poznań 2004, s. 665).
8
M. Tomaszewski, Chopin. Człowiek,
dzieło, rezonans, Poznań 1998, s. 222.

sermeta – horyzontem słuchowym6, najczęściej
zaś po prostu… konwencją. W chorale jest to system modalny. W nowożytnej muzyce zachodniej –
system dur-moll. Melodia potrzebuje systemu. Po
to wszakże, by się od niego oderwać. Tak jak człowiek potrzebuje ciała, by żyć – ale żyjący człowiek
to nie tylko ciało.

Oto inny przykład – Offertorium – ze wspólnych
śpiewów Mszy ku czci świętych Dziewic:

Oto dwa przykłady, jak melodia powstaje z „systemu”. Najpierw chorał – i prosta, czterodźwiękowa
komórka – elementarny fragment pierwszego modusu: sol – la – si – do

utworów – z wyjątkiem dwóch najbardziej tajemniczych, Preludium es-moll i Finale Sonaty b-moll
– podobnie jak chorał jednogłosowych. Czyżbyśmy mieli to do czynienia, używając sformułowania
Goethego, z powinowactwem z wyboru? Pytanie
pozostawmy na ten moment otwarte…

ostatecznie go potrzebuje. Za nim tęskni. Melodię,
jak i życie, kształtuje w istocie dialektyczna polaryzacja – nieustanne napięcie między aktywnością
i pasywnością, „górą” i „dołem”. Element kobiecy i męski? Nie nazywajmy tego dokładnie, by nie
spłoszyć niewyrażalnego. Bo przecież język miłości
jest najwłaściwszy mistykom. Według Simone Weil,
to zakochani mówią językiem mistyków – nie odwrotnie7. Czy jednak nie chodzi tu o pieśń? W naszej
tradycji judaistyczno-chrześcijańskiej sercem mistyki jest, w dosłownym tłumaczeniu, „Pieśń pieśni”
(w polskim przekładzie Biblii jest to, jak wiadomo,
„Pieśń nad pieśniami”). Rozwijając poniekąd słowa
Norwida, padające w poemacie Promethidion: Jeśli piękno „kształtem jest miłości”, to melodia – czy
nie jest jej przestrzenią? A może nawet jej materią?
Czymś jeszcze bardziej pierwotnym, czystszym niż
piękno? Niemalże jego źródłem?

storii. W jego melodiach, podobnie jak w chorale,
dominuje ruch oscylacyjny – a więc równowaga
i harmonia. Znamienne, że szczególność chopinowskiej melodyki wspomniany badacz widzi w jej
„grze”, wręcz dialogu z konwencją. Podobny, pełen
szacunku i wolności jest jej stosunek do harmonii
i do rytmu. Jest więc melodia chopinowska (jak
melodia gregoriańska!) – niepowtarzalna, odrębna
i świeża8. Mamy tu zarazem bardzo jednoznaczną
i wyrafinowaną interakcję z „systemem”. Słuchacz
z XIX wieku nie jest już tak wrażliwy na samą linię
melodyczną, jak słuchacz średniowieczny. Trzeba
ją więc, jak by powiedział Norwid, uwydatnić – czyli
tak zestawić z kontekstem „nie-melodycznym”, aby
zadziałała najsilniej – pierwotnie, w najczystszej,
źródłowej postaci – jak w chorale. Jeśli melodię
chorału określimy jako piękną naturalnie i czysto –
w swej nagości, u Chopina uwodzi ona wyszukaną
i dobraną kreacją (powiedzielibyśmy dzisiaj stylizacją) – z kunsztownym zestawieniem garderoby,
kosmetyków, biżuterii – zawsze tak dobranych, by
nie przytłoczyć, lecz podkreślić naturalne piękno.

W innych utworach Chopina – nawet nie będąc
jednogłosową – melodia ma wyraźnie kantylenową
proweniencję i takiż charakter. Wiadomo, że u Chopina fortepian miał śpiewać. Ale to nie wszystko.
Jak pisze Mieczysław Tomaszewski, melodia jest
u Chopina zawsze na pierwszym planie. Chopin
był jednym z najgenialniejszych melodystów w hi-
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Struktura jest tu jednoznaczna: dwie sekundy wielkie
i półton między najwyższymi dźwiękami. Melodia
ma do wyboru każdy z tych dźwięków. W dowolnej kolejności. Tylko – i aż tyle. Możliwości jest tu
praktycznie nieskończenie wiele. Oto jedna z nich
– znana chyba wszystkim (podobno Mozart miał
powiedzieć, iż oddałby całą swą twórczość, by być
autorem tej melodii):
Jak działa ta melodia ? Grą struktury dostępnego

Też niewiele tu dźwięków. Melodia „dzieje” się pomiędzy nimi, jakby się nad nimi unosiła. Zawsze
jest to bardzo wyrafinowana gra pomiędzy dwoma
istotnymi punktami każdej z gregoriańskich skal –
finalis a dominantą. W poprzedniej melodii były to,
odpowiednio, dźwięki la i do. W tej melodii, wykorzystującej ton III, finalis (a wiec punkt spoczynku,
spełnienia i bezpieczeństwa) to dźwięk mi. Pojawi
się dopiero na koniec antyfony. Na początku, czyli w powyższym fragmencie, wszystko rozgrywa
się wokół wspomnianej dominanty do – tak, jakby dźwięk finalis oddał inicjatywę swej antytezie –
a może… partnerce? – dominancie do. Zajęta celebracją siebie, jakby o nim zapomniała. Jednakże

Aspiracje

materiału dźwiękowego – czyli tak naprawdę półtonem, zbliżaniem się i oddalaniem od niego, jego
natężeniem. Jest to zagwarantowane przez podstawowy charakter dźwięku la i przeciwstawiony mu
w swej aktywności dźwięk do. Na kanwie relacji tych
dźwięków tworzy się pewien dyskurs, pojawiają skojarzenia związane z charakterem ruchu, zabarwionym sąsiedztwem dźwięków. Ruch ten może być
wznoszący lub opadający, oscylujący lub liniowy,
półtonowy lub całotonowy. Tym właśnie ruchem
melodia „żyje” i jest niepowtarzalna. Zarazem odnajdujemy w nim nasze sprawy – uskrzydlenia i „zdołowania”, obsesyjność i spokój, napięcie i rozładowanie. Opierając się na tak czytelnym – i w sumie
jednoznacznym „systemie” – melodia chorałowa
jest bardzo przejrzysta i wrażliwa. Oczywiście pod
warunkiem, że system ten doskonale znamy i czujemy. Wtedy najsilniej przemawiają do nas wszelkie
niuanse, odchylenia – cała gra (z) systemem, którą tak naprawdę jest melodia. Jeśli jesteśmy wierni „systemowi”, ale nim nie skrępowani – możemy
wraz z melodią ulecieć daleko.

I tak dochodzimy do Chopina. Jego muzyka jest,
rzecz jasna, bardziej złożona niż chorał. Choćby dlatego, że wykorzystuje dużo więcej dźwięków – jakże śmiało i wnikliwie traktowany system
dur-moll! Melodia u Chopina nie jest tak delikatna,
czysta i bezbronna jak w chorale. Unerwia ją i ukonkretnia przebieg rytmiczny. Pełni kształtów nabiera
w polu harmonii, poprzez rozmaite gesty fakturalne
czy motywiczne. Tak się dzieje w większości jego

dziej wyrafinowanymi gestami, unikami i powrotami
– które zabierają nas daleko od pierwotnego systemu, pozostając wszakże w stałym i czujnym z nim
kontakcie. Paradoks? Absurd? A może właśnie droga

Akompaniament przygotowuje i zaznacza obszar,
w którym pojawić się ma melodia. Jest to przestrzeń jednoznaczności tonalnej (trójdźwięk Des-dur) i rytmicznej (równomierny ruch szesnastkowy). Pojawia się melodia – wyrazista przez długie
wartości tworzących ją nut. Początkowo idą one
śladami zaznaczonej na początku harmonii. Małe
„odchylenia” – to nuta es na mocnej części drugiej grupy szesnastkowej drugiego taktu, a potem
– „ożywienie” ruchu melodycznego ostatnią szesnastką w takcie. W pewnym sensie nawiązuje ono
do szesnastkowego ruchu akompaniamentu. Dalej
– chwila uspokojenia, zgodności z „systemem” organizującym przestrzeń akompaniamentu: łagodny ruch do góry, po trójdźwięku Des-dur. Ale nie do
końca. Na pierwszej, mocnej nucie 4 taktu melodia
kokieteryjnie zawiesza się na dźwięku b, by potem
„zbiec”, również po dźwiękach już dalekich od Des-dur, na mocno „nie systemową” nutę a – na tyle
silną, że powodującą aż „drżenie” „systemu” (nuty
as –des – f przesuwają się na pozycje a – es –ges).
Pozostaje jedynie w podstawie nuta des. Dalej dystyngowane, ale i żywe napięcie między melodią
a systemem akompaniamentu mieni się coraz bar-

ku mistyce, która łączy przeciwieństwa – zarazem
z nich żyjąc. Nie przestaje zadziwiać, nade wszystko
zaś ukazuje granice rozumienia i konieczność poddania się wyższemu Porządkowi Sensu i Piękna. By
tam jednak dotrzeć, potrzeba pokornego wejścia
w „system”, wiernego podjęcia go i trwania w nim
– aż do jego granic. Dopiero ich osiągniecie gwarantuje wyzwolenie, ekstazę.
Tak się dzieje w melodii, którą Chopin uważał za
najpiękniejszą, z przez siebie napisanych. Chodzi
o Etiudę E-dur op. 10 nr 3. Tutaj, jak w większości utworów Chopina, „system” ujawnia się razem
z melodią. Trzeba ją ostrożnie z niego wydobyć. On
ją prowadzi – pulsacją harmonii poprzez proste, ale
świadomie zestawiane następstwa toniki i dominanty (E-dur i H-dur) – i wspiera rytmem (dwie zasadnicze warstwy uzupełniającego się ruchu szesnastkowego, kontrapunktującego linię melodii). Zwróćmy
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Kilka przykładów. Melodia w relacji z jednoznacznym systemem harmoniczno rytmicznym, podanym na samym początku – Nokturn Des-dur
op. 27nr 2:

9
RB, XIX, 7.

To tylko sygnalne dotknięcia bogatego życia chopinowskich melodii – paradoksalnego, bo wymagającego porządku i dyscypliny, które jednocześnie
stają się przepustką do niestrudzonego flirtu. Paradoksalnie przez to właśnie tak im blisko do chorału
– a jednym i drugim do naszego życia. Bo tak naprawdę melodie te, jeżeli żyją – czyli jeśli mają dla
kogokolwiek jakiekolwiek znaczenie (w tym miejscu
należałoby dodać: pozaprofesjonalne i pozakomercyjne) to chyba tylko dlatego, że dotykają w nas i dla
nas czegoś istotnego: jakiejś tajemnicy, czegoś, co

sknoty, które udało się uchwycić i zatrzymać genialnym kompozytorom. Czyż uprawianie muzyki
nie jest wobec tego wielkim przywilejem? Czyż nie
jest tym samym ogromną odpowiedzialnością? Św.
Benedykt w swej Regule zaleca mnichom śpiewającym psalmy, by czynili to tak, „aby ich serce było
w zgodzie z tym, co głoszą usta”9. Niech nasze życie będzie tym piękniejsze, im piękniejsze melodie
tworzymy czy wykonujemy – albo im piękniejszych
przychodzi nam słuchać! Tego z całego serca życzę wszystkim i sobie.

Wykład inauguracyjny wygłoszony
4 października 2011 roku na Uniwersytecie
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie.

Bernard Łukasz Sawicki OSB – studiował w Akademii Muzycznej
im. F. Chopina (obecny Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina) w Warszawie
(teoria muzyki i fortepian), w Papieskiej Akademii Teologicznej oraz Instytucie
Monastycznym Sant’ Anselmo (dr teologii). Od roku 1994 profes opactwa
tynieckiego, gdzie pomagał w duszpasterstwie i w Domu Gości, jak też
troszczył się o śpiew, a od roku 2005 jest opatem. Autor m.in. książki
Muzyka Chopina a Reguła św. Benedykta (Tyniec 2010).
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dobrze znamy, a do czego nie śmiemy się już może
przyznać. Są to konkretne, tylko nam znane sytuacje, które zostawiły trwały w nas ślad: spotkanie,
ból, jakaś przejmująca czy decydująca chwila. Melodia to wszystko zatrzymuje i potem przypomina. Jej
życie okazuje się naszym. Może pomóc przywrócić
mu sens. Zwłaszcza, gdy w naszych czasach coraz
bardziej czujemy, i że chyba jeszcze tylko w niej pozostała zbawcza moc piękna, które – być może –
bezpowrotnie znikło z naszego życia. Niech więc
wolno mi będzie niniejsze wystąpienie zakończyć
małą zachętą: Wsłuchując się w melodie, wsłuchujmy się w nasze życie. Szukajmy w nim piękna i tę-
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uwagę na interakcję tej melodii z „systemem”. Początkowo melodia odpowiada zmianom funkcji
harmonicznych. Zasadniczo wspina się ku górze, by
w kulminacyjnym punkcie (druga ćwierćnuta trzeciego taktu) zdecydowanie stanąć na nucie dysonansowej nawet wobec towarzyszącej dominanty
(cis – h). Napięcie to zostaje przedłużone na mocny
początek następnego taktu (a – e). Jednocześnie
trwa gra rytmem melodii z akompaniamentem. Ta
pierwsza wykorzystuje długie nuty, synkopy, większe zróżnicowanie rytmiczne. Ten drugi pozostaje
wierny swojej pierwotnej formule – tym wierniej,
im większą swobodę okazuje melodia.

Pronaszkowie
Przestrzenie teatru
Aspiracje
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Wystawa prezentuje twórczość Andrzeja i Zbigniewa
Pronaszków, reprezentantów awangardowej sztuki
lat 20. i 30. XX wieku, wybitnych scenografów i malarzy, twórców nowoczesnych rozwiązań w architekturze teatralnej.
Upływająca w styczniu 2011 roku pięćdziesiąta
rocznica śmierci Andrzeja Pronaszki – najwybitniejszego scenografa Dwudziestolecia międzywojennego, współtwórcy słynnych spektakli z nurtu
polskiego teatru monumentalnego oraz awangardowych rozwiązań w architekturze teatralnej – skłania do podjęcia prac mających na celu prezentację
dorobku obu artystów w dziedzinie malarstwa i scenografii. Na wystawie będzie prezentowana duża
grupa obrazów obu artystów z różnych okresów
twórczości (np. z formistycznego m.in. Ucieczka
do Egiptu Andrzeja Pronaszki, Portret żony Andrzeja
Pronaszki, Portret architekta Zbigniewa Pronaszki).
Eksponaty pochodzą ze zbiorów Muzeum Teatral-

nego w Warszawie, Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Warszawie, Muzeum
Sztuki w Łodzi oraz zbiorów prywatnych.
W części poświęconej dorobkowi scenograficznemu Pronaszków pokazane są projekty Andrzeja i Zbigniewa m.in. z czasu działalności w Teatrze
im. Wojciecha Bogusławskiego w Warszawie (Pancernik Potiomkina Tadeusza Micińskiego, Achilleis
Stanisława Wyspiańskiego), w Teatrze Wielkim we
Lwowie (Dziady Adama Mickiewicza) – spektakli,
które rozpoczęły historię nowoczesnej scenografii
w Polsce. Zaprezentowane są także makiety dekoracji i rekonstrukcja modelu Teatru Symultanicznego
Andrzeja Pronaszki i Szymona Syrkusa.
Wystawa czynna będzie od 9 grudnia 2011 do końca
stycznia 2012 roku w Małych Salach wystawowych
Muzeum Teatralnego w Teatrze Wielkim – Operze
Narodowej w Warszawie.

Dwa stulecia to świadectwo trwałości uczelni, choć
wydarzenia i przełomy historyczne stanowiły w jej
dziejach stale obecny składnik. Działalność warszawskiej szkoły muzycznej podlegała wszakże
losom narodu – społeczeństwa jako podmiotu
zbiorowego. Kontynuacja dziedzictwa i myśl o przyszłości uczelni, troska o losy muzyki polskiej to idee,
które – wytyczone przez założycieli szkoły – ułożyły się w nieprzerwaną linię: pomimo przeciwności losu, za sprawą własnej siły napędowej, uczelnia
trwa do dzisiaj. U podstaw jej tożsamości, a zarazem
otwartości i stałego wpisywania się w nurt przemian kultury europejskiej i światowej, znalazły się
osiągnięcia wielu pokoleń twórców muzyki, kompozytorów, wykonawców, nauczycieli, teoretyków,
zarówno tych obecnych w kraju, jak i tych, którzy
swoją karierę artystyczną realizowali w innej europejskiej rzeczywistości. Rozważenie relacji między
europejskimi ośrodkami kształcenia muzycznego
i naszą uczelnią, dawniej i dzisiaj, było celem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Przeszłość
przyszłości” – Wkład warszawskiej uczelni muzycznej do muzycznej kultury Europy, Warszawa,
2–4 czerwca 2011 roku.

Uwzględniając perspektywę historyczną, akcent
rozważań położny został na ukazanie personalnych
związków stołecznej uczelni z innymi ośrodkami
edukacji muzycznej (także instytucji muzycznych),
poprzez naszych absolwentów i pedagogów, ale
i tych muzyków, którzy przybyli z zewnątrz i zasilili kadrę nauczającą warszawskiej szkoły. Wszystko
to z uwzględnieniem przyszłości uczelni i przyszłej
współpracy z innymi ośrodkami edukacji muzycznej.
Trzydniowa konferencja zogniskowana była wokół
trzech grup problemowych:
1. Kontakty uczelni z polskimi szkołami muzycznymi. Wzajemne relacje i migracje pedagogów.
2. Absolwenci warszawskiej szkoły w uczelniach
europejskich (studia, kursy mistrzowskie, praca)
3. Obcokrajowcy – Europejczycy w warszawskiej
uczelni muzycznej
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Mieczysława
Demska-Trębacz
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Dwieście lat
warszawskiej
uczelni
muzycznej

Konferencji towarzyszyła wystawa jubileuszowych publikacji i materiałów poświęconych
wybitnym wychowankom uczelni.
W tym numerze „Aspiracji” drukujemy
drugą część artykułu Krzysztofa Szyrszenia
o relacjach między łotewskim środowiskiem
muzycznym i teatralnym a warszawskimi
uczelniami – muzyczną i teatralną.
W poprzednim numerze zamieściliśmy
także tekst Małgorzaty Komorowskiej
o polskiej sztuce wokalnej.
Oba zostały pierwotnie wygłoszone
podczas konferencji.

Relacje kulturalne
w dziedzinie muzyki i teatru
(część druga)

Polska – Łotwa
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Krzysztof Szyrszeń

˛ ˇ Poļu un latviešu mūzikas
J. Grinevics,
sakari w: Poļu kultūras zīmes
Latvijā, Ryga 2007, s. 129.

2
Ibidem.
3
I. Jakubone, wkładka do płyty CD
SENZA barriera, POLMIC 048, s. 2.

Okres powojenny
„[…] »Żelazna kurtyna« była niemal hermetyczna.
Czytając radziecką literaturę muzykologiczną z lat
50. i 60., można odnieść wrażenie, że muzyka zagraniczna zamknęła się M. Ravelem (1875–1937),
a potem rozkwitała i rozwijała się już tylko progresywna muzyka radziecka, na Zachodzie zaś zapanowała zupełna dekadencja.
Wizyta łotewskich kompozytorów w Warszawie
przyniosła daleko idące skutki. Zostały przywiezione nuty, nagrania i ówczesna młodzież (wśród nich
autor tych słów) realnie zetknęła się z diametralnie
innym światem dźwiękowym. To spowodowało, że
powrót do stalinowskiej ideologii w sztuce był już
niemożliwy. Dzięki dobrze zorganizowanej sprzedaży nut i książek, oraz możliwości abonowania (po
bardzo niskich cenach!) polskich czasopism »Ruch
Muzyczny« i »Res Facta«, nasze horyzonty bardzo
się poszerzyły, zaczęliśmy nadrabiać zapóźnienia
lat okupacji”2.
Trzeba tu podkreślić, że sam Jerzy Hryniewicz przetłumaczył na język łotewski sześć książek polskich
muzykologów – zarówno poświęconych wybitnym
polskim kompozytorom Witoldowi Lutosławskiemu i Krzysztofowi Pendereckiemu, polskiej muzyce w ogóle, jak i zagadnieniom XX-wiecznej techniki kompozytorskiej. Pomimo że literatura ta była
dostępna jedynie wąskiemu kręgowi czytelników
w bibliotece Konserwatorium (jak informuje Jerzy
Hryniewicz, by uzyskać dostęp do tych „zbiorów
specjalnych” każdorazowo należało uzyskać pisemną zgodę prorektora), to jak się okazuje, na Łotwie
spojrzenie na muzykę XX wieku znacznie się poszerzyło właśnie dzięki polskiej muzykologii.
Podobnych relacji, podkreślających jak wielkie znaczenie dla łotewskich kompozytorów i muzykologów miały wyjazdy do Polski na festiwal Warszawska
Jesień, autor niniejszego artykułu słyszał na Łotwie
wiele. Niektórzy uczyli się nawet języka polskiego
po to, by móc czytać w oryginale polskie publikacje poświęcone muzyce współczesnej. Dobrym
tego przykładem jest wieloletni kierownik Katedry Kompozycji w ryskim konserwatorium – prof.
Pauls Dambis. Z kolei łotewski kompozytor Imants
Zemzaris, wówczas student ostatniego roku konserwatorium, następująco wspomina swój wyjazd
na Warszawską Jesień: „profesor kompozycji Ādolfs
Skulte wręcz zalecił do Warszawy nie jechać, bo
usłyszane na festiwalu tylko namiesza w głowie...
I tak też było – pracę dyplomową, oratorium Krišjānis Valdemārs z trudem dociągnąłem do końca. Jedyny owoc wyjazdu to Tryptyk Warszawski
na fortepian...”, a ten utwór, jak zauważa łotewska
muzykolog Ināra Jakubone, to jeden z pierwszych
przykładów modernizmu w muzyce łotewskiej3.
Ināra Jakubone, która kieruje Łotewskim Centrum
Informacji Muzycznej, przeprowadziła niedawno
kwerendę w archiwum festiwalu Warszawska Jesień
w Polskim Centrum Informacji Muzycznej, chcąc
prześledzić jak (jeśli w ogóle) na tym forum była reprezentowana muzyka łotewska. Rezultatem tych
badań było wydanie płyty kompaktowej zatytułowanej Senza barriera, ilustrującej udział łotewskich
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Po tym jak w 1940 Związek Radziecki najechał Łotwę, a w 1941 roku dziesiątki tysięcy osób zostały
deportowane na Syberię, pod koniec okupacji niemieckiej – w obliczu ponownie zbliżającej się do
Rygi Armii Czerwonej, wielu Łotyszów zdecydowało
się na emigrację – w tym blisko połowa zawodowych muzyków.
Druga wojna światowa przekreśliła możliwość rozwijania współpracy kulturalnej między Polską a Łotwą, jako dwoma suwerennymi państwami. Łotwa
została wcielona do Związku Radzieckiego. W efekcie zmieniła się istotnie także polityka kulturalna –
teraz prowadzono ją centralnie z Moskwy, podporządkowując dogmatom ideologii komunistycznej.
Polska, choć z formalnego punktu widzenia politycznie suwerenna, w rzeczywistości była państwem satelitarnym Związku Radzieckiego, to zaś
na swój sposób sprzyjało wzajemnym kontaktom.
Jerzy Hryniewicz tak opisuje ten okres: „W drugiej
połowie lat 40. i w latach 50. aż do tzw. »odwilży Chruszczowowskiej« kontakty kulturalne były
utrzymywane jedynie z państwami bloku socjalistycznego, do których należała również Polska.
Jednak teraz wyboru artystów czy zespołów nie
dokonywały osoby prywatne czy nawet instytucje
państwowe jak Filharmonia Łotewskiej SRR, lecz
wysoko postawieni funkcjonariusze moskiewskiego
»Goskoncertu« i Ministerstwa Kultury. Pomimo, że
ten mechanizm działał bardzo wolno i był zależny
od najlżejszych politycznych zawirowań, to dzięki
ówczesnej polityce kulturalnej w Rydze dość często odbywały się występy gościnne wybitnych polskich muzyków, a w szczególności zespołów, co nie
miało miejsca w życiu koncertowym lat 20. i 30.”1.
Autor pisze, że niezapomniane wrażenia zarówno jeśli chodzi o program, jak i jakość wykonania,
pozostawiły koncerty chóru i orkiestry Filharmonii
Warszawskiej, które były prawdziwymi wydarzeniami artystycznymi, szczególnie dla młodego pokolenia, które, odizolowane od świata, znało tylko
muzyków radzieckich. Z wielu ciekawych wydarzeń
życia muzycznego Jerzy Hryniewicz szczególnie
opisuje między innymi recital skrzypcowy Grażyny Bacewiczówny z końca jej kariery skrzypaczki-wirtuoza czy koncert klawesynistki Elżbiety Chojnackiej, która była jednym z pierwszych muzyków
w Rydze grających na tym instrumencie. Nierzadkie były też gościnne popisy polskich śpiewaków
w operze. Wśród najlepszych wymienia występy
Aliny Bolechowskiej, Bogdana Paprockiego, Bernarda Ładysza i Krystyny Jamroz.
Zdaniem Jerzego Hryniewicza jeszcze większe
znaczenie dla łotewskiej kultury muzycznej miało
jednak zetknięcie się z najnowszą polską muzyką,
przede wszystkim na festiwalach Warszawska Jesień. Pierwsza wizyta łotewskich kompozytorów
na tym światowej klasy festiwalu miała miejsce na
początku lat 60.
Jerzy Hryniewicz przypomina, że władza radziecka
nie żałowała wysiłków, by sztukę i muzykę odizolować od wszystkiego, co się działo na „zdegenerowanym” Zachodzie.
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O k ł a d k a C D z m u z yk ą k omp ozyt or ó w ło t e w s k ic h,
n a g r a n ą p o d c z a s f e s tiw a lu Wa r sza w s k a Je sie ń

kompozytorów w festiwalu Warszawska Jesień. Oto
co napisała łotewska muzykolog w książeczce dołączonej do płyty:
„Rekonesans w archiwum Warszawskiej Jesieni
przypomniał mi o kilku zapomnianych i z dzisiejszego punktu widzenia paradoksalnych sprawach.
Przede wszystkim o tym, że mur dzielący świat, a już
na pewno świat sztuki, był nam znacznie bliższy, niż
sam Berlin... Dla Łotyszów, Estończyków, a nawet
Litwinów dystans do Warszawy okazał się znacznie większy niż ten widoczny w atlasach geograficznych... I graniczne myto musieliśmy płacić bez
żadnych ulg – aż po lata dziewięćdziesiąte.
Znamienna w tym względzie jest historia warszawskich wykonań muzyki naszego symfonika
par excellence Jānisa Ivanovsa. 4 października 1958
r. w Filharmonii Narodowej w Warszawie VI Symfonię Ivanovsa gra Orkiestra Symfoniczna Filharmonii
Leningradzkiej pod batutą Kurta Sanderlinga. Mamy
więc wyrosłą w okowach antyformalistycznych dyrektyw Żdanowa VI Symfonię Łatgalską Ivanovsa
z 1949 r. w zestawieniu z awangardowymi opusa-

mi Stockhausena, Nono, Berio, Bouleza. W programie do koncertu informacja o Szóstej Ivanovsa jest
potwornie zideologizowana i w swoim lakonizmie
okrutnie nieprawdziwa. Laureat nagrody Stalina,
a jakże. W symfonii odmalowano ucisk zniewolonego narodu łotewskiego i jego wyzwolenie przez
bratni naród rosyjski... i ani słowa o tym, jak bardzo
sam kompozytor ucierpiał w wyniku kampanii antyformalistycznej, ani słowa o tym jak jego muzyka, która w IV i V Symfonii dosięga już wyraźnie
ekspresjonizmu, w końcu lat czterdziestych zostaje zatrzaśnięta u samych podstaw, że dopiero teraz
w końcu lat pięćdziesiątych kompozytor dochodzi
do siebie – napisał Siódmą, Ósmą, myśli o koncercie
fortepianowym... I tak zamiast spodziewanej przyjemności z rozkoszowania się muzyką ogarnia mnie
przygnębienie, kiedy uświadamiam sobie z jakże
okrutną łatwością władza niegdyś manipulowała
twórcą. [...] W perfekcyjnym archiwum Warszawskiej Jesieni nie znalazłam zapisu Szóstej Ivanovsa
– pozostaje się tylko domyślać, że koncert ten zapewne został zaliczony do kategorii niechcianych
prezentów od bratniego Związku Radzieckiego...
Nie darmo Symfonię – Koncert Prokofiewa na wiolonczelę i orkiestrę w ostatniej chwili zastąpił opus
Otara Taktakiszwili, a nazwisko Mścisława Rostropowicza zostało wykreślone.
W roku 1973 w Filharmonii Narodowej występuje
Orkiestra Kameralna Filharmonii Łotewskiej i dyrygent Tovijs Lifšics oraz chór Latvija pod dyrekcją

Imantsa Cepītisa. Tym razem w Warszawie zabrzmi
XIV Symfonia Sinfonia da camera Jānisa Ivanovsa
oraz muzyka chóralna Paulsa Dambisa, Marģersa
Zariņša i Ruty Vintule. Bez »myta« rzecz jasna się nie
obyło – drugą część koncertu rozpoczynają pieśni patriotyczne Agafonnikowa i Eszpaja... Kilka lat
później fragment cyklu Pieśni morza Paulsa Dambisa śpiewa Chór Kameralny z Tallina i również oni
są zmuszeni otworzyć koncert ideologicznie mobilizującą pieśnią Przeciwko wojnie Uno Naissoo...
Kiedy wspominam o tym w rozmowie z redaktorem
»Ruchu Muzycznego« Kacprem Miklaszewskim, ten
ze śmiechem odpiera: ależ to był wtedy wasz bilet
wstępu na festiwal!
W programach Festiwalu z lat 1958, 1973, 1975,
1984, 1987, 1997, 2001 i 2002 odnajduję nazwiska
łotewskich kompozytorów: Ivanovsa, Zariņša, Dambisa, Vintule, Kalsonsa, Vasksa, Dzenītisa, Mence.
Niewiele to, ale mówiąc szczerze, więcej niżbym
się mogła spodziewać.
W 1984 roku do Warszawy jeszcze raz powraca Orkiestra Kameralna Filharmonii Łotewskiej i dyrygent
Tovijs Lifšics. Do programu koncertu włączają jeszcze »ciepłą« Musica dolorosa Pēterisa Vasksa, która
w tymże roku miała swoje prawykonanie. [...] Misja
została wypełniona – zostaje zauważona charyzma
Vasksa i w kolejnych dziesięcioleciach jest on częstym gościem w Warszawie. Wkrótce otrzymuje też
pierwsze zamówienie – w ramach obchodów setnej
rocznicy urodzin Karola Szymanowskiego w 1987 r.
zabrzmi kantata Latvija [Łotwa] do słów Anny Rancāne, którą po łotewsku śpiewa Małgorzata Armanowska. [...] Wygląda na to, że Warszawska Jesień
odkryła Pēterisa Vasksa wcześniej niż inni”4. Genezy
twórczości tego kompozytora należy się jej zdaniem
doszukiwać w „polskiej szkole kompozytorskiej” lat
sześćdziesiątych.
Ostatnie sukcesy młodych łotewskich kompozytorów na organizowanym pod patronatem UNESCO
Międzynarodowym Konkursie Kompozytorskim
ROSTRUM (pierwsze miejsca zarówno w kategorii
młodych kompozytorów jak i ogólnej przyznano
utworom Santy Ratniece, Ēriksa Ešenvaldsa i Mārtiņša Viļumsa), zdają się świadczyć o tym, że łotewska
szkoła kompozytorska bardzo szybko nadrobiła zaległości, a utwory wymienionych twórców (również
Jānisa Petraškēviča) zasługują na szczególną uwagę
polskich wykonawców i słuchaczy.
W dziedzinie wykonawstwa instrumentalnego Polska nie mogła jednak konkurować ze „szkołą rosyjską” i najlepsi adepci sztuki muzycznej z Łotwy
wyjeżdżali do Moskwy i ówczesnego Leningradu,
by tam zdobywać mistrzowskie szlify. Do Warszawy natomiast przyciągał Konkurs Chopinowski, ze
swoją niekwestionowaną pozycją wśród najważniejszych konkursów muzycznych na świecie. Warto tu
wspomnieć, że w 1975 roku drugą nagrodę na tym
konkursie zdobyła ryżanka – Dina Joffe.

