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Szymon Madeja
1
 

Zarządzanie festiwalem filmowym,  

na przykładzie krakowskiego festiwalu Etiuda & Anima 

1. Wstęp 

Obserwując zmieniający się świat zauważyć można przekształcenia, jakie zachodzą 

w praktyce i teorii dotyczącej zarządzania w organizacji. Pod wpływem wielu czyn-

ników, takich jak rozwój technologii czy globalizacja, zwiększają się oczekiwania spo-

łeczne i ulepszeniu ulega etyczna strona działalności gospodarczej. Jednym z istotnych 

punktów współczesnej nauki o zarządzaniu jest człowiek i wartości, które występują 

przy budowaniu organizacji. Pomimo tego, w dalszym ciągu zauważyć można pewne 

luki badawcze w teorii zarządzania, które zdaniem autora warto jest uzupełnić. W tej 

perspektywie poniższy artykuł, który opracowany został na bazie pracy magisterskiej 

autora („Wpływ przyjętego przez dyrektora (artystycznego) stylu kierowania na pracę 

organizatorów festiwalu na przykładzie Etiudy & Animy”), wydaje się być ciekawy. 

Dotyka on bowiem tematu organizacji tworzącej wydarzenia kulturalne, jakimi są festi-

wale filmowe, a jak zostanie opisane w przeglądzie literatury przedmiotu, w Polsce 

powstało mało prac, w których badacze skupiają się na tym obszarze organizacyjnym. 

Celem pracy staje się więc zgłębienie aspektów związanych z zarządzaniem festiwalami 

filmowymi, które wiodą swego rodzaju prym we współczesnym świecie i przechodzą 

swój „złoty okres”.  

Aby zrealizować postawione sobie w tej pracy cele, autor postanowił wybrać 

metodę badawczą jakościową, jaką jest studium przypadku. W jej obrębie zastosuje 

dwa rodzaje wywiadów: indywidualny wywiad pogłębiony – ten typ wywiadu prze-

prowadzony zostanie z dyrektorem artystycznym festiwalu Etiuda & Anima, Bogusła-

wem Zmudzińskim – oraz wywiad kwestionariuszowy, który przeprowadzony zostanie 

ze współpracowniczką dyrektora artystycznego, Martą Chwałek i dyrektor organizacyjną 

omawianego festiwalu, Katarzyną Surmacz. W badaniu udział wzięli wszyscy człon-

kowie organizacji pracujący nad organizacją festiwalu przez cały rok (tworzący tzw. 

trzon organizacji). Aby badanie było jak najbardziej pełne, autor dokona również analizy 

literatury przedmiotu oraz artykułów i stron internetowych powiązanych z krakowskim 

festiwalem. 

2. Zarządzanie i festiwal filmowy – próba definicji 

Nauki o zarządzaniu pozostają w ciągłej ewolucji. Ich interdyscyplinarność powo-

duje, że samo zarządzanie nie posiada jednej definicji, która zaakceptowana zostałaby 

przez wszystkich badaczy i badaczki. W wielu interpretacjach omawianego problemu 

dostrzec można jednak kilka cech wspólnych, które pomogą nam w zdefiniowaniu 

zarządzania. 

                                                                   
1 szymek.madeja@gmail.com, Instytut Kultury, Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej, Uniwersytet 

Jagielloński. 

mailto:szymek.madeja@gmail.com
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Zarządzanie stanowi pewien środek do osiągnięcia celów organizacji
2
. Jest to system 

działania i podejmowania decyzji w odniesieniu do zasobów organizacji, które umożli-

wiają dążenie do założonego planu
3
. Prawidłowe zarządzanie organizacją pozwala na 

realizację jej misji oraz na zwalczanie negatywnych czynników, które zaistnieć mogą 

w jej obrębie
4
. Współcześnie zwraca się uwagę na odpowiednie relacje i stosunki z pra-

cownikiem, który powinien być postrzegany jako istotny członek zespołu organiza-

cyjnego
5
. Istotnymi funkcjami organizacji stają się więc: planowanie; organizowanie; 

spełnianie oczekiwań otoczenia; działanie na rzecz zachowania równowagi; motywo-

wanie jednostek tworzących organizację
6
.  

Festiwal filmowy w niniejszej pracy rozumiany będzie jako wydarzenie kulturalne 

dotyczące filmu. Organizowane jest ono zwykle na zasadzie konkursu, podczas którego 

jury lub publiczność przyznaje nagrody w określonych kategoriach
7
. Festiwal filmowy 

jest pewnym aktem, który dzieje się i w pewnym momencie dziać się przestaje. 

W przypadku festiwali cyklicznych stwierdzić należy, że każda edycja danego wyda-

rzenia posiada w sobie pierwiastek wyjątkowości. Festiwale filmowe mają pewien 

jasno określony cel (celem może być np. chęć zaznajomienia publiczności z pewną 

tematyką), do którego organizatorzy dążą. Warto w tym miejscu ustosunkować się do 

relacji, jaka zachodzi pomiędzy festiwalem filmowym, festiwalem (rozumianym ogólnie) 

i wydarzeniem artystycznym, którą zobrazować można na wykresie inkluzyjnym: 

 
Rysunek 1. Relacja definicji festiwalu filmowego do definicji festiwalu oraz wydarzenia artystycznego. 

Źródło: opracowanie własne  

                                                                   
2 Kurnal J., Zarys teorii organizacji i zarządzania, Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1970. 
3 Czermiński M., Czerska B., Nogalski R., Rutka M., Organizacja i zarządzanie, Wydawnictwo Uniwersytetu 

Gdańskiego, Gdańsk 1994, s. 22-23.  
4 Gliński B., Zarządzanie strategiczne. Geneza, rozwój, priorytety, Wydawnictwo Key Text, Warszawa 1996, 

s. 37.  
5 Nickels W.G., Zrozumieć biznes, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1995, s. 328.  
6 Kostera M., Podstawy organizacji i zarządzania, wyd. Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. 
L. Koźmińskiego, Warszawa 1998, s. 17; Stoner J.A.F., Wankel Ch., Kierowanie, PWE, Warszawa 1992, 

s. 34; Gościński J., Zarys teorii sterowania ekonomicznego, PWN, Warszawa 1977, s. 64.  
7 Od scenariusza do recenzji. Inny słownik filmowy, SBP – Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.  
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Jak wynika z rysunku 1 każdy festiwal filmowy i festiwal (ogólnie) jest wydarzeniem 

artystycznym, ale nie każde wydarzenie artystyczne jest festiwalem filmowym lub 

festiwalem. 

Takie rozumienie zarządzania i festiwalu pomoże nam w dalszym wywodzie i ana-

lizie badań. 

3. Zarządzanie festiwalem filmowym 

Organizowanie festiwalu filmowego stanowi w głównej mierze odpowiedzialność 

dyrektora artystycznego i dyrektora organizacyjnego danego eventu. Jak zauważają 

autorzy „Events Management; An Introduction”, scentralizowany i hierarchiczny cha-

rakter roli lidera może zależeć od skali wydarzenia
8
. Autorzy i autorki zajmujący się 

niezwykle obszernym tematem, jakim jest zarządzanie różnego typu festiwalami 

sugerują, że wydarzenia te można postrzegać w perspektywie projektów realizowanych 

przez organizatorów. Pinto zauważa, że praca nad projektami stale ewoluuje. Projekty, 

jak pisze, rządzą się własnymi zasadami pracy i są antytezą powtórzeń w miejscu 

pracy
9
. Gray i Larson rozumieją projekt jako jednorazowy wysiłek ograniczony czasem, 

zasobami, budżetem i specyfikacjami wydajności zaprojektowanymi w celu zaspoko-

jenia potrzeb klientów (w przypadku festiwalu filmowego: widzów)
10

. Zarządzanie 

w tym przypadku to planowanie, organizowanie, prowadzenie i kontrola projektu. 

O’Tolle i Mikolatis wymieniają następujące zalety zarządzania projektami
11

: 

 jest to systematyczne podejście, które można ulepszyć przy każdym wydarzeniu 

(opis czynnika źle funkcjonującego daje możliwość jego usunięcia w przyszłości); 

 przejrzysta komunikacja organizatorów – dokumenty i instrukcje sprawiają, że 

wydarzenie jest zrozumiałe dla wszystkich pracowników; 

 w organizacji funkcjonuje wspólna terminologia, co ułatwia komunikację; 

 pozwala zdobyć informacje na temat interesariuszy; 

 zarządzanie wydarzeniem staje się oczywiste; 

 pomaga szkolić personel (zarządzanie projektami zapewnia pewne wzorce, według 

których szkolić można pracowników); 

 metodologię zastosowaną przy organizowaniu wydarzenia można przenieść do 

dowolnego nowego projektu (jest stosowana we wszystkich innych obszarach 

zarządzania); 

 jest wspólne dla wszystkich firm. 

Wydarzenia artystyczne, w tym festiwale filmowe, są projektami, ponieważ trwają 

przez pewien określony czas, mają ustalony budżet, zawierają pewien pierwiastek 

wyjątkowości (jednego wydarzenia nie można powtórzyć drugi raz w całkowicie nie-

zmienionej formie) oraz wymagają koordynacji. Posiadają więc: głównego menadżera 

(np. dyrektora artystycznego, który koordynuje funkcje specjalistyczne); określony 

budżet; cykl życia (każde wydarzenie ma określony początek i koniec. W przypadku 

                                                                   
8 Bladen C., Kennell J., Abson E., Wilde N., Events Management An introduction, Routledge, New York 

2012, s. 89. 
9 Pinto J.K., Project Management, Pearson, New Jersey 2010 
10 Gray C., Larson E., Project Management: The Managerial Process, McGraw-Hill International, Boston 
2000, s. 39. 
11 O’Toole W., Mikolaitis P., Corporate Event Project Management, John Wiley & Sons, New York 2002,  

s. 23. 
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większości festiwali filmowych zakończenie jednej fazy cyklu prowadzi do początku 

fazy następnej); określone zadania (każdy cykl festiwalu filmowego wymaga wyodręb-

nienie nowych zadań, co związane jest np. ze zmianą miejsca, w którym festiwal się 

odbywa); wielofunkcyjny charakter menadżera (menadżerowie projektów muszą po-

siadać wszechstronne umiejętności w wielu kluczowych kwestiach obszaru bizneso-

wego, aby odnieść sukces); zespoły (w przypadku festiwali filmowych zespoły bardzo 

często zmieniają się w zależności od cyklu, edycji festiwalu. Temat zespołów poru-

szany jest też przez Goldblatta
12

)
13

. Sierocki uwypukla fakt, że niezwykle ważną przy 

organizacji festiwalu jest umiejętność zarządzania czasem
14

. Festiwale filmowe trwają 

bowiem od kilku do kilkunastu dni, ale ich przygotowanie zajmuje cały rok.  

Co istotne, w przypadku festiwali filmowych wymienia się zazwyczaj dwóch głów-

nych dyrektorów wydarzenia: dyrektora artystycznego i dyrektora organizacyjnego. 

Pierwszy z wymienionych skupia się w swych działaniach na części twórczej festi-

walu, natomiast drugi z nich zajmuje się stroną organizacyjną. 

Dyrektor organizacyjny zarządza zespołem organizacyjnym (który w okresie przy-

gotowawczym jest ograniczony zazwyczaj do minimum) przez cały rok
15

. Na podstawie 

zebranej literatury wyszczególnić można kilka z kluczowych obszarów, w której fun-

kcjonuje dyrektor organizacyjny festiwalu filmowego. Są to: finanse, bezpieczeństwo 

i szacowanie potencjalnych zagrożeń, Human Resource, logistyka, aspekty prawne 

festiwali oraz zarządzanie marketingiem. Zobrazować to można w następujący sposób: 

 
Rysunek 2. Przedstawiająca kluczowe obszary, w których powinien funkcjonować dyrektor organizacyjny 

festiwalu. Opracowanie własne na podstawie: Bladen C., Kennell J., Abson E., Wilde N., Events Management 
An introduction, Routledge, New York 2012, s. 70-120; Pinto J.K., Project Management, Pearson, New 

Jersey 2010; Goldblatt J., Special Events: Event Leadership for a New World (4th edn), Chichester: John 

Wiley and Sons, 2005 

Jak wykazano na powyższej rycinie, dyrektor organizacyjny powinien mieć inter-

dyscyplinarne kompetencje, aby zarządzać festiwalem w sposób holistyczny. Festiwal 

– rozumiany jako projekt – jest przez niego nadzorowany (monitoruje poszczególne 

zdarzenia, takie jak otwarcie czy zamknięcie festiwalu) oraz planowany. Podobnie 

w pracy „The Evolution of Project Management” autorzy wyszczególniają, jakie kom-

petencje powinien posiadać kierownik danego festiwalu, w tym festiwalu filmowego: 

powinien umieć wyznaczać priorytety, do których organizacja będzie dążyła; musi 

potrafić wyselekcjonować zespół i interesariuszy, z którymi będzie współpracował; 
                                                                   
12 Goldblatt J., Special Events: Event Leadership for a New World (4th edn), Chichester: John Wiley and Sons, 

2005. 
13 Bladen C., Events Management An introduction, s. 90. 
14 Sierocki R., Mamy plan, mamy strategię, mamy harmonogram; Organizacja i zarządzanie festiwalami 

filmowymi, [w:] A. Drzał-Sierocka, Festiwale filmowe w Polsce; Raport, Warszawa 2007, s. 28-72. 
15 Bladen C., Events Management An introduction, s. 68. 
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musi być dobrym planistą; musi potrafić zarządzać wydarzeniem (harmonogramem, 

kosztami, zasobami i zaopatrzeniem); potrafić musi zabezpieczyć festiwal przed nie-

planowanymi wydatkami; musi zapewnić pracownikom komfortowe warunki do komu-

nikacji pomiędzy poszczególnymi komórkami organizacyjnymi; musi opracować 

pewną, spójną koncepcję, którą przetestuje pod względem wykonalności; musi wybrać 

odpowiednie miejsce dla festiwalu; musi stworzyć projekt festiwalu; musi opracować 

strategiczny plan (na umiejętność opracowywania planów zwracają też uwagę autorzy 

Bowdin i in.
16

)
17

. 