4
Ibidem, s. 2-4.
5
J. Grinevics,
˛ ˇ op.cit., s. 134.
6
Więcej na ten temat w: Wyspiański
badany teatrem, wydawnictwo

pokonferencyjne, Kraków 2008, s. 30-31.
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3 maja 2005 roku, równo siedemdziesiąt lat po
przyznaniu przez Konserwatorium Łotewskie tytułu
honorowego profesora Karolowi Szymanowskiemu,
Łotewska Akademia Muzyczna ponownie uhonorowała tym zaszczytnym tytułem polskiego kompozytora – tym razem Krzysztofa Pendereckiego.
Przedstawiając polsko-łotewskie relacje kulturalne należałoby zapewne wspomnieć o niektórych
spośród projektów artystycznych przybliżających
Łotyszom polską muzykę, zorganizowanych na
Łotwie przez autora niniejszego opracowania. Na
przełomie 2003 i 2004 roku we współpracy z Polskim Wydawnictwem Muzycznym została pokazana
w Akademii Muzycznej w Rydze (także w Daugavpils
i w Ventspils) wystawa poświęcona polskiej muzyce XX wieku, do której nagrano płyty kompaktowe
z ilustracjami muzycznymi i komentarzem w języku łotewskim. Wystawie towarzyszyły wykłady
poświęcone muzyce polskiej minionego stulecia.
Kolejną ekspozycją była wystawa PWM poświęcona Witoldowi Lutosławskiemu, którą otwarto w Łotewskiej Operze Narodowej w dziesiątą rocznicę
śmierci kompozytora, w dniu koncertu Ryskiej Orkiestry Festiwalowej w całości wypełnionego utworami Lutosławskiego.
W 2004 roku, w 125. rocznicę urodzin Grzegorza
Fitelberga, autor tego artykułu zainicjował na Łotwie szereg imprez mających na celu przybliżenie
Łotyszom naszego wybitnego dyrygenta, którego osoba w naturalny sposób łączy oba kraje, lecz
dla dzisiejszego środowiska muzycznego Łotwy
pozostawała nieznana. Nie było niestety środków
na zaproszenie do Rygi założonej przez Fitelberga Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego
Radia, zamiast tego w najstarszej sali koncertowej
w mieście – Sali Wagnera – odbył się wieczór pieśni
z udziałem najwyższej klasy polskich artystek zwią-
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Po upadku systemu komunistycznego w Europie
i odzyskaniu przez Łotwę niepodległości, konserwatorium w Rydze przemianowano na Łotewską
Akademię Muzyczną im. Jāzepsa Vītolsa. Na bazie
Wydziału Teatralnego stworzono zaś nową, odrębną uczelnię – Łotewską Akademię Kultury. Jej zadaniem było odrodzenie kultury tego niewielkiego, bo
niespełna dwumilionowego, narodu po latach radzieckiej okupacji oraz wykształcenie łotewskiej elity
kulturalnej. Jest to jedyna w kraju uczelnia teatralna
i filmowa, która oprócz aktorów, reżyserów, choreografów czy dramatopisarzy kształci również kulturoznawców, menedżerów kultury, muzeologów
i etnografów. Uczelnia ma też Wydział Komunikacji
Międzykulturowej i Języków Obcych, i to właśnie
na tym wydziale są prowadzone jedyne w stolicy
Łotwy studia polonistyczne. Nie jest to typowa filologia polska. Kierunek nosi nazwę Międzynarodowe stosunki kulturalne między Łotwą a Polską.
Opanowanie języka polskiego nie jest w związku
z tym jedynym celem lecz środkiem niezbędnym
do pogłębionych studiów kultury polskiej oraz kultury łotewskiej w kontekście europejskim. Studenci poznają również podstawy zarządzania kulturą.
Wielu absolwentów tego kierunku można znaleźć
w placówkach dyplomatycznych, w mediach i w łotewskich ministerstwach.
O łotewsko-polskich relacjach kulturalnych w latach
dziewięćdziesiątych XX wieku. Jerzy Hryniewicz pisze, co następuje: „Szybko została unicestwiona stara radziecka polityka kulturalna, natomiast nowych
koncepcji, nowych modeli działalności nie było.
Polska również przeżywała trudności, których powodem, podobnie jak na Łotwie, był katastrofalny
brak środków finansowych”5.
Nowe możliwości współpracy otworzyło jednoczesne wstąpienie obydwu krajów w 2004 roku do Unii
Europejskiej. Łotewska Akademia Muzyczna prowadzi teraz wymianę w ramach programu Erasmus

z Uniwersytetem Muzycznym Fryderyka Chopina,
natomiast Łotewska Akademia Kultury współpracuje
zarówno z warszawskim Uniwersytetem Muzycznym, jak i z Akademią Teatralną im. A. Zelwerowicza.
W świetle nawiązanej kilka lat temu przez Łotewską Akademię Kultury bliskiej współpracy z polskimi
szkołami teatralnymi (AT w Warszawie oraz PWST
w Krakowie) za symboliczny można chyba uznać
fakt, że w budynku, w którym do 1940 roku działał
Teatr Polski w Rydze, obecnie kształci się łotewskich
aktorów i reżyserów – mieści się tu teraz Wydział
Teatralny Łotewskiej Akademii Kultury. Gościnne
warsztaty z łotewskimi studentami prowadzą w tym
budynku również pedagodzy z zaprzyjaźnionych
polskich uczelni teatralnych. Do stałych gości należy
między innymi prof. Jan Peszek z Krakowa. Z warszawskiej uczelni warsztaty prowadzili: Małgorzata
Jóźwiak (style i formy), Piotr Cieślak (Witkacy), Barbara Bernacka (rytmika) czy Ryszard Olesiński (plastyka ruchu – rezonatory).
Studenci kierunku aktorskiego Łotewskiej Akademii
Kultury przygotowali przed paru laty na zaproszenie zaprzyjaźnionej krakowskiej szkoły teatralnej
pierwszą w historii łotewską inscenizację Wesela
Stanisława Wyspiańskiego, nawiązując tym samym
do gościnnego przedstawienia warszawskiego teatru Reduta w Rydze w 1925 roku. Poeta Māris Salējs na zamówienie akademii przetłumaczył dramat
na łotewski i przedstawienie gościło później na festiwalach w Krakowie i w Warszawie. Co ciekawe,
pomimo iż była to inscenizacja studencka, spektakl
został nominowany na Łotwie do nagrody dla najlepszego przedstawienia roku. Z kolei polscy krytycy
podkreślali oryginalne, pełne świeżości spojrzenie
na nasz narodowy dramat, który w wyniku przefiltrowania przez kulturę łotewską, nabrał zupełnie
nowego wymiaru6.
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zanych z warszawską Akademią Muzyczną – prof.
Jadwigi Rappé i prof. Mai Nosowskiej. Do programu koncertu włączono przygotowane specjalnie
na tę okazję pieśni Grzegorza Fitelberga. Trwałym
śladem tych działań jest tablica pamiątkowa, która
została odsłonięta w rodzinnym mieście dyrygenta – Dyneburgu (Daugavpils).
Jak się okazało, koncert miał konsekwencje. Otóż
prof. Jadwiga Rappé wiedziała z przekazywanych
z pokolenia na pokolenie rodzinnych opowieści, że
jej ród pochodzi z terenów dzisiejszej Łotwy. Jednak
dopiero po koncercie w Rydze usłyszała od byłego ministra kultury Łotwy, historyka sztuki – Ojārsa
Sparītisa, który podszedł, by pogratulować udanego występu, że w małej miejscowości Vecpils (niegdyś Altenburg) w Kurlandii zachował się kościółek
ufundowany przed 300 laty przez Ottona Ernsta
von Rappe, pełniącego wówczas służbę wojskową
u polskiego króla w stopniu rotmistrza.
Latem 2005 roku śpiewaczka ponownie, tym razem
prywatnie z rodziną, wybrała się na Łotwę w sentymentalną podróż do wspomnianego Vecpils, by
zobaczyć wybudowany przez dalekiego przodka
wiejski kościółek pod wezwaniem św. Wawrzyńca.
Okazało się, że na kościelnej wieży widnieją inicjały
fundatora i jego małżonki oraz rok budowy kościoła
(1700), natomiast na prospekcie organowym zachował się herb rodu Rappe, taki sam, jaki widnieje na
noszonym przez artystkę rodowym sygnecie. Wnętrze świątyni zdobią drewniane rzeźby i zdobienia
w stylu miejscowego „ludowego” baroku.
Kościół został wybudowany jako świątynia protestancka, ale już w 1726 roku przeszedł w ręce
katolików. Jak nam opowiedziała miejscowa nauczycielka historii, legenda głosi, iż syn fundatorów zakochał się w niewieście niższego stanu. Gdy
pastor odmówił udzielenia im ślubu, Rappe junior
przeszedł na katolicyzm i przechrzcił również całą
miejscową ludność.

Ta wyprawa odbiła się sporym echem w łotewskich
mediach, natomiast prof. Jadwiga Rappé poruszona tym, co zobaczyła, zdecydowała się na własny
koszt odrestaurować kościelne organy oraz zmobilizować Ministerstwa Kultury obu krajów do rozpoczęcia remontu zabytkowego obiektu. Jesienią
tego samego roku śpiewaczka przywiozła na Łotwę
prof. Jarosława Malanowicza, by ten ocenił stan organów i wskazał renomowaną pracownię, w której
można by je odnowić. Wybór padł na warsztat brata Michała Klepackiego ze Świętej Lipki. Renowacja
opłacona z prywatnych środków artystki została
przeprowadzona latem 2006 roku, a 2 września
odnowiony instrument zabrzmiał ponownie. Do
udziału w uroczystym koncercie artystka zaprosiła Jarosława Malanowicza i młodego skrzypka
Janusza Wawrowskiego. Pomimo, że Vecpils jest
znacznie oddalone od dużych ośrodków miejskich
(około 200 km od Rygi), to na koncert z całego kraju niespodziewanie zjechało tylu melomanów, zachwyconych zarówno szlachetnym gestem polskiej
śpiewaczki, jak i możliwością usłyszenia jej legendarnego głosu w tym wyjątkowym i malowniczym
miejscu, że tylko część z nich zmieściła się w kościele. Pozostali śledzili koncert na ustawionym na
zewnątrz telebimie.
Na tym się jednak nie skończyło, bo prof. Rappé
przeznaczyła honorarium ze swojego koncertu
z orkiestrą symfoniczną w Liepaji jesienią tego
samego roku na najbardziej niezbędne prace
remontowe w kościele. W 2008 roku Jadwiga
Rappé została zaproszona przez łotewskie władze
państwowe, jako solistka, do udziału w wykonaniu
monumentalnej VIII Symfonii Gustava Mahlera, które
odbyło się w hali sportowej Arena Riga i stanowiło
centralny punkt obchodów dziewiędziesiątej rocznicy uzyskania niepodległości przez Łotwę.

Her b r od u Rappe na or g anach koś c i oł a w Vec p i l s . Ś w i ąt y n i a z os t ał a u f u n do w a n a w 17 0 0 r. p r z e z d a l e k i e g o p r z o d k a a r t y s t k i –
Ott o n a E r n s t a v on Rappe i je g o m ał ż on k ę A n n ę v on Kor f f .
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Na Łotwę udała się też z wizytą studyjną grupa organistów -–profesorów i studentów UMFC.
W jej rezultacie zrodził się pomysł zorganizowania recitalu organowego prof. Jarosława Malanowicza w Katedrze Ryskiej słynącej z organów firmy E.F. Walcker, które, jak to określił sam profesor,
są jednym z dwóch najlepszych instrumentów na
świecie do wykonywania repertuaru romantycznego, a ponoć bezkonkurencyjnym gdy mowa
o muzyce romantyzmu niemieckiego. Prof. Rappé
zaoferowała gotowość włączenia się do tego koncertu, zaś władze warszawskiego Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina wsparły tę inicjatywę
poprzez wydelegowanie obu profesorów do Rygi
w ramach programu Erasmus. Niebagatelne koszty wynajmu katedry na koncert pokryły Toruńskie
Zakłady Materiałów Opatrunkowych. Koncert dobroczynny odbył się 17 kwietnia 2009 roku. Znaczną
część programu wypełniły utwory kompozytorów
polskich (w tym łotewskie prawykonanie Vas Spirituale – nowego utworu rektora UMFC prof. Stanisława
Moryty). Cały uzyskany dochód artyści przeznaczyli
na wsparcie studiów języka i kultury polskiej w Łotewskiej Akademii Kultury. Prof. Jadwiga Rappé została po występie uhonorowana dyplomem uznania
Ministra Kultury Republiki Łotewskiej.
Kolejnym przykładem harmonijnej współpracy
uczelni z obu krajów jest wieczór pieśni i mazurków Fryderyka Chopina, który odbył się 29 października 2010 roku w sali koncertowej Łotewskiej
Akademii Muzycznej w Rydze. Polskim solistom –

Dziś współpraca kulturalna między Polską a Łotwą
jest w przeważającej mierze wynikiem odosobnionych działań jednostek, takich jak prof. Jadwiga
Rappé, wspartych przychylnością i zainteresowaniem polskich i łotewskich środowisk artystycznych i naukowych, a także otwartością uczelni obu
krajów na współpracę, przy wsparciu finansowym
programów Unii Europejskiej.
Nie sposób w jednym artykule całościowo i wyczerpująco przedstawić relacje kulturalne między Polską a Łotwą. Autor był zmuszony do wybiórczego
potraktowania tematu. Niemniej jednak, biorąc pod
uwagę brak opracowań w języku polskim, poświęconych polsko-łotewskim związkom muzycznym
i teatralnym, pozostaje mieć nadzieję, że ten szkic
przynajmniej częściowo zapełnił dotychczasową
lukę i zarysował problematykę, która bez wątpienia
wymaga dalszych, bardziej szczegółowych i systematycznych badań oraz pełniejszego opracowania.
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Małgorzacie Kubali i Robertowi Cieśli z UMFC – towarzyszył pianista z ryskiej Akademii Muzycznej, zaś
fragmenty listów Fryderyka Chopina i Pauline Viardot, przetłumaczone na łotewski przez studentów
specjalizacji polonistycznej Łotewskiej Akademii
Kultury, usłyszeliśmy w interpretacji studentki aktorstwa z tejże uczelni.
Opisane powyższe przykłady mogą sprawiać wrażenie, że funkcjonujące na Łotewskiej Akademii Kultury uczelniane Centrum Kultury i Języka Polskiego
nie napotyka na żadne przeszkody w swoich działaniach na rzecz zbliżenia kulturalnego między Łotwą a Polską. Tak oczywiście nie jest. O ile postawa
polskich środowisk akademickich i artystycznych
jest bardzo życzliwa, to można niestety mieć spore zastrzeżenia do polskich struktur urzędniczych.
Weźmy pod uwagę chociażby podpisaną przed
sześcioma laty Umowę między Rzeczpospolitą
Polską i Republiką Łotewską o współpracy w dziedzinie kultury i edukacji. Do dnia dzisiejszego(!) nie
doczekała się ona programu wykonawczego. Łotewska propozycja programu współpracy utknęła
na biurkach polskich urzędników i umowa pozostaje
martwa. Nawet ubiegłoroczna oficjalna wizyta na
Łotwie prezydenta Komorowskiego i towarzyszących mu ministrów nie była wystarczająco dobrym
powodem, by taki program wykonawczy w końcu
zatwierdzić. Najwyraźniej o taki właśnie stan rzeczy polskim urzędnikom chodzi: umowa jest, więc
nie można nic zarzucić, a jako że nie ma programu
wykonawczego do umowy, to można spokojnie
siedzieć i nic nie robić.
Polska nie jest też zainteresowana otwarciem Instytutu Polskiego w Rydze. Pomysł przejęcia niektórych
funkcji nieistniejącego instytutu przez uczelniane
centrum, czyli zamiana tabliczki na drzwiach do sali
wykładowej w peryferyjnej dzielnicy na niezależną
siedzibę w śródmieściu, gdzie można by zorganizować polską bibliotekę, urządzać koncerty, wystawy,
polskie wieczory filmowe oraz prowadzić (oprócz
zajęć dla studentów Akademii) także kursy języka
polskiego dla Polonii i osób zainteresowanych naszym krajem, nie spotkał się ze zrozumieniem Stowarzyszenia „Wspólnota Polska”.
Podobnie stało się na przykład z prośbą o pomoc
w opublikowaniu w języku łotewskim niezwykle
potrzebnej antologii współczesnego dramatu polskiego, która powstała jako rezultat pracy studentów polonistyki tejże uczelni (na Łotwie panuje
przekonanie, że polska dramaturgia skończyła się
na Mrożku). Uznano, że bardziej reprezentatywna

dla polskiej kultury jest Samotność w sieci Janusza
Wiśniewskiego... Nie pozostało również niezauważonym, że podczas wręczenia prof. Jadwidze
Rappé dyplomu uznania Ministra Kultury Republiki
Łotewskiej, 17 kwietnia 2009 roku, w wypełnionej
słuchaczami ryskiej katedrze zabrakło zaproszonych
polskich dyplomatów.
Dzisiejszy stosunek polskich władz do Łotwy, który
można określić jako uprzejmą obojętność, wyraźnie odbiega od tego z okresu międzywojennego,
a przecież Łotwa również dzisiaj jest naturalnym
sprzymierzeńcem Polski – ma tych samych sojuszników i podobne problemy co nasz kraj. W odróżnieniu od relacji polsko-litewskich, w naszych
stosunkach z Łotwą nie ma w zasadzie punktów
spornych. Łotewska Polonia, inaczej niż ta na Litwie,
opowiedziała się w okresie przełomu za niepodległym państwem łotewskim, co daje bardzo dobry
grunt do kontynuowania przedwojennych tradycji

przyjaznej współpracy i bliskich relacji kulturalnych.
Łotysze niejednokrotnie pokazali, że darzą Polaków
sympatią. Nie zważając na trudną sytuację finansową w latach dziewięćdziesiątych i zaangażowanie zwalczaniem skutków długoletniej rusyfikacji,
wybudowali w Rydze nowoczesną szkołę polską,
tworząc dzieciom naszych rodaków warunki do
nauki, o jakich większość rówieśników uczących
się w szkołach łotewskojęzycznych może jedynie
marzyć.

Wszystkie zdjęcia i reprodukcje
pochodzą z archiwum autora.

Tw ó r c y i a k t o r z y p i e r w sz ej ło t e w s k iej inse niza c ji We se la
S . W y s p i a ń s k i e g o p od dzw one m Zy gmu nt a w k a t e dr z e
w a w e l s k i ej . Kr a k ó w, 28 lis t op a da 2007 r.

Krzysztof Szyrszeń – wykładowca w Łotewskiej Akademii
Kultury w Rydze, gdzie prowadzi Centrum Kultury i Języka
Polskiego (kierunek studiów: międzynarodowe stosunki kulturalne
Łotwa – Polska) oraz wykłady z dyplomacji kulturalnej i protokołu.
Absolwent Akademii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie oraz
klasy mistrzowskiej Akademii Muzycznej w Rydze. Organizator
kilkudziesięciu imprez kulturalnych przybliżających Łotyszom
kulturę polską. Komentator wydarzeń kulturalnych i ekspert
od spraw polskich w łotewskich mediach.
Tłumacz literatury łotewskiej.
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A dam St y k a, St y mula t or I I I , Ow al 66 , m e t al , 47 x 61 c m

Adam Styka należy do pokolenia, które,
wychowane na ideałach awangardy, nigdy
nie uznało światopoglądu postmodernizmu.
Dlatego jego sztuka do dziś zachowała
zamierające w młodym pokoleniu
właściwości, do niedawna szacowane jako
wartości wysokiej próby: konsekwencję
w rozwijaniu raz wybranej drogi poszukiwań
artystycznych, indywidualność wyróżniającą
twórczość artysty wśród wszystkich
innych i respektowanie czynnika piękna.
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Wyboru swojej drogi twórczej dokonał Styka wcześnie, jeszcze w czasie studiów w Akademii Sztuk
Pięknych w Warszawie. I wybór ten go jednoznacznie związał z awangardą lat sześćdziesiątych. Toteż
brał udział we wszystkich niemal, w owych czasach ważnych dla naszej sztuki wydarzeniach artystycznych, stymulujących jej rozwój. Już w roku
zakończenia edukacji, 1966, uczestniczy w Sympozjum Artystów Plastyków i Naukowców pod hasłem
„Sztuka w zmieniającym się świecie” w Puławach,
a w następnych latach w Plenerze Koszalińskim
w Osiekach, Sympozjum Złotego Grona w Zielonej
Górze i w Sympozjum Wrocław ‘70.
W Puławach artysta otworzył rozwijany do 1972
roku cykl reliefów metalowych pod nazwą „Stymulatory”, który przyniósł mu powszechne uznanie.
„Stymulatory” konstruowane były z metalowych
kształtek, równolegle i rytmicznie przebiegających
po metalowej płaszczyźnie podłoża. Nieprzyjazną
surowość tego rytmu łagodziła zazwyczaj owalna
czy kolista forma, czasem wynikająca z tworzącej
łuk linii zakończenia listew, częściej wycięta z blachy
i nałożona na ich strukturę. Mimo twardej kanciastości i chłodu metalowego tworzywa „Stymulatory” Styki miały coś z muzycznej harmonii, a nawet
nutę liryzmu.

Artysta
sprawdzonych
kryteriów

W owych latach sześćdziesiątych interesowały artystę w sztuce przede wszystkim: przestrzeń, ruch
i światło, czego wyrazem obok „Stymulatorów”
były między innymi wielkoformatowe realizacje
w ramach wspomnianych spotkań artystycznych
czy instalacja z 1968 roku w trzech salach Galerii
Pod Moną Lizą. Pierwszą zajęły statyczne reliefy
z metalu, drugą – obiekty kinetyczne, w trzeciej,
zaciemnionej, umieścił artysta proste, powtarzalne
elementy dużych wymiarów, objęte trzema strumieniami światła w barwach triady Mondrianowskiej: czerwieni, żółcieni i błękitu.
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A d a m St yk a, St y mulat or VIII, Ow al 69 , m e t al , 8 0 x 6 0 c m , 19 6 9

Wprawdzie braki materiałowe i ograniczenia warsztatowe zmusiły twórcę u początku lat siedemdziesiątych do porzucenia pracy w metalu i zajęcia się
malarstwem, ale konsekwencja działania w raz wybranym nurcie sztuki pozostała niezmiennym przymiotem artysty.
Poza drzwiami jego pracowni przetaczały się kolejne mody przeniesione z Zachodu Europy, jak nowa
figuracja, arte povera czy konceptualizm, a w latach osiemdziesiątych szczególnie forytowana
u nas sztuka publicystyczna: zaangażowana politycznie i społecznie albo związana z codziennym
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A d a m St yk a, Obr az XXVII – 09, ol ej, p ł ót n o, 13 0 x 18 0 c m , 2 0 0 9

życiem. Żadna z tych form wypowiedzi artystycznych nie zdołała Styki uwieść i wciągnąć w swój
obszar działania. Wprawdzie w 1976 przeżył krótki
incydent z malowania przedstawieniowego, ale nie
było to związane z żadnymi wpływami z zewnątrz
i już w 1979 roku wrócił do geometrycznej abstrakcji, by do dziś pozostać jej wierny.
Odtąd rozpoczęła się czysto malarska droga twórczości artysty, która ujawniła ze znacznie większą
wyrazistością niż jego metalowe reliefy, kolejną,
obok konsekwencji, cechę sztuki i osobowości artysty. Jest nią walka między emocjonalnością, wyrażającą się w ekspresji form i barw, a dążeniem do
ładu. W latach osiemdziesiątych ten moment ekspresji ujawniał kolor i stworzony przez artystę, charakterystyczny ślad przecinających się dwóch lub
trzech pociągnięć pędzla – znak rozpoznawczy
twórcy. Wypełniając płaszczyznę obrazu nadawały jej one niespokojną, migotliwą wibrację i głębię.

Jednocześnie w tych samych latach osiemdziesiątych pojawia się geometryczny podział malarskiego pola ciemną lub jasną kreską przebiegającą
przez środek, na jednej trzeciej czy czwartej wysokości obrazu; na prostokąty, kwadraty lub z kołem
wpisanym w kompozycję. Jest to, przeciwstawione
ekspresyjnej wibracji przestrzeni, jej intencjonalne
i skuteczne porządkowanie.
Proces ten będzie stale się nasilał. W latach dziewięćdziesiątych coraz częściej miejsce wspomnianych znaków, charakteryzujących do niedawna malarstwo artysty, zajmują zrytmizowane, równoległe
ślady pociągnięć pędzla, tworzące coraz bardziej
uporządkowane struktury, a geometryczne podziały
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pola obrazu nabierają potęgującej się wyrazistości.
W ostatnim dziesięcioleciu Adam Styka osiągnął
apogeum swojej twórczości malarskiej. Zawsze rozpoznawalne cechy indywidualności w jego sztuce
nabrały nowej jakości i siły. Dokonało się to dzięki
konsekwentnemu zdążaniu artysty do redukcji i syntezy. Pociągnięcia pędzla przeistoczyły się w regularne formy cegiełek, z których buduje twórca
logiczną, przekonywującą całość. Ogląda się jego
prace z satysfakcją uspokojenia, równowagi i równocześnie odczucia tajemnicy ukrytej za murami,
w głębi przestrzeni jego symetrycznych, monumentalnych, wirtualnych budowli.
Tekst ukazał się również w „EXICIE”.

Bożena Kowalska – dr nauk humanistycznych, krytyk i teoretyk sztuki,
autorka dwudziestu książek o sztuce współczesnej. Ostatnio opublikowała
Fragmenty życia. Pamiętnik artystyczny 1967–1973. Moja kolekcja – dary
od przyjaciół (Radom 2010). Z wydaniem książki związane były trzy wystawy
dzieł sztuki z prywatnej kolekcji autorki.
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Danuta Kuźnicka

O sposobach

budowania

narracji tanecznej
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w wybranych

spektakl

Wielowymiarowe dzieło teatru tańca Piny Bausch
otwiera różnorodne perspektywy interpretacyjne. Wielokrotnie i z dobrym skutkiem podkreślane są aspekty performatywne spektakli artystki,
przy wykorzystaniu najszerszego rozumienia pojęcia performance jako „ucieleśnionego odegrania
sił kulturowych”1 . Ukazywana jest problematyka
„performance’ów płci”, wzajemnej gry kodów kulturowych, refleksji nad fenomenem tańca2. Pozostawiając w tej chwili na uboczu zagadnienie wzajemnych relacji performatyki i semiotyki, można
zauważyć, że spektakle Piny Bausch ujawniają też
cechy konstrukcji, które podlegają opisowi w kategoriach tradycyjnego strukturalizmu, w tym pojęć
wywodzących się z Jakobsonowskiej lingwistyki,
narratologii i teorii tekstu.
Odnoszenie kategorii narracji do wielorakich form
tańca ma już ugruntowaną i uzasadnioną tradycję.
Przypomnijmy, że w ujęciu teoretyków literatury
narracja to „wypowiedź monologowa prezentująca ciąg zdarzeń uszeregowanych w jakimś porządku czasowym, powiązanych z postaciami w nich
uczestniczącymi oraz środowiskiem, w którym się
rozgrywają”3. W definicji tej warto podkreślić zarówno pojęcie zdarzeń uszeregowanych w porządku czasowym, jak kategorie postaci i środowiska, w którym zdarzenia się rozgrywają. Wszystkie

te elementy odnajdujemy w rozmaitym kształcie
w sztuce tańca. Jeśli pojęcie wypowiedzi rozumie
się szeroko, jako realizację aktu komunikacji także
w pozajęzykowych systemach znakowych, to narracyjny charakter przypisać można rozmaitym zjawiskom w kulturze. Monologowy charakter wypowiedzi narracyjnej w wypadku tańca solowego nie
budzi wątpliwości. W przypadku rozbudowanych
widowisk z wieloma postaciami mówić będziemy
o strukturze złożonej z wielu wątków narracyjnych.
W przypadku teatru Piny Bausch instrumentarium
strukturalistyczne wydaje się szczególnie cenne.
Pozwala bowiem, jak sądzę, nie tylko opisać precyzyjnie mechanizmy budowania świata przedstawionego na scenie, ale też dotrzeć do jego najistotniejszych sensów ideowych. Teatr tej wielkiej artystki,
przy jego różnorodnym zacieraniu granic i wielowymiarowym otwieraniu się na przestrzenie „pośrednie”, „nieokreślone” i „performatywne”, jest w przeważającej części teatrem przekazującym widzowi
wyrazisty obraz świata i przenikliwy jego osąd.
Spektakle Piny Bausch operują najczęściej wielowątkową konstrukcją zdarzeń, tworzących luźną,
asymetryczną kompozycję. Tworzy ona rozproszony obraz świata zdezintegrowanych wartości, kruszących się systemów ideowych i poszukującego
swego miejsca człowieka. Problemy te ukazywane

1
J. McKenzie, Perform or Else.
From Discipline to Performance,

London 2001, s. 8; cyt. za: M. Carlson,
Performans, przeł. E. Kubikowska,

Warszawa 2007.
2
Zagadnieniom tym poświęcony był
m.in. referat G. Siegmunda, Zrób to
raz jeszcze: próby do rzeczywistości
w sztukach Piny Bausch i Jérôme
Bela, wygłoszony podczas konferencji
Dziedzictwo Piny Bausch, Warszawa,

19–21 IX 2011.