W pracy „Perspectives on Project Management” autorzy wymieniają sześć głów-

nych perspektyw zarządzania projektami
18

:  

 perspektywa zadania, w której organizatorzy koncentrują się na dostarczeniu wyda-

rzenia zgodnie z przyjętym planem na czas i w ramach ustalonego budżetu; 

 perspektywa, w której organizatorzy skupiają się na określonej grupie docelowej 

danego projektu. Zogniskowani są na zarządzaniu relacjami z potencjalnym od-

biorcą danego wydarzenia; 

 perspektywa kosztów danego projektu – organizatorzy postrzegają projekt jako 

transakcję komercyjną i skupiają się na zarządzaniu projektem z perspektywy jego 

kosztów; 

 perspektywa systemowa – organizatorzy postrzegają projekt jako całościowy 

system i nie rozdzielają go na poszczególne komórki zadaniowe; 

 perspektywa postrzegania projektu jako pojedynczej inwestycji, która sama w sobie 

daje zwrot kosztów lub inne korzyści – organizatorzy skupiają się na metodach 

inwestycyjnych i tzw. „zarządzaniu portfelem”. 

W odniesieniu do dyrektora artystycznego w literaturze często pojawia się pojęcie 

„programowania” (programming). Odnosi się ono do wybierania i przedstawiania 

przez organizatora zestawu wydarzeń, które łączone są ze względu na miejsce, organi-

zację lub treść
19

. Castaner i Campos w swej pracy wyróżniają czynniki, które związane 

są z podejmowaniem decyzji dotyczących programowania, przez które przechodzą 

dyrektorowie artystyczni podczas projektowania programu wydarzenia kulturalnego. 

Można podzielić je na czynniki środowiskowe i czynniki kulturowe
20

: 

 Czynniki środowiskowe – wyróżnia się wśród nich wpływy mikro (wewnętrzne dla 

organizacji i obejmują jej mocne oraz słabe strony, poziom dostępnych zasobów 

i kłopoty z zasobami ludzkimi), mezo (odnoszą się do wpływów obejmujących 

wewnętrzne i zewnętrzne środowiska operacyjne, takie jak relacje z konkretnymi 

podmiotami finansującym lub sponsorującymi oraz organizacjami współpracują-

cymi) i makro (pochodzą ze środowiska zewnętrznego, takie jak zmiany w społe-
                                                                   
16 Bowdin G., Allen J., O’Toole W., Harris R., McDonnell I., Events Management (4th edn), Butterworth-

Heinemann, Oxford 2011. 
17 LaBrosse M., The Evolution of Project Management, [w:] Employment Relations Today, Spring, 2007, 

s. 97-104. 
18 Kolltveit B.J, Karlsen J.T, Gronhaug K., Perspectives on Project Management, [w:] International Journal 

of Project Management, 25, 2007, s. 3-9. 
19 Bladen C., Events Management An introduction, s. 81. Getz D., Event Management and Event Tourism, 

Cognizant Communication, New York 2005. 
20 Castaner X., Campos L., The Determinants of Artistic Innovation: Bringing in the Role of 

Organisations,[w:] Journal of Cultural Economics, 26, 2002, s. 29-52. 
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czeństwie i wpływ innych organizacji) na organizację kulturalną. Czynniki te 

tworzą horyzonty tego, co organizacja kulturalna będzie mogła zaprogramować 

jako festiwal (ogólnie: wydarzenie). 

 Czynniki kulturowe – czynniki te są zarówno zewnętrze, jak i wewnętrzne 

w stosunku do organizacji i związane są z orientacją kulturowych odbiorców 

i samych organizatorów festiwalu (w tym festiwalu filmowego). Przykładowo: 

w środowisku konserwatywnym organizatorzy będą raczej decydowali się na tzw. 

„bezpieczne programy”, natomiast w środowisku bardziej „otwartym” organiza-

torzy będą mogli stworzyć bardziej innowacyjny, kreatywny program (warto tu 

zauważyć, że również Konieczna w swej pracy zauważa, że organizatorzy stają 

przed zadaniem stworzenia takiego repertuaru, który zaspokoi zarówno ich 

aspiracje, jak i przypadnie do gustu publiczności
21

). 

Czynniki środowiskowe i kulturowe wpływają w ścisły sposób na możność opra-

cowania przez organizatorów danego festiwalu innowacyjnego programu w określonej 

formie. W podobny sposób do czynników wpływających na organizację festiwalu pod-

chodzą autorzy „Festival and Special Event Management”, którzy w swej pracy skupiają 

się na wyszczególnieniu tych elementach, które oddziałują na program pojedynczego 

wydarzenia
22

. Czynniki te rzutują też na ryzyko, z jakim zmierzyć się musi menadżer 

danego przedsięwzięcia (zmuszony on jest do podejmowania pewnych decyzji, które 

nie zawsze gwarantują sukces festiwalu
23

). Na ryzyko, jakie podejmowane musi być 

przez przywódców danego festiwalu, zwraca też uwagę Bowdin i in.
24

 Dla Sierockiego 

istotnym przy tworzeniu festiwalu staje się wybór odpowiedniego miejsca. Na decyzję 

wpływać ma kilka aspektów: 

 zgodność idei festiwalu z charakterem miejsca; 

 „swojskość” miasta (tworzenie festiwalu „u siebie”); 

 Szczególne środowisko i charakter miasta (wykorzystanie lokalnego potencjału np. 

studentów); 

 wielkość miasta lub dostępność do infrastruktury; 

 odpowiedź na zaproszenie festiwalu do miasta (władze miejscowości wysyłają 

zaproszenie organizatorom); 

 szczególne walory przyrodnicze i potencjał turystyczny; 

 tradycja festiwalowa (festiwal nierozerwalnie związany jest z jakimś miejscem). 

Sierocki zauważa też, że w przypadku organizacji festiwalu filmowego niezwykle 

istotne są przyjazne relacje organizatorów z lokalnymi instytucjami (np. z władzami 

samorządowymi, lokalnymi przedsiębiorcami i lokalnymi instytucjami, takimi jak uczel-

nie, które mogą ułatwić pozyskanie wolontariuszy pomagających organizatorom)
25

. 

Z pojęciem programowania autorzy ściśle łączą proces planowania. Bowding et al. 

rozumieją go (proces planowania) jako ustalenie obecnego położenia organizacji oraz 

wybranie pewnej wizji, jak organizacja wyglądać ma w przyszłości: programowanie 

                                                                   
21 Konieczna E.,  estiwale i przeglądy filmowe jako cel turystyki kulturowej, s. 11. 
22 Allen J., O’Toole W., Harris R., McDonnell I., Festival and Special Event Management (4th edn), 

Queensland: John Wiley and Sons, 2008. 
23 Laybourn P., Risk and decision making in events management, [w;] Festival and Events Management; An 
international arts and culture perspective, Elsevier Limited, 2004. 
24 Bowdin G., Events Management, s. 318-348. 
25 Sierocki R., Mamy plan…, s. 36-41. 
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wiąże się z wyborem odpowiednich strategii i taktyk, które umożliwią osiągnięcie tego 

pożądanego stanowiska
26

. Proces planowania dotyczy więc wyników końcowych 

i sposobu ich osiągania. Aby wytyczyć pewne cele organizacji, wymagane jest zrozu-

mienie jej czynników wewnętrznych (np. dostępnych zasobów) oraz zewnętrznych (np. 

bieżących warunków ekonomicznych). Istotnym staje się też monitorowanie postępów 

oraz koordynowanie decyzji. W przypadku cyklicznych wydarzeń staje się to nie-

zwykle istotne, ponieważ obserwacja poczynionych postępów w trakcie poprzednich 

edycji pozwoli wprowadzić i wytypować konieczne ulepszenia, które udoskonalą 

następne edycje wydarzenie
27

. Organizacja tworząca wydarzenie powinna określić 

wizję tego, czym dane wydarzenie ma się stać i co organizacja chce osiągnąć (misja 

jest kierunkiem działania, który organizatorzy sobie wyznaczyli). Misja jest więc pod-

stawą do wytypowania celów i strategii organizacji
28

. Cele służą do oceny postępów, 

jakich organizacja dokonała (pozwalają wyznaczyć wzorce wydajności i pozwalają 

organizującym – np. festiwal – ocenić, które aspekty ich planowania się powiodły, 

a które nie). Bowding et al. stwierdzają, że cele powinny być: konkretne, przyjęte, 

realistyczne, oraz powinny być osiągalne w określonym czasie
29

. Jak więc widać, 

planowanie stanowi podstawę dla wszystkich wydarzeń artystycznych. W przypadku 

festiwalu filmowego dyrektor artystyczny musi zrozumieć, dlaczego dane wydarzenie 

istnieje (jaka jest jego wizja i cel). Powinien też określić to, co chce zrobić (zadania 

i cele), dla kogo chce to zrobić i wybrać odpowiednie środki (strategie) do uzyskania 

tego celu. 

4. Sposób zarządzania festiwalem filmowym, na przykładzie festiwalu 

Etiudya& Anima 

Etiuda & Anima jest festiwalem, który w Krakowie organizowany jest od 1994 

roku. Inicjatorem i jednym z organizatorów jest Bogusław Zmudziński
30

. Festiwal jest 

naj-starszym w Polsce festiwalem filmowym konfrontującym osiągnięcia studentów 

szkół filmowych i artystycznych z całego świata oraz dorobek twórców animacji 

artystycznej – zarówno profesjonalistów, studentów, jak i realizatorów 

niezależnych. Centralnym, corocznym punktem imprezy są dwa tytułowe konkursy: 

 Konkurs Etiuda – międzynarodowy konkurs filmów studenckich, zrealizowanych 

w szkołach filmowych i artystycznych. 

 Konkurs Anima – międzynarodowy konkurs animacji profesjonalnej, niezależnej 

i studenckiej
31

. 

W pracy „Risk Management for Meetings and Events”, Silvers wyszczególnia 

etapy wydarzenia, które składają się na cykl życia festiwalu
32

. Wymienia on: 

                                                                   
26 Thompson J.L, Martin F., Strategic Management: Awareness and Change, 5th edn., Thomson Learning, 

London 2005, s. 14. 
27 Bowdin G., Events Management, s. 117-125 
28 Thompson J.L, Martin F., Strategic Management: Awareness and Change, s. 19. 
29 Bowdin G., Events Management, s. 117-139. 
30 Wywiad z dyrektorem artystycznym festiwalu Etiuda & Anima, Bogusławem Zmudzińskim, przepro-

wadzony przez Szymona Madeja dnia 13.05.2020. 
31 Strona, na której twórcy znajdą informację na temat przyjmowania zgłoszeń konkursowych: 
https://aktualnekonkursy.pl/konkursy-filmowe/ad/27-miedzynarodowy-festiwal-filmowy-etiuda-

anima,11403, dostęp dnia 16.03.2021. 
32 Silvers J.R, Risk Management for Meetings and Events, Elsevier, London 2007, s. 159. 

https://aktualnekonkursy.pl/konkursy-filmowe/ad/27-miedzynarodowy-festiwal-filmowy-etiuda-anima,11403
https://aktualnekonkursy.pl/konkursy-filmowe/ad/27-miedzynarodowy-festiwal-filmowy-etiuda-anima,11403
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zapoczątkowanie, pierwotny plan, inicjację (initiation); planowanie (planning); reali-

zację (implementation); wydarzenie (event); oraz zamknięcie (zamknięcie). W swym 

cyklu Silvers zapomina o festiwalach cyklicznych, w których zakończenie jednego 

cyklu prowadzi do rozpoczęcia następnego: znaczna część festiwali filmowych, w tym 

Etiuda & Anima, stanowi taki typ festiwali. Zaproponowany przez nas cykl, który 

kończąc się rozpoczyna następny, stanowi rozwinięcie myśli Silversa. Zobrazować 

można go w następujący sposób (skupimy się na zobrazowaniu cyklu festiwalu filmo-

wego, na przykładzie Etiudy & Animy): 

 

Rysunek 3. Cykl życia festiwalu filmowego na przykładzie Etiudy & Animy. Opracowanie własne 

Jak zostało zaznaczone w poprzedniej części, misja danej organizacji stanowi bazę 

do wytypowania odpowiedniego celu, do którego organizatorzy chcą dążyć. Cel festi-

walu filmowego pozwala zrozumieć dyrektorowi artystycznemu i jego współpracowni-

kom, dlaczego dany festiwal istnieje oraz umożliwia wytyczenie zadań, które naświetlą 

co i dla kogo chcą zrobić
33

. Zmudziński w wywiadzie podkreśla, że idea na stworzenie 

festiwalu zrodziła się w nim po dostrzeżeniu, że w dziełach szkolnych/studenckich jest 

wiele wartościowych treści. Pomimo tego pierwiastka niezwykłości, który młodzi artyści 

wkładali do swoich wizualnych prac, filmy takie były odrzucane przez selekcjonerów 

na dużych, cenionych festiwalach. Dlatego też, w 1994 roku, Zmudziński stworzył 

festiwal o nazwie Etiuda, a misją dla organizacji go tworzącej stało się pozyskanie dla 

filmu szacunku w społeczeństwie, poprzez edukację kinem artystycznym (konkurs 

Anima stworzony został w 2005 roku. Wtedy też nazwa została zmieniona na Etiuda& 

Anima)
34

. Podstawowym celem organizacyjnym jest chęć promocji polskich, młodych 

artystów, którzy dzieła swe mogą pokazać w części konkursowej
35

. Jak zauważają wszy-

scy badani, organizatorzy wspierać chcą to, co wartościowe w kulturze filmowej
36

. 

Badania Sierockiego pokazują, że zarządzając festiwalem filmowym, należy 

uwzględnić organizację wydarzeń towarzyszących pokazom, które stanowią przedłu-

                                                                   
33 Thompson J.L., Strategic Management…, s. 14-20. 
34 Wywiad z dyrektorem artystycznym…  
35 Ibidem. 
36 Wywiad przeprowadzony drogą mailową z Katarzyną Surmacz, Dyrektor organizacyjną festiwalu Etiuda & 

Anima. Szymona Madeja. 



 

Zarządzanie festiwalem filmowym, na przykładzie krakowskiego festiwalu Etiuda & Anima 
 

15 

żenie, wzbogacenie lub tło dla głównych projekcji. Mowa tu np. o: spotkaniach ze 

znanymi ludźmi kina; dyskusjach i panelach dyskusyjnych; wykładach; projektach 

i zajęciach związanych z edukacją filmową; grach miejskich; uroczystych galach 

otwarcia i zamknięcia festiwalu; wręczeniach nagród; wernisażach zdjęć; koncertach. 