3
M. Głowiński et al, Słownik terminów
literackich, Wrocław 1988, s. 303.

4
R. Jakobson, Poetyka w świetle
językoznawstwa, „Pamiętnik Literacki”

1960, z. 2.
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sady układania tych elementów w ciągu. Odnosząc
te pojęcia do wypowiedzi, jaką jest rozwijająca się
w czasie i składająca się z różnorodnych połączonych ze sobą elementów rzeczywistość sceny teatru Piny Bausch, zauważyć można, że w obydwu
wymiarach konstruowania świata artystycznego,
zarówno w aspekcie wyboru elementów, jak i sposobu ich łączenia, język artystki ukazuje swe oryginalne i twórcze oblicze.
W swych spektaklach Pina Bausch ukazuje niezwykle szeroki wachlarz scen, sytuacji, gestów i zachowań wydobywanych z różnych obszarów kultury.
Są tu sekwencje ruchu postaci nawiązującego relacje z muzyką, a zatem takiego, które najłatwiej
nazwać tanecznym, są sceny rozgrywane w ciszy,
gdzie ruch tancerza może przekazywać zarówno
znaczenia abstrakcyjne, związane z rytmem, tempem, relacjami przestrzennymi, jak również w pełni
nacechowane kulturowo, odnoszące się do zjawisk
społecznych. Widzimy też różnorodne „obrazki” wypreparowane jakby z życia codziennego. Wnikliwa
obserwatorka wydobyła je z bogactwa toczących
się zdarzeń, aby w ostrym świetle ukazać relacje
między ludźmi, intrygujące procesy społeczne, zjawiska rozwijające się pod powierzchnią konwencji
i utartych zachowań. Znajdujemy repertuar wysublimowanych gestów właściwych kulturze wysokiej i zachowania „prywatne”, a nawet intymne,
pozostające zwykle poza zasięgiem wzroku innych.
Jest też wszechobecna, obrazowana na wiele sposobów sfera uczuć, ukazująca człowieka w sposób
bezpośredni i najbardziej dotkliwy. Zwrócić uwagę też trzeba na pojawiającą się w różnych przejawach sferę „nieokreśloności”, kiedy nie potrafimy
„nazwać”, „zidentyfikować” zachowania człowieka,
uchwycić sensu jego gestu. Mamy świadomość, że
istotna staje się po prostu dana nam jego obecność
i cielesność. Każdy z tych sposobów widzenia rzeczywistości może być podstawą kreowania świata
scenicznego i może generować spójne stylistycznie, jednorodne widowiska, tak jak spójna jest budowa świata klasycznego baletu czy tańca modern.
W spektaklach Piny Bausch elementy pochodzące
z różnych sfer występują obok siebie, przemieszane w rozmaitych konfiguracjach i wzajemnych relacjach. „I like it very much. The mixture of everything, anywhere. I like to bring things together and
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są w różnorodnej optyce: raz przeważa powaga
i subtelne, pełne namysłu wyważanie treści, kiedy
indziej dominuje tonacja buffo już nie tylko pogodna
i żartobliwa, ale wręcz wywołująca salwy śmiechu
na widowni. W spektaklu Ein Stück von Pina Bausch
z 1980 roku odnaleźć można liczne przejawy obydwu postaw. Jest tam scena jakby na pikniku, kiedy to stojące w kręgu postacie eleganckich kobiet
i mężczyzn zamaszystym wachlowaniem marynarkami i spódnicami rozniecają domniemane ognisko,
a potem mężczyźni mechanicznym, beznamiętnym
ruchem przerzucają jeden do drugiego wyprostowane, nieruchome ciało kobiety. Brak rozbudowanego, zindywidualizowanego ruchu, brak kształtowania gestem i wzajemnym usytuowaniem ciał
emocjonalnych relacji między postaciami. Mimo
czysto fizycznej, w sensie przestrzennym, „bliskości” osób, powstaje obraz chłodu i pustki. Są też quasi-obyczajowe obrazki, ukazujące relacje między
kobietami i mężczyznami. Raz wytwornie ubrana
dama, do tradycyjnego, niemal „kanonicznego”
w naszej kulturze zdjęcia, na futrzanym dywaniku
układa na brzuszku… nagiego mężczyznę. W innym miejscu ustawia jego ręce i nogi, a potem maluje szminką usta, policzki i sutki, nadając męskiemu „obiektowi” nieco perwersyjną kobiecą postać.
Drapieżna, prawie groteskowa forma przekazuje
namysł nad światem, w którym kobiety infantylizują
i odzierają swych partnerów z męskości.
Jeden z współtwórca lingwistyki strukturalnej Roman Jakobson opisywał dwa aspekty budowy języka naturalnego: oś paradygmatyczną, czyli oś wyboru, i oś syntagmatyczną, czyli łączenia4. Mówiąc
najprościej, oś wyboru to zbiór elementów, z których budujemy swą wypowiedź, a oś łączenia to za-
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to do something with it” – mówiła artystka w jednym z wywiadów. Uderzająca jest rozległość palety barw, którą wykorzystywała i swoboda, z jaką
sięgała zarówno do wyrafinowanych objawów kultury wysokiej, jak całkiem prozaicznych zachowań
codzienności. Istotny jest również sposób łączenia
tych elementów. W wielowymiarowym, wielowątkowym świecie teatru Piny Bausch zwraca uwagę
symultaniczne ukazywanie elementów o całkiem
odmiennych, kontrastowych treściach. Zestawiane ze sobą heterogeniczne obrazy, komentują się
wzajemnie, z jednej strony wyostrzając wymowę
każdego z nich, z drugiej, relatywizując ich siłę,
odbierając prawo wyłączności. We Frühlingsopfer
(1975) przeciwstawiane są grupy: w jednej tancerki
poruszają się jednakowo, zgodnie z rytmem muzyki,
druga ukazuje quasi-prywatny niepokój, szybki chód
i gest nerwowo przyciąganych do piersi rąk mówiący „lękam się”. Wielokrotnie jest to przeciwstawianie indywidualności i zbiorowości. W tym samym
spektaklu stojącej nieruchomo grupie przeciwstawiony jest ruch tancerki, próbującej jakby tańczyć:
rozpoczyna ona płynny, kolisty, wychodzący z tułowia ruch rąk, aby po krótkiej tanecznej frazie, wyciszyć go, spowolnić i znieruchomieć. W Bandoneon (1980) zajętym towarzyskim tańcem eleganckim
parom przeciwstawia się pojawiający się w tle samotny, ubrany w źle dopasowaną, damską tunikę
mężczyzna. Oni tańczą w rytm tanga, on porusza
się powoli, wykonuje spokojne klasyczne pas i plié.
Pochodzi z innego świata. Szuka swojej harmonii,
swojego rytmu i chociaż tunika nie leży na nim dobrze, widać, że szuka swojej formy. Oni dopasowali
się do istniejącej formy, on szuka swojej.
Twórcze wykorzystanie obydwu porządków znaczeniowych: paradygmatycznego, czyli wyboru
elementów i syntagmatycznego, czyli ich układania
w ciągu, obserwować również można w ruchowych
frazach poszczególnych postaci. Tu indywidualna
kompozycja indywidualnie dobranych składowych
tworzy charakterystyczną postać, prezentuje szczególny problem, otwiera horyzont określonego losu.
Ale i w tym przypadku indywidualnej narracji poszczególnych tancerzy występuje układ różnorodnych, pochodzących z różnych obszarów zjawisk
elementów i układanie ich w nierównomierne, poszarpane jakby, heterogeniczne i kontrastowe ciągi.
Segmentacja dynamicznie rozwijającej się przed
oczami rzeczywistości to podstawa rozumienia. Fenomenologia uczy, że wyróżnianie obiektów i ich
nazywanie to jeden proces. Jest on jednak zawsze

nacechowany indywidualnie, co szczególnie wyraźnie odczuwamy próbując zrozumieć i określić
zachowanie człowieka. Fakt, iż rozmaicie może być
segmentowany ciąg ruchu tancerza, czyli, że zależnie od odbioru rozmaite w nim mogą być zauważane „części” czy „elementy”, nie może nas powstrzymywać od podejmowania takich prób. Możemy
porównywać nasze rozpoznania, dociekać przyczyn powstawania różnic, ale jednocześnie ustalać
obszary, w których nasze interpretacje są zgodne.
W rozwijającym się ruchu tancerza wyróżnia się
często fragmenty, które nazwałabym tradycyjnie tańcem, gdzie działanie pozostaje w relacji do
muzyki, jej rytmu i linii melodycznej, a poruszenia współpracujących niejako ze sobą części ciała, mają charakter płynny, wykreślają w przestrzeni zamknięte formy. Taką taneczną frazę wyróżnić
można na przykład w słynnym somnambulicznym
tańcu samej Piny Bausch w niezapomnianej Café
Müller (1978). Są też sekwencje, których zasadniczą
funkcją jest przekazywanie emocji, ekspresja uczuć
w formie zachowań takich, jakie znamy z życia codziennego: zwieszona w smutku głowa, opadające
bezradnie ręce. Część z tych zachowań przybiera
postać czytelnych, skonwencjonalizowanych gestów, a granica tego, co wydaje się nam „naturalne”,
a co konwencja teatralna wypracowała jako sposób pokazywania naturalności, zaciera się. Jest też
potężna grupa gestów wyraźnie nacechowanych
kulturowo, obrazujących sytuacje społeczne, relacje międzyludzkie, sygnalizujące przynależność do
określonej sfery towarzyskiej i wykorzystujące działające w niej kody porozumienia. Wiele z zachowań
ma przy tym charakter codzienny, zwyczajny, jawnie odchodzący od konwencji zarówno społecznych, jak i scenicznych. Pojawiają się też działania,
które wydają się ekspozycją prostej mechaniki ciała. Ukazują one sposoby jego przemieszczania się
w przestrzeni, kiedy odbiera się tylko tempo, charakter postawy, układ sylwetki. Każdy z wymienionych
elementów, a z pewnością wyróżnić można jeszcze
inne, wiąże się z pewnym trybem znaczeniowym,
sygnalizującym, czy mamy do czynienia z odwzorowaniem rzeczywistości, naśladowaniem konwencji, czy też kreacją napędzaną dynamiką wyobraźni
w różnorakich jej wymiarach. U Piny Bausch w jednej dynamicznej frazie ukazywane jest przechodzenie od jednego trybu znaczeniowego do innego.
A przy tym, co bardzo charakterystyczne, poprzez
przerwanie gestu czy niedomknięcie ruchu wypowiedź w jednym trybie ulega zawieszeniu, by przejść
ku odmiennemu. Poruszenia ciała przypominają tu
urywany tok mowy, kiedy nie kończąc rozpoczętej
myśli, rozpoczynamy inną. W przywoływanym już
solo Piny Bausch z Café Müller jej bohaterka wykonuje płynną, taneczną frazę z wyprowadzeniem

kolistych przesunięć rąk ze środka i obrotu ciała, by
nagle zatrzymać się i bezradnie opuścić ramiona,
a potem ukryć twarz w dłoniach gestem rozpaczy.
W tym nagłym przejściu od ciała napiętego, wypełnionego muzyką, poszukującego harmonii nie
tylko ze sferą dźwięków ale też własnej, cielesnej,
do wiotkiego, oddanego we władanie emocjom,
istnieje kapitalny potencjał interpretacyjny. To przejaw dystansowania się wobec własnego działania,
podjęcia nad nim namysłu. To sygnał autorefleksji.
Ta zmiana trybu znaczeniowego ukazuje również
jak człowiek porzuca działanie nacechowane harmonią i pełnią, powodowany wewnętrznym impulsem, jakby nie wierzył w sens takiego działania. We
Frühlingsopfer (1975) sekwencje taneczne przechodzą w ruch, który sprawia wrażenie „prywatnego”.
Tancerz zdejmuje na przykład koszulę i wyciera nią
twarz. Zwyczajny, codzienny gest nie tylko ukazuje odrzucenie formy, ale eksponuje też fizyczność
ciała w jego fizjologicznym wymiarze.
W wielu spektaklach obserwować też można przechodzenie sekwencji nacechowanych znaczeniowo
w bezruch, w martwotę. Postacie zamierają stojąc,
opadają na ziemię lub siadają. Ów bezruch pozwala odczytywać znaczenia z pozycji, jaką przyjmuje
ciało, ale także oznacza porzucenie działania, rezygnację, odwrót. Jest wreszcie momentem, w którym ważna staje się po prostu obecność.
Fascynującym zjawiskiem w spektaklach Piny
Bausch jest to, że zderzanie różnych trybów znaczeniowych pojawia się już nie tylko w zestawianiu
planów teatralnych i działań różnych postaci. I nie
tylko zderzanie różnych sekwencji ruchu w ciągu
działań jednego tancerza. Ciekawe jest to, że różne tryby znaczeniowe mogą pojawić się symultanicznie, w obszarze jednego ciała. Postać tancerza
staje się wówczas niejako hybrydyczna. Napiętym
nogom ustawionym w pozycji baletowej i wykonującym powolne plié towarzyszą na przykład opuszczone luźno, zmęczone, jakby zrezygnowane ręce.
Ruch jednej części ciała jakby przeczy temu, co robią inne. Napięcie w jednym rejonie neguje bezwład
drugiego. Sprzeczność, brak harmonii wyraża już
po prostu stan ciała.
Konstruowanie narracji tanecznej na zasadzie układu różnorodnych, nieprzystających w pewnym
sensie części, nie jest zjawiskiem na współczesnej
scenie rzadkim. Indywidualny charakter tak budowanym dziełom nadaje właśnie specyficzny dobór elementów i własny sposób ich komponowania. Aby wykazać, jak odmienne mogą powstawać

5
Por. J. Trzebiński, Narracja jako sposób
rozumienia świata, Gdańsk 2002.

6
J. Lotman, O pojęciu tekstu, przeł.
J. Faryno, „Pamiętnik Literacki” 1972,
nr 2.
7
T.A. van Dijk, Some problems of
generative poetics, „Poetics” 1971, nr 2.
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na tej zasadzie utwory, przywołajmy dla porównania choreografie Jiří Kyliána. On również konstruuje swe kompozycje z heterogenicznych składowych. U niego także znajdziemy wiele gestów
pochodzących z obserwacji ludzi w ich codziennym działaniu. Zauważamy obecność zachowań
odzwierciedlających emocje. U Kyliána gest i ruch
ma charakter pełny, zakończony. Rzadko zauważamy przerwanie frazy „w pół słowa”. Zestawienia
różnorodnych elementów w połączeniu z żywiołową i radosną muzyką (pamiętamy jego utwory do
muzyki Mozarta!) tworzą tonację buffo. Zaskoczenie
nagłą zmianą trybu znaczeniowego daje efekt humorystyczny. U Kyliána ważną rolę odgrywają sekwencje tańca, w których eksponowane są walory plastyczne, wizualne ciała. W układzie kończyn,
ustawieniu sylwetki widać dążenie do stworzenia
graficznej kompozycji linii i kształtów: dłonie układają się w symetryczne wachlarze, przedramiona i nogi wykrawają z przestrzeni linie równoległe
i osie diagonalne. Ruchomość każdego stawu może
być wykorzystana dla tworzenia formy. Liczba linii
i kształtów, jakie wizualnie kreować może ciało jest
doprawdy zdumiewająca. W swych choreografiach
Kylián owe „plastyczne”, eksponujące walory wizualne ciała sekwencje zestawia z tymi, które ukazują
emocje lub codzienne zachowania. W Falling Angels
(1989) po serii „rysowanych ciałami grafik” tancerki
odciągają od brzucha kostium jakby im było gorąco, jakby się chciały ochłodzić. W Six Dances (1986),
grający w konwencji klasycznego tańca układ, tancerze kończą leżąc nieruchomo. Po upływie kilku
sekund, ich przed chwilą jeszcze tańczące ciała,
jako obiekty czysto fizyczne zostaną wyciągnięte
za kulisy. Zdarzenie nacechowanego znaczeniowo
ruchu, w wielorakich tego przejawach, z demonstracją czysto fizycznych walorów ciała, to kapitalna specjalność Kyliána. Owe osypujące się z pudru
XVIII-wieczne peruki, tancerki padające z hukiem na
ziemię wskutek nieuwagi partnerów, wykonujących,
zdawałoby się precyzyjne, klasyczne pas, wywołują
szczere rozbawianie na widowni.
Układanie w narracyjnym ciągu różnorakich części
służyć może przekazowi treści zarówno komicznych, jak i poważnych. Wybrane przeze mnie odwołania do twórczości Piny Bausch wskazywały na
tonację serio. Jednakże wielka artystka zachwycała
też swym poczuciem humoru i omawianą formę
dzieła wykorzystywała też w celach satyrycznych.

Two Cigarettes in the Dark (1985) czy Bandoneon
dostarczają tu licznych przykładów.
Za każdym razem jednak, czy to w tonacji serio
czy komediowej, łączenie w ciąg niespójnych elementów wiąże się z zerwaniem logiki przyczynowo-skutkowej i utrudnia ustalenie celu, ku któremu
prezentowane zdarzenia zmierzają. A te właśnie
czynniki, jak dowodzi współczesna psychologia,
stale nam towarzyszą przy tworzeniu wizji świata.
Psychologowie wskazują, że człowiek ma tendencję do narracyjnego konstruowania obrazu rzeczywistości5. Wyróżnia w niej postacie, towarzyszący
im kontekst, a wydarzenia, w których uczestniczą
postacie stara się układać w ciągi przyczynowo-skutkowe i sprawdzać, czy człowiek zmierza ku
wyznaczonemu sobie celowi. Świat, który składa
się z narracyjnie uporządkowanych „historii” jawi się
jako zrozumiały i posiadający sens. W teatrze Piny
Bausch heterogeniczne ciągi zdarzeń nie tworzą
logicznych historii. Trudno jest wyodrębnić relacje
przyczynowo-skutkowe, trudno określić cel, ku
któremu zmierzają postacie. Z pozbawionych sensu działań bardzo często się śmiejemy, ale w wielu
wypadkach ogarnia nas całkiem poważna zaduma.
Świat Piny Bausch, czy też mówiąc ściślej, światy
jej poszczególnych inscenizacji, nie są jednak chaosem, w którym rządzi przypadek. Na konstruowane przez artystkę rzeczywistości warto spojrzeć
z innej perspektywy, z pozycji teoretyków tekstu.
Przypomnijmy klasyczne już sformułowania Jurija
Lotmana, który zwracał uwagę, że wiele utworów
artystycznych charakteryzuje się cechami właściwymi tekstom: są ograniczone, czyli mają początek i koniec, są zbudowane z określonych części
i przekazują znaczenia6. Teun A. van Dijk opisywał
natomiast szczególnie istotną właściwość tekstów7.
Otóż w tekstach wyodrębnić można strukturę powierzchniową poznawanej przez nas zmysłowo rzeczywistości i strukturę głęboką, tworzącą koherencję dzieła. Jest ona zespołem abstrakcyjnych pojęć,
na podstawie których określić można najogólniejszy
sens utworu. Ową strukturę głęboką wyznacza powtarzanie się cech znaczeniowych i ich różnorodnych ugrupowań. Mogą one, ale nie muszą, tworzyć struktury narracyjne. W dziełach Piny Bausch
powtarzające się ugrupowania znaczeń, nie tworząc
uporządkowanych, wyznaczających określony cel
ciągów, generują jednak określony obraz świata. Pozwalają odczytać, jak człowieka i jego los postrzega artystka. Nagromadzenie gestów oznaczających
rezygnację, ból i rozpacz, na wiele sposobów ukazywana niemożność nawiązania kontaktu z drugim
człowiekiem, wielokrotne podejmowanie i urywanie tanecznej frazy, powtarzające się zmiany trybów

znaczeniowych tworzą obraz świata samotności
i niemożności znalezienia w nim sensu. W Bandoneon i Two Cigarettes in the Dark groteskowe, powtarzające się przesunięcia gestów i przedmiotów:
tango, które w nieskazitelnym stroju tańczy się… na
klęczkach, toast, który spełniany jest nie przez podniesienie kieliszka lecz… całego stołu wraz z kieliszkiem, to wszystko służy obnażeniu konwencjonalności naszych zachowań, mówi o ich kulturowym
osadzeniu i względnej ich wartości. Zachęca do zadawania pytań o możliwość określenia indywidualności poza kulturową powierzchnią.
Konstruując artystyczne światy swych spektakli,
artystka porzuciła próby budowania tradycyjnych,
składających się z jednorodnych elementów i opartych na logice przyczyn i skutków narracji. Jej indywidualnym idiomem stała się kompozycja różnorodnych elementów, układanych jednak w spójne
struktury i dająca wyrazisty obraz świata ogarniętego niepokojem i człowieka tak często samotnego,
zrozpaczonego, pozbawionego oparcia w kulturze,
ale wciąż poszukującego wartości.

Danuta Kuźnicka – dr hab., profesor Instytutu Sztuki PAN,
członek Rady Naukowej IS PAN; teoretyk teatru, zajmuje się
teatrem współczesnym, bada pogranicze teatru i plastyki.
Autorka książki Obszary zwątpień i nadziei. Inscenizacje
Jerzego Grzegorzewskiego 1966-2000 (Warszawa 2006).
Wykłada w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie.

Tekst referatu wygłoszonego
na międzynarodowej konferencji
naukowej Dziedzictwo Piny Bausch,
która odbyła się w ramach 10. Festiwalu Tańca
Współczesnego Ciało/Umysł w dniach 19–21
września 2011 w teatrze Collegium Nobilium
w Akademii Teatralnej im. A. Zelwerowicza
w Warszawie. Współorganizatorzy konferencji:
Akademia Teatralna w Warszawie,
Goethe-Institut w Warszawie, Instytut Sztuki
PAN, Instytut Tańca i Muzyki.
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Lata sześćdziesiąte XX stulecia uchodzą za dekadę
niezwykle ważną dla rodowodu sztuki krytycznej
końca wieku i początków wieku XXI, a więc w jakiś
sposób istotne dla obrazu całej sztuki minionego
półwiecza. Hal Foster czyni z nich kluczowy moment przemian awangardy lat trzydziestych i jednocześnie rozprawienia się z modernizmem1. Decydującą rolę w tej batalii miał, jego zdaniem, z jednej
strony pop-art, z drugiej – przedefiniowana przez
Fostera (względem rozpoznań Petera Bürgera) neoawangarda. Znaczenie kultury masowej, idei poststrukturalistycznych, negacji malarstwa, kontekstu
przemian kontrkulturowych tamtej dekady, które
Foster przytacza w swojej książce, są dla dzisiejszej
wizji historii sztuki XX i XXI wieku ogólnie uznawane.
Takie rozpoznanie przenoszone jest na polski grunt.
Co prawda brak polskim latom sześćdziesiątym podobnej wyrazistości – panuje tu nijaka gomułkowska
„stabilizacja” i „mały realizm”2, ale warunki brzegowe
dyskursu teoretycznego są podobne. Wyznacza je
z jednej strony wybuch modernistycznego malarstwa drugiej połowy lat pięćdziesiątych, z drugiej
– zaprzeczająca mu neoawangarda przełomu lat
sześćdziesiątych i siedemdziesiątych. Oczywiście
różnice – w porównaniach z Zachodem – dotyczą obecności socrealizmu. Polskie malarstwo lat

Wojciech Włodarczyk

Ustanawianie
obrazu
Sztuka lat
sześćdziesiątych

1
H. Foster, Powrót realnego.
Awangarda u schyłku XX wieku,

Kraków 2010, passim.

sześćdziesiątych, tak jak cała sztuka tamtego czasu, musi być rozpatrywane w perspektywie przemian poprzedzającej je dekady. Bo charakter tych
przemian wyznaczało właśnie odium socrealizmu
i remedium w postaci modernistycznej abstrakcji
drugiej połowy lat pięćdziesiątych, w czasach stalinowskich zakazanej.
Właśnie to sąsiedztwo socrealizmu i abstrakcji nadało tej ostatniej dwojaką postać. W drugiej połowie lat
pięćdziesiątych i jeszcze w latach sześćdziesiątych
abstrakcja była traktowana przez ówczesnych krytyków i samych twórców jako wyraz artystycznej wolności, a zarazem moralnego i politycznego sprzeciwu. Potem, ale dopiero pod koniec PRL-u, wśród
badaczy zapanował odmienny pogląd. W modernistycznej formule zindywidualizowanego, malarskiego pikturalizmu, odwołującego się do egzystencjalizmu i esencjalizmu, dostrzegli oni raczej ucieczkę,
cichy kompromis z władzą wytyczającą niewielki
obszar artystycznej swobody za cenę dzieł hermetycznych, skupionych na malarskim medium. Bo
jeśli nawet władza pod wpływem nacisków z Moskwy zamknęła we wrześniu 1959 roku III Wystawę
Sztuki Nowoczesnej, to jednak pozwoliła na funkcjonowanie Galerii Krzywe Koło (miały tu znaczenie kontakty Mariana Bogusza z Zenonem Kliszko),
a w 1965 roku Henryka Stażewskiego uhonorowała nagrodą Ministra Kultury i Sztuki I stopnia. Można

W i e s ł a w S z a m b o r s k i , Au to p o rt ret , o l ej , l i s t w a , o ł ó w e k , t k a nina , p łótno, 55x111 c m + 55x55 c m x 2, 1970
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2
O „małym realizmie” w literaturze zob.
almanach Czy mały realizm, 1967
i dyskusja wokół artykułu Tomasza Burka
Niby realizm, „Współczesność”,

17 stycznia 1968. W plastyce
problematykę tę antycypuje w II poł.
l. 50. Lucjan Mianowski w serii „Małe
miasteczka nie są nudne”.
3
Por. S. Żółkiewski, Przygoda
intelektualna czy walka ideowa,

„Nowa Kultura”, 29 listopada 1959,
autor usiłował przywrócić znaczenie
socrealizmowi, artykuł rozpoczął
długotrwającą dyskusję. Zob. także:
Wytyczne Sekretariatu KC PZPR
w sprawie polityki kulturalnej
w dziedzinie plastyki, kwiecień 1960,

w: Polskie życie artystyczne w latach
1945-1960, red. A. Wojciechowski,

Wrocław – Warszawa – Kraków 1992.

odparować, że inny był stosunek do gestualnej abstrakcji końca lat pięćdziesiątych, a inny do zdyscyplinowanych kompozycji o awangardowym, a więc
najpewniej lewicowym, rodowodzie. Twierdzę jednak, że malarstwo abstrakcyjne nie było głównym
celem ataku władz komunistycznych, a osławiona
piętnastoprocentowa górna granica obecności dzieł
abstrakcyjnych na wystawach nie znajduje potwierdzenia w znanych mi dokumentach. Propagowane
przez środowisko zlikwidowanej w 1960 roku redakcji „Przeglądu Artystycznego” hasło „15% abstrakcji” było znakomitym chwytem, wyznaczającym
na przełomie lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
na jego – środowiska – zasadach, pole konfrontacji między zwolennikami abstrakcji a zwolennikami
socrealizmu, którego próbę reaktywowania władze
właśnie podjęły3. Socrealizm był potrzebny władzy
jako danina tym nielicznym środowiskom plastyków,
którzy pozostali w partii mimo popaździernikowej
odwilży i uprawiali malarstwo realistyczne, oraz jako
kompromis z radykałami partyjnymi, którzy widzieli
w abstrakcji wyłącznie inwazję kultury burżuazyjnej
i traktowali ją jako element gry politycznej. Niewątpliwie decyzje władzy ułatwiała powszechna ocena
III Wystawy Sztuki Nowoczesnej jako współczesnego „akademizmu”.

Taki uproszczony, konfrontacyjny obraz
„abstrakcja-realizm” zaciera sens polityki
władz. Jest on widoczny w dłuższej perspektywie i sięga roku 1951, a swój rodowód ma jeszcze
w przedwojniu. Październikowa narada w gmachu
Rady Państwa w tymże 1951 roku spowodowała odsunięcie doktrynerów socrealizmu i zapoczątkowała – zostawiając samo malarstwo na razie nieco na
uboczu zainteresowań partii – budowanie podstaw
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tego, co moglibyśmy nazwać „nowoczesnością”4.
Miała ona swoje konsekwencje czysto plastyczne
(np. powołanie pierwszych pracowni plakatu tworzących podstawę „polskiej szkoły”, inicjowanie nowatorskich dekoracji w przestrzeni publicznej) i polityczno-światopoglądowe dzięki odwołaniu się do
idei Oświecenia i tego, co Anthony Giddens nazywa
„polityką emancypacji”5. Ta zaskakująca wolta władz
dokonywała się w trakcie najostrzejszej walki z Kościołem i „kułakami”, równolegle do wykonywanych na niepodległościowcach wyrokach śmierci.
„Nowoczesność” była bowiem ofertą skierowaną
do lewicowej, liberalnej, laickiej części inteligencji,
ukształtowanej w latach trzydziestych. Zakładała
progresywną, historycystyczną wizję dziejów, rezygnowała z tradycji, głosiła modernizację, umiarkowany eksperyment, miała wyraźnie cywilizacyjno-emancypacyjne cele i, co ważne, umieszczała
artystę (tak jak komunistę) w wąskim kręgu kreatorów porządku społecznego. Jej żywiołem był bliski
władzy problem publicznej recepcji sztuki, a z czasem bliskie związki z przemysłem, np. patronat wielkich kombinatów. Tak rozumiana „nowoczesność”
utożsamiała wolność z postępem. Była erzacem
nieobecnej kultury masowej, tak jak pojmowały ją
elity, spełniała marzenia o ich powszechnym oddziaływaniu. Nawiązywała w ten sposób do awangardy, rezygnując z jej politycznej wyrazistości6.
Tak rozumiana „nowoczesność” stała się kulturową
ideologią praktycznie całego PRL-u, a jej wpływy
sięgają dnia dzisiejszego. Zawdzięczamy jej rozwój wzornictwa przemysłowego, „nowoczesną”
architekturę, prefabrykację, osiedlową urbanistykę,
społeczne ambicje artysty, laboratoryjny eksperyment. Wpływała nie tylko na ministerialne programy
dla akademii, w których w ciągu dekady lat sześćdziesiątych odwrócono proporcje między sztukami użytkowymi a „czystymi” (w roku 1969 wynosiły
one już 70 do 30), ale nawet na lokalną politykę7. To
właśnie ta ideologia napędzała antymalarskie wystąpienia (także przeciwko abstrakcji, chociaż modernistyczna abstrakcja była przez „nowoczesnych”
tolerowana), a jednocześnie sprzyjała sojuszowi artystów „nowoczesnych” z przemysłem, czy umiarkowanemu eksperymentowi. Z racji przyjętego założenia o ponadhistorycznym i uniwersalistycznym
charakterze sztuki, jej metafizycznych sankcjach i artyście jako „dawcy formy”, termin „modernizm” stosowałbym nie tylko do abstrakcji, ale – w przypadku
Polski – przede wszystkim do kolorystów. W czasach stalinowskich, jak również podczas wystawy sztuki polskiej w Moskwie w 1959 roku, a także
w artykułach Andrzeja Osęki, skądinąd propagatora
„nowoczesności”, byli oni najostrzej atakowani. „Realiści”, zwłaszcza ci, którzy na początku lat sześćdziesiątych uzyskali ponownie poparcie władz, nie
stanowili poważniejszej propozycji dla liczących się
wówczas artystów.
Choć swoją legitymizację „nowoczesność” zawdzięczała odwołaniu się do pamięci lewicowej,
historycznej awangardy, w praktyce dystansowała
się do niej i tradycję awangardy skutecznie w Polsce tłumiła. Tak jak zresztą każdą tradycję. Dlatego
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wśród propozycji, jakie miał do wyboru polski twórca przełomu lat pięćdziesiątych i sześćdziesiątych,
brak było klasycznej, o konstruktywistycznym rodowodzie awangardy międzywojnia. Także za sprawą Juliusza Starzyńskiego (zmienił swoje nastawienie dopiero dziesięć lat później) i za sprawą ciągle
obecnej, choć niknącej pamięci po surrealizmie.
Społecznie zaangażowana, wywrotowa awangarda
nie stała się punktem odniesienia dla polskich wyborów po „październiku” również dlatego, że blisko
jej było w podstawowych założeniach do konstrukcji historycystycznych właściwych socrealizmowi.
Po dominacji modernizmu w późnych latach pięćdziesiątych wytworzył się jednak w Polsce swoisty
głód doświadczenia historycznego, odniesień do
przeszłości, poszukiwania tradycji i to na wszystkich
piętrach kultury: od politycznych programów po indywidualne wybory twórców. Problemem stawała
się tradycja – system orientacji i skala wartości, poszukiwana ponad minionym dziesięcioleciem, która
mogłaby nadać sens ogólniejszy współczesności.
Problemem stawała się historia, pozwalająca tłumaczyć kierunek zachodzących zmian. Nie o jednym określonym awangardowym i „nowoczesnym”
wektorze, ale rozumiana jako zasób możliwości
i sprawdzonych wzorców. Specyfiką tej dekady była
właśnie próba identyfikacji przez historię. Po utopii
stalinowskiej i unikowej reakcji modernistów na presję historycznych wydarzeń polskiego października potrzeba odnalezienia się na mapie historycznie
osadzonej kultury była niezbędna.

4
O znaczeniu narady i jej
dalekosiężnych skutkach zob.
W. Włodarczyk, Po co był socrealizm?
(w druku), referat na konferencji
Wydziału Polonistyki Uniwersytetu
Warszawskiego, 21 października 2010 r.
Doświadczenie i dziedzictwo
totalitaryzmu na obszarze kultur
środkowoeuropejskich. O moich

propozycjach interpretacji terminu
„nowoczesność” w sztuce polskiej XX
wieku zob. W. Włodarczyk, Przestrzeń
i własność, w: Grupa „Zamek”.
Konteksty – wspomnienia –
archiwalia, red. M. Kitowska-Łysiak,

M. Lachowski, P. Majewski, Lublin 2009.
5
A. Giddens, Nowoczesność i tożsamość.
„Ja” i społeczeństwo w epoce późnej
nowoczesności, Warszawa 2010, passim.