„Atrakcje” te, jak potwierdzają wspomniane badania, doceniane i oczekiwane są przez 

widzów, którzy przybywają na festiwal (wydarzenia towarzyszące budują jego markę)
37

. 

Organizatorzy Etiudy & Animi, w zarządzaniu kreowanym przez siebie festiwalem, 

uwzględniają ten aspekt: Od początku istnienia festiwalu główne punkty imprezy 

otoczone są bogatym programem wydarzeń towarzyszących. W trakcie ostatnich edycji 

stanowią one przede wszystkim okazję do spotkań ze światowej klasy artystami 

animacji i z najciekawszymi zjawiskami z tej dziedziny twórczości. W ramach imprez 

pozakonkursowych widzowie mogą przypomnieć sobie także ciekawe zjawiska filmowe 

z przeszłości kina, zwłaszcza animacji i dokumentu, a także zapoznać się z nie 

docierającymi do kin i rzadko tylko dostępnymi na odbywających się w Polsce festi-

walach, współczesnymi filmami krótkimi i długometrażowymi filmami animowanymi38
. 

W roku 2019 na Etiudzie & Animie odbyło się 67 pokazów filmowych. Na wielu 

z nich po pokazach zorganizowano panele dyskusyjne oraz spotkania z twórcami. 

Oprócz tego organizatorzy proponowali widzom uczestnictwo w dziesięciu wydarze-

niach branżowych oraz czterech warsztatach, na których mogli nauczyć się między 

innymi sztuki animacji
39

. 

Wyszczególnić można dwa typy wydarzeń na festiwalach filmowych: konkursowe 

i pozakonkursowe
40

. Jak stwierdza Adamczyk w swej pracy, wydarzenia konkursowe 

mają bardziej komercyjny charakter i mają przynieść pewien zwrot kosztów organi-

zatorom (bilety zazwyczaj są płatne; aspekt ekonomiczny)
41

. Podczas festiwalu Etiuda& 

Anima odbywają się dwa główne konkursy: w pierwszym biorą udział studencki, którzy 

przygotowali etiudy fabularne i dokumentalne (Złote, Srebrne i Brązowe Dinozaury 

i Specjalny Złoty Dinozaur dla najlepszej szkoły filmowej festiwalu). W drugim udział 

biorą twórcy animacji (Złote, Srebrne i Brązowe Jabberwocky i dodatkowo Specjalny 

Złoty Jabberwocky’ego dla najlepszej animowanej, studenckiej etiudy festiwalu)
42

. 

Sierocki w swym raporcie zwraca uwagę na fakt, że wiele z badanych przez niego 

polskich organizacji nawiązuje współpracę z lokalnymi instytucjami, takimi jak 

uczelnie wyższe, co pozwala im pozyskać wolontariuszy
43

. Również Etiuda & Anima 

korzysta z pomocy wolontariuszy. Na głównej stronie festiwalu widnieje zakładka, 

gdzie można wysyłać swoje zgłoszenia, aby odbyć wolontariat, a sam Zmudziński jest 

                                                                   
37 Sierocki R., Mamy plan, s. 43-45. 
38 http://etiudaandanima.pl/o-festiwalu/idea/; dostęp dnia 16.03.2021. 
39 26 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima; Katalog, Kraków 2019, s. 159-163. Wywiad 
z Martą Chwałek przeprowadzony przez Szymona Madeja w dniu 16.05.2020. 
40 Drzał-Sierocka A., Najlepsze filmy, jakie uda mi się zdobyć… Programowanie festiwali filmowych, [w:] 

Drzał-Sierocka A., Festiwale filmowe w Polsce; Raport, Warszawa 2007, s. 86. 
41 Adamczyk M., Poker czy msza? O festiwalu filmowym jako instytucji społecznej, [w:] „Ekrany”, nr 3-4 
(13-14), 2013. 
42 Wywiad z dyrektorem artystycznym… 
43 http://etiudaandanima.pl/o-festiwalu/idea/, dostęp dnia 3.05.2020. 

http://etiudaandanima.pl/o-festiwalu/idea/
http://etiudaandanima.pl/o-festiwalu/idea/
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wykładowcą na Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, 

z którą organizuje kilka imprez towarzyszących w trakcie festiwalu
44

. 

Radosław Sierocki, analizując przeprowadzone przez siebie badania, stwierdza 

również, że za organizację festiwali filmowych w Polsce odpowiedzialne są najczęściej 

organizacje pozarządowe
45

. Taką organizacją jest też organizacja tworząca Etiudę & 

Animę
46

, która stanowi fundację
47

. Stowarzyszenia i fundacje posiadają pewne stałe 

zespoły, które pracują nad zorganizowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem wyda-

rzeń. Zespoły te poszerzają się okresowo na czas trwania festiwalu: zatrudniani są 

wtedy dodatkowi pracownicy oraz wolontariusze (najpierw dochodzą specjaliści, tacy 

jak pracownicy odpowiedzialni za pozyskiwanie funduszy, public relations czy marke-

tingowcy, a najpóźniej zatrudniane są osoby odpowiedzialne za sprawy techniczne; 

stabilny rdzeń i tymczasowe poszerzanie)
48

. Bowdin et al. stwierdza, że wyróżnić można 

następujące struktury organizacyjne w przypadku organizacji tworzących wydarzenia 

(w tym festiwale filmowe)
49

: 

 Prosta struktura o niskim poziomie złożoności – jest ona elastyczna; jej elastycz-

ność polega na tym, że personel jest wykwalifikowany i pełni różne funkcje, 

a pracownicy nie mają możliwości doskonalenia specjalizacji. Dotyczy małych 

organizacji; 

 Struktura funkcjonalna – konkretne osoby oscylują wokół jasno określonych 

obszarów zadaniowych, przez co unika się „nakładania” obowiązków. Wynikać 

z tego mogą problemy z koordynacją zespołu, którego członkowie przywiązani są 

do jednego stanowiska i nie potrafią działać w innych obszarach funkcjonalnych. 

Menadżer może w takiej strukturze nowo przyjętego pracownika przeprowadzić 

przez różne obszary zadaniowe, przez co pozna on organizację od kilku stron; 

 Struktura zakładająca postrzeganie różnych aspektów programu jako oddzielnych, 

ale powiązanych podmiotów. Organizatorzy wytyczają oddzielne komitety odpo-

wiedzialne za zadania związane z realizacją wydarzeń w każdym miejscu. Struktura 

ta przyjmowana jest np. przez organizatorów dużych festiwali; 

 Struktura zakładająca tworzenie „sieci kontaktów” – liczba wyspecjalizowanych 

jednostek tworzących wydarzenie jest niewielka, ponieważ organizacje korzystają 

z usług wielu innych firm i organizacji. Za niepraktyczne w takich organizacjach 

uważa się utrzymywanie dużego, stałego personelu przez cały rok, podczas gdy 

można go wynajmować jedynie przez ograniczony okres każdego roku. Opisywany 

system pozwala również na skuteczne kontrolowanie wydatków organizatorów: 

koszty zazwyczaj znane są z góry. Negatywnym aspektem tej struktury jest to, że 

firmy zewnętrzne zazwyczaj nie będą w pełni rozumiały misji organizacji 

i wydarzenia. 

                                                                   
44 Strona AGH, gdzie wyszczególnione są informację na temat Zmudzińskiego: https://skos.agh.edu.pl/osoba/ 
boguslaw-zmudzinski-4076.html;, dostęp dnia 16.03.2021. 
45 Drzał-Sierocka A., Festiwale filmowe w Polsce; Raport, Warszawa 2007, s. 28. 
46 http://etiudaandanima.pl/o-festiwalu/organizatorzy/, dostęp dnia 16.03.2021. 
47 http://fundacja.etiudaandanima.pl, dostęp dnia 16.03.2021. 
48 Sierocki R., Mamy plan, mamy strategię, mamy harmonogram; Organizacja i zarządzanie festiwalami 

filmowymi, s. 46-54. 
49 Bowdin G., Events Management…, s. 117-134. 

https://skos.agh.edu.pl/osoba/boguslaw-zmudzinski-4076.html
https://skos.agh.edu.pl/osoba/boguslaw-zmudzinski-4076.html
http://etiudaandanima.pl/o-festiwalu/organizatorzy/
http://fundacja.etiudaandanima.pl/
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W przypadku Etiudy & Animy stały zespół liczy trzech członków
50

. Pozostali 
pracownicy podczas różnych edycji festiwalu są rotacyjni lub zatrudnieni na określony 
czas (zauważyć można to w przypadku niemal każdego obszaru zadaniowego). Organi-
zatorzy decydują się dodatkowo na zatrudnienie firm zewnętrznych, które odpowie-
dzialne są np. za sprawy techniczne, prowadzenie kronik festiwalu (nagrywanie i two-
rzenie materiałów promocyjnych z festiwalu). Twórcy Etiudy & Animy co roku nawią-
zują też kontakt z innymi artystami, którzy odpowiedzialni są za stworzenie plakatu 
lub robienie zdjęć

51
. Oprócz tego, jak było już wspomniane, organizatorzy współpracują 

z wolontariuszami. W organizacji tworzącej festiwal Etiuda & Anima dostrzec można 
więc zastosowanie struktur funkcjonalnych oraz struktur zakładających tworzenie „sieci 
kontaktów”. Dzięki korzystaniu z pomocy np. firm zewnętrznych na stałe zatrudnieni 
są jedynie ci pracownicy, którzy są niezbędni do opracowania planu kolejnych edycji 
festiwalu. Zauważyć też można, że niektórzy z członków organizacji pracują w róż-
nych obszarach funkcjonalnych organizacji (przykładowo Marta Chwałek w roku 2019 
pracowała podczas organizacji festiwalu jako: członek biura programowego, koordy-
nator konkursu Anima; członek biura organizacyjnego; autorka tekstów do katalogu; 
oraz organizatorka konferencji

52
) co świadczy o tym, że pracownicy Ci nie są przywią-

zaniu do jednej funkcji – są interdyscyplinarnymi jednostkami w organizacji. 
W poprzednim podrozdziale omówione zostały możliwe motywy wyboru miasta 

przez organizatorów festiwalu, w którym wydarzenie się odbywa. Wydaje się, że 
w przypadku Etiudy & Animy stanowi o tym tradycja festiwalowa: od samego początku 
(1994) wydarzenie to odbywa się w Krakowie. Sierocki zauważa, że większość 
badanych przez niego festiwali odbywa się w kilku lokalizacjach w danym mieście

53
. 

Podobnie jest też w przypadku omawianego przez nas festiwalu: przykładowo w roku 
2018 Etiuda & Anima miała swe wydarzenia w pięciu krakowskich obiektach (Kijów 
Centrum, Małopolski Ogród Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych im. Jana Matejki 
w Krakowie, Sala „U Samurajów” w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego, Ka-
mienica Szołayskich im. Feliksa Jasieńskiego – Oddział Muzeum Narodowego w Krako-
wie). Podobnie w roku 2019 (festiwal odbywał się w Kinoteatrze „Uciecha”, Muzeum 
Narodowym, Muzeum Manggha, Kijów. Centrum oraz klubie Lizard King)

54
. Po wyło-

nieniu zwycięzców filmów festiwalowych organizatorzy organizują „objazdową Etiudę 
& Animę”

55
, na której mieszkańcy różnych miast mogą zobaczyć zwycięskie filmy. 

4.1. Dyrektor artystyczny i dyrektor organizacyjny festiwalu Etiuda & Anima 

W organizacji Etiuda & Anima wyszczególnić możemy dwóch dyrektorów. 
Bogusław Zmudziński pełni funkcję dyrektora artystycznego (programowego). Drugą 
dyrektorką – organizacyjną – jest Pani Katarzyna Surmacz, która odpowiada 
w głównej mierze za przygotowanie wydarzenia od strony technicznej oraz wykonanie 
wyznaczonych przez dyrektora programowego zadań wynikających z profilu festiwalu 
filmowego. Do funkcji dyrektora artystycznego należy przygotowanie programu 

                                                                   
50 Wywiad z dyrektorem artystycznym… 
51 25 Międzynarodowy Festiwal Filmowy Etiuda & Anima; Katalog, Kraków 2019, s. 158-163. 26 

Międzynarodowy  estiwal  ilmowy Etiuda & Anima; Katalog, Kraków 2019, s. 158-163. 
52 Wywiad z Martą Chwałek… 
53 Sierocki R., Mamy plan…, s. 31. 
54 25 Międzynarodowy  estiwal  ilmowy Etiuda & Anima; Katalog, Kraków 2019, s. 158-163; 26 

Międzynarodowy  estiwal  ilmowy Etiuda & Anima; Katalog, Kraków 2019, s. 158-163. 
55 http://24tp.pl/n/65990; dostęp dnia 03.05.2020.  

http://24tp.pl/n/65990
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i harmonogramu wydarzenia artystycznego: to on dokonuje wyboru i akceptuje decyzje 
selekcjonerów dotyczące filmów, które będą brały udział w konkursach (nakreśla on 
obszar tematyczny, wokół którego dana edycja festiwalu będzie oscylowała i wytycza 
regulamin). Zmudziński w rozmowie podkreśla, że praca tego typu jest niezwykle 
mozolna i trudna. Niemożliwe jest wykonanie jej w pojedynkę, dlatego konieczne jest 
wspieranie się pomocą selekcjonerów. Kolejnym obszarem zadań należących do 
dyrektora artystycznego jest przygotowanie imprez towarzyszących, które są odbiciem 
osobowości dyrektora programowego56

. Zmudziński swoją funkcję rozumie jako 
kierowanie pewną „jakością kulturową”

57
. W języku angielskim, jak zostało zauwa-

żone w poprzedniej części, dyrektora artystycznego określa się mianem „programmer” 
(Zmudziński również przywołuje ten termin). Jest to osoba, która odpowiada za 
ułożenie programu wydarzenia kulturalnego. Zmudziński podkreśla, że pełni on taką 
funkcję jedynie po części: stanowi ona pozycję niższą niż dyrektor programowy 
w przypadku Etiudy & Animy. Dyrektor programowy czuwa bowiem nad „całością 
organizacyjną” i zajmuje się (oprócz strony programowej festiwalu) takimi zadaniami, 
jak: pisanie wniosków do instytucji; ogłaszanie naborów do konkursów; ustalenie listy 
jurorów; nadzorowanie imprez towarzyszących (np. „Autoportrety twórców”); współ-
praca z rzecznikiem prasowym; praca nad katalogami (w 80-90% jest to praca 
Zmudzińskiego); wybór artystów tworzących grafiki dla danej edycji festiwalu.  