6
O związkach socrealizmu z awangardą
zob.: W. Włodarczyk, Socrealizm.
Sztuka polska w latach 1950-1954,

Paryż 1986, II wyd. Kraków 1991; B. Groys,
Gesamtkunstwerk Stalin, München

1989, wyd. ang. The Total Art of
Stalinism: Avant-Garde, Aesthetic
Dictatorship, and Beyond,

Princeton 1992.
7
Oto jeden z przykładów: w 1961 roku
tow. Śmieszek, przewodniczący miejskiej
Rady Narodowej w Sandomierzu, podczas
otwarcia wystawy poplenerowej dla
nauczycieli rysunku, ku konsternacji
wszystkich, wprost zaatakował

Już pierwsza ważna wystawa tej dekady, Metafory
z jesieni 1962 roku, ważna także ze względu na autora pokazu, próbowała wyznaczyć nowy obszar
odniesień dla polskiej sztuki. Była znacząca właśnie
ze względu na odwołania do historii, na ich wybór
z pominięciem tradycji klasycznej awangardy. Ryszard Stanisławski przywołał Młodą Polskę, nowatorów, ale nie awangardzistów międzywojnia,
tradycję polskiego surrealizmu, sztukę około 1955
roku. Pokazał malarstwo, grafikę, rzeźbę. Propozycja
przyszłego dyrektora Muzeum Sztuki w Łodzi charakterem obrazowania, gustem, nie różniła się od
dominującego w latach sześćdziesiątych „małego
realizmu”. Ale, jak się zdaje, miała przede wszystkim
wyznaczać nowe miejsce między anachronicznym
modernizmem abstrakcji a faworyzowanym w malarstwie przez władze realizmem8. Metafory można
uznać za potrzebę uobecniania historii, jej dialogo-

wej siły i jednocześnie za manifestację wątpliwości
wobec „nowoczesności” jako absolutyzacji kreacyjnego tu i dziś, bez zaplecza tradycji.
Literatura, film, eseistyka, malarstwo, rzeźba, grafika, słowem cała kultura polska lat sześćdziesiątych
była zdominowane przez tematykę historyczną9. To
także funkcja polityki komunistów, zarówno polityki
wynikającej z ich geopolitycznego rozpoznania (zagrożenie Niemcami i sojusz z ZSRR) jak i z wewnętrznych walk frakcyjnych (ofensywa „moczarowców”
i polityka kombatancka). Jednak rzeczywistym źródłem zainteresowania polityków historią była wielka
nowenna prymasa Stefana Wyszyńskiego przygotowująca naród od obchodów tysiąclecia chrztu Polski i mobilizująca polskich katolików na niespotykaną dotąd skalę (a także związany z nią bezpośrednio
List biskupów polskich do biskupów niemieckich,
pierwszy przejaw suwerennej polityki zagranicznej

malarstwo jako dyscyplinę aspołeczną,
nieużytkową. Tłumaczono to wówczas
rozsyłaną do terenowych instancji
„dyrektywą” partii. Informacja od
prowadzącego plener Jacka Antoniego
Zielińskiego.
8
Pomiędzy pokazem sopockim

(m.in. Helena i Juliusz Krajewscy, Benon
Liberski, Jerzy Krawczyk, Władysław
Panas, Ludmiła Murawska). Helena
Krajewska została od wiosny 1962 roku,
w miejsce Jerzego Zanozińskiego,
redaktorem „Przeglądu Artystycznego”.
Pełniła tę funkcję do roku 1971.
9
Dość wspomnieć największe dyskusje
tamtej dekady: nad książkami Zbigniewa
Załuskiego Siedem polskich grzechów
głównych (1963) czy Jarosława Marka

Rymkiewicza Czym jest klasycyzm
(1967) i nad filmami: Krzyżacy (1960),
Popioły (1965) czy Pan Wołodyjowski

(1969), nie wspominając już o frekwencji.
Szczególnie interesujący jest tekst
o relacjach dzieło sztuki – historia
pisany z pozycji „modernistycznych”:
B. Pociej, Historia – pozór
i rzeczywistość, w: tegoż, Idea,
dźwięk, forma. Szkice o muzyce,

Kraków 1972. Esej Pocieja powstał
w 1970 r.

W iesła w Sz ambor s ki, Okru tne
wy da rzen i a , tusz , t e mpe r a, lakie r,
o lej , pł ótn o , 130x160 cm
+ 130x35 cm, 1969
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a stołecznym Metafor, otwarto
w Zachęcie wspieraną wówczas przez

Polski). Odpowiedzią partii były obchody 1000-lecia polskiej państwowości. Kluczowy i brzemienny
w wydarzenia nie tylko polityczne stawał się rok
1966. W lutym odbyła się pierwsza wystawa grupy
Wprost; w kwietniu inaugurowano Galerię Foksal
i centralne uroczystości państwowych obchodów
Tysiąclecia Państwa Polskiego; w maju odbyły się
uroczystości milenijne w Częstochowie; w czerwcu otworzono I Międzynarodowe Biennale Plakatu i I Międzynarodowe Biennale Grafiki, w czerwcu
miały także miejsce ostatnie kościelne uroczystości milenijne w Warszawie zakończone burzliwą
manifestacją; w lipcu Jan Cybis otrzymał nagrodę
państwową I stopnia, a w sierpniu odbyło się Sympozjum Puławskie, którego zwycięzcą został Ryszard Winiarski. W tymże roku Mieczysław Porębski

i przekaz nie do końca były jeszcze zdefiniowane.
Studia i debiut są zawsze czystą potencją, a dynamika przemian sztuki w Polsce to potwierdzała. To tak
jak z „aresztowaniem” przez Urząd Bezpieczeństwa
2 września 1966 roku obrazu, kopii częstochowskiej
Najświętszej Marii Panny. Dla wierzących studentów, mieszkańców – jak Szamborski – domu studenckiego Dziekanka, gdzie dekorowano fasadę na
Boże Ciało, a podczas procesji klękano w otwartych oknach, „zatrzymanie” obrazu było znaczące.
Zwłaszcza, że stało się to w określonym kontekście:
dwa miesiące wcześniej, pod koniec roku akademickiego, Krakowskie Przedmieście było widownią
gwałtownych starć wiernych z milicją. Zatrzymano
wtedy 46 osób. Po „aresztowaniu” obrazu peregrynację po Polsce rozpoczęła pusta rama. „Areszto-

10
P. Bourdieu, Reguły sztuki. Geneza
i struktura pola literackiego, Kraków

2001, passim.
11
Czterech studentów warszawskiej
ASP (Sapetto i Szamborski z pracowni
Michała Byliny oraz Mieczysław
Wasilewski, znany późniejszy plakacista
i Janusz Wysocki, gwiazda pracowni
Nachta, w większości mieszkańcy bursy
Dziekanka) stworzyło zespół, „team”,
„combo”, „spółdzielnię” (funkcjonowały
różne nazwy) przystępujący do
wszelkich konkursów graficznych
tamtych lat. Wspólnie podpisywali
swoje indywidualne projekty. Zdobywali
nagrody, a wiele zaprojektowanych
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przez nich znaków funkcjonuje do dziś.

opublikował ważne Pożegnanie z krytyką. Rok 1966
można też uznać za debiut Wiesława Szamborskiego, w czerwcu obronił swój malarski dyplom. Każde
z wydarzeń wyznaczało symboliczne pole wyborów i rozstrzygnięć debiutanta10.
Po pierwsze Szamborski wybrał obraz, wybrał malarstwo. Pełne sukcesów doświadczenia z udziału
w studenckim teamie projektowym (Marek Sapetto, Wiesław Szamborski, Mieczysław Wasilewski
i Janusz Wysocki)11, doskonała znajomość plakatu
i grafiki użytkowej, nie skłoniły go jednak do „nowoczesności”. Antoni Łyżwański, profesor pierwszych dwóch lat studiów, mówił zresztą słabszym
studentom: „Pan to na grafikę”. Artystowska nuta
pobrzmiewająca w tym dyskwalifikującym stwierdzeniu była malarzom miła, ale nie była decydująca. Obraz był ważny jako możliwość, której kształt

wanie obrazu to jest coś” – komentowali wówczas
malarze. Nieobecność bliższa była wierze niż konceptualizmowi12.
Malarskie medium było znaczące, ale dla Szamborskiego nie było nim malarstwo Ryszarda Winiarskiego. Nagroda jury pod przewodnictwem Stanisławskiego była oczywistym zwycięstwem Porębskiego
(Winiarski był uczestnikiem znanych akademickich
seminariów profesora), ale zwycięstwem „trudnym”,
bo naturalnym pretendentem do nagrody był wówczas przyjaciel Porębskiego Tadeusz Kantor. Sympozjum Puławskie (wpisane w obchody tysiąclecia
państwa polskiego; notabene do decyzji o przeprowadzeniu Sympozjum przyczyniła się też studentka
ASP, córka dyrektora Azotów) inaugurujące powrót
do zagubionej tradycji racjonalnej awangardy, było
tak naprawdę kosmetyczną korektą paradygmatu

Warto też dodać, że Szamborski przed
nauką w ASP studiował 1 rok ekonomikę
produkcji w stołecznej Szkole Głównej
Planowania i Statystki.
12
O obecności wątków religijnych w sztuce
współczesnej i ówczesnych na ten
temat komentarzach zob. „Przegląd
Artystyczny”, nr 2, 1966, s. 59–65.

13
Twórczość Pollocka była komentowana
na obowiązkowych wykładach
M. Porębskiego, a jego obraz pokazany
na wystawie ze zbiorów muzeum
w Amsterdamie i Eindhoven, zob.:
„Przegląd Artystyczny” 1966, nr 5.
14
O tej linii porównań: Matejko –
Wyspiański – Pollock, Wiesław
Szamborski pisał pod koniec l. 60.
w referacie przygotowanym na przewód
na adiunkta.
15
Por. E. Domanowska, Biało–czerwona,
w: Wiesław Szamborski 11 XI, kat.
wyst., Galeria XX1, Mazowieckie Centrum
Kultury i Sztuki, Warszawa 12 listopada
– 1 grudnia 2007 r.
16
Drażliwy problem flagi w tamtych latach
pokazuje przypadek Jerzego Ćwiertni.
W 1975 r. Jerzy Ćwiertnia wystawił na
Festiwalu Malarstwa odbywającym się
nad faszyzmem tryptyk przedstawiający
więźnia Auschwitz. W tle znajdowały
się trzy flagi: radziecka, amerykańska
i angielska. Jury chciało dać artyście
główną nagrodę, pod warunkiem
umieszczenia flagi radzieckiej pośrodku,
a nie z boku. Ćwiertnia się nie zgodził,
i nagrody nie dostał.
17
Do takiego odczytania skłania mnie
studencki projekt pomnika martyrologii
w Majdanku z 1967 r., autorstwa Andrzeja
Dłużniewskiego, Krzysztofa Wodiczki
i Wojciecha Wybieralskiego. Idea
projektu sprowadzała się do uznania, że
„każde miejsce obozu zagłady jest tak
samo ważne”, a więc niesie sensy bez
względu na jakiekolwiek formalne jego
oznakowanie. W projekcie kluczowy był
sam pusty plac. Żona Dłużniewskiego,
Emilia Komorowska, ukończyła pracownię
Byliny w 1970 r.
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żołnierza radzieckiego podtrzymującego

stwa, do tego, co jest w Polsce, a nie na bezludnej
wyspie”. Dla Szamborskiego Matejko był piekielnie
współczesny, był nim jako prawodawca malarskiego medium, był polskim Jacksonem Pollockiem.
A jednocześnie Grunwald był dla Szamborskiego
najmniej matejkowskim dziełem krakowskiego mistrza. Był matejkowski tylko w szczegółach. Dzięki
temu zasada all over była tym bardziej wyeksponowana, tym bardziej obraz stawał się fascynujący13.
Dla zrozumienia tego zestawienia warto przybliżyć
postać Byliny. Ułan, uczeń Tadeusza Pruszkowskiego, oficer AK, bezpartyjny, jeden z najbardziej otwartych pedagogów warszawskiej ASP, dawał studentom za wzór Henryka Stażewskiego („obrazy mają
dobre proporcje i kolory”) i chciał go w 1962 roku na
Wydziale Malarstwa zatrudnić. Swojego ucznia Zbigniewa Gostomskiego uczynił asystentem Mieczysława Szymańskiego. To w jego pracowni powstała
idea ważnych dla polskiej neoawangardy spotkań
w Nowej Rudzie; sam się do ich zorganizowania
przyczynił. Mimo związków z wojskiem – a może
właśnie dlatego – był zaskakująco, na tle zachowań
innych, niezależny w swoich sądach, zarówno podczas nagonki stalinowskiej 1950 roku, jak i antysemickich wybryków po marcu roku 1968.
Ogniwem pośrednim między Matejką a Pollockiem
jest oczywiście rysunek Wyspiańskiego, a także
zdjęcia Kuriliszwilego – jakby echo fotografii Hansa Namutha14. Dominująca w szkicu Wyspiańskiego
chorągiew to inny trop w nawiązywaniu do współczesności. Flaga, motyw wielu współczesnych dzieł,
ma w obrazach Szamborskiego swoją własną historię15. Tworzą ją m.in. Sztandar z 1968 roku (pokazany na ogólnopolskiej wystawie 25-lecie Ludowego
Wojska Polskiego w twórczości plastycznej w październiku–listopadzie 1968 r.), Chorągiew z 1973
czy „Miejsce pamięci” z roku następnego16. Sztandar (wystawiony już po inwazji wojsk polskich na
CSRS, ale w przededniu zignorowanej przez władze rocznicy 50-lecia niepodległości Polski) jest
uwikłany – jak Bylina – w kult munduru, znak służby ojczyźnie i daniny krwi, a jednocześnie w dwuznaczność oczywistej niesuwerenności kraju. Znając Kompozycję dramatyczną (inny tytuł Spałowana,
zagazowana), namalowaną przez Szamborskiego
zaraz po wydarzeniach marca 1968 roku, można
domyślać się raczej kultu munduru niż serwilizmu.
A w wyborze pustego placu – nawiązania do miejsca po II RP17. Chorągiew daje inną perspektywę
interpretacyjną serii poświęconej flagom. Płótno
z 1973 roku to wspomnienie domu z dzieciństwa
w Skarżysku Kamiennej i „gry” jaką w czasach PRL
prowadzili z milicją i SB właściciele prywatnych domów zmuszeni pod groźbą kary do wywieszania
flagi w dniu 1 maja i zdejmowania jej nazajutrz po
święcie. Przymus wywieszenia dawał szansę na pozostawienie flagi na dzień 3 maja, co groziło mandatem. W domu Szamborskiego było to przedmiotem rozmów matki malarza z sąsiadką, której mąż
zginął w Katyniu. Na czas tych tajemnych rozmów
kazano Szamborskiemu opuszczać pokój. Chorągiew niosła tu inne skojarzenia.
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pod hasłem XXX-lecia PRL i zwycięstwa

„nowoczesności”. Decyzja jury wskazywała i wykreślała przede wszystkim linearny ciąg rozwoju
sztuki, była próba uporządkowania polskiej sztuki,
a nie polskiej rzeczywistości. Sympozjum było w minimalnym stopniu reakcją na współczesne otoczenie, współczesny kontekst.
Winiarski, broniący dyplom w tym samym dniu co
Szamborski (ich obrazy były na obronie równie
ostro krytykowane przez Jana Cybisa), miewał podobne rozterki. Dzięki Aleksandrowi Kobzdejowi
był dobrze zorientowany we współczesnej sztuce.
W czasie studiów poważnie rozważał z Feliksem
Falkiem możliwość uprawiania w Polsce pop-artu.
Ale wszystko kończyło się i ostatecznie rozbijało na
banalnym wizerunku peerelowskiego baru mlecznego. Szamborski raz tylko, w 1964 roku, usiłował
zmierzyć się z ikonografią pop-artu. Wybrał czystą
kartę do gry, częstej rozrywki mieszkańców Dziekanki, aby w precyzyjny sposób dokonać przekładu
grafiki na wartości malarskie, jak w obrazach Roya
Lichtensteina. Poddał się jednak i ostatecznie zamiast „damy” mamy profilowy malarski portret pracownianej modelki Hertzowej. Pop-art był w warunkach polskich zaledwie stylistyką, bo namiastki
kultury masowej w Polsce były zawłaszczone przez
„nowoczesność”.
Wybór przez Winiarskiego „konstruktywizmu” jako
swojej tradycji (a jak się potem okazało także rodzącej się polskiej neoawangardy, przynajmniej
w jej pierwszych etapach rozwoju) był bardziej perspektywiczny, był, jak w koncepcji rewolucji Thomasa Kuhna, nowym paradygmatem porządkującym świat sztuki. Dla Szamborskiego natomiast:
„Abstrakcja była za łatwa. Nie jest komunikatywna.
Za duży margines dowolności. A ja chciałem coś
powiedzieć. Żeby znaczyło”. Jednocześnie dyskwalifikował Sympozjum Puławskie jako „optymistyczną sztukę”. Faktem jest, że wypadło dokładnie
między mało optymistycznymi starciami w Warszawie, „aresztowaniem” obrazu i innymi politycznymi
zatrzymaniami. Szamborski dostrzegał w dyscyplinie obrazów Winiarskiego bardziej „nowoczesność”
niż „awangardę”, bardziej światopogląd niż plastykę.
Wykładnia Porębskiego, stworzona dla twórczości Winiarskiego, potwierdzałaby raczej diagnozę
Szamborskiego.
Modernizm w kapistycznej wersji był dla Szamborskiego nie do przyjęcia. W „niemych obrazach” kolorystów nie było miejsca na anegdotę. Cybis atakował Szamborskiego i Sapettę przede wszystkim
za anegdotę, za „kawiarniane ploty” a nie za płaski
kolor lakieru do rowerów. Szamborski wychowywany był na malarstwie Matejki. Od pierwszej wizyty
w Muzeum Narodowym w 1952 roku, kiedy krążąc
między Podaj cegłę a Grunwaldem, wybrał zdecydowanie Matejkę, aż po sesję zdjęciową Janusza
Sergo Kuriliszwiliego z roku 1968. Michał Bylina,
którego pracownię Szamborski skończył, z aprobatą sekundujący eksperymentom studenta, potwierdzał jego fascynację Matejką – „Matejko to wielka
tradycja monumentalnych kompozycji malarstwa
weneckiego” i dodawał: „Robić to, co jest współcześnie w Polsce, nawiązywać do polskiego malar-
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Sztandar z 1968 roku zaskakuje fryzem pocztówek
w górnej krawędzi płótna. Szamborski tłumaczy
to kokieteryjnie lenistwem: „Skoro można się nie
męczyć przy malowaniu, to należy to robić”. Kolaż stosował od pierwszych lat studiów. Łyżwański,
członek partii i lektor KC, życzliwie przestrzegał, aby
na przyklejanej gazecie nie mazać żółtą farbą, bo
skojarzenia byłyby zbyt wulgarne (fekalia), a przede
wszystkim – o nieobliczalnych konsekwencjach
politycznych, gdyby farba „przypadkowo” zamazała fragment z przemówieniami komunistycznych
aparatczyków. Od 1964 roku Szamborski korzystał
też z własnego aparatu fotograficznego radzieckiej
marki Zenit. Traktował go jak notatnik. Korzystał też
z innych zdjęć. Był fanatykiem filmu, razem z Wasilewskim potrafili chodzić po kilka razy dziennie do
kina. Na podstawie wykonanej latem 1962 roku fotografii Zygmunta Targowskiego, później związanego z Galerią Foksal, namalował Wyjście z akademii
(późniejszy Słoneczny dzień). Pierwotny dwuznaczny tytuł zmienił, aby nie prowokować zbytnio profesorów. Pamiętał przy jego malowaniu Biczowanie
Chrystusa Piero Della Franceski i Wymarsz strzelców
Rembrandta, pierwszy, jak uważał, reporterski obraz w sztuce Zachodu. Pouczające wydaje się ze-

stawienie tych arcydzieł i fotografii, z ostatecznym
rezultatem, bo przybliża nam mechanizm inspiracji, określa zmieniające się pole wyborów. W połowie lat sześćdziesiątych w malarstwie fotografia
była dla niego czymś naturalnym, tak jak dla Marka
Oberländera dziesięć lat wcześniej. I pełniła podobną funkcję – osadzenia w realiach współczesności. Wyznaczała nieprzekraczalną granicę wobec
modernizmu. Linie boniowań budynku akademii
wykreślone zostały przy linijce. Był to chwyt przez
kolorystów zakazany. Były wobec estetyki i filozofii
natury kapistów tak samo prowokacyjne („polska
wieś jest malownicza, bo nie ma tam linii prostych”)
jak obowiązkowe u Szamborskiego tytuły: „Czasem
tytuł trudniej jest wymyśleć niż obraz. Czasem od
razu jest tytuł, aby nie wprowadzał w błąd. Bo obraz to rodzaj dialogu, jak książka. Obraz bez tytułu
to unik”. To kolejna decyzja podważająca autonomię dzieła. Użycie fotografii skutecznie separowało obrazy Szamborskiego od abstrakcji i wszelkich
„modernizmów”, a treść jaką niosły zdjęcia i tytuły
– od „nowoczesności”. Były niestrawne także dla
„realistów”. Mimo iż pokazany na ich V wystawie
w 1967 roku, Słoneczny dzień budził wątpliwości
organizatorów – nie chcieli go wywiesić.
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Porębski był wyraźnie zainteresowany płótnami
Szamborskiego i Sapetty. Gdyby nie ich kontakty
z „realistami” (do dwóch wystaw, V i VI, namówili
ich Łyżwański i Bylina, który zresztą w takich pokazach nie chciał brać udziału), być może zostaliby
zaproszeni do udziału w Sympozjum Puławskim.
W każdym razie wiele na to wskazywało. Ale nawet
potem, w roku następnym, Porębski dopytywał się
o obrazy Szamborskiego, a Anka Ptaszkowska sugerowała pokaz w galerii Foksal. Przymierzał się do
napisania o Szamborskim Jerzy Stajuda, wizytując
wielokrotnie jego pracownię na ulicy Białostockiej
53. Ostatecznie Galeria Foksal pokazała Jana Dobkowskiego nie godząc się na zbyt awanturniczego
Jerzego „Jurrego” Zielińskiego. Jurry entuzjastycznie reagował na oglądane w sąsiedniej pracowni obrazy starszego kolegi. Na początku nazywano duet Sapetto–Szamborski „malarze bigbitowi”,
potem, po 1968 roku, przylgnęła do nich etykietka
nowej figuracji. Niesłusznie, a na pewno błędnie
wobec Szamborskiego. Porównania z bardziej eleganckimi forsowanymi przez Osękę Wprostowcami
też były chybione. Nawiązania do Wróblewskiego
łatwiej można odnaleźć u Sapetty.
Jednak wszystkie te afiliacje nie oddają, moim zdaniem, zasadniczego znaczenia obrazów Szamborskiego i raczej zamazują układ sił artystycznych drugiej połowy lat sześćdziesiątych, niż wprowadzają
w nich porządek. Wiodącym nurtem, można powiedzieć sposobem myślenia większości polskich
artystów, była w tamtej dekadzie „nowoczesność”.
Tradycyjnie pozytywne konotacje związane z tą nazwą przesłaniają i dziś jej destrukcyjny charakter, bo
wiąże się z nią niejasny status poznawczy, światopoglądowa dwuznaczność i – co najważniejsze – zgoda na użycie sztuki do rozstrzygnięć politycznych.
Szamborski ani nie czyni ze swoich obrazów miejsca
wyborów światopoglądowych, ani nie uważa swoich płócien za wystarczająco tłumaczące się malarskim métier. On tylko konstatuje fakty. Naruszenie
fizycznej autonomii dzieła ułatwia mu odwołania do
współczesności, bardzo konkretnej, bardzo polskiej.
Bo nawet jeżeli maluje Okrutne wydarzenie (reakcja
na zabójstwo Roberta Kennedy’ego), to nie można
przy odczytaniu obrazu pominąć manifestacyjnej
i politycznej w wydźwięku wizyty tego amerykańskiego polityka w studenckiej stołówce Dziekanki
podczas jego krótkiego pobytu w 1964 roku. A także formalnych i chronologicznych (Robert Kennedy
został zastrzelony 6 czerwca 1968 roku) związków
płótna z „marcową” Kompozycją dramatyczną. To
na tej lokalnej płaszczyźnie śmierć w Ameryce nabiera aktualności, uruchamia polską historię, eliminując ówczesne propagandowe wykładnie.
Rodząca się w tych latach neoawangarda jest przez
Szamborskiego postrzegana w perspektywie warunkującej ją i ustanawiającej „nowoczesności”.
„Nowoczesność” (a jeszcze bardziej awangarda)
sprowadzała malarstwo zawsze do medium. Racją
bytu malarstwa nie jest jednak właściwa neoawangardzie (przynajmniej w pierwszych latach jej istnienia) refleksja nad medium i determinantami jego
rozwoju, a nieobecny w polskiej „nowoczesności”
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O widocznej odrębności obrazów Szamborskiego
decydowały drapieżne barwy, zróżnicowane faktury,
zgrzytliwe zestawienia, intensywność materii malarskiej, proszkowe pigmenty, ucierane własnoręcznie
barwniki, gwałtowne bombardowanie płótna farbą
– wszystko użyte bynajmniej nie dla efektów malarskich. Związek procesu twórczego z uprawianą pod
koniec studiów, jak to nazywali – „muzyką konkretną”, jej fizyczną obecnością, jest tu wyraźny. Obrazy
Szamborskiego to reakcja na „wizualną rzeczywistość
Polski”, na nijaką codzienność. Tę samą funkcję pełnią wycinanki, serwetki – rodem z prowincjonalnych
sklepów GS. To „zainteresowanie” poprzez podważenie „jakości”18. Szamborski podważa status obrazu, jego konwencjonalność. Łatwo wykreślić linię
od Studium z 1964 roku, „obrazu w obrazie”, poprzez
Na wystawie z roku następnego z „realnym” obrazem
(i profetycznym „Solidaritat” w stoczni!) skonfrontowanym z „malarsko” potraktowanymi widzami, poprzez obramowany Brydż z 1966/67, składane obrazy,
aż do przestrzennych kompozycji W mojej pracowni II z 1969 i konstrukcji z lustrem – Autoportretem,
namalowanej w rok później. Przestrzenne konstrukcje jego płócien angażują jak w pop-arcie kontekst,
wyznaczają widzowi dwuznaczną rolę. Obraz jest
w tych ostatnich dziełach miejscem, specyficznym
miejscem, na wzór ontologicznego statusu obiektów, niż umownej „językowej realności” malarstwa.
Sprzyjał temu sposób wystawienia, np. podwieszenie dwóch obrazów płasko pod sufitem (wystawa
w Domu Artysty Plastyka, 26 kwietnia – 15 maja 1968
r.), czy uzupełnienie płótna „postumentem” jak w obrazie Okrutne wydarzenie z 1969 roku.
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(i awangardzie) charakter refleksji nad stosunkiem
do realności. Refleksji krytycznej, własnej. Sformułowanie takiej relacji było postulatem młodych
drugiej połowy lat sześćdziesiątych. „Wprost”, „Teraz”, „Normalnie fakt” to określenia wskazujące na
potrzebę takiej bezpośredniej, interwencyjnej diagnozy. To nie była kreatywna, autorefleksyjna utopia
„nowoczesności” (jak w „przedmiocie osobistym”
Krzysztofa Wodiczki, dyplom z 1969 r.), to była potrzeba podważania dzieła dla wydobycia kontekstu,
obnażenia sytuacji. I zawsze w kontekście historii.
Bo elementem przetargu była ciągłość. To historia
konstytuuje naszą tożsamość, a nie sztuka. Paradoksem było (bo działo się to w czasach Władysława Gomułki), że przypomnienie historii pozwalało
podważyć utopię i dyktat „nowoczesności”. Problemy z historią ma także dzisiejsza refleksja nad
sztuką. To problem ujęć „całościowych” obejmujący także nasz dzisiejszy punkt widzenia.
Dlatego dla zarysowania obrazu polskiej sztuki tamtych lat potrzebne jest także przypomnienie strategii
interpretacyjnych. Dwaj najważniejsi komentatorzy,
Porębski i Stajuda, rezygnowali właśnie z dalszego
pisania krytyk. W interesującym nas 1966 roku Susan
Sontag opublikowała Against interpretation. Mapę
sztuki zaczęły porządkować przyjęte a priori histo-

ryczne ciągi artystyczne bądź postmodernistyczna
dowolność. Wówczas naszkicowane, funkcjonują
z niewielkimi zmianami do dziś, tak długo jak działa
siła „nowoczesności”. Skutecznie separują od doświadczeń historycznych i powołując się na zjawisko krytycznej paralaksy, relatywizują, poszerzając,
co trzeba przyznać, przestrzeń interpretacji. Jakże
atrakcyjne i pouczające, a jednocześnie mylące
mogą być np. analizy żółtego pigmentu na gazetowych wklejkach Szamborskiego z odwołaniem się
do abjektu Kristevej (pamiętajmy też o popularnym
wówczas refrenie: „Wpadła mi do sedesu odznaka
ZMS-u”), Lacanowska interpretacja autoportretu
malarza z lustrem (wąsy!) czy strategie postokolonialne. Bo interpretacja to w dużej mierze problem
podmiotowości badacza i dlatego decyzji Stajudy
i Porębskiego nie można pominąć.
Drugi element warunkujący uprawomocnienie tych
artystycznych ciągów to nowy rodzaj instytucjonalizacji sztuki, tworzony intensywnie od połowy lat
sześćdziesiątych. Galerie, muzea, grupy artystyczne,
sympozja itp. przejmują na swoje barki, potwierdzając jednocześnie, przemiany „nowoczesno-awangardowe”. Tworzą ramy warunkujące zaistnienie artefaktów, wyznaczają przestrzeń refleksji nad nimi.
Ten mechanizm dotyka także Szamborskiego. Bylina
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28, Wydział Malarstwa [w latach
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(inicjator Nowej Rudy) namówił Szamborskiego i Sapettę do działania w duecie. Sami uznali za celowe
naprzemienne wieszanie swoich płócien. A za priorytet – uczestnictwo w jak największej liczbie wystaw. Instytucjonalizacja tamtych lat pozwala uruchomić mechanizm nadający status sztuki dziełom
„nowym” i efemerycznym, z drugiej – skutecznie
dystansować do rzeczywistości, biorąc ją prawie
zawsze w takich wypadkach w nawias.
W ostateczności decyduje umiejętność artysty i interpretatora dostrzeżenia tego, co realne, decyduje
taka ich diagnoza, która potrafi rozpoznać rzeczywisty problem w perspektywie historycznej. W latach sześćdziesiątych, po jednoznacznych ocenach
powojennej pierwszej dekady i po daremnej próbie
ufundowania porządkującego punktu orientacyjnego pod koniec lat pięćdziesiątych, lata sześćdziesiąte wydają się kluczowe dla dalszych nie tylko artystycznych rozpoznań. Sposób udziału artystów
w tym rozpoznaniu, sposób określania swojej tożsamości, podmiotowości, był decydujący. Historia
zmanipulowana w latach sześćdziesiątych i nie poddana krytycznej weryfikacji przez neoawangardę,
prowadziła od końca tej dekady do sytuacji analogicznej do zaistniałej po bezrefleksyjnym odrzuceniu socrealizmu. W tej sytuacji awangarda usta-

nowiona jako punkt założycielski współczesności
(Granica współczesności Mieczysława Porębskiego ukazała się w 1964 roku) zderzała się z o wiele
bardziej wywrotową i inspirującą koncepcją, odwołującą się do rzeczywistości i historii, a nie historii
sztuki. Ripostą mogła być próba ustanowienia na
nowo obrazu. Obrazy Szamborskiego są w tym
względzie niezwykle pouczające. Znaczące wydaje
się tu motto wystawy Metafory zaczerpnięte z Apollinaire’a: „łódź czeka na nas to nasza wyobraźnia /
a rzeczywistość dogoni nas pewnego dnia...”. Choć
do obrazów Szamborskiego jako aktu założycielskiego swojej sztuki odwoływali się wszyscy kolejni absolwenci warszawskiej ASP, to „postawili” oni
albo na intelektualne, modernistyczne malarstwo
(uczniowie Stefana Gierowskiego), albo na literackie odniesienia (postmodernistyczna Śmietanka)19.
„Rzeczywistość” dogoniła dopiero następną falę
absolwentów i to dopiero w latach osiemdziesiątych, kiedy presja wydarzeń historycznych uchyliła
chwilowo paradygmat „nowoczesności”.

Tekst ukazał się pierwotnie w książce Wiesław
Szamborski – malarstwo, wydanej w tym roku
nakładem Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie.

Wojciech Włodarczyk – dr hab., profesor Akademii Sztuk Pięknych
w Warszawie, wykładowca historii sztuki najnowszej. Autor unikatowego
kierunku „Kultura Miejsca” dla wydziału Zarządzania Kulturą Wizualną,
którego jest dziekanem. Twórca Muzeum ASP i jego pierwszy dyrektor.
Członek Rady Powierniczej Zamku Królewskiego w Warszawie. W 2008 r.
wygrał konkurs na dyrektora Muzeum Narodowego w Warszawie. Prezes
Stowarzyszenia Historyków Sztuki. Członek podziemnego Polskiego
Porozumienia Niepodległościowego, internowany 13 grudnia 1981 r.
Minister w kancelarii prezydenta Lecha Wałęsy i w rządzie Jana
Olszewskiego. Członek Fundacji „Karta z Dziejów”, władz Polskiego
Towarzystwa Ziemiańskiego. Współzałożyciel Polskiego Instytutu
Winorośli i Wina, prezes Stowarzyszenia Winiarzy Małopolskiego
Przełomu Wisły, właściciel winnicy „Pańska Góra”.
Fot. Prot Jarnuszkiewicz
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Le Médecin malgré lui
w pijarskim
Collegium Nobilium

Patryk Kencki

*

Lekarz mimo woli (premiera

pol. pod tym tytułem 1913 r.)

1
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Komedyja Skanarela i doktorzy
przymuszeni

Prapremiera Molierowskiej komediofarsy Le Médecin malgré lui* odbyła się w Théâtre du Palais-Royal
6 sierpnia 1666 roku. Akcja ukazuje konsekwencje
zemsty Martyny na mężu. Urażona z powodu lania,
które jej sprawił, oszukuje ona ludzi Geronta, że mąż
jest lekarzem. W skutek tego zostaje sprowadzony
do Lucyndy (rzekomo chorej córki Geronta) prostak
Sganarel jako medyk. Skuszony sumką wręczoną
mu przez jej ukochanego Leandra, ułatwia ucieczkę zakochanej parze.
Sztuka ukazująca zabawne przypadki fałszywego lekarza, gościła częstokroć w polskich teatrach
w wieku osiemnastym. Pokazywano ją na scenach
dworskich, szkolnych i publicznych.
Jako pierwsza wprowadziła ją do repertuaru Franciszka Urszula Radziwiłłowa, prowadząca swój prywatny teatr, który działał w Nieświeżu, Albie i Konsolacji. W diariuszu spisywanym przez jej męża,
Michała Kazimierza zwanego „Rybeńko”, najwcześniejszą wzmiankę o wystawieniu farsy znajdujemy
pod datą 1 lipca 1750. Odegrana została wówczas
w oryginale przez kadetów z założonej na jego
rozkaz szkoły. W następnym roku sztukę zagrano 4 lutego i zapewne 9 marca (Radziwiłł pisze tu:
„komedyją francuską kadeci grali nazwaną Skanarel”). Ale już kolejny rok przyniósł wystawienie jej
w przekładzie księżnej Franciszki Urszuli1. Według
rękopisu (znajdującego się w Archiwum Głównym
Akt Dawnych) tytuł tłumaczenia brzmi: Gwałtem
medyk2. Natomiast w wydaniu jej dzieł dramatycznych sztuka figuruje jako Komedyja z francuskiego
języka na polski przetłumaczona. W dzień dorocznej uroczystości Klemensa świętego, patrona Jaśnie
Wielmożnego Jegomości Pana Klemensa Zamoyskiego, ordynata, starosty płoskirowskiego, reprezentowana roku 1752, miesiąca listopada 23. dnia3.

Termin premiery, w której obok kadetów być może
występowały Radziwiłłowskie dzieci, podyktowany
został datą imienin adresata dedykacji. Klemens Zamoyski (1740–1767) był wówczas zaręczony z jedną
z Radziwiłłówien, Katarzyną Karoliną. Ostatecznie
zresztą narzeczeni nie zostali małżonkami. W przyszłości Zamoyski poślubił Konstancję Czartoryską,
a Radziwiłłówna – Stanisława Ferdynanda Rzewuskiego. Dzięki temu drugiemu małżeństwu skoligacili się wybitni dramatopisarze epoki saskiej (ojcem
pana młodego był Wacław Rzewuski). Wracając
jednak do molierowskiej premiery, można wyrazić
przekonanie, że dobór farsy na uświetnienie imienin trzynastolatka jest nieprzypadkowy. Zdaje się, że
spektakl bardziej służyć miał zabawie, aniżeli celom
moralizatorskim, do których Radziwiłłowa miała
wyraźną skłonność.
W diariuszu Michała Kazimierza sztuka zatytułowana
Skanarel pojawia się także 3 lutego i 25 lipca 1756.
7 stycznia 1757 książę wspominał „komedyję Skanarela”. Utwór wymieniony jest jeszcze 12 kwietnia
i 19 maja (tego dnia wykonawcy pomylili jakieś kwestie, Radziwiłł zanotował bowiem uwagę: „omylone zdania”). Przy dacie 11 września pojawia się kolejny wariant tytułu: „komedyja Doktora Skanarela”.
Spektakl powtórzono trzy dni później. Francuski tytuł farsy Radziwiłł wymienił 22 kwietnia 1758, polski – 20 lipca. W kolejnym roku Skanarel powraca
4 i 12 marca oraz 9 lipca; w następnym – 14 lutego.
W 1761 farsę tę pokazywano 14 stycznia i 25 listopada. Być może o niej myślał Rybeńko, wspominając
niekiedy wystawienie komedii francuskiej (tak bowiem określono sztukę w wydaniu dzieł dramatycznych Radziwiłłowej). Innym utworem Molierowskim
była przywoływana „komedyja Skanarela nie-doktora”, tudzież „Skanarela nowego”. Dowodem na to
są informacje, iż w repertuarze Radziwiłłowskiego
teatru znajdowała się również farsa Sganarelle ou
Le Cocu imaginaire4.

O Franciszce Urszuli Radziwiłłowej
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Komedia językiem francuskim
Walory Molierowskiej farsy docenili pijarzy, skoro
pojawiła się na ich scenach przynajmniej dwukrotnie. Doktora poniewolnego wystawiono w kolegium
w Międzyrzeczu 4 lipca 1774 razem z Meropą Voltaire’a i Małżeństwem przymuszonym (Le Mariage
forcé)18. Obecność obok siebie akurat tych dwóch
komedii Molière’a nieco zastanawia. Obydwie pojawiły się przecież w repertuarze teatru w Dukli, działającego w latach 1774–1777.

C h a r l e s Le b r u n , p o r t ret Moliere’a,
`
M u ze u m Sz tu k Pi ę k nyc h im. Pu szkin a w Mosk w ie

Aspiracje

s. 267.

ny jako sołtys. Ten ostatni element być może wynika z trudności przełożenia francuskiego wyrazu
fagotier, którym Sganarel określony jest w oryginale
(w polskim moglibyśmy to oddać poprzez neologizm chruściarz). Notabene w grodzieńskim wydaniu z 1779 roku zawód Sganarel po niemiecku został
wskazany jako ein Besenbinder (miotlarz).
Nie zakładając tu świadomej aluzji Zabłockiego,
trudno nie skojarzyć postaci sołtysa Grzeli z Szołtysem w komedii Piotra Baryki Z chłopa król17. W obydwu utworach odwołujących się do wizji świata na opak tytułowa postać doznaje wyniesienia,
a następnie poniżenia. U Baryki Szołtys staje się
przedmiotem zabawy znudzonych żołnierzy, którzy najpierw wmawiają pijanemu, że jest królem,
a następnie zmuszają go do zajęcia poprzedniej
pozycji społecznej. U Molière’a i Zabłockiego niepoczciwy małżonek staje się przedmiotem – jak
też narzędziem – zemsty swojej żony (działania
jako rzekomego lekarza niemal doprowadzają go
na szubienicę). O ile jednak z królem karnawałowym naturalnie związany jest motyw bicia, jako jeden z elementów degradacji, o tyle w Molierowskiej
farsie Sganarel jest także bity po to, by przyznał się,
że jest lekarzem. Paradoksalnie więc bicie staje się
elementem społecznego wyniesienia.
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w trzech aktach, Grodno 1779.

Na scenie dworskiej Le Médecin malgré lui pojawił
się nie tylko w przekładzie Radziwiłłowej. W Zbiorze
komedyj granych na t[h]eatrum w Dukli w pałacu
Hr. Jerzego Wandalina Mniszcha znajduje się anonimowy przekład, którego tytuł brzmi Doktor przymuszony5. Wśród szesnastu wpisanych do rękopisu
sztuk znaleźć możemy dzieła Bohomolca, Lipskiego, Czartoryskiego i Bielawskiego. Są tu Natręci tego
ostatniego (adaptacja Molierowskich Les Fâcheux)
oraz Rada skuteczna (anonimowe tłumaczenie Le
Mariage forcé Molière’a). Doktor przymuszony to
przekład prozą, dość wierny wobec oryginału. Pojawia się w nim większość postaci. Brak jedynie epizodycznej Jacqueline, żony Łukasza. W spisie osób
nie znajdują się wieśniacy, ale scena z nimi została
zachowana, tyle że poddana modyfikacji. Wieśniak
(nienazwany z imienia) pojawia się nie z synem, ale
z chorą żoną. Zmieniono w tekście część imion.
Martyna określona jest jako Julianna. Niektóre imiona zostały zastąpione znaczącymi nazwiskami. Sganarel nazwany został Filuteckim, Geront – Kłopockim, a Leander – Przebralskim. Ten ostatni, mimo
zyskania nazwiska, zachował swoje Molierowskie
imię, skoro Lucynda mówi o nim jako o Leandrze,
a i on sam tak siebie określa6. Mimo charakterystycznych dla stylistyki oświeceniowej nazwisk, nie
dostrzegamy w utworze wielu cech przestosowania, czyli zaadaptowania utworu do realiów polskich.
Choć jest tam aluzja, że rzecz dzieje się w Dukli, to
ma ona raczej żartobliwy charakter. Filutecki mówi:
„jak daleko jest Dukla od Warszawy odległa, tak i ja,
przyrzekam, daleki jestem od doktorstwa”7. Mimo
różnych odstępstw wobec oryginału widać, że tłumacz starał się zachować dosłowność, pamiętając
równocześnie o tym, by język przekładu był podobnie lekki jak język Molière’a.
Odpis Doktora przymuszonego wraz z częścią dukielskiego repertuaru znalazł się w jednym z rękopisów Biblioteki Ossolińskich8 . Podobnie zatytułowany przekład – Lekarz przymuszony – Bernacki
odnotował w tece Popiela9. W dwujęzycznej wersji – polskiej (Skanarel, doktor przymuszony) i niemieckiej – wydrukowano farsę w Grodnie w 177910.
Le Médecin malgré lui grany był też na scenach publicznych. W 1782 zagościł w Teatrze Narodowym
mieszczącym się wówczas na placu Krasińskich11.
Sztukę pokazano w przekładzie Franciszka Zabłockiego zatytułowanym Doktor z musu12. W tym samym roku wprowadzono na scenę także drugi przekład Zabłockiego z Molière’a – Amphitrio13. Pisarz
prócz tego przetłumaczył fragment Mizantropa14.
Doktor z musu nie zdobył popularności i niewiele
wiemy o jego odbiorze. Zabłocki z komediofarsy
starał się uczynić komedię. Choć adaptacja jego posiada wiele walorów, trudno nie dostrzec, iż oryginał jest bardziej efektowny. Tłumacz pozbawił sztukę elementów zbyt niskiego w swoim mniemaniu
komizmu. Przekonany o bezwzględnym prymacie
słowa, ograniczył też sferę ruchową postaci. Akcję
osadził w swojskich realiach15. Język nasycony jest
polskimi powiedzeniami. Rzecz dzieje się w Podgórzu pod Krakowem. Imiona plebejuszy zostały
spolszczone16, Sganarel (tu Grzela) został określo-
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Wcześniej jednak, podczas karnawału 1753 roku,
w pijarskim Collegium Nobilium w Warszawie wystawiono Le Médecin malgré lui jako dodatek do
Cynny. Nie znamy dziennej daty prezentacji sztuk.
Możemy tylko zaznaczyć, że w 1753 karnawał
trwał aż do 6 marca19. W zachowanym programie teatralnym20 nie wymieniono nazwisk Pierre’a Corneille’a ani Molière’a jako autorów. Wspomniano tylko, że pierwszy z utworów to „tragedia
wierszem polskim”, drugi zaś „komedia językiem
francuskim”. Główną rolę zagrał zresztą metr języka
francuskiego, Simon Bergé. Pozostałe – uczniowie
kolegium, których listę umieszczono w programie.
Obok nazwisk wydrukowano także tytuły ziemskie,
dzięki czemu możemy zidentyfikować uczestników spektaklu.
W referacie wygłaszanym podczas konferencji Wymowa faktów wspominałem, że rolę sąsiada Sganarela, czyli Pana Roberta, zagrał Jan Linowski herbu
Pomian, skarbnikowicz poznański. Był to brat matki
Wojciecha Bogusławskiego. Doświadczenie sceniczne być może wpłynęło na życzliwy stosunek do
siostrzeńca, człowieka teatru21. W tym samym czasie w Collegium Nobilium studiował także Zygmunt
Linowski (jeden z adresatów wydrukowanej w programie dedykacji). Drugi z wujów Bogusławskiego
w przyszłości sam został pijarem i działał między
innymi w warszawskim Collegium Nobilium22.
Program zdradza nam także nazwiska innych autorów. Geronta, czyli ojca Lucyndy, grał Józef Rey
herbu Oksza. W przyszłości również został duchownym. Otrzymał godności scholastyka krakowskiego i prezydenta Trybunału Koronnego. U pijarów
kształcił się w latach 1748–175323. Był zatem jednym
ze starszych studentów biorących udział w spektaklu. To zapewne wpłynęło na powierzenie mu roli
Geronta, którego samo imię kojarzy się ze starością.
Rolę jego sługi Łukasza wykonywał Kazimierz Tarło
herbu Topór, posiadający wówczas już własny tytuł starosty skalskiego (w przyszłości został jeszcze
pułkownikiem). Walerego – Michał Szymanowski
tegoż samego herbu, syn starosty wyszogrodzkiego, po którym odziedziczył imię.
Jako wieśniacy, Thibot i jego syn Peryn, wystąpili Kazimierz Orzeszko herbu Korab oraz Stanisław
Kossowski herbu Dołęga, syn podskarbiego nadwornego koronnego, w przyszłości starosta sieradzki i kawaler Orderu Świętego Stanisława. Urodził się on ok. 1740 roku. Zapewne więc jego młody
wiek spowodował powierzenie mu epizodycznej
rólki młodego wieśniaka. Może jednak i to, że był, jak
zaświadcza Koźmian, „bardzo ograniczonych zdolności”24. W Cynnie jako Maxym wystąpił tego dnia
jego starszy brat, Roch, w przyszłości podskarbi.
Role kobiece wykonywali w spektaklach także
chłopcy. Martynę grał Tadeusz Jordan, określony
jako podczaszyc krakowski. Urząd podczaszego
pełnił wówczas Władysław Jordan herbu Trąby.
Boniecki w swym herbarzu wspomina jego „syna
Tadeusza zmarłego dzieckiem”25. Lucyndę z kolei
odgrywał Jan Dobiński herbu Rola, noszący imię
po ojcu, burgrabim krakowskim.

Wśród wymienionych postaci nie pojawia się żona
Łukasza, Jacqueline. Związane było to zapewne
z faktem, że w Molierowskiej komedii Sganarel
w niewybredny sposób zaleca się do Łukaszowej.
Władze szkolne zapewne chciały uniknąć frywolnej
sceny, która w dodatku wykonywana byłaby przez
dwóch chłopców.
Z odtwórców Cynny warto tu jeszcze przywołać
Józefa Paca, który zaledwie cztery lata później został generałem-majorem wojsk litewskich, a w kolejnym roku generałem-adiutantem buławy wielkiej koronnej. Młodzieniec ambitny i cieszący się
w przyszłości dużym autorytetem wystąpił oczywiście jako cesarz August.
Emilię zagrał przyszły pisarz polityczny Jan Nepomucen Poniński. Sympatia do teatru musiała mu
pozostać, skoro w 1766 roku brał udział w przedstawieniach w teatrze amatorskim na dworze biskupa krakowskiego Kajetana Sołtyka. Heyking pi-

sał o nim, że był „szlachetnej postaci, regularnych
rysów, o głosie przyjemnym”26.
Ostatnia strona programu zawiera informacje o adresatach dedykacji. Uczestnicy spektaklu poświęcili ją „kollegom swoim”. Wśród dwudziestu siedmiu szlacheckich nazwisk pojawia się… Wojciech
Jaruzelski. Był on synem podczaszego bielskiego
pieczętującego się herbem Ślepowron. Trudno nie
wspomnieć, że po przywołanym Wojciechu imię
odziedziczył prawnuk, a potem wnuk prawnuka –
niewątpliwie najbardziej znany z Wojciechów Jaruzelskich.

Adam Po n i ń s k i n a o b ra z i e Ja n a Ma te j k i , Rejtan. Upadek Polski , Za m e k K ró l ews k i w Wa r s za wi e. Fo t . Ma c i e j B ron ar ski

Adam Poniński jako Leander

O zdarzeniach tych i ich

w kulturze, Warszawa 2005,

następstwach: P. Ugniewski,

s. 190.

Pistolet i szabla w obronie

Najsłynniejszym z kolei ze studentów, którzy w karnawale 1753 roku wzięli udział w spektaklu, był
Adam Poniński, starościc babimojski. Wcielił się on
w postać Leandra, czyli ukochanego Lucyndy, której
ojciec sprzeciwiał się temu wyborowi. Czy posiadane o aktorze informacje pozwalają wyobrazić sobie,
czemu powierzono mu akurat tę rolę?
Poniński był niewątpliwie postacią nietuzinkową, ale
jednocześnie wyjątkowo niegodziwą. Złożoność
jego osoby przyczyniła się do powstania w XVIII
wieku takiej oto zagadki:
Minister, książę, przeor, patriota,
Złodziej, wykrętacz, pijak i niecnota27.
Niezwykle ambitny, jeżeli chodzi o zdobywanie
pozycji społecznej i bogactw, Poniński wżenił się
w sferę magnacką (poślubił Józefę Lubomirską)
i dzięki temu uzyskał godność kuchmistrza wielkiego koronnego. Przez całe lata pozostawał na
usługach obcych mocarstw, będąc na przykład jurgieltnikiem Repnina. W czasie Sejmu Rozbiorowego
został jego marszałkiem, owocnie przykładając się
do upadku Polski.
Na drodze swej kariery zdobył także godność przeora Zakonu Maltańskiego, tytuł książęcy oraz urząd
podskarbiego wielkiego koronnego. To ostatnie
stanowisko niewątpliwie ułatwiło mu dalsze kombinacje finansowe służące zagarnianiu wielkich
bogactw; podobnie zresztą jak przynależność do
Komisji Rozdawniczej Koronnej, znamiennie nazywanej „rozdrapniczą”. Z wymierzoną przeciw swej
osobie krytyką walczył bezwzględnie. W 1774, po
tym jak w „Gazette de Leyde” (nr 61) nagłośniono jego nikczemne czyny, doprowadził do zakazu
sprowadzania tego tytułu do Polski i spalenia wspomnianego numeru przez kata28.
Poniński starał się powiększać fortunę przy pomocy najróżniejszych sposobów. W jednej ze swych
warszawskich siedzib gościł słynnego Cagliostra,
licząc na wynik jego alchemicznych eksperymentów w produkcji złota. Jak zapisał Niemcewicz,
„wszystkie te jednak bogactwa roztrwonił Poniński
na wszelkiego rodzaju rozwiązłość i zbytki, na grę,
kobiety, wino”29. Niewątpliwie jedną z głównych
przyczyn trwonienia fortuny był karciany nałóg.
Podskarbiego nazywano od popularnej wówczas
gry „królem faraona”. Wiemy, że przegrywał pieniądze także do ludzi znanych z historii teatru, m.in. do
Karola Tomatisa czy Marcina Lubomirskiego. Sam
zresztą w dziejach Teatru Narodowego uczestniczył, będąc w roku 1774 wspólnikiem Augusta Sułkowskiego w monopolu teatralnym. Niegodziwości i gigantyczne długi Ponińskiego doprowadziły
do jego uwięzienia. Jakkolwiek udało mu się zbiec
z aresztu w Pałacu Rzeczypospolitej i Wisłą dostać
aż do Torunia (do tego zdarzenia nawiązuje wiersz
Zabłockiego Na ucieczkę z aresztu Adama Ponińskiego, podskarbiego wielkiego koronnego), to
ponownie został uwięziony. W procesie jako jeden
z jego oskarżycieli występował Franciszek Barss, badaczom teatru znany jako adaptator dramy Bewerlej,
czyli Gracz angielski. Wyrokiem sądu Poniński został pozbawiony nie tylko tytułów, urzędów, orde-

wolności prasy, „Przegląd
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Historyczny” 2004 z. 4, s. 501–507.

Jeden egzemplarz tego programu
znajduje się w zbiorach
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warszawskiego Muzeum

J. U. Niemcewicz, Żywoty
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Poniński herbu Łodzia,
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Warszawa 1982, t. XXVII,
s. 504–512.

rów i szlachectwa, lecz także prawa do używania
nazwiska30. Jakkolwiek wyrok został cofnięty przez
targowiczan, to Poniński nie zdołał już wydostać
się z tarapatów finansowych. Według świadectwa
Niemcewicza „w ostatniej nędzy umarł na ulicy”31.
Także Koźmian wspominał, że Poniński zakończył
życie „w rynsztoku jak ostatni z motłochu pijanica”32. Pochowano go na Cmentarzu Świętokrzyskim
w Warszawie. Nekropolia, w której miejscu stoi dziś
kościół świętych Piotra i Pawła, została zlikwidowana w dziewiętnastym wieku. Zmarłych przeniesiono
na Powązki. Szczątki, których ekshumacji nie zorganizowali krewni, spoczęły w grobach zbiorowych.
Nagrobka poświęconego Ponińskiemu trudno na
Powązkach szukać…
Wydaje się, że dominującymi cechami jego charakteru były zachłanność i skłonność do używania życia. Trudno dziś ocenić, czy towarzyszyła
im nieprzeciętna inteligencja, czy też prymitywny
spryt. Piotr Maleszewski wspominał jego bujną wyobraźnię i błyskotliwość, ale także brak silnej woli33.
Niemcewicz pisał, że Poniński „był dość wysokiego
wzrostu, otyły, twarzy smagłej, nie schodziło mu
na wymowie, lecz ta bezczelności ustępowała”34.
O jego cechach fizycznych wspominał też Kajetan
Koźmian: „zbrodzień ten był wzrostu wysokiego,
średnio otyłej i silnej postaci, twarzy – jak nazywano – biało-kurowatej, włosów jasnych”35. W wyobraźni zbiorowej Poniński funkcjonuje niewątpliwie
jako jedna z postaci na obrazie Matejki Rejtan: Upadek Polski. Dawny wychowanek pijarskiego kolegium przedstawiony jest tu jako pewny siebie i silny,
ubrany w czerwień i złoto, z pieniążkiem wirującym
u stóp, w momencie, w którym zdecydowanym gestem nakazuje wyrzucenie Rejtana z sali sejmowej.
W czasach swoich studiów w kolegium pijarskim
przyszły marszałek sejmu rozbiorowego zapewne
jeszcze otyły nie był. Ta cecha nie pasowałaby do
obsadzenia go w roli amanta. Odpowiadałyby natomiast inne: wzrost, postura, elokwencja i dowcip. W Molierowskiej roli nie przypadkiem obsadzono młodzieńca urodziwego, sprytnego i być
może zdradzającego już swą bezczelność, nieco
jeszcze zamaskowaną urokiem młodości. Można
sobie jednak wyobrazić rozczarowanie dawnych
nauczycieli, którzy oglądali po latach występy tego
Leandra na scenie życia publicznego. Na zakończenie warto wspomnieć, że dwaj potomkowie księcia
Adama (wnuk i prawnuk) obdarzeni zostali imieniem
tej Molierowskiej postaci.

Patryk Kencki – doktor nauk humanistycznych. Adiunkt
w Instytucie Sztuki Polskiej Akademii Nauk i sekretarz redakcji
„Pamiętnika Teatralnego”. Adiunkt na Wydziale Aktorskim
Akademii Teatralnej im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie.
Sekretarz Polskiego Towarzystwa Historyków Teatru.
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IMPRINT’2011

Metropolis

W imieniu Jury II Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. Tadeusza Kulisiewicza
w Warszawie chciałbym podziękować za zaproszenie, które jest wyróżnieniem i zaszczytem. Jurorzy
wnieśli do procesu wyłaniania laureatów doświadczenia z praktyki kuratorskiej, akademickiej i artystycznej. Ocena kolegów artystów jest niezmiennie trudnym zadaniem, i dlatego potraktowaliśmy
tę misję bardzo poważnie. Porównawcza ocena
prac, różniących się wymiarami, techniką, intencją
i wizualnym językiem, może budzić wątpliwości, ale
bardzo pomogła nam formuła tego Triennale, pozwalająca artystom nadesłać do pięciu prac. Dzięki
temu powstała „platforma” umożliwiająca przedstawienie bądź to kilku powiązanych pojedynczych

prac, bądź prac wieloczęściowych, w których idea
wyraża się poprzez kilka jej elementów, na przykład
w formie dyptyku. Należało także wziąć pod uwagę
temat Metropolis, i nie mieliśmy wątpliwości, że sposób jego interpretacji powinien być jednym z czynników determinujących nasz wybór.
Deborah Wye, obecnie emerytowana kurator grafiki
w Museum of Modern Art w Nowym Jorku napisała:
„Niezwykłość grafiki jako formy sztuki polega na tym,
że gdy się ją omawia, prawie zawsze wspomina się
o technice i procesie”1. Tak z pewnością było w naszym przypadku. Technika i proces otwierają przed
widzem możliwości wniknięcia w sposób myślenia
artysty i zrozumienia, jak ewoluowała jego praca.
Ale pomimo znaczenia techniki i procesu, są one

I Nag rod a, K r z ysz tof S z yman ow ic z , Engram III , lin o r y t , 10 0 x14 0 c m, 2 010

K r z ysz tof S z y manow ic z , Engram II , l i n o r y t , 10 0 x 140 c m , 2 010
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środkiem, a nie celem. Według mnie istotne są następujące kwestie: w jaki sposób technika i proces
służą wyrażeniu intencji artysty oraz czy uzupełniają
i wzbogacają ideę? Ponadto, w związku z doświadczeniem odbioru dzieła sztuki, czy obraz utkwił
w pamięci; czy wdrukował się w pamięć widza i czy
jest syntezą idei, techniki i wykonania?
Co do procedury, musieliśmy najpierw zawęzić zakres wyboru do prac, wykonanych przez około 40
artystów, aby móc je porównać. Dano nam tyle czasu, ile było konieczne, i stopniowo, w wyniku głosowań jawnych, do kolejnych etapów selekcji trafiały
prace wybrane przez wszystkich jurorów. Następnie,
po raz kolejny głosując jawnie, zmniejszyliśmy liczbę
wyselekcjonowanych artystów do 20. Omawialiśmy
ich prace po kolei, opierając oceny na trzech kryteriach: podejście artysty do tematu Triennale, jakość
techniki i jej adekwatność do przesłania i ostatecznego wyrazu dzieła. Panuje opinia, że oglądanie
dzieł sztuki jest procesem subiektywnym, ale jak się
okazało, byliśmy zgodni w ocenach w trakcie zbliżania się do finalnego werdyktu.
Kiedy omawialiśmy mocne strony nominowanych
artystów, okazało się, że niektóre prace uzyskały
jednomyślne poparcie i spośród nich wybraliśmy
laureatów. Prace te odzwierciedlają naturę całego
przedsięwzięcia, zarówno międzynarodowy charakter IMPRINT – laureaci pochodzą z Japonii, Węgier,
Austrii i Polski, jak wykorzystanie technik tradycyjnych obok cyfrowych, a wybór pracy video świadczy o tym, że grafika sięga poza statyczny obraz na
papierze. (Aby przyznać tę nagrodę, zdecydowaliśmy się zwiększyć liczbę nagród i przyznać cztery
zamiast trzech, na co pozwala regulamin Triennale).

I I Na g ro d a , Ar p á d Da ra d i cs, Fo rever Love , d r u k cy f row y, 7 0 x 10 0 cm, 2 009

I I I Na g ro d a , Ha r u ko C h o, B -cushion #31 , p i ezo g ra f i a , 7 0 x 10 0 c m, 2 009

1
D. Wye, Thinking Print: Books to
Billboards 1980-95, New York 1996,

s. 36.
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I V Na g ro d a , Ste fa n i e Holler, Gra y Area 2 ,
v i d e o, 2’ 18 ’ ’ ( p ę t l a)

Laureat pierwszej nagrody, Krzysztof Szymanowicz,
został wybrany jednogłośnie za dwa imponujące linoryty. Prace te wydają się przenosić temat Metropolis do sfery indywidualnej, i przedstawiać miejski
krajobraz poprzez wiele przedmiotów i rzeczy, które
łączymy, lub konsumujemy. Architektura tych grafik
również wskazuje na miasto, ponieważ wykorzystuje sieć linii, strukturę kształtującą nasz sposób
życia jako społeczności. Prace te cechuje świetne,
mistrzowskie wykonanie; rysunek jest zarówno subtelny, jak wyrafinowany, co stanowi osiągnięcie nie
bez znaczenia, biorąc pod uwagę, że artysta używa
tak zwyczajnego materiału jak linoleum.
Laureat drugiej nagrody, Árpád Daradics, przedstawił prace diametralnie różne od linorytów Szymanowicza, zarówno pod względem obrazowania,
jak i procesu. Jego druki cyfrowe, których punktem wyjścia są stare fotografie, to w istocie cyfrowe kolaże. Jednak artysta nie próbował ukrywać
nawarstwienia czasu i technologii, elementy rysowane pochodzą bowiem wyraźnie z innej epoki niż
zdjęcia, przez co zaczynamy odczuwać, jak w miarę
upływu czasu zmieniają się znaczenia. Z prac tych
emanuje silna melancholia, uczucie towarzyszące
próbie połączenia przeszłości z teraźniejszością
i ukrytym między nimi traumatycznym przeżyciom,
które wychodzą na jaw.
Grafika to zawsze połączenie tuszu i papieru. Dla
wielu artystów papier jest neutralnym podłożem,
funkcjonując jako materiał, na którym powstaje odbitka, jedak w pracach niektórych artystów papier
odgrywa rolę bardzo aktywnego składnika. Przykładem takiego podejścia jest grafika Haruko Cho,
która otrzymała trzecią nagrodę za obrazy drukowane cyfrowo na pofałdowanej powierzchni papieru czerpanego.

Wśród prac nadesłanych na Triennale było wiele
filmów video i jako jury byliśmy gotowi oceniać te
prace w kategoriach języka grafiki oraz odzwierciedlić to w naszych nagrodach. Video Stefanie
Holler przedstawiające ruchome schody zrobiło
na nas wrażenie ostrością wyrazu graficznego. Zapętlony obraz, kadr schodów przesuwających się
nieustannie ku górze, wydaje się metaforą współczesnego miasta, które cechuje ciągły ruch, a jego
puls wyznaczają technologia i inżynieria. Wyraźnie
odnosząc się do Metropolis Fritza Langa, artystka
rzuciła interesujące wyzwanie w zakresie ustalania
granic grafiki – które jury pragnęło poprzeć, przyznając nagrodę.

Do konkursu Triennale zgłosiło się bardzo wielu
artystów z Polski, cieszyło nas więc, że mogliśmy
przyznać dwie dodatkowe nagrody przeznaczone
specjalnie dla polskich twórców. Nagroda Fundacji „Stypendia i Nagrody im. Tadeusza Kulisiewicza”
przypadła Krzysztofowi Ćwiertniewskiemu za cykl
wielkoformatowych wydruków, przedstawiających
fasady przerywane regularnie oknami. Wydawało się, że oddają podskórny niepokój, który może
być odczuwany w środowisku miejskim, poczucie zagubienia jednostki w tłumie. Te obrazy dziesiątek niemal identycznych okienek, często wraz
z urządzeniami klimatyzacyjnymi, przedstawiają
walkę mieszkańców o przetrwanie i oddech w no-

Nagrod a Fu n d a c j i i m . T. Ku l i s i ewi c za , K r z ys z tof Ć wi e r t n i ews k i , Metropolis 2 , d r u k cy f row y, 10 0 x 140 c m , 2 01 1

woczesnej metropolii. Nagroda Specjalna Fundacji
im. Mariusza Kazany została przyznana Marcinowi
Białasowi za zestaw pięknych rycin, które nawiązują
zarówno do rysunków architektonicznych, jak i szkicowników rzeźbiarza. Jego odbitki przypomniały
o związkach grafiki i rysunku oraz są dobitnym przykładem tego, jak tradycyjna technika może służyć
prezentacji współczesnych idei – jeśli w ogóle potrzeba kolejnych tego dowodów.
W imieniu jury chciałbym podziękować prof. Agnieszce Cieślińskiej-Kaweckiej, kurator Triennale IMPRINT,
i prof. Piotrowi Smolnickiemu, dziekanowi Wydziału Grafiki, za ich życzliwość i gościnność oraz sprawienie, że pełnienie naszej roli przyniosło nam wiele satysfakcji. Kieruję również słowa podziękowania
za pomoc do wszystkich studentów i pracowników
Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Chciałbym
wreszcie podziękować wszystkim członkom jury za
pracę i za przyjemność przewodniczenia tak świetnemu gronu ekspertów.
Na g ro d a Fu n d acji im. Mar iusza Ka zany, Marc in Biał as, Pomięd z y , intagl io, 69 x 9 8 c m, 2 010

Prof. Paul Coldwell, przewodniczący
międzynarodowego jury
Przełożył Piotr Szymor

Na g ro d a Ma r s załka Wojewód z t wa Ma zowiec kiego, A nna S adowska, Miejski nieby t I , druk cy f row y, 8 0 x 12 1 c m , 2 01 1
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Autor zdjęć prac graficznych Sylwester Puchała

Zofia Jabłonowska-Ratajska
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Tę wystawę można potraktować jako przegląd wybranych
wątków polskiego malarstwa – lub raczej jego kolejną
weryfikację, w nowej, autorskiej konfiguracji. W Salonie
Akademii i Galerii aTAK obrazy Józefa Czapskiego wiszą
blisko Tadeusza Brzozowskiego i Mariana Czapli, Jacek
Sienicki obok Wojciecha Zubali, Stefan Gierowski sąsiaduje
z Krzysztofem Wachowiakiem, Stażewski z Nowosielskim,
Jan Dobkowski z Antonim Fałatem. Oprócz nich wiele
jeszcze sławnych nazwisk i zaskakujących sąsiedztw.