Dyrektor artystyczny, w przypadku Etiudy & Animy, nadaje więc kierunek rozwoju 
organizowanemu wydarzeniu i z tych elementów, które należą do kultury filmowej, 
tworzy jakąś nową jakość. Jak podkreślają wszyscy ankietowani, Zmudziński pełni taką 
funkcję od początku istnienia festiwalu

58
. Tworząc program wydarzenia Zmudziński, 

stara się osadzić każdą z edycji w pewnych określonych warunkach społecznych 
i zmianach o charakterze kulturowym. 

Zmudziński podkreśla, że uznaje się za lidera w aspektach związanych z programem 
i całokształtem festiwalu Etiuda & Anima. Za aspekty związane z procesem kreowania 
edycji festiwalu od strony technicznej i finansowej odpowiada z kolei dyrektorka 
organizacyjna – Katarzyna Surmacz. Stanowi ona swego rodzaju podporę nie tylko dla 
Zmudzińskiego, ale też dla pozostałych współpracowników: gdy pojawia się problem, 
z którym członek organizacji nie jest sobie w stanie poradzić, to zwrócić się on może z 
prośbą o pomoc do Surmacz. O bliskich, rodzinnych stosunkach członków organizacji 
Etiuda & Anima świadczy fakt, że Chwałek nazywa swoich przełożonych określeniem 
„mama i tata”, do których może podejść w razie potrzeby

59
. 

Do zadań dyrektor organizacyjnej zalicza się: składanie wniosków o dotacje; przy-
gotowywanie rozliczeń i sprawozdań; kontakty z partnerami/restauracjami; rezerwacja 
lotów dla gości; ustalenie z wszystkimi pracownikami zakresu obowiązków i egzekwo-
wanie właściwej realizacji; organizacja promocji festiwalu, np. ustalanie lokalizacji 
nośników, czas promocji, zatwierdzanie formy graficznej projektów, koordynacja reali-
zacji wszystkich druków i materiałów promocyjnych; nadzorowanie wszystkich pro-
jektów realizowanych przez fundację; zawieranie umów, realizacja płatności; kontakty 
z częścią gości; przygotowanie programu filmów długometrażowych dla dzieci oraz 
warsztatów.  

                                                                   
56 Wywiad z dyrektorem artystycznym… 
57 Ibidem. 
58 Wywiad z Martą Chwałek… 
59 Ibidem. 
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5. Zakończenie 

Jak pokazaliśmy, zarządzanie festiwalem filmowym stanowi złożony proces, 

w którym niezwykle istotna staje się interdyscyplinarność lidera. Reguły panujące 

w analizowanej organizacji wydają się być trafnymi, czego dowodem jest chociażby 

rosnąca popularność festiwalu Etiuda & Anima. Wydaje się, że koniecznym w tego 

typu organizacjach (tworzących wydarzenie kulturalne, zwłaszcza festiwale filmowe), 

jest pojawienie się dwóch dyrektorów. Pierwszy z nich – artystyczny – nadaje wyda-

rzeniu pewien indywidualny rys, wtłacza w niego ducha, który ma w sobie moc przeko-

nywania i edukacji. Drugi zaś – organizacyjny – skupia się na tym, aby duch ten wyru-

szył w świat i trafił do jak największej rzeszy odbiorców. 

Praca stanowić może pewne szkieletowe kompendium wiedzy na temat zarządzania 

festiwalem filmowym, które opracowane zostało na podstawie badań przeprowadzo-

nych przez autora. W Polsce pojawiło się do tej pory mało prac odnoszących się do 

omawianego tematu. Wydaje się więc, że jest to obszar badawczy, który należy uzu-

pełnić: brytyjska czy amerykańska perspektywa nie zawsze odpowiadała będzie polskim 

warunkom. 
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Zarządzanie festiwalem filmowym, na przykładzie krakowskiego festiwalu Etiuda 

& Anima 

Streszczenie 
Autor artykułu postanowił zająć się tematem zarządzania festiwalem filmowym, ponieważ jak wykazały 

jego badania, w Polsce powstało mało prac, w których badacze skupiają się na tym obszarze organizacyjnym. 

Celem pracy staje się więc zgłębienie aspektów związanych z zarządzaniem festiwalami filmowymi, które 

wiodą swego rodzaju prym we współczesnym świecie i przechodzą swój „złoty okres”. Aby zrealizować 
postawione sobie w tej pracy cele, autor postanowił wybrać metodę badawczą jakościową, jaką jest 

studium przypadku. W jej obrębie zastosuje dwa rodzaje wywiadów: indywidualny wywiad pogłębiony 

i wywiad kwestionariuszowy. Z przeprowadzonej analizy wynika, że zarządzanie festiwalem filmowym 

jest niezwykle skomplikowanym procesem, w którym najistotniejszym elementem jest harmonia zachodząca 
pomiędzy dyrektorem artystycznym i dyrektorem organizacyjnym danego wydarzenia. Jak podaje autor, 

poruszany temat jest ważny i istotny, ponieważ zaliczyć go można do luki badawczej w obrębie teorii 

zarządzania: brytyjska czy amerykańska perspektywa nie zawsze odpowiadała będzie polskim warunkom. 

Słowa kluczowe: zarządzanie, festiwal filmowy, wydarzenie artystyczne, dyrektor organizacyjny, dyrektor 
artystyczny 

Managing a film festival, based on the example of the Etiuda & Anima festival 

in Krakow 

Abstract 
The author of the article decided to deal with the topic of film festival management because, as his research 

has shown, there are few works in Poland in which researchers focus on this organizational area. The aim 

of the work is to explore the aspects related to the management of film festivals, which are leading the way 

in the modern world and are going through their "golden age". In order to achieve the goals set in this 
work, the author decided to choose a qualitative research method, which is a case study. Within it, he will 

use two types of interviews: an individual in-depth interview and a questionnaire interview. The analysis 

shows that the management of a film festival is an extremely complicated process in which the most 

important element is the harmony between the artistic director and the organizational director of a given 
event. the topic is important and significant because it can be classified as a research gap within the theory 

of management: the British or American perspective will not always correspond to Polish conditions. 

Keywords: management, film Festival, an artistic event, organizational director, art director 
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Interdyscyplinarne badania konserwatorskie, 

archeologiczne i architektoniczne gotyckiego,  

XIV-wiecznego kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach 

1. Wstęp 

Projekt badawczy dotyczy średniowiecznego kościoła pw. św. Barbary w Lalko-

wach, w województwie pomorskim. Gotycki kościół powstał na przełomie XIV i XV 

w. Świątynię konsekrowano w 1409 roku
2
. Pomorze Gdańskie znajdowało się w tym 

czasie pod panowaniem zakonu krzyżackiego, którego obecność przyczyniła się do 

rozwinięcia istniejącej już wcześniej sieci parafii
3
. Zabytek jest przykładem ceglanej 

architektury sakralnej na terytorium dawnego państwa zakonu krzyżackiego. Jest to 

orientowana budowla salowa z wysoką, sześciokondygnacyjną wieżą oraz wyodręb-

nionym, prosto zamkniętym prezbiterium od wschodu. Silnie rozczłonkowany, bogaty 

w ceramiczne detale architektoniczne wschodni szczyt prezbiterium z trzema wim-

pergami ujętymi lekkimi sterczynami stanowi znak rozpoznawczy późnośredniowiecznej 

architektury tego regionu. 