Układanka
To dwie odsłony wystawy Przenikania, pomyślanej
jako spotkanie wyrazistych osobowości malarskich
kilku pokoleń. Zawartość wystawy oparta została na
wyborze Janusza Jaremowicza, wyselekcjonowana
z grupy artystów przedstawionych w książce Galeria
sensów, zawierającej jego teksty. Zamysł Jaremowicza wyznacza sposób patrzenia i odczytywania tych
dzieł poprzez postawę, wartości, a zatem najgłębszy
sens tworzenia i towarzyszącą mu artystyczną konsekwencję. Można tu zacytować Benedetto Croce
z jego pochwałą intuicji: „[T]o, co pojedyncze, bije
rytmem życia całości, a ta całość jest w życiu tego,
co pojedyncze; każda prawdziwa artystyczna reprezentacja jest uniwersum w swej formie indywidualnej, a jej forma jest jak uniwersum”1.
Wystawa stanowi wobec pracy Jaremowicza nową
jakość, ma w pewien sposób zespolić wszystkich
pokazanych artystów, ma także pozwolić na twórcze „przenikania” różnorodnych sensów, ich łączenie – a zatem poszerzenie perspektywy poznawczej, poprzez otwarcie pól dialogu. Porządek
wystawy został zbudowany na grupowaniu i łączeniu obrazów według pewnych idei i malarskich
tradycji, takich jak: symbolizm, unizm, kolor jako
naczelna zasada, związki natury i kultury, znaczenie tekstu w malarstwie. Zwłaszcza rozważania na
temat kontynuacji unizmu – z włączeniem weń
Gierowskiego, Tarasina, Opałki i Tarasewicza, wydają się inspirujące.

Ar tu r Nac ht-S ambo r sk i, Mar twa na tura , ol ej , pł ótno, 81x 6 5 c m ,
ok . 1 974. W ł asność rod ziny, depoz y t w M uzeum Na ro d ow y m
w Poznaniu. Fot . Adam C i e ś l a ws k i

1
B. Croce, La poesia (1936), cyt. za:
G. Baroni, L’epoca di Croce e del
Futurismo, w: Studia della critica
letteraria in Italia, a cura di Giorgio

Baroni, Torino 1997, s. 448.
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He nr yk Staż ewski , Relief , ole j, p ły ta p il śni owa, 36x 36 cm, 1 96 4.
Ko lekcja Bog d an a Ja ku b owski eg o. Fot . Prot Ja r n u szkiew icz

Malarstwo spychane na dalszy plan przez instalacje, działania, nowe media, przez wielu uznawane
za nieadekwatne, zachowawcze wobec płynnej
i zmiennej rzeczywistości, ponownie zdaje egzamin
właśnie poprzez dystans do owej rzeczywistości,
przez to, że się w nią bezpośrednio nie angażuje,
wychodzi poza realność, istnieje w sposób niepowtarzalny tylko w obszarze płótna. To pozwala formułować komunikaty trwalsze niż publicystyczne
tu i teraz. Ten poziom filozoficznej abstrakcji wciąż
pozostaje trudny do zrealizowania tam, gdzie materialnie bądź obrazowo czerpie się wprost z rzeczywistości.
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Tad eu sz B r zozowski , Kraszuarka , ole j, p ł ótn o, 1 52x 103 cm, 1 983. Ko lekcja Kr z ysz tofa Mu si ała . Fo t . Ag a ta i Era zm Cio ł kow ie
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Jó ze f Cza p ski, Au théâtre , olej, płót no, 73 x 1 16 c m, 1 9 58. Kol ekc ja Bogdana Jak ubowskie g o. Fo t . Pro t Ja r n u s z k i ewi c z

Spotykają się więc mistrzowie i postawy. Czy będzie
to głęboka afirmacja świata w dziele Józefa Czapskiego, czy potęga czasu, prowadzenie własnego
życia dzień po dniu z wnikliwą uwagą, aż do końca, który zamyka dzieło u Romana Opałki, czy odmiany koloryzmu u Artura Nachta-Samborskiego
i Tadeusza Dominika, mistyczny, świetlny dźwięk
wybrzmiewający w obrazach Stefana Gierowskiego, poszukiwanie zasady, spójności i sedna rzeczy
u idealisty Henryka Stażewskiego. Niezwykłe napięcie, jakie towarzyszy ikonom Jerzego Nowosielskiego, nie da się przekazać w inny, pozamalarski
sposób, bo to malarstwo, od pierwszego uderzenia
pędzla przenosi w zupełnie nowy wymiar. Pulsująca
materialność obrazów Tadeusza Brzozowskiego nasycona jest znaczeniem, które odbieramy niezależnie od czasu powstania obrazów jako czyste emocje, prawdziwe, autentyczne, przeżyte. Jan Tarasin
prowadzi swoje rejestry znaków, zapisując ulotność
w muzycznym porządku. Pojedynczy, osobny człowiek w płótnach Jacka Sienickiego, figura ludzka
u Lebensteina, dramatyczny, dotykający najbardziej bolesnej materii dramatu Jacek Sempoliński,
to niezmiennie przejmujący zapis ludzkiej kondycji.
Znienacka pojawia się zaskakująco piękny obraz
z 1958 roku, samotnej kobiety w teatrze, Józefa
Czapskiego. W tym wyborze odnajdujemy także filozoficzne traktaty grającego symbolami Zbigniewa
Makowskiego, jest niepokojąca „nasycona pustka”
w obrazie Romana Opałki z 1964 roku – który już
wtedy zdaje się badać samą strukturę farby.

Ja n Le b e n ste i n , Figure no 122 , o l e j , p łó t n o, 2 0 0 x 7 0 c m , 1961 .
Ko l e kc ja O l g i i Wo j c i e c h a Fi b a k ów. Fo t . Pro t Ja r n u s z k i ewi c z
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Wszyscy oni spotykają się z młodszymi kolegami
– między innymi z Janem Dobkowskim, Stanisławem Bajem, Zbysławem Markiem Maciejewskim,
Leonem Tarasewiczem, Antonim Fałatem, Wojciechem Zubalą, Marianem Czaplą. Dialog – ciąg
dialogów trwa.
Jedne z pokazanych na wystawie obrazów są mi
bliższe, inne mniej – nasuwa się jednak przy tej okazji refleksja o tym, jak bardzo malarstwo wyprzedziło
swoją epokę, jak daleko poszło w swoich poszukiwaniach, nie tylko formalnych, znacznie wcześniej
niż działo się to w innych mediach. Wcześnie osiągnęło pewną granicę, za którą w pewnym sensie
kończą się nowe rozwiązania, a zaczyna skupienie
na malarskiej autorefleksji. To, co najważniejsze,
pozostaje jednak wciąż niezmienne: siła intuicji,
prawda emocji, budowanie z luźnych malarskich
elementów jednolitego systemu.
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Zb i g n i ew Ma kows k i , Kołowrót [ 3. c zę ś ć t r y pt y k u] , a k r y l , d e s ka , 7 0 x 100 cm, 1 976.
Ko l e kc ja Za c h ę t y Na ro d owe j Ga l e r i i Sz tu k i

Wystawa Przenikania, 8 grudnia 2011 – 20 stycznia
2012 roku, Warszawa, Salon Akademii i Galeria aTAK.
Autorką koncepcji wystawy jest Magdalena Sołtys.

Zofia Jabłonowska-Ratajska – historyk i krytyk
sztuki, kuratorka, autorka filmów dokumentalnych.
Publikuje m.in. w „ARTeonie”, „EXICIE”, „Obiegu”.

Należy
zaopiekować
się widzem
Aspiracje
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Rozmowa Magdaleny Butkiewicz
z Waldemarem Raźniakiem

Magdalena Butkiewicz: Przyglądając się Twojej
biografii zauważyłam, że zajmujesz się
aktorstwem, reżyserią, tłumaczeniami,
zarządzaniem kulturą...
Waldemar Raźniak: Wszystkie moje dotychczasowe
doświadczenia składają się jednak na bycie
reżyserem. Wpływają one na wybór tematów,
na konstruowany na scenie świat. Aktorstwo
obudziło we mnie świadomość muzyczną,
uruchomiło myślenie o ciele i ruchu. W wyborze
literatury istotną rolę odgrywa miejsce mojego
urodzenia, czyli Rosja. Studiowanie zarządzania było z kolei ćwiczeniem racjonalnego
myślenia, otworzyło przede mną perspektywę
odbiorcy – konsumenta. Widz jest dla mnie
bardzo ważny. To jest też rzecz, której nauczyłem
się od Krystyny Jandy… Należy zaopiekować
się widzem, zadbać, by chciał przyjść do
teatru i już od wejścia czuł, że uczestniczy
w jakimś niecodziennym wydarzeniu.
MB: W jakiej mierze wykształcenie aktorskie
pomaga Ci w pracy z aktorem?
WR: Na początku było to utrudnienie. Jako aktor
miałem świadomość, że reżyser może ograniczać jego wolność, dlatego starałem się raczej
uwalniać aktorów, czyli reżyserowałem przy
minimalnej ingerencji w ich twórczy proces.

Z drugiej strony aktor, by czuć się bezpiecznie,
potrzebuje godnego zaufania partnera, który
wie, czego chce. Uświadomiłem to sobie na
drugim roku reżyserii. Nawet wybitni aktorzy
potrzebują tak zwanego trzeciego oka, choćby
właśnie jako partnera do rozmowy. To spowodowało, że w ogóle odważyłem się zaproponować
Krystynie Jandzie współpracę. W trakcie pracy
nad Wassą Żeleznową Gorkiego czułem, że
się ze mną komunikowała. Natomiast nigdy
bym nie powiedział, że wykreowałem jej rolę.
MB: Debiutant na profesjonalnej scenie, który
pracuje z wybitną aktorką… Czy ta okoliczność
dawała Ci poczucie bezpieczeństwa, czy raczej
paraliżowała?
WR: Raczej czułem duże bezpieczeństwo. Dlatego,
że przed reżyserem w teatrze Krystyny Jandy
są postawione jasne zadania. To teatr, który
ma stałą widownię, dlatego też i zadania są
konkretne, a sposób weryfikacji bezwzględny...
Wassa miała być zrealizowana w konwencji
realizmu psychologicznego. Ta praca była dla
mnie właściwie jak studia podyplomowe.
MB: Wspomniałeś o weryfikacji tej pracy? Miałeś
na myśli recenzentów, których
opinie były zresztą skrajne…
WR: Nie, dla mnie weryfikacją były: publiczność
z jednej strony, a z drugiej – w tym przypadku –
– Krystyna Janda. Fascynuje mnie efektywność
jej pracy, tempo, spontaniczna pomysłowość,
a jednocześnie żelazna precyzja. Jestem teraz
jej asystentem w Akademii Teatralnej, gdzie
prowadzi ze studentami Wydziału Aktorskiego
Warsztat Mistrzowski. Weryfikacją jest to, czy
uda Ci się doskoczyć do przez nią zawieszonej
poprzeczki – a jest ona zawieszona wysoko.
MB: W jednej z rozmów z Tobą przeczytałam,
że jesteś podejrzliwy wobec trendów współczesnego teatru... To było trzy lata temu. Coś się
zmieniło?

WR: Wydaje mi się, że to, co jest współczesnym
teatrem, bardzo się zmienia. Więc pewnie ta
wypowiedź nie ma zastosowania. Natomiast
tak, jest we mnie głęboka podejrzliwość wobec
występujących w teatrze zjawisk: estetyki
klubowej, średniozamożnego mieszczańskiego stylu lub miejskiego życia pokolenia
dorabiających się trzydziestolatków. Współczesny teatr się zmienia... Jest w nim miejsce
zarówno dla Iwana Wyrypajewa, jak i Jana
Fabre’a. Szanuję tych reżyserów, którzy mają
odwagę tworzyć swój autonomiczny świat.
MB: Reżyseria jest dla Ciebie formą wypowiedzi
publicznej? Aktem angażowania się w sprawy
społeczne i polityczne?
WR: Doświadczenie teatru jest dla mnie
szansą na przebywanie w innej, równoległej
rzeczywistości. Teatr zaangażowany tak, ale
rozumiany jako teatr angażujący widza, a nie
jednostronna wypowiedź o na przykład lewicowym lub prawicowym zabarwieniu. Próbę
czasu wytrzymuje Shakespeare, który zawsze
jest dialektyczny. Przewodnikiem jest też dla
mnie Tarkowski – swój film Zwierciadło oparł
na własnej biografii. Wystąpiła tam jego żona,
matka, pojawił się jego dom. Po ukazaniu się filmu zaczął dostawać listy od ludzi: „Skąd pan tyle
wie o moim życiu?”. Myślę, że szczerość wobec
siebie, a nie wierność zaangażowanym ideologiom, jest kluczem do komunikacji z widzem.

Waldemar Raźniak – absolwent Wydziału Aktorskiego (specjalność
wokalno-estradowa) krakowskiej PWST (2006), Zarządzania Kulturą w UJ (2006)
oraz Wydziału Reżyserii Dramatu AT (2011). Zrealizował m.in.: Wassę Żeleznową
w Teatrze Polonia, Scenariusz dla trzech aktorów w Teatrze Miejskim w Gdyni
oraz Morfinę w Teatrze Roma. Asystent na Wydziale Aktorskim AT i wykładowca
na Wydziale Teatru Tańca PWST Kraków w Bytomiu. Laureat Universidad National
Autonoma de Mexico – nagrody-stypendium dla wyróżniającego się młodego
pedagoga.

Kochaj
publiczność
Rozmowa Magdaleny Butkiewicz
z Krystyną Jandą

Fo t . Ad a m K ło s i ń s k i

KJ: Kilka elementów. Po pierwsze, znaliśmy się

MB: Co chciałaby Pani przekazywać młodym
twórcom podczas współpracy z nimi?

KJ: Proszę mi wybaczyć, ale ja nic nie chcę im

Krystyna Janda – wybitna aktorka filmowa i teatralna.
Współzałożycielka oraz prezes Fundacji Krystyny Jandy Na Rzecz
Kultury. W ramach Fundacji prowadzi w Warszawie dwie prywatne
sceny teatralne – Teatr Polonia oraz Och-teatr.

Magdalena Butkiewicz – doktorantka w Instytucie Sztuki
Polskiej Akademii Nauk. Absolwentka Wydziału Wiedzy o Teatrze
warszawskiej Akademii Teatralnej (2010) oraz Podyplomowego
Studium Menedżerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej (2011).
Pracuje w Teatrze Współczesnym w Warszawie.
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przekazać. Wyleczyłam się z przekazywania.
Tylko wymagam i współpracuję. Traktuję ich jak
partnerów. Jestem szefową artystyczną dwóch
scen warszawskich i wzięłam odpowiedzialność
i za te miejsca, i za ludzi tu tworzących i pracujących. Nasze teatry są specjalne, nasz układ
z publicznością jest zbudowany na przyjaźni i –
– co za tym idzie – dużym marginesie zaufania:
kochaj publiczność i szanuj ją, traktuj poważnie
i miej za partnera – to moja główna dewiza.
MB: Jaką rolę powierza Pani Raźniakowi jako
swojemu asystentowi w Akademii Teatralnej?
KJ: Myślę, że Waldemar komunikuje się z młodzieżą lepiej niż ja – ma więcej cierpliwości
i znajduje język porozumienia. Tymczasem ja
najczęściej „idę na skróty”, a mój zestaw pojęć,
skojarzeń, porównań często wymaga również
przetłumaczenia. Zresztą moja funkcja to pomysł, styl, temperatura, ocena i korekta. Daję zaczyn i kierunek. Waldemar świetnie to rozumie.
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Magdalena Butkiewicz: Jakie zadania stawia Pani
przed reżyserami, których zaprasza do pracy
w swoim teatrze?
Krystyna Janda: Zapraszając, spodziewam się, że
zrobią „dobry” spektakl. „Dobry” jest tu określeniem enigmatycznym, ale z drugiej strony
precyzyjnym. Spektakl może być dobry na wiele
sposobów i tu jestem otwarta. I jeszcze jedno,
ustalam, że będzie to spektakl taki, na jaki się
umówiliśmy, jaki w danym momencie jest
potrzebny naszej Fundacji i widzom. Istnieje
jeszcze kategoria „dobry”, czyli wybitny, która
jest oczywiście poza wszelkimi warunkami, ale
to zdarza się teatrowi… jak szczęście. Niemniej,
aby powstał „tylko” spektakl poprawny, powinny zostać spełnione podstawowe warunki:
pierwsze rozmowy, ustalenia, sformułowanie
„marzeń”. Wymagam, aby na etapie projektu te
marzenia sformułować i opowiedzieć – przynajmniej mnie – jaki spektakl ma powstać. A do
tej rozmowy reżyserów trudno namówić…
MB: Debiut reżyserski w Teatrze Krystyny
Jandy, z Krystyną Jandą w roli tytułowej,
to szansa i równocześnie wyzwanie dla
młodego artysty. Co spowodowało,
że zaprosiła Pani do takiej właśnie współpracy
Waldemara Raźniaka?

od dawna, ponieważ pan Waldemar Raźniak
był związany z wcześniejszym projektem –
przygotowywanym dla naszego teatru, gdy miał
u nas pracować Andrzej Wajda. Potem praca
nad adaptacją Wassy Żeleznowej Gorkiego,
niuanse tłumaczenia, potrzebne mi wyjaśnienia
i informacje sprawiły, że zaczęliśmy ściślej
współpracować. Wykształcenie Waldemara,
jego wychowanie w Rosji i wrażliwość na
rosyjską sztukę, sposób rozumienia i emocje
z nią związane, podpowiedziały mi, że to on
będzie najlepszym reżyserem dla powstającego
projektu. Ponownie spotkaliśmy się, kiedy
robiłam Rosyjskie konfitury Ludmiły Ulickiej
dla Teatru Telewizji. Podobał mi się jego sposób
myślenia, pracy, kultura osobista i wrażliwość.
MB: Waldemar Raźniak w rozmowie ze mną
mówił, że trudno „dogonić” Krystynę Jandę,
trudno doskoczyć do zawieszonej przez
Panią poprzeczki…
KJ: Tak, myślę szybko i realizuję terminy, jakie
daje choćby telewizja, co wymaga przygotowania i tempa. Po drugie, mam duży temperament,
i twórczy, i realizacyjny (śmiech). A mówiąc
poważnie, nie wiem, czy w tej chwili jest aktor,
aktorka, która ma tak duże doświadczenie jak
ja. Proszę spojrzeć do mojego CV (śmiech) – to
daje rutynę, łatwość podejmowania decyzji
i rozwiązań. Dużo też w życiu widziałam,
grałam u wielu reżyserów. Uprawiając ten
zawód i siedząc w „sztuce” przez prawie 40 lat,
nadal uważam, że wszystko tu jest możliwe,
i jestem gotowa do każdego eksperymentu,
a przede wszystkim niekonwencjonalności.
Kilku tylko rzeczy nie znoszę – głupoty,
bylejakości, cynizmu i cwaniactwa w sztuce,
i naprawdę złego aktorstwa, bo nawet średnie
mi nie przeszkadza, byle była „sprawa”.
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O galerii
studenckiej

jako pracowni
autodydaktycznej
Michał Chojecki

Z pewnością nie ma jednego i najlepszego modelu funkcjonowania takiej instytucji, jak galeria studencka. Jednak każda ekipa, próbująca na nowo
zdefiniować GS Turbo, będzie musiała się odnieść
do dorobku pierwszej kadencji.
Funkcjonowanie Galerii Studenckiej Turbo w minionym roku akademickim 2010/11 domaga się na
pewno szerszego omówienia. Trzeba zauważyć, że
sam fakt powstania takiej instytucji w obrębie Akademii jest już swoistym przełomem w betonowej
strukturze uczelni. Więc zdecydowanie największym sukcesem, jakim Galeria może się pochwalić,
jest fakt, że po prostu powstała.
Jako opiekun naukowy tego przedsięwzięcia, podjąłem się wyzwania stworzenia galerii studenckiej
w poczuciu misji – z przekonaniem, że taka inicjatywa i takie miejsce, powinno być integralnym
i podstawowym elementem dydaktyki na uczelni
artystycznej. W moim rozumieniu, galeria studencka
powinna pełnić funkcję równoległą do innych pracowni na wydziałach – i w tym tkwi esencja tego
miejsca. Bo rzecz leży nie w pokazywaniu prac studentów – przecież robili to i robią z powodzeniem
w dziesiątkach miejsc w Warszawie, w tym również w szkole.

Tworzenie się środowiska wokół galerii studenckiej daje
wielką szansę, że po ukończeniu szkoły, student nie straci
równowagi.
Równolegle z dyskusją na temat tego, co w środku Turbo, rozwinął się bardzo ważny wątek tego,
w czym Turbo funkcjonuje, czyli nurt krytyki instytucji Akademii. Wbrew pozorom podjęcie tego tematu zyskało największy rozgłos w uczelni – galeria stała się prawdziwie niezależnym, niepokornym
i głośnym forum, na którym zaczęto podejmować
tematy problemów szkoły, dano głos studentom
i odpytywano kadrę z zaangażowania w pracę.
Działalność krytyczna Turbo udowodniła, że student nie musi być pokornym petentem w uczelni,
ale ma prawo żądać i wymagać od szkoły tego, do
czego została powołana. Co najważniejsze, wątek
krytyczny realizowany był i poprzez otwartą debatę, spotkania, dyskusje, ale również poprzez sztukę i wystawy.
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– ma zadawać pytania: co pokazywać, jak pokazywać, dlaczego pokazywać? Galeria studencka jest
warsztatem – jest pracownią, w której podejmujemy temat: co zrobić, gdy dzieło jest już skończone?
Praca w Galerii studenckiej i tworzenie jej wymaga wiele dojrzałości, ale również budowaniu tej
dojrzałości ma służyć. Porównałbym to po prostu
z pracownią starszych lat. Najistotniejszym dla mnie
elementem działalności tego miejsca jest ciągły
proces formacyjny – niejednorodność, mobilność,
plastyczność. Galeria nie ma stałej struktury, przepływ ludzi jest kadencyjny. Tak jak na całej uczelni,
studenci pojawiają się, uczą, dojrzewają i opuszczają
jej mury z przekonaniem, że wykorzystali ten czas
do zdobycia umiejętności, doświadczenia i wiedzy
by stać się samodzielnymi artystami.
Co zostaje po tych kilku miesiącach? Przede wszystkim środowisko. Galeria studencka jest katalizatorem umożliwiającym działanie. Jest ramą, którą wypełnić trzeba treścią. Ciężar pracy przenosi się na
dyskusje o sztuce, jej roli, misji i działaniu – jak definiować siebie jako osobę i środowisko za pomocą swojej sztuki? Wszelkie działania organizacyjne
wynikają ze sztuki, a nie odwrotnie. Ludzie łączą się,
bo mają podobne poglądy, a nie ten sam biznes, na
przykład dotyczący lokalu lub finansowania. Tworzy
się środowisko osób myślących w podobnych kategoriach, którym galeria pomaga zdobyć doświadczenia bez ryzyka i bez konsekwencji, jakie niesie
działalność na własny rachunek.

W grupie siła. Ale nie chodzi o jeden wspólny program wystawienniczy, lecz o umiejętność określenia się wobec swojej rzeczywistości, o definiowanie
jej wspólnym językiem. Ludzie umiejący sformułować swoje poglądy, dyskutować o nich i realizować nowe przedsięwzięcia w ramach działalności
galerii studenckiej, będą mieli po prostu łatwiej,
będą dysponować już pewnym doświadczeniem,
gdy opuszczą mury uczelni i zadadzą sobie pytanie: jak, co i z kim?
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Galeria studencka ma być miejscem i formułą, umożliwiającą
przepracowanie zagadnienia
wystawiania prac w ogóle

Dużym dorobkiem minionego roku i pierwszej ekipy prowadzącej Turbo jest stworzenie formuły,
która w jasny sposób odpowiada na pytania: jakie
powinno być miejsce galerii studenckiej na uczelni i co w takim miejscu powinno być pokazywane,
czyli jednym słowem – zdefiniowanie pojęcia galeria studencka. Program, który wykrystalizował się
w tym czasie, można próbować streścić w następujący sposób: Galeria Studencka Turbo jest przede
wszystkim miejscem uzupełniającym przestrzenie
wystawiennicze Akademii (jak np. tradycyjne korytarze i inne sale), stwarzającym szansę na pokazanie
prac wyjątkowych lub pozaprogramowych, które
nie mają szansy na realizację w innych warunkach,
dla których prezentacja w white cubie jest najlepszym i często jedynym rozwiązaniem.
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Galeria nie służy dodawaniu
prestiżu artyście, zwiększaniu
splendoru lub autoryzowaniu
jakości pokazywanych prac.
Turbo nie promuje swoją marką, ale poddaje
dyskusji i ocenie oraz stwarza szansę.

Z pewnością nie ma jednego i najlepszego modelu
funkcjonowania takiej instytucji, jak galeria studencka, z pewnością również kolejna ekipa, próbująca na
nowo zdefiniować to miejsce, będzie musiała się
odnieść do dorobku pierwszej kadencji. Głęboko
wierzę w to, że Turbo będzie się zmieniać – musi
się zmieniać, bo zmieniają się czasy, uwarunkowania, ale przede wszystkim ludzie. Studenci Akademii
zawsze byli świetnym zwierciadłem, żywo opisującym i tworzącym rzeczywistość. Jednego jestem
pewien – obserwowanie rozwoju galerii studenckiej może być ekscytujące.

Michał Chojecki – ur. 1985, artysta, krytyk, pedagog warszawskiej ASP,
podróżnik. Twórca kolonii artystycznej Odolańska 10. Współzałożyciel
Gabloty Krytyki. Publikował m.in. w „ARTeonie” i „Aspiracjach”.
Fotografie z archiwum GS Turbo
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Sied zib a or kie s tr y Sinf onia Var s o v i a, War s z aw a, u l . G r oc h o w s k a 27 2
F o t. Ma r y la Ścibor Mar chock a

Alek Hudzik
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Coś
za
coś
COMING OuT 2011
O tym, że COMING OuT nie jest łatwy,
przekonaliśmy się już nie raz, obserwując
problemy rodzimych i zagranicznych gwiazd
zmagających się z „wyjściem z szafy”. Ciężko
przyznać się do niechcianej społecznie prawdy,
do zamiany tego, co osobiste na publiczne.
Ze sztuką nie jest aż tak ciężko, jak z tradycyjnie
pojmowanym coming outem, ale na pewno
wciąż potrzebne jest jej wyjście z cienia,
by pokazać, że jest, że istnieje i ma się dobrze.
Wbrew pozorom, nie ułatwia tego Akademia
Sztuk Pięknych w Warszawie, która jeśli już
organizuje wystawy, to w swojej twierdzy
na Krakowskim Przedmieściu, gdzie nawet
dobre prezentacje młodej twórczości znikają
w jednym z pokoi na kolejnym piętrze.
Żeby temu zaradzić, stworzono COMING
OuT. W tym roku już trzeci raz studenci
z wszystkich siedmiu wydziałów pokazali,
że stać ich na „bycie pokazanym”.

W zeszłym roku Akademia Sztuk Pięknych na potrzeby wystawy COMING OuT zaanektowała terminal Lotniska Chopina w Warszawie. Świetny pomysł
był w praktyce sztuką kompromisu. Oczywiście,
obok wystawy przeszły, być może nawet zauważyły ją, dziesiątki tysięcy ludzi – co jest nieporównywalne z żadną galerią. Jednak sam sposób prezentacji odebrał nam przyjemność przyglądania
się sztuce, bo był uzależniony od silnych ograniczeń technicznych. Lotnisko to przestrzeń wysokiego ryzyka. W tym roku wybrano mniej popularne miejsce, siedzibę orkiestry Sinfonia Varsovia na
warszawskiej Pradze. Olbrzymia, jeszcze nieodnowiona, przestrzeń pozwoliła na prezentację sztuki
w szerszy sposób, dając możliwość wystawienia
prac aż 25 artystów, z których każdy mógł liczyć
na całkiem sporo miejsca.

M aja Ki t a j e w s k a , C z ł ow i e k, któ ry ro z d awa ł ś m i e r ć , h a f t c e k i n o w y, 12 6 x 13 8 c m , 2 010 , F o t. M a r t a M ie lc a r e k

Nie mogę odebrać sobie przyjemności opisania tylko tych prac, które zrobiły na mnie wrażenie. Klarowny podział na wydziały jest na wystawie bardzo
czytelny, bo prace najczęściej trójki reprezentantów
danego kierunku znajdywały się w pomieszczeniach sąsiadujących lub, jak w przypadku Wydziału
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, w jedej sali.
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Ma j a Kit a j e w s k a, Mr Bru ce Wayn e , t ec h n i k a m i es z an a,
8 0x65 cm, 2011, F o t. Mar t a Mie lc ar ek

Zaczynając od malarstwa – tu z trzech reprezentantek wyróżniła się Maja Kitajewska. Młoda artystka zaprezentowała cykl przezabawnych obrazów,
haftowanych małymi cekinami, różnokolorowymi świecidełkami. Obrazy takie jak Człowiek, który rozdawał śmierć to zabawa z popkulturą; znani filmowi twardziele – Sylvester Stallone, Mickey
Rourke, czyli ludzie, którzy w filmach zabili już pół
świata, przedstawieni zostali w dosyć klasycznej
malarskiej kompozycji. Podobnie Batman na obrazie Mr Bruce Wayne, ukryty pod postacią oświeceniowego dandysa.

A nna Rz e źnik , Ptak, ins t al ac ja, ok . 5 0 s t al o w y c h kl at ek , p t ak ,
150x210x 430 cm, 2011, F o t . M ar t a M i el c ar ek
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Ba r t o sz Sande cki, Komin , wy sok oś ć 6 m , ś r edn i c a 5 m , 2 011, F o t . M ar y l a Ś c i b o r M a r c h o c k a

Wydział Rzeźby w porównaniu do sztywnej formuły zaoferowanej na Lotnisku Chopina wspiął
się na wyżyny technicznych i aranżacyjnych możliwości. Każdy z trójki artystów rzeźbiarzy miał coś
do pokazania, każdy eksplorował wielkoformatowe instalacje. Umieszczona w ciemnym korytarzu
praca Ekran Ady Biedki to świetlisty tunel, otwierający posępną, duszną przestrzeń Sinfonii Varsovii
na nową, może nieco oniryczną, ale z pewnością
świetlną drogę. Praca ta tak dobrze komponuje
się z przestrzenią, że wydaje się jakby robiona była
właśnie na potrzeby tego miejsca i tej wystawy.
Instalacja Anny Rzeźnik to równie pokaźna realizacja. Ptak, który zdaniem Antoniego Pastwy –
promotora artystki porusza temat wolności. Ptak
w klatce, to dzieło może dosyć banalne, ale na pewno bardzo przyjemne w odbiorze. Zupełnie nieprzyjemna, ale takie jej założenie, jest praca Komin Bartosza Sandeckiego, której sens doskonale
zrozumieją ludzie, którzy choć raz spędzili kilka dni
na Górnym Śląsku. Ogromne czarne dechy tworzą zamknięty krąg – komin od podłogi do sufitu.
Przestrzeń jest ciasna, duszna, jak chodniki Śląska
i Zagłębia.
A d a B i e d k a , E kra n , f olia , dr e w no, 288x290 c m, 2011,
F o t . M a r yl a Ś c i b o r M a r c hoc k a

D o r o t a Pa wi ł o w s k a , R y sio Snajper , dr u k c yfr o w y, p igme nt o w y,
10 0 x 7 0 c m , 2 011
D o r o t a Pa wi ł o w s k a , Kocia koły s k a , dr u k c yfr o w y, p igme nt o w y,
10 0 x 7 0 c m , 2 011

A g n i e s z k a Z a l e w s k a , TWI NS – me b le do og ródków kawi a rni a nych,
wi z ua l i z a c j a – z e s t a w dla dw óc h osób, 2010–2011

St a n za ch o w ania z r ok u 2009 pr z ed r oz p oc z ęc i em p r ac kon s er w at or s k i c h : Bur dy giel ,
Ta d eusz K a nt or – kos tium do sztu k i S . I . W i t k i e w i c z a Wariat i zakonnica , t e c h n i k a
m iesza n a , guma, s t al, sznur ki, r z em i en i e, 17 8 x 5 6 x 3 6 c m , 19 6 9 ,
F o t. Ro ma n St asiuk , Anna Tomko w s k a
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Konserwacja zabytków, również kulejąca na poprzednim COMING OuCIE, tym razem brylowała.
Trójka artystów, konserwująca kolejno obraz tablicowy, instalację i fotografię, rzeczywiście dokonała
coming outu, pokazując szerokie spektrum realizacji, nie ograniczając się tylko do tradycyjnych i dawnych przedmiotów, które trzeba odnowić.
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Na Wydziale Grafiki piątkę w moim dzienniku stawiam tylko Dorocie Pawiłowskiej. Cykl okładek do
książek Kurta Vonneguta to bardzo odważne projekty, można im zarzucić, że trochę zbyt „młodzieżowe” i „cool”, ale Kocią kołyskę w oprawie Pawiłowskiej przeczytałbym chętnie.

Również absolwenci Wydziału Architektury Wnętrz
nie mogli narzekać na brak przestrzeni do ekspozycji. Projekty mebli ogrodowych Agnieszki Zalewskiej
rok temu zaprezentowane zostałyby prawdopodobnie na reprodukcjach nic nie mówiących o zaprojektowanym przedmiocie. Tym razem kontakt z pracą
mógł mieć każdy, a w wypadku designu jest to warunek sine qua non. Model Muzeum Warszawskiej
Pragi Dominiki Woźnickiej, dzięki przeniesieniu go
w całości do przestrzeni budynku, pozwalał na bardzo sensualne odbieranie projektu artystki, działał
i robił wrażenie.

A n n a To m k o w s k a , p e ł n a r e k o n s t r uk c j a : Bur dy giel , Ta d e usz K a n t o r, – k os tiu m do sztu k i
S . I . W i t k i e wi c z a Wariat i zakonnica , t e c h n i k a m i e sz a n a , g u m a , s t a l, sznu r k i, r z e mie nie ,
17 8 x 5 6 x 3 6 c m , 2 011 ; o b i e k t w yp o ż y c z o ny z M u z e u m S z t uk i w Ł o dzi,
F o t . Ro m a n St a si uk , A n n a To m k o w s k a

Na koniec Wydział Sztuki Mediów i Scenografii, a ściślej – fenomenalna Marta Kopyt. Bomba
w górę! Sztuczny koń biegnie! Czyli sztuczny koń
na służewieckim torze bijący rekord szybkości na
dystansie 100 metrów. Wszystko profesjonalne, od
dżokeja po zakłady loteryjne, tylko koń z tworzywa.
Zabawna, ale i bardzo dobrze organizacyjnie przygotowana praca, która demaskuje zwyczaje trochę
już zakurzonych wyścigów konnych na Służewcu.
W budynku Sinfonii Varsovii zobaczyliśmy film oraz
przedmioty towarzyszące temu wydarzeniu, ulotki,
koszulkę jeźdźca – klasyczny, ale skuteczny sposób
prezentacji.

M ar t a Ko p yt , B o m b a w g ó rę ! S z t u c z ny ko ń b i e g n i e !, 2 011, F o t . M a r t a M i e l c a r e k
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Coś za coś, taki wniosek płynie z wystawy COMING
OuT. Najlepsze dyplomy ASP w Warszawie 2011. Na
wystawę przyszły tłumy, to fakt. Były to jednak tłumy znajomych, ludzi „ze świata” Akademii, sztuki,
a raczej niewielu przypadkowych ludzi, którzy mogliby uczestniczyć w prawdziwym coming oucie.
W zamian dostaliśmy dobrze przygotowaną wystawę, która poświęcona była artystom, a nie regulacjom bezpieczeństwa ruchu lotniczego. Rok temu
tysiące ludzi zobaczyło wystawę, która niekoniecznie była reprezentatywna dla Akademii. W tym roku
ASP zaprezentowała swój najlepszy owoc, pytanie
tylko, kto w przeciągu dziesięciu listopadowo-grudniowych dni wybrał się na wciąż remontowaną
Pragę, by ten owoc zobaczyć. Z tym dylematem organizacyjnym trzeba będzie się mierzyć też w kolejnych latach, i oby z roku na rok wystawa była coraz
lepszą symfonią jakości z popularnością.

Alek Hudzik – ur. 1989. Krytyk, felietonista w magazynach:
„Arteon”, „Hiro”, „Artpunkt”, redaktor w czasopiśmie „Exklusiv”.

U cz es tn icy wy s t awy COMI NG Ou T 2 011, F o t . M ar y l a Ś c i bor Mar c h oc k a

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w ramach XII Mię
dzynarodowego Festiwalu i Kursu Muzycznego Od Chopina do Góreckiego — Źródła
i inspiracje odbył się koncert zatytułowany
„Chopin, awangarda i jazz”, na którym wy-

LIPIEC
2011

4 lipca

stąpili: Andrzej Dutkiewicz, Michał Kornacki,

Jury XVIII edycji konkursu Grafika Warszaw-

Seo Kyeung-Yeon, Su Yeon-Son – fortepian,

ska w składzie: dr Anna Żakiewicz-Machow-

Robert Morawski

ska, Maria Krawczyk, prof. Piotr Smolnicki,

nquart — wiolonczela, Stanisław Skoczyński

prof. Rafał Strent, prof. Stanisław Wieczorek,

– perkusja oraz PAWLIK JAZZ TRIO w skła-

— fortepian, Alicja Bla

prof. Zbigniew Kamieński przyznało nagro-

dzie Włodzimierz Pawlik, Cezary Konrad,

dy za najlepsze grafiki czerwca 2011 roku.

Paweł Pańta. Artyści wykonali utwory m.in.

I Nagrodę otrzymała Żaneta Antosik, stu-

Chopina i Serockiego.

dentka Wydziału Sztuki Politechniki Radomskiej za pracę Bunkier VII, druk cyfrowy.
Pozostałe nagrody: II Nagroda – Zofia Klajs,

27 lipca – 12 sierpnia

studentka Wydziału Grafiki ASP za pracę bez

W Salonie Akademii zaprezentowano wy-

tytułu, technika mieszana. Nagrodę III –

stawę „ o historii, pamięci, o powrotach do

Krzysztof Ćwiertniewski, student Wydziału

dzieciństwa, a także o niejednoznaczności

Grafiki ASP za pracę Piony 2 z cyklu Piony,

wakacyjnych zdarzeń” zatytułowaną Fala

22 czerwca – 8 sierpnia

druk cyfrowy. Nagrodę Dziekana Wydziału

letnich upałów. Na ekspozycję złożyły się

W Muzeum Woli, miała miejsce prezentacja

Grafiki ASP w Warszawie oraz Nagrodę ar-

prace: Pawła Mysery, Jana Mioduszewskie-

cyklu wystaw prac pedagogów i studentów

tinfo.pl. – portalu rynku sztuki przyznano

go, Marcina Chomickiego i Łukasza Koseli.

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od

Michałowi Drabikowi za animację Bizne-

22 czerwca do 20 lipca prezentowane były

swoman.
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dwie ekspozycje: Papiery z jedwabiu i Światowid.

Aspiracje

kalendarium

26 lipca

Na wystawie Papiery z jedwabiu dr Anna

15 lipca – 30 września

Dorota Potocka zaprezentowała konserwa-

Na bulwarze pomiędzy mostem Świętokrzy-

cję prac prof. krakowskiej Akademii Sztuk

skim a Średnicowym, w Parku Rzeźby nad

Pięknych, Grzegorza Bieniasa, stworzonych

Wisłą, swoje prace zaprezentowali studen-

na unikatowym papierze z jedwabiu. Objęty

ci ASP w Warszawie: Norbert Delman Urzą-

ochroną patentową papier jedwabny, zbu-

dzenie do słuchania Wisły, Olga Micińska

dowany zgodnie z nazwą z włókien jedwa-

Warkocz, Alicja Raczkowska Leżak, Jan Kar-

biu, stworzony przez polskich wynalazców:

gul – rzeźby z piaskowca. Patrycja Świerz

Annę Potocką, Marzannę Marcinkowską,

namalowała na betonowych schodach plan

Henryka Gonerę jest całkowitą nowością na

domu w skali 1:1 wraz z wycieraczką i przed-

28 lipca – 15 sierpnia

światowym rynku wyrobów papierniczych.

sionkiem. Brunon Althamer i Diana Grabow-

W galerii Klatka w Warszawie na wystawie

Wystawa Światowid autorstwa dr Anny Klo-

ska autorzy projektu Kurioza nad Wisłą za-

Między czernią a bielą zaprezentowano pra-

nowskiej to cykl czterech obrazów olejnych,

prezentowali grupę rzeźb zbudowanych

ce Krzysztofa Ćwiertniewskiego, studenta

połączonych w prostopadłościan, nawiązu-

z odpadów: m.in. faceta z wrednym ryłem

Wydziału Grafiki ASP.

jący kształtem do prasłowiańskiego tote-

i domkiem dla Barbie, medytujących dre-

micznego słupa. Obrazy przedstawiają wi-

siarzy, dziewczynę z brodą w czerwonej

zerunki czterech twarzy skierowanych, jak

sukience. Pomysł został zrealizowany przez

28 lipca – 4 września

w pierwowzorze, w cztery strony świata.

Stowarzyszenie Edukacji i Postępu STEP.

W galerii Klimy Bocheńskiej, na wystawie

Od 27 lipca do 8 sierpnia zaprezentowano

Kurator: Klara Kopcińska.

Nasi Młodsi Bracia zaprezentowano prace

dwie kolejne ekspozycje studentów V roku

m.in. Teresy Pągowskiej, Leona Tarasewicza,

Wydziału Grafiki warszawskiej ASP: Katarzy-

Teresy i Mieczysława Wasilewskich oraz

ny Mardeusz-Karpińskiej Faktury cienia oraz

Ryszarda Woźniaka. Wystawa w programie

Mariusza Lipskiego Rysunek. Katarzyna Mar-

Warszawskiego Festiwalu Sztuki Ground Art.

deusz-Karpińska przedstawiła cykl rysunków
wykonanych tradycyjnymi technikami (węgiel, ołówek, farba akrylowa, kreda, kredka
pastelowa) dużych rozmiarów (wysokość 2,7
m., szerokość od 2,2 do 2,7 m.) oraz zestawienie szkiców, będących wstępnym etapem
dla tworzenia prac wielkoformatowych. Mariusz Lipski zaprezentował wybrane prace
powstałe w ostatnich 12 miesiącach w pracowni profesora Jacka Staszewskiego.

26 sierpnia – 4 września
Odbył się Warszawski Festiwal Sztuki Ground
Art, zorganizowany przez Okręg Warszawski
Związku Polskich Artystów Plastyków i Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie, przy

Aspiracje

72

SIERPIEŃ
2011
2 – 14 sierpnia

18 sierpnia – 5 września

organizacyjnym wsparciu Polsko-Japońskiej

5 sierpnia

W Salonie Akademii zaprezentowano wy-

Wyższej Szkoły Technik Komputerowych.

W „Kurierze Galicyjskim” zamieszczono wy-

stawę prac Jarosława Modzelewskiego

Udział wzięło 30 warszawskich galerii (pry-

powiedź prof. Joanny Czernichowskiej

i Pawła Susida Na kolorowo o różnych spra-

watnych i publicznych). Każda z nich na

z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł

wach. 27 sierpnia odbyło się spotkanie

wernisażu pokazała po jednym dziele arty-

Sztuki ASP, dotyczącą stanu prac konserwa-

z twórcami P. Susidem i J. Modzelewskim.

stów, z twórczością których można było

torskich w katedrze ormiańskiej we Lwowie:

Wydarzenie w programie Warszawskiego

zapoznać się w poszczególnych już gale-

„Prawie zakończony jest piąty etap prac,

Festiwalu Sztuki Ground Art.

riach w trakcie trwania Festiwalu. W sumie

które prowadzimy od 2007 roku. W tej chwi-

zaprezentowano 104 artystów. Warszawski

li pracujemy przy dekoracji ściennej na łuku,

Festiwal Sztuki jako wydarzenie kulturalne

łączącym nawę z narteksem. Oprócz typo-

został objęty patronatem Prezydencji Polski

wych technicznych prac konserwatorskich

w Radzie EU.

ta akurat dekoracja wiąże się także z frag-

Wystawy, które odbyły się w ramach Festi-

mentami rekonstrukcji malowideł Jana Hen-

walu:

ryka Rosena, które uległy kompletnemu

29 sierpnia – 7 września w galerii Schody:

zniszczeniu. Ta rekonstrukcja jest wykony-

MIECZYSŁAW WASILEWSKI plakat.

wana zarówno na podstawie tych resztek

29 sierpnia – 17 września w galerii Piotra

zachowanych w oryginale, jak i na podsta-

Nowickiego: Teresa Pągowska – malarstwo.

wie zdjęć archiwalnych. Nie jest to więc

26 sierpnia – 24 września w Galerii Stefan

wymysł konserwatorów. Możemy przypusz-

Szydłowski: WOJCIECH FANGOR – malar-

czać, że tak pierwotnie wyglądało to malo-

stwo.

widło, że tak było wykonane przez twórcę”.

30 sierpnia w Galerii M2 miało miejsce spo-

W Galerii 3678 Domu Artysty Plastyka na

tkanie z artystą współpracującym z galerią

wystawie e2 – e4 zaprezentowano prace

Igorem Przybylskim.

malarskie i video autorstwa Tomasza Pilikow-

5 sierpnia – 11 września

skiego, studenta Wydziału Malarstwa ASP.

W Galerii Sztuki Współczesnej BWA w Katowicach na wystawie Z kolekcji Dzieł Sztuki

19 sierpnia

30 sierpnia

Bożeny Kowalskiej zaprezentowano m.in.

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

3 sierpnia

prace: Ryszarda Winiarskiego i Wojciecha

nego Fryderyka Chopina, odbył się koncert

nego Fryderyka Chopina odbył się koncert

Na Dziedzińcu Dziekanki, w ramach 11. Festi

Fangora.

pianistów japońskich wieńczący 63. Letni

pianistów japońskich wieńczący 64. Letni

walu Letnie Wieczory Muzyczne — Dzie

Kurs Interpretacji dla studentów Uniwersy

Kurs Interpretacji dla Grupy POLJA.

kanka 2011, odbył się koncert zespołu Fan-

tetu SOAI w Osace.

tango Quintet w składzie: Paweł Janas

10 sierpnia

– akordeon, Mateusz Konopelski – skrzypce,

Na Dziedzińcu Dziekanki, w ramach 11. Festi

Maciej Kopczyński – gitara, Piotr Kopczyń

walu Letnie Wieczory Muzyczne — Dzie

24 sierpnia

ski – fortepian, Wojciech Zeman – kontra-

kanka 2011, odbył się koncert zatytułowany

Na Dziedzińcu Dziekanki, w ramach 11. Festi

bas. Muzycy wykonali utwory A. Piazzolli

Piano & Accordion. Marek Bracha (forte

walu Letnie Wieczory Muzyczne — Dzie

i I. Zalewskiego.

pian) oraz Maciej Frąckiewicz (akordeon)

kanka 2011, odbył się koncert zatytułowany

wykonali kompozycje m.in. Saint-Saënsa,

Krzysztof Komeda in memoriam. Paweł

Sibeliusa, Francka.

Gusnar (saksofony), Tomasz Filipczak (for

3 – 28 sierpnia

tepian) oraz Piotr Rodowicz (kontrabas)

W Państwowym Muzeum Etnograficznym

wykonali utwory Krzysztofa Komedy we

w Warszawie na wystawie Miłosz. Tutejszy

własnym opracowaniu.

zaprezentowano fotografie Wojciecha Prażmowskiego. Ekspozycja była efektem półtorarocznej podróży do kilkudziesięciu

24 sierpnia – 1 września

miast, jaką odbył fotograf tropem poety

W Galerii Grafiki i Plakatu s.c. N. Rozwadow-

w związku z obchodami roku Czesława

ska, A. Stroka zaprezentowano wystawę Jan,

Miłosza. Na fotografiach sam Miłosz jest

Piotr, Stanisław Młodożeniec. Wystawa

nieobecny, ale widoczne są miejsca z nim

w programie Warszawskiego Festiwalu Sztu-

związane: Wilno i jego okolice oraz Suwalsz-

ki Ground Art.

czyzna. Zdjęcia stanowią zapis podróży,
jakie Miłosz odbywał z Wilna do Suwałk.
Obok fotografii na wystawie zaprezentowano obiekty zwane przez artystę quasi-rzeźbami i zdjęcie, które artysta kupił w wileńskim antykwariacie.

7 września – 2 października
W ramach 10. Międzynarodowego Festiwalu Tańca Współczesnego Ciało/Umysł w Teatrze Collegium Nobilium Akademii Teatral-

12 – 26 września

nej w Warszawie odbyły się:

W Galerii DAP miała miejsce wystawa prac

17 – 18 września – otwarte warsztaty ta-

Ryszarda Sekuły Czarne jest czarne. Werni-

neczne z Januszem Subiczem;

saż odbył się 16 września.

19 – 21 września – Międzynarodowa Konferencja Naukowa Dziedzictwo Piny Bausch,

WRZESIEŃ
2011

inspiracje, odwołania, testament. Oddzia-

12 września – 2 października

16 września – 28 paźdz.

ływanie Tanztheater Wuppertal Piny Bausch

Wystawę Franciszek Masiak (1906–1993) –

W BWA – Galeria Sanocka zaprezentowano

na współczesny teatr, taniec, film, myśl

rzeźba zaprezentowano w Domu Kultury

wystawę Jana Mioduszewskiego Przedmio-

krytyczną;

Śródmieście w Warszawie.

ty, meble, obrazy.

20 września – pokaz filmów dokumental-

12 – 19 września

19 – 23 września

nych Anne Linsel Pina Bausch, Tanztraüme.

W holu kina Alternatywa miała miejsce wy-

W Akademii Teatralnej w Warszawie odbyły

i spotkanie z autorką;

stawa DEBIUTY ROKU – Akademia Sztuk

się egzaminy wstępne na Wydział Reżyserii.

29 września – spektakl Doll house; chore-

Pięknych w Warszawie. Na wystawie swoje

Przyjęto 6 osób.

ografia i wykonanie Karol Tymiński.

prace zaprezentowali: Joanna Chudy,

19 września – spektakl Lutz Förster, Portrait
of a dancer;

Krzysztof Ćwiertniewski, Agnieszka Lucyna

21 września

9 – 30 września

taryan, Anna Nowicka, Karolina Sosnowska,

W Akademii Teatralnej w Warszawie odbyły

Na kieleckim Placu Artystów zaprezentowa-

Na ogólnopolskiej wystawie Najlepsze Dy-

Magdalena Sykulska, Anna Tomczyńska,

się egzaminy wstępne (drugi termin) na stu-

no najnowszą realizację malarską Leona

plomy Projektowe Akademii Sztuk Pięknych

Szymon Tomsia, Arkadiusz Wiedeński, Alek-

dia magisterskie (II st.) Wydziału Wiedzy

Tarasewicza.

2011 zaprezentowano prace 28 dyploman-

sandra Wrońska, Maja Zembrzuska oraz

o Teatrze. Zostało przyjętych 9 osób

tów z siedmiu polskich wyższych uczelni

Agnieszka Ziobro.
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Jaźwińska, Katarzyna Kryńska, Vahram Mkhi-

2 września – 15 października

„Ekspozycja ujawnia wszechstronne możli-

z Gdańska, Krakowa, Łodzi, Warszawy, Wro-

wości twórcze czternaściorga fotografików.

W Galerii Grafiki i Plakatu s.c., Nina Roz-

cławia, Katowic oraz Uniwersytetu Arty-

Poza pasją fotografowania łączy ich – jak

W Galerii aTAK zaprezentowano wystawę

wadowska, Andrzej Stroka w Warszawie

stycznego z Poznania). Pośród nagrodzo-

napisała dr Iwona Luba w tekście Niuanse

malarstwa Stanisława Baja Wszystko płynie.

zaprezentowano wystawę Tadeusz Domi-

nych znaleźli się studenci ASP w Warszawie.

pamięci w katalogu wystawy – miejsce,

Na wystawę złożył się cykl 23 prac stworzo-

nik – 60-lecie pracy twórczej. Wystawa

Robert Pludra otrzymał nagrodę Ministra

w którym pozyskiwali wiedzę, osiągali doj-

nych na przestrzeni ostatnich kilku lat, część

w programie Warszawskiego Festiwalu

Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyróż-

rzałość jako świadomi swych pasji i umie-

z nich była prezentowana po raz pierwszy.

Sztuki Ground Art.

nienie honorowe przyznano Agnieszce

jętności artyści, czyli Akademia Sztuk Pięk-

Wystawie towarzyszył katalog z tekstami

Bałdydze. Wystawa miała miejsce w galerii

nych w Warszawie”.

Magdaleny Sołtys i Wiesława Myśliwskiego,

22 września – 26 listopada

ze wstępem Krzysztofa Musiała.

Rondo Sztuki, ASP w Katowicach.

3 września – 2 października
13 września – 13 paźdz.

W galerii BWA w Gorzowie Wielkopolskim
zaprezentowano wystawę Adam Myjak –

12 – 20 września

W Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi od-

23 września – 4 października

rzeźba.

W Salonie Akademii zaprezentowano wy-

była się wystawa malarstwa Jacka Sempo-

W Salonie Akademii zaprezentowano wy-

stawę Adam Styka – malarstwo. Wernisaż

lińskiego Ręka Farbiarza.

stawę malarstwa Wiesława Szamborskiego

połączony był z prezentacją albumu wyda-

Wszystko się zmieniło. Wernisaż połączony

4 – 8 września

nego przez Akademię Sztuk Pięknych

był z prezentacją albumu Wiesław Szam-

W ramach Festiwalu „Bałtycki Dom” odbył

w Warszawie.

15 – 21 września

się w Petersburgu Festiwal Przedstawień

W Bibliotece Głównej ASP dr Danuta Stępień

Studenckich 21st Century Theatre. Wzięli

zaprezentowała swoje prace na wystawie

w nim udział studenci z Petersburga, Mo-

Wokół problemu kopii malarskiej. 21 wrze-

skwy i innych miast Rosji oraz Wilna, Rygi,

śnia odbyło się spotkanie z autorką prac.

Monachium, Malmö, Krakowa i Warszawy.
Akademię Teatralną w Warszawie reprezentowało przedstawienie Laboratory of Journey w reżyserii studentki III roku Wydziału
Reżyserii AT Kamili Michalak. W trakcie festiwalu prowadzone były przez reżyserów:
Luca Percevala, Vladasa Bagonasa i Jarosława Kiliana (dziekan Wydziału Reżyserii AT)
warsztaty dla studentów. Dr Jarosław Kilian
przeprowadził warsztat dla studentów reżyserii Ghost In Hamlet – Duch w Hamlecie
„…It Harows me with fear and Wonder...”.

borski – malarstwo.

Aspiracje

artystycznych (Akademii Sztuk Pięknych

3 – 15 września

24 września – 4 paździenika

3 – 10 października

W Galerii Klimy Bocheńskiej na wystawie

W Radomsku odbył się Różewicz Open

Dyplomy 2011 – pracownia Leona Tarase-

Festiwal, na którym pokazano m.in.: realiza-

wicza i Pawła Susida swoje prace zaprezen-

cje Stanisława Różewicza do utworów Ta-

towali tegoroczni absolwenci: Radosław

deusza Różewicza, premierę Kartoteki przy-

Jastrzębski, Justyna Kisielewicz, Aleksandra

gotowaną przez Teatr Dzieci Zagłębia im.

Kowalczyk, Grzegorz Kozera, Elżbieta Król

Jana Dormana z Będzina w reż. Michała

i Zuzanna Ziółkowska.

Kusztala, spektakl Teatru im. Stefana Jaracza
z Łodzi Stara kobieta wysiaduje w reż. Mar-

5 – 30 października

ka Fiedora, filmy dokumentalne Poeta eme-

W galerii Promocyjnej w Warszawie zapre-

29 września

ritus i Różewicz w teatrze w reżyserii An-

zentowano wystawę Tomasz Milanowski

Jury XVIII edycji konkursu Grafika Warszaw-

drzeja Sapiji, akcję artystyczną Jakuba

– malarstwo.

ska w składzie: dr Anna Żakiewicz-Machow-

Lesińskiego Wiersze z obrazów. Został też

ska, Maria Krawczyk, prof. Piotr Smolnicki,

rozstrzygnięty III Ogólnopolski Konkurs Po-

prof. Rafał Strent, prof. Stanisław Wieczorek,

etycki im. Janusza Różewicza. Dyrektorem

6 października

prof. Zbigniew Kamieński przyznało nagro-

artystycznym festiwalu jest prof. Barbara

W Teatrze Collegium Nobilium Akademii

dy za najlepsze grafiki lipca 2011. I Nagrodę

Osterloff, prorektor Akademii Teatralnej

Teatralnej im. A. Zelwerowicza w Warszawie

w Warszawie.

odbyła się uroczysta inauguracja roku aka-

otrzymał Mariusz A. Dański za pracę Do góry
i w dół z cyklu „Opowieść klasyka”, druk
cyfrowy. Pozostałe nagrody otrzymali: Ma-

Ukazały się dwa zeszyty nowego pisma

cyjny Stanisław August Poniatowski – pro-

4 października

tektor teatru wygłosił Józef Hen.

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

Z okazji inauguracji roku akademickiego

nego Fryderyka Chopina odbyła się inaugu-

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał

racja roku akademickiego 2011/2012.

ordery i odznaczenia 27 zasłużonym peda-

Wykład inauguracyjny pt. Mistyka melodii

gogom i pracownikom Akademii Teatralnej.

— między chorałem gregoriańskim a Cho

Aktu dekoracji w imieniu Prezydenta doko-

pinem wygłosił ks. dr Bernard Sawicki OSB,

nał Doradca Prezydenta Rzeczypospolitej

studentów ASP w Warszawie „Pracownia

opat tyniecki. W części artystycznej znala-

Polskiej prof. Tomasz Nałęcz.

30 września

Struktur Mentalnych” pod redakcją Kuby

zła się kompozycja fortepianowa Eunho

Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Na-

Jury XVIII edycji konkursu Grafika Warszaw-

Marii Mazurkiewicza i Łukasza Izerta.

Chang zatytułowana The Unification of the

rodowego Jacka Zdrojewskiego za cało-

Four Elements.

kształt dorobku odebrała prof. Anna Kuli-

riusz Lipski, za pracę z cyklu „Konwersje”,
druk cyfrowy, kolografia. – II Nagroda, Martyna Ściborza za pracę Underground (typtyk),
sitodruk – III Nagroda, Magdalena Boffito za
pracę Rentgenografy I, technika mieszana
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– Nagroda Rektora ASP w Warszawie.

Aspiracje

PAŹDZIERNIK
2011

demickiego 2011/2012. Wykład inaugura-

ska przyznało nagrody za najlepsze grafiki
sierpnia 2011. I Nagroda – Mariusz A. Dański

gowska-Korzeniewska.

za pracę Tajemnica jest w błękicie, z cyklu

1 października

5 października

„Opowieść klasyka”, druk cyfrowy. Pozosta-

Senat Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

łe nagrody otrzymali: II Nagroda – Krzysztof

podjął decyzję o utworzeniu z dniem 1 paź-

nego Fryderyka Chopina, z cyklu „Środa na

6 – 28 października

Ćwiertniewski, student ASP, za pracę Piony

dziernika 2011 r. nowego wydziału pod na-

Okólniku“ odbył się koncert zatytułowany

W Galerii 2.0 zaprezentowano multipro-

3 z cyklu „Piony”, druk cyfrowy, III Nagroda

zwą „Wydział Zarządzania Kulturą Wizualną”,

Skarby współczesnej kameralistyki forte-

jekcję video Zuzanny Janin All that Music.

– Magdalena Boffito za pracę Rentgenogra-

który prowadzić będzie studia pierwszego

pianowej, na którym Urszula Kryger (mez

Na sześciu ekranach widzowie mogli oglą-

fy II, technika mieszana. Nagroda Rektora

stopnia na kierunku Historia Sztuki ze spe-

zos op ran), Jadwiga Rappé (alt), Alina

dać sześciu nastoletnich muzyków, samot-

ASP w Warszawie przypadła Oldze Warabi-

cjalizacją Kultura Miejsca oraz przejmie do-

Mleczko (saksofony), Stanisław Skoczyński

nych w swoich pokojach grających na

dzie za pracę Influzja, animacja.

tychczasowe zadania dydaktyczne Między-

(perkusja) oraz Jarosław Malanowicz (or-

różnych instrumentach. All that Music jest

wydziałowej Katedry Historii i Teorii Sztuki

gany) wykonali kompozycje m.in. Sielic-

jedną z nowszych prac video artystki, do-

oraz Studium Pedagogicznego wraz ze

kiego, Bargielskiego, Czyża, Moryty i Lu-

tychczas pokazywaną jedynie w poznań-

Studiami Podyplomowymi. Międzywydzia-

tosławskiego.

skim Arsenale (2009) w Temporary Gallery w Kolonii (2009) i Centrum Sztuki Łaźnia,

łowa Katedra Historii i Teorii Sztuki oraz
Studium Pedagogiczne został przekształ-

W ramach projektu ANIMO DE/PL w Kwi-

cone w jednostki organizacyjne Wydziału

dzyniu studenci IV roku Wydziału Sztuki

Zarządzania Kulturą Wizualną. Studia na

Lalkarskiej Akademii Teatralnej zaprezento-

kierunku Historia Sztuki rozpoczną się

wali Nic się nie da zrobić na podstawie Cze-

w roku akademickim 2012/2013.

kając na Godota Samuela Becketta.

3 października
W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina odbył się koncert
poświęcony pamięci Profesora Macieja Paderewskiego w pierwszą rocznicę śmierci.
Koncert poprzedziło spotkanie wspomnie
niowe w sali im. Henryka Melcera, któremu
towarzyszyła wystawa w foyer.

Gdańsk (2010).

Podczas uroczystości ślubowanie złożyli
i dyplomy doktora otrzymali:

7 – 21 października

- z Wydziału Grafiki: dr Paula Jaszczyk –

W Salonie Akademii zaprezentowano wy-

promotor prof. Jacek Dyrzyński, dr Luiza

stawę Władysław Winiecki. Wielki Wodewil.

Kwiatkowska – promotor prof. Mieczysław

Władysław Winiecki (1941-2008), absolwent

Wasilewski, dr Katarzyna Stanny – promotor

Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,

prof. Janusz Fogler, dr Marianna Stuhr –

gdzie w 1977 podjął pracę pedagogiczną.

8 października – 8 listopada

Wydziale Grafiki. Uprawiał grafikę (głównie

W Centrum Artystycznym Sztukarnia w War-

ski – promotor prof. Roman Pietrzak, dr Bo-

litografia) i malarstwo. Wystawa w progra-

szawie na wystawie Rezerwat Paradoksu

7 października

ris Schwencke – promotor prof. Janusz

mie 2. Międzynarodowego Triennale Sztuk

swoje prace zaprezentowali Stanisław Ga-

W Auli Akademii Sztuk Pięknych w Warsza-

Pastwa;

Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie

jewski i Dawid Widzyk – studenci Wydziału

wie odbyła się uroczysta inauguracja roku

- z Wydziału Architektury Wnętrz: dr Jerzy

IMPRINT’2011.

Grafiki ASP.

akademickiego 2011/2012.