Gotycka świątynia, mimo walorów historycznych i architektonicznych (głównie 

dzięki wysokiej klasy artykulacji wschodniego szczytu prezbiterium), posiada skromne 

zasoby źródeł historycznych – pisanych i ikonograficznych, nie była przedmiotem badań 

naukowych
4
. W związku z planowanymi pracami konserwatorskimi przy wschodniej 

elewacji prezbiterium, w latach 2018-2020 przeprowadzono szereg badań: archeolo-

gicznych, konserwatorskich i architektonicznych, których celem było przede wszystkim 

doprowadzenie do wyboru możliwie najlepszej metody konserwacji zabytku w ramach 

właściwie skonstruowanego programu prac konserwatorskich
5
. Generalnym założeniem 

                                                                   
1 Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
2 Archiwum Diecezjalne w Pelplinie, akta wizytacji parafii, G 56, s. 560. Za wskazanie niniejszego doku-

mentu dziękuję p. Reginie Kotłowskiej. Zob. także Kotłowska R., Kościół pw. św. Barbary w Lalkowach, 

Media-Kociewiak, Mirotki 2008, s. 27. Dokument ten jest wymieniany w inwentarzu J. Heisego i pochodzi 

z 1746 roku. Zob. Heise J., Die Bau- Und Kunstdenkmaler der Provinz Westpreussen, t. 1. Pomerelen mit 
Ausnahme der Stadt Danzig, z. 4, Kreis Marienwerder, Kreis Schwets, Kreis Konitz, Kreis Schlochau, Kreis 

Tuchel, Kreis Flatow, Kreis Deutsch Krone, Danzig 1887, s. 271. 
3 Biskup M., Czaja R., Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, Wydawnictwo 

Naukowe PWN, Warszawa 2009, s. 162-163. Na temat struktury Kościoła katolickiego na opisywanym 

obszarze zob. Radzymiński A., Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu 

krzyżackiego w Prusach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012. 
4 Spośród źródeł ikonograficznych znane są dwie historyczne grafiki ukazujące bryłę kościoła – jedna 

z drugiej połowy XIX wieku, czyli po pożarze i odbudowie zabytku oraz starsza litografia z 1851 roku 
(sprzed pożaru). Dziewiętnastowieczny wizerunek kościoła po pożarze znany jest z opracowania J. Heise. 

Obie ryciny ukazują widok zabytku od strony południowo-wschodniej. Zob. J. Heise, dz. cyt., s. 269. 
5 Wyniki opisywanych badań stanowią jeden z podstawowych elementów rozprawy doktorskiej autora 

niniejszego tekstu realizowanej na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. Praca ta porusza m.in. technologiczne aspekty architektury pokrzyżackiej, w tym 

m.in. problematykę ceramicznych detali architektonicznych w kształtowaniu gotyckich elewacji kościołów 

z terenu dawnego państwa zakonu krzyżackiego. Prace konserwatorskie i restauratorskie wschodniej elewacji 
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było wykonanie konserwacji zachowawczej, w wyniku której utrzymany zostałby 

oryginalny, zbliżony do średniowiecznego, wygląd estetyczny elewacji kościoła. Dlatego 

istotne było ustalenie techniki i technologii wykonania poszczególnych elementów 

elewacji, rozwarstwienie chronologiczne jej struktury, interpretacja przemian form 

architektonicznych i dokonanie na jej podstawie wartościowania substancji zabytku
6
. 

 

Ilustracja 1. Fragment litografii z 1851 r. z widokiem gotyckiego kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. 

Widoczne zniszczenia górnych partii pinakli w szczycie prezbiterium. Fot. P. Owczarek 

 

Ilustracja 2. Współczesny widok gotyckiego kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. Fot. P. Owczarek 

                                                                   

prezbiterium ceglanego kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach stanowią praktyczną część niniejszej 

rozprawy. 
6 Skarżyńska-Wawrykiewicz M., Wawrykiewicz L., Rola badań architektonicznych prowadzonych 
w zabytkach na przykładzie adaptacji przedzamcza w Lidzbarku Warmińskim, Wiadomości Konserwatorskie, 

30/2011, s. 7. Na temat badań murów ceglanych zob. także: Lewicki J., Mur ceglany jako przedmiot badań 

architektonicznych, s. 265, [w:] Ochrona Zabytków, 53/2000. 
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Ilustracja 3. Wschodni szczyt kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach ukształtowany z różnego typu 

profilowanych kształtek ceglanych. Fot. P. Owczarek 

2. Opis przeprowadzonych badań 

2.1. Wstępne rozpoznanie obiektu – kwerenda archiwalna i bibliograficzna 

Przed rozpoczęciem działań ingerujących w strukturę elewacji kościoła, zgodnie 

z przyjętymi naukowymi podstawami postępowania badawczego w przypadku zabyt-

kowej architektury, przeprowadzono kwerendę archiwalną i bibliograficzną oraz analizę 

dostępnych źródeł ikonograficznych
7
. Umożliwiła ona opracowanie wstępnych wnio-

sków dotyczących chronologii elewacji, opartych na analizie jego historii oraz prze-

kształceń bryły
8
. Najbardziej istotne dla bryły budynku oraz przemiany ceglanych detali 

architektonicznych prace miały miejsce w drugiej połowie XIX wieku, po pożarze, 

który zniszczył część gotyckiego i barokowego wyposażenia świątyni, dachy, sklepienie 

prezbiterium oraz część wschodniego szczytu korpusu nawowego. Z okresu odbudowy 

i regotycyzacji pochodzą m.in. schodkowy szczyt wieży, przeważająca część otworów 

okiennych oraz zwieńczenia pinakli na wschodnim szczycie nawy i prezbiterium. Jednak 

zasadnicza bryła kościoła wraz z częścią detali architektonicznych zachowała się
9
. 

                                                                   
7 Brykowska M., Badania historyczno-architektoniczne do prac konserwatorskich, s. 87-88, [w:] Arszyński 

M. (red.), Badania architektoniczne Historia i perspektywy rozwoju, Bernardinum, Pelplin 2015. 
8 Fankidejski J., Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej: podług urzędowych akt 

kościelnych, Pelplin 1880, s. 269. 
9 Heize J., dz. cyt., s. 268. 
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Ilustracja 4. Ceramiczne, średniowieczne motywy wimperg oraz XIX-wieczne rekonstrukcje wykonane 

w zaprawie wapienno-cementowo-piaskowej. Z prawej strony widoczny fragment średniowiecznego detalu 

pozyskany w wyniku badań archeologicznych z wykopu. Oprac. P. Owczarek 

2.2. Badania archeologiczne 

W związku z brakiem pełnej wiedzy na temat pierwotnego wyglądu wschodniego 

szczytu