Bogusławski – promotor prof. Przemysław

W uroczystości udział wzięli goście hono-

Krajewski;

rowi: Jego Eminencja ks. kardynał Józef

- z Wydziału Konserwacji i Restauracji Dzieł

9 października

Glemp, Monika Smoleń – wiceminister Kul-

Sztuki: dr Eliza Buszko – promotor prof. dr

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

tury i Dziedzictwa Narodowego, senator

Joanna Szpor,

nego Fryderyka Chopina odbył się koncert

prof. Marek Rocki – przewodniczący Pań-

- z Wydziału Wzornictwa: dr Daniel Zieliński

zatytułowany Dla miłośników i dla znaw-

stwowej Komisji Akredytacyjnej, a także

– promotor prof. Jerzy Porębski;

ców, na którym Aleksandra Gajecka-Anto-

przedstawiciele władz warszawskich uczel-

- z Wydziału Sztuki Mediów i Scenografii: dr

siewicz oraz Hanna Balcerzak wykonały na

ni, rektorzy lub prorektorzy. W gronie gości

Joanna Hrk – promotor dr hab. Magdalena

klawesynie kompozycje m.in. W.Fr. Bacha,

znaleźli się również: prof. Alojzy Nowak –

Raszewska, dr Janusz Kapusta – promotor

C.Ph. E. Bacha, J.Ch. Fr. Bacha, J.Ch. Bacha,

dziekan Wydziału Zarządzania Uniwersytetu

prof. Janusz Fogler, dr Ewa Kochańska-Go-

M. Sawy.

Warszawskiego, rektor Kościoła Akademic-

łoś – promotor adi.II st. Małgorzata Garda,

kiego św. Anny ksiądz Jacek Siekierski oraz

dr Piotr Kopik – promotor adi.II st. Włodzi-

prof. Piotr Stępień z Instytutu Genetyki i Bio-

mierz Szymański, dr Agnieszka Katarzyna

12 października

technologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Kozyra – promotor prof. Grzegorz Kowalski,

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodo-

dr Elżbieta Monika Małkowska – promotor

nego Fryderyka Chopina, z cyklu „Środa na

wego reprezentowali: prof. Wiktor Jędrzejec

dr hab. Elżbieta Banecka, dr Paweł Susid –

Okólniku“ odbył się koncert zatytułowany

– dyrektor Departamentu Szkolnictwa Arty-

promotor prof. Leon Tarasewicz.

Portret kompozytora — Zbigniew Bagiński.

stycznego i Edukacji Kulturalnej, naczelnik

Stopień naukowy doktora habilitowanego

Utwory kameralne kompozytora wykonali:

Wioletta Laszczka i Grażyna Kamińska oraz

sztuki nadano: dr Pawłowi Bołtrykowi na

Kwartet Wilanów (Tadeusz Gadzina, Paweł

Maksymilian Celeda – radca Ministra Kultu-

podstawie uchwały Rady Wydziału Malar-

Łosakiewicz, Ryszard Duź, Marian Wasiółka),

ry i Dziedzictwa Narodowego.

stwa oraz dr Andrzejowi Kalinie na podsta-

Robert Nalewajka (flet), Bogusław Kraski

Przedstawiciele zaprzyjaźnionych z uczelnią

wie uchwały Rady Wydziału Grafiki.

(klarnet), Andrzej Wróbel (wiolonczela), Elż

instytucji i firm:

Uroczystość uświetnił Chór Akademii Sztuk

bieta Gajewska (flet), Michał Kornacki (for

Grażyna Węclewska – dyrektor Władzy

Pięknych w Warszawie pod kierunkiem Pana

tepian), Agnieszka Kaćma (flet), Aleksander

Wdrażającej Programy Europejskie i jej

Patryka Lehmana.

Gabryś (kontrabas), Artur Pachlewski (klar

współpracownicy, Małgorzata Naimska

net), Andrzej Gębski (skrzypce), Julia Samoj-

7 października – 30 list.

ło (fortepian), Jerzy Matysiak (klarnet) oraz

Katarzyna Wróblewska – dyrektor Banku

7 października

W Galerii Biura Wystaw Artystycznych

Paweł Janas (akordeon).

PKO SA i jej współpracownicy, Krzysztof

Na Solcu w galerii 1500m2 zaprezentowa-

w Jeleniej Górze, miała miejsce pierwsza

Kosmala – dyrektor Sinfonia Varsovia, dr

no wystawę plakatu Raus. Wystawa była

odsłona wystawy Zmiana medium. Pra-

Maria Kurpik – dyrektor Muzeum Plakatu,

swojego rodzaju przeglądem prac projek-

cownia Kowalskiego. Zaprezentowano na

13 października

dr Adam Czyżewski – dyrektor Państwo-

tantów młodego pokolenia: Jana Estrady-

niej dorobek słynnej „kowalni”, a więc pra-

W gmachu głównym ASP w Warszawie

wego Muzeum Etnograficznego, Magda-

-Osmyckiego, Doroty Pawiłowskiej, Łuka-

ce absolwentów pracowni prof. Grzegorza

odbyła się konferencja zorganizowana

lena Grzelecka – dyrektor Domu Zjazdów

sza Walendziuka, Ewy Moskvy, Małgorzaty

Kowalskiego na warszawskiej ASP: Jacka

przez Narodowe Centrum Kultury i Instytut

i Konferencji Polskiej Akademii Nauk, Jan

Gurowskiej, Daniela Baczewskiego, Pawła

Adamasa, Pawła Althamera, Michała Dud-

Badania Przestrzeni Publicznej. Na konfe-

Gagacki – dyrektor Centrum Rzeźby Pol-

Wypycha, Łukasza Sawickiego, Pauliny Rek,

ka, Katarzyny Górnej, Cezarego Koczwar-

rencji zaprezentowano wyniki ogólnopol-

skiej w Orońsku, Jacek Maślankiewicz –

Olka Znosko, Stanisława Gajewskiego, Ro-

skiego, Łukasza Koseli, Katarzyny Kozyry,

skich badań nad stanem polskiej kultury,

prezes Zarządu Okręgu Warszawskiego

berta Mendla, Jacka Walesiaka, Dominika

Moniki Zielińskiej, Jacka Malinowskiego,

zebranych w publikacjach Kultura miejska

ZPAP, Jakub Papierski – wiceprezes Za-

Robaka, Mateusza Machalskiego. Głównym

Jacka Markiewicza, Anny Molskiej, Małgo-

w Polsce z perspektywy interdyscyplinar-

rządu Banku PKO BP, Janusz Sobieszczań-

założeniem było zebranie plakatów które

rzaty Niedzielko, Jędrzeja Niestrója, Anny

nych badań jakościowych oraz Stan i zróż-

ski – Przewodniczący Krajowej Sekcji

zostały wcześniej wykorzystane i prezen-

Senkary, Piotra Wysockiego i Artura Żmi-

nicowanie kultury wsi i małych miast

Nauki NZSS Solidarność, prof. Andrzej

tują skrajnie różne style wystawiających.

jewskiego. Wystawie towarzyszył panel

w Polsce. Kanon i rozproszenie.

Śliwowski – kierownik pierwszej w Polsce

Takie zestawienie pozwoliło na konfronta-

dyskusyjny z udziałem prof. Grzegorza

kliniki medycyny rodzinnej, kawaler me-

cję dominujących tendencji we współcze-

Kowalskiego pt. Kowalnia. Zmiana medium.

dalu Gloria Medicinae 2010.

snym projektowniu. Po wernisażu odbyło

Panel poprowadził Karol Sienkiewicz. Ku-

Sponsorzy nagród i stypendiów dla studen-

się afterparty w klubie 1500 pod nazwą ASP

ratorzy wystawy – Anna Senkara i Cezary

tów i absolwentów ASP w Warszawie: poseł

początek roku.

Koczwarski.

– dyrektor Biura Kultury m.st. Warszawy,

Ewa Tomaszewska, Grzegorz Kowalik i Wojciech Rutkowski.

Aspiracje

Od 2001 profesor w pracowni litografii na
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promotor dr hab. Błażej Ostoja Lniski;
- z Wydziału Rzeźby: dr Mieczysław Kozłow-

Program IMPRINT’2011:
14 października

19 października – 7 list.

– w Auli ASP w Warszawie sesja inauguru-

W Cafe Kulturalna Paweł Łyjak zaprezento-

jąca 2. Międzynarodowe Triennale Sztuk

wał swoje prace na wystawie JaWyJak –

Graficznych im. T. Kulisiewicza w Warszawie

bezwzględne poszukiwanie. Artysta próbu-

IMPRINT’2011 – Graficzne Metropolis,

je „przedstawić zdeformowane refleksy

– w galerii Spokojna 15 miała miejsce wy-

uczuć oraz współczesną traumę, wewnętrz-

stawa Laureaci IMPRINT’2008,

ny świat rozterek człowieka zagubionego

– w Auli ASP zaprezentowano wystawę

w rzeczywistości, nie pojmującego już zna-

Miasto zorzy polarnej – grafika kanadyjska

czenia autorytetu, funkcjonującego w zgieł-

z Edmonton,

ku pusto brzmiących haseł, jakimi mogą być

– w Salonie Akademii na wystawie Włady-

obecnie nawet: miłość, zaufanie, bezpieczeństwo, rodzina”.

sław Winiecki – Wielki Wodewil miała miejsce prezentacja książki autorstwa Magdaleny Piotrowskiej i Błażeja Ostoji Lniskiego,

W ramach cyklu „Galeria jednego dzieła”

15 października

w kościele Duszpasterstwa Środowisk Twór-

20 października

Uroczyste otwarcie wystawy METROPOLIS

czych Św. Andrzeja Apostoła i św. Brata

Jury XVIII edycji konkursu Grafika Warszaw-

IMPRINT’2011 i wręczenie nagród odbyło

Alberta zaprezentowano wystawę rzeźby

ska w składzie: dr Anna Żakiewicz-Machow-

się w Arkadach Kubickiego na Zamku Kró-

Franciszek Masiak – Pro Memoriam.

ska, Maria Krawczyk, prof. Piotr Smolnicki,

14 października

lewskim w Warszawie. Na wystawie zapre-

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

zentowane zostały prace wykonane w tra-

nego Fryderyka Chopina odbył się gościnny

dycyjnych technikach graficznych, jak

17 października

dy za najlepsze grafiki września 2011 roku.

koncert studentów Hochschule für Musik

i zrealizowanych w nowoczesnych tech-

Na Wydziale Grafiki odbył się wernisaż wy-

I Nagroda – Zofia Klajs, tegoroczna absol-

und Theater w Hamburgu. Ricarda Schmer

nologiach.

stawy Dyplomy Licencjackie 2011 Pracowni

wentka ASP za pracę 8, technika mieszana,

nr 6. Swoje prace zaprezentowali studenci

II Nagroda – Ewa Walawska za pracę Bez
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sahl, Międzynarodowego Konkursu Stein

Aspiracje

16 – 30 października

prof. Rafał Strent, prof. Stanisław Wieczorek,
prof. Zbigniew Kamieński przyznało nagro-

waya w Hamburgu 2011, oraz François-

16 października

Pracowni Grafiki Warsztatowej prof. Andrze-

tytułu, druk cyfrowy, III Nagroda – Błażej

-Xavier Poizat, laureat XIV Międzynarodo

- w Autorskiej Galerii Grafiki otwarto wysta-

ja Węcławskiego: Michał Kochański, Anna

Ostoja Lniski za pracę Figura, technika mie-

wego Konkursu Pianistycznego im. P. Czaj-

wę Akira Kurosaki „Osiem widoków Omi”,

Nejman i Marta Mroczkowska.

szana. Nagroda Rektora ASP w Warszawie

kowskiego w Moskwie 2011, wykonali

- w Galeria Oranżeria w Jabłonnej zapre-

oraz Nagroda artinfo.pl – portalu rynku sztu-

utwory fortepianowe kompozytorów ro-

zentowano wystawę Stanisław Wieczorek

ki – Krzysztof Ćwiertniewski, student Wy-

mantycznych. Koncert objął opieką arty-

– grafika.

Rutkowski.

14 października – 12 list.

18 października

działu Grafiki ASP za pracę Bierki, animacja.

W ramach 25. Ogólnopolskiego Festiwalu

styczną oraz poprowadził prof. Hubert
20 października

Teatrów Lalek w Opolu pokazana została

W Centrum Rysunku i Grafiki im. Tadeusza

praca studentów IV roku kierunku aktorskie-

20 i 21 października

Kulisiewicza w Kaliszu otwarto wystawę Śla-

go Wydziału Sztuki Lalkarskiej Akademii

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

dy czasu – Jacek Szewczyk i Mikael Kihlman.

Teatralnej w Warszawie Nic się nie da zrobić

nego Fryderyka Chopina odbyły się koncer-

na podstawie Czekając na Godota Samuela

ty zatytułowane Dzieła fortepianowe Feren-

Becketta.

ca Liszta (I i II) w 200. rocznicę urodzin

Obyła się druga edycja Międzynarodowego Triennale Sztuk Graficznych im. Tade-

21 października

usza Kulisiewicza IMPRINT’2011. Wydarze-

W Ambasadzie Republiki Węgierskiej w War-

nie zostało objęte patronatem Ministra

szawie otwarto wystawę Artyści w kolekcji

Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Prezy-

Mariusza Kazany.

denta m. st. Warszawy, Marszałka Woje-

kompozytora. Na koncertach wystąpili stu
denci, stażyści i absolwenci klasy prof. Bro

18 – 29 października

nisławy Kawalli, która objęła przygotowanie

W podziemiach kościoła ewangelicko-

wieczorów opieką artystyczną.

wództwa Mazowieckiego oraz uzyskało

8 listopada

-augsburskiego św. Trójcy zaprezentowa-

patronat Polskiej Prezydencji w Radzie Unii

W Galerii u dyplomatów Ministerstwa Spraw

no wystawę Paweł Nocuń rekonstrukcja,

Europejskiej w 2011 roku.

Zagranicznych otwarto wystawę Ryt – drze-

wystawie towarzyszyła instalacja dźwięko-

20 – 23 października

Partnerami drugiego Triennale byli: Zamek

woryt polski.

wa Roberta Nizińskiego.

Akademia Sztuk w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja), na Wydziale Sztuk Dramatycznych

Królewski w Warszawie, Departament Dy-

zrealizowała Międzynarodowy Projekt Szkół

plomacji Publicznej i Kulturalnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Dom Zjazdów

19 października

Artystycznych Artorium. W jego ramach

i Konferencji Polskiej Akademii Nauk, Autor-

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

odbył się pokaz dyplomu Panny z Wilka

ska Galeria Grafiki, Centrum Rysunku i Gra-

nego Fryderyka Chopina, z cyklu „Środa na

(w reż. Mai Komorowskiej) studentów V roku

fiki im. Tadeusza Kulisiewicza w Kaliszu,

Okólniku“ odbył się koncert pamięci Profe-

Wydziału Aktorskiego Akademii Teatralnej

Fundacja im. Mariusza Kazany.

sora Antoniego Karużasa z okazji 100. rocz-

w Warszawie.

Laureatami IMPRINT’2011 zostali: I Nagroda

nicy urodzin. Na koncercie wystąpili: Janusz

– Krzysztof Szymanowicz, II Nagroda – Ár-

Olejniczak (fortepian), Szabolcs Esztényi

pád Daradics, III Nagroda – Haruko Cho,

(fortepian), Andrzej Bauer (wiolonczela) oraz

20 października – 20 list.

IV Nagroda – Stefanie Holler. Nagrodę Fun-

Wojciech Świtała (fortepian).

Sylwester Piędziejewski zaprezentował swo-

dacji im. T. Kulisiewicza otrzymał Krzysztof

je prace na wystawie To co lubię najbardziej

Ćwiertniewski, student Wydziału Grafiki

w galerii Autograf.

warszawskiej ASP, Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego otrzymała Anna
Sadowska, Nagrodę Fundacji im. Mariusza
Kazany – Marcin Białas.

Korekta
21 października

W pierwszej części artykułu Krzysztofa Szyrszenia (“Aspiracje” lato 2011,
s. 40-45) pierwsze zdanie piątego
akapitu powinno brzmieć:

W sali im. J. Kreczmara Akademii Teatralnej
w Warszawie odbyła się premiera spektaklu
dyplomowego IV roku Wydziału Aktorskiego Merylin/Proca wg dramatów Nikolaja

24 –28 października 2011

Kolady w reżyserii Norberta Rakowskiego.

W Salonie Akademii odbyła się wystawa
kończąca trwający prawie dwa lata polsko-norweski projekt Czysta sztuka – Pure Art.

21 – 23 października

Pokazane zostały prace studentów, którzy

Przy Placu Konstytucji 2/18 miała miejsce

uczestniczyli w warsztatach zatytułowa-

27 października

wystawa prac Michała Chojeckiego Prze-

nych The Art. of Reverse Fabrication w Ber-

W Teatrze Collegium Nobilium Akademii

kleństwa i radości starych obrazów.

gen w listopadzie 2010 oraz Habitat w Dłu-

Teatralnej w Warszawie odbyła się premie-

żewie na przełomie kwietnia i maja 2011.

ra spektaklu dyplomowego IV roku Wydzia-

Aż do uzyskania niepodległości
w 1918 roku społeczną warstwą posiadającą pozostawała niemiecka
szlachta, zaś kultura łotewska przez
długi czas rozwijała się tylko jako kultura ludowa, a język łotewski uznawany był po prostu za język „miejscowego ludu”.

łu Aktorskiego Zabawa jak nigdy Williama
„W wyróżnionym nagrodą Pulitzera drama-

le Teatralnej im. L. Solskiego odbyły się

cie Williama Saroyana, nad drewnianą ba-

XIX Warsztaty Wydziałów Aktorskich Pol-

rową podłogą unoszą się niespełnione sny.

skich Szkół Teatralnych. W konkursie „Mó-

Choć nie są w stanie uskrzydlić wszystkich,

wienie wierszem” studenci III roku Wydzia-

to ich piękno pobudza do działania także

łu Aktorskiego Akademii Teatralnej

tych, którzy stracili odwagę. Ludzi na pozór

w Warszawie zdobyli: Kinga Suchan –

zbyt zrezygnowanych, aby bronić własnej

II nagrodę, Afrodyta Weselak – III nagrodę,

sprawy, ale mimo tego stających w obronie

Aleksandra Radwan – nagrodę rektora

tych, którzy jeszcze w coś wierzą.” (Karoli-

PWST.

na Rospondek).

22 października

27 października – 15 list.

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

Na Wydziale Malarstwa, Chang Bui, student-

nego Fryderyka Chopina odbył się koncert

ka z pracowni prof. Pawła Bołtryka zapre-

zatytułowany Bohdan Wodiczko in memo-

zentowała swoje rysunki na wystawie Szki-

riam. Wystąpiła Polska Orkiestra Sinfonia

ce. Wernisaż odbył się 10 listopada.

Iuventus pod dyrekcją Mieczysława Nowa
kowskiego. Koncert poprzedziła projekcja

25 października

filmu Wodiczko (reż. Janusz Sijka), otwarto

Na 18. Festiwalu Teatrów Lalek SPOTKANIA

27 października – 18 list.

także przy tej okazji wystawę prac Marcina

w Toruniu studenci IV roku Wydziału Sztuki

W Galerii Test na wystawie Znak zaprezen-

Mikołajczyka Przestrzenie (malarstwo, foto

Lalkarskiej Akademii Teatralnej w Warszawie

towano znaki firm, wydarzeń i instytucji,

grafia, rysunek).

pokazali etiudę Piti Pą Tą wg Witolda Gom-

znakomitego grafika, prof. Henryka Chyliń-

browicza.

skiego

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

25 października – 12 list.

30 października

nego Fryderyka Chopina odbył się koncert

W Galerii Milano w Warszawie na wystawie

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

pod patronatem Wojewody Województwa

Sienicki o sobie zaprezentowano prace Jac-

nego Fryderyka Chopina odbył się Koncert

Mazowieckiego, Marszałka Województwa

ka Sienickiego

pod honorow ym patronatem JM Rektora

23 października

Profesora Stanisława Moryto i Jego Eksce

Mazowieckiego, Przewodniczącego Sej

lencji Ambasadora Kazachstanu Aleksieja

miku Województwa Mazowieckiego, Sta
rosty Ostrołęckiego, będący hołdem zło-

26 października

Wołkowa, poświęcony obchodom 20-lecia

żonym ks. Władysławowi Skierkowskiemu

W Sali Koncertowej Uniwersytetu Muzycz-

niepodległości Kazachstanu. Z recitalem

w 70. rocznicę śmierci etnografa kur-

nego Fryderyka Chopina, z cyklu „Środa na

fortepianowym wystąpiła Jania Aubakirova

piowszczyzny. Wykonano utwory kompo-

Okólniku“ odbył się koncert Orkiestry Dętej

— Rektor Kazachskiego Konserwatorium

zytorów polskich inspirowane pieśnią kur-

UMFC. Soliści — Piotr Kamiński (fagot)

Narodowego im. Kurmangazy w Ałmacie.

piowską oraz kurpiowskie pieśni ludowe

i Krzysztof Bednarczyk (trąbka) — wraz z or-

Artystka wykonała kompozycje m.in. Mo-

i tańce.

kiestrą poprowadzoną przez Grzegorza

zarta i Chopina.

Mielimąkę, wykonali kompozycje m.in. Czajkowskiego, Musorgskiego, Orffa.

Opracowali:
Katarzyna Fogler, Piotr Kędzierski
i Eugenia Krasińska-Kencka

Aspiracje

Saroyana w reżyserii Wiesława Komasa.

W krakowskiej Państwowej Wyższej Szko-
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21 – 24 października
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Ksawery Piwocki
Remembering My Father
In a paper delivered during the session Living Art? In
the Circle of Inspiration with Professor Ksawery Piwocki’s Works at the Ethnographical Museum in Warsaw
professor Ksawery Piwocki, the Rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw reminisces about his father,
professor Franciszek Ksawery Piwocki (1901–1974).
A long-time director of the Ethnographical Museum
and vice rector of the Academy of Fine Arts in Warsaw, in memories of his son he remained primarily an
easy-going person, a charming and witty interlocutor,
an understanding teacher, a good man, a caring father.
The author reminisces what was his father like in private life, his professional and social activities, people around him, he presents his views regarding surrounding
reality and art, also his interest in folk and unprofessional art, so unusual for the art historians. It stemmed
from the fact that contact with a particular work had
been for him a personal experience. He loved Polish
folk sculptures, and in particular the dramatic crucifieds from roadside shrines, torn with pain but also with
atmospheric conditions.

Zbigniew Taranienko
My Painting Is Iconic. A 1990 Interview with
Jerzy Nowosielski
Jerzy Nowosielski used to say that his experience with
icons was an experience of a painter who tries to find
meaning in painting, as well as his spiritual roots and
true motivations. And he came to conclusion that icon
is painting – as nothing else is. Thus his painting is icon
– even when it is a nude or landscape. Difference between a painting for a church, Orthodox or not, and
a secular one was increasingly disappearing. The artist
even claims that his so-called “secular” paintings are
more sacred than his “sacred paintings”. Their sacrum
was being born live, not conditioned by tradition constraint, born from the street, contact with the world,
dream of the world.

Bernard Łukasz Sawicki OSB
Mysticism of Melody – Between Gregorian
Chant and Chopin, inaugural lecture delivered
on 4 October 2011 at the Fryderyk Chopin
University of Music in Warsaw.
What role does melody play in mystique? It is the most
mysterious and yet pronounced component of music.
It is the purest shape of music. And the actual melody is
what moves us most in music. It leaves the most enduring mark in memory and in heart. It “sticks”, touches,
delights. We hum it – more or less consciously. It gives
identity to musical passages and then – and before –
binds them with life. It is a medium. It always comes
from the specific and definable, to imperceptibly go
above, into the untold realms – and take us along. As
really these melodies, if they live, they do so because
they touch something important in and for us: some
mystery, something we know well but may no longer
dare to admit.

Krzysztof Szyrszeń
POLAND – LATVIA. Intercultural Relations in
the sphere of Music and Theatre, Part Two
The article is based on a paper delivered at the international academic conference THE PAST FOR THE FUTURE. Contribution of the Warsaw musical Alma Mater to the European culture organized by the Fryderyk
Chopin University of Music as part of its 200th anniversary celebrations. The second part presents the post-war history of collaboration between the present-day
F. Chopin University of Music and A. Zelwerowicz Theatre Academy on one side and the Latvian Academy of
Music and Latvian Academy of Culture on the other,
dividing it into Soviet and post-Soviet periods. The author provides some historical background, investigates
the interactions between Polish and Latvian music and
theatre. Among other things, we find that it was 70
years after K. Szymanowski that Krzysztof Penderecki was honoured with the title of Honorary Professor.
Nowadays the cultural and academic exchange with
Latvia owes much to the Polish singer Jadwiga Rappé,
whose family comes from the area of Vecpils. The text
is critical of the attitude of Polish authorities towards
Latvia, especially lack of initiative despite an agreement
to co-operate in the fields of culture and education.

Bożena Kowalska
The Artist of Verified Criteria
The road of exploration and artistic changes taken by
Styka has been long and complicated. After long and
mature series of metal Stimulators the artist turned to
painting. Transformation indicating a further stage of
exploration in his work and at the same time finding
a satisfactory language of artistic expression could have
been observed since 1984 already. The need to organise, longing for harmony and rhythm, so explicit in the
early works of the artist, have slowly begun to return.
Unexpectedly, in 1990s the artist entered a different
stage. His paintings from that period are filled with disarray of minor forms. However, predilection for clarity
and geometrical order – typical of the artist’s personality – meant that this period was very short. Already in
1996 the artist began the series of paintings significantly titled The Simplest Forms which he developed over
a few further years. Since then, he has entitled his works
simply Paintings, adding only consecutive Roman numerals and the year of their creation. This stage began
in 2004 and has continued ever since, or until 2011.

Danuta Kuźnicka
On Narrative Strategies of Dance in Selected
Performances of Pina Bausch
Text of a paper delivered at the international academic conference Inheritance of Pina Bausch which
took place on 19-21 September 2011 at the Collegium
Nobilium theatre, Aleksander Zelwerowicz Academy
of Theatre in Warsaw, as part of the 10th Body/Mind
Festival of Contemporary Dance. The conference was
co-organised by the Goethe-Institut in Warsaw.
Structuring artistic realms of her performances, Bausch
abandoned attempts to build traditional narrations,
consisting of homogenous elements and based on logic of cause and effect. She made her individual idiom
of composition of diverse elements, nonetheless arranged in consistent structures and giving clear image
of the world overwhelmed with anxiety, and Man, so
often lonely, desperate, deprived of reliance on culture,
but still seeking values.

Wojciech Włodarczyk
Establishing the Painting. Art of the 1960s
Wiesław Szamborski’s works are presented against the
background of detailed analysis of the art of the 1960s.
Szamborski’s paintings are a reaction to “the visual reality of Poland”, to bland everyday life. The artist undermines the status of the painting, its conventionality.
Spatial structures of his canvases involve the context,
they assign the spectator to an ambiguous role. Here
the painting is a specific place, shaped after the ontological status of objects.
Szamborski neither makes his paintings a place of ideological choices, nor considers his canvases sufficiently explicable through the mètier of painting. He simply
concludes the facts. Violation of the work’s physical
autonomy enables him to refer to the present day, very
concrete, very Polish.
The avant-garde established as a founding point of the
contemporary clashed with a much more subversive
and inspiring concept relating to the reality and history,
and not the history of art. A retort could have been an
attempt to establish the painting anew. Szamborski’s
paintings are highly instructive in this respect.

Patryk Kencki
Le Médecin malgré lui in Piarist Collegium
Nobilium
The starting point for reflection on reception of
Molière’s farce Le Mèdecin malgrè lui in the eighteenth
century Poland is theatre bill printed during Carnival
of 1753. This print informs about staging of the abovementioned play together with Pierre Corneille’s tragedy Cinna in Collegium Nobilium run in Warsaw by
Piarists. The list of students who played particular parts
included in the print allows reflection on acting aspect
of the performance, and also complements biographies of many eighteenth century personalities. The
most interesting one seems to be Leander or Adam
Poniński, the same who later became the Marshal of
the Partition Sejm.
The article traces presence of Le Mèdecin malgrè lui
on school stages (Piarist and Jesuit colleges), magnate
ones (Nieśwież and Dukla), as well as public theatres.
The author examined Polish translations of this work,
emerging at that time (among others, by Franciszka
Urszula Radziwiłłowa and Franciszek Zabłocki). Conclusions are part of a wider debate on functioning of farce works in the eighteenth century Poland.

Michał Chojecki
On Student Gallery as an Autodidactic Studio
Summary of the first year of operation of the Student
Gallery Turbo. The greatest success is the fact that it
was established. Burden of work has been transferred
into discussion on art – how to define oneself as a person and the environment through one’s art? All organisational activities here have resulted from art. The circle
forming around the student gallery provides a chance
that after graduation students will not lose balance. In
parallel, a highly important trend has developed, a critique of the institutions of the Academy – student is entitled to request and require what the Academy was established to provide. Most importantly, the critical trend
has been implemented through an open debate, meetings, discussions, but also through art and exhibitions.
A major achievement is also establishing a definition of
the notion “student gallery” – it is primarily a place supplementing exhibition spaces, creating an opportunity
to present exceptional or extra-curricular works which
otherwise have no chance for implementation.

Translated by Maria Witkowska

Aspiracje

Zofia Jabłonowska-Ratajska
Puzzle
The exhibition Interpenetrations, which is being reviewed, may be treated as an overview of selected topics
in Polish painting – or rather its subsequent verification
in a new, auteur configuration. In the galleries Salon
Akademii and aTak paintings by Józef Czapski hang
near those by Tadeusz Brzozowski and Marian Czapla,
Jacek Sienicki is next to Wojciech Zubala, Stefan Gierowski is adjacent to Krzysztof Wachowiak, Stażewski
to Nowosielski, Jan Dobkowski to Antoni Fałat. Apart
from these, there are many more well-known names
and surprising vicinities. The exhibition order was built
on grouping and combining the paintings according to
certain ideas and painting traditions, such as symbolism, unism, colour as guiding principle, relationships
between nature and culture, meaning of the text in painting. Reflections on continuation of unism – with an
inclusion of Gierowski, Tarasin, Opałka and Tarasewicz
to it – seem especially inspiring.

Love Your Audience – Magdalena Butkiewicz’s
interview with Krystyna Janda,
an outstanding film and theatre actress, co-founder
and president of the Krystyna Janda’s Foundation for
Culture; within the framework of the Foundation she
runs two private theatres: Teatr Polonia and Och-teatr.
According to her, in theatre anything is possible; she
is ready for each experiment, and unconventionality,
above all. She hates stupidity, mediocrity, cynicism and
cunning in art, and really bad acting as even average
does not bother her, as long as “the thing” is there. Krystyna Janda’s motto is: love your audience and respect
them, treat them seriously and as a partner.

Alek Hudzik
Quid pro Quo, COMING OuT
At the exhibition of twenty-five best diploma projects
by this year’s graduates from the Academy of Fine Arts
in Warsaw the works by Maja Kitajewska from the Faculty of Painting stood out, also the large format installations by three artists from the Faculty of Sculpture
were interesting. The best project from the Faculty of
Graphic Arts was a series of covers for Kurt Vonnegut
books prepared by Dorota Pawiłowska. Three graduates from the Faculty of Conservation and Restoration
of Works of Art dazzled at the exhibition. From the
Faculty of Interior Design, an interesting project was
presented by Agnieszka Zalewska, also a model of the
Museum of Praga district in Warsaw by Dominika Woźnicka was impressive. Marta Kopyt’s project from the
Faculty of Media Art and Stage Design They Are Off!
The Artificial Horse Runs! was superb – an artificial
horse setting a world record at a hundred metres distance at Służewiec racecourse. Well-prepared exhibition, the only shortcoming was its location in distant
Praga district.
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Paul Coldwell
IMPRINT’2011 Metropolis
This is a word from the President of the international
Jury of the Kulisiewicz International Graphic Arts Triennial in Warsaw. Professor Coldwell explains the criteria
that the judges took into account, including the overall
theme of Metropolis. He says, The important questions
I would suggest are how the technique and process
serve the expression of the artist’s intention and if they
compliment and enrich the idea. As with experiencing
any artwork, is the image memorable, does it print itself on the viewer’s memory and is ther a synthesis between idea, medium and execution? He then describes
the process of selection and nomination of the prize
winners.

Spectator Should Be Taken Care Of, Magdalena
Butkiewicz’s interview with Waldemar Raźniak
– graduate of Faculty of Acting from the Ludwik Solski Academy for the Dramatic Arts (2006), Culture
Management from the Jagiellonian University (2006)
and Faculty of Theatre Dramaturgy from the Aleksander Zelwerowicz Academy of Theatre (2011); among
others, he produced: Vassa Zheleznova in Polonia
Theatre, Scenario for Three Actors in Gdynia Municipal Theatre and Morphine in Roma Theatre; assistant
at the Faculty of Acting at the Aleksander Zelwerowicz
Academy of Theatre and lecturer at the Department of
Dance Theatre at the Ludwik Solski Academy for the
Dramatic Arts in Bytom.
He sees himself primarily as a director. Spectator is very
important for him – from Krystyna Janda he learned
that the spectators should be taken care of, and it needs to be made sure that they want to visit theatre and
that from the first moment already they feel that they
participate in some unusual event. For him theatre of
involvement is such a theatre which involves spectator
rather than one presenting a unilateral statement.

Zabawa
jak
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William Saroyan
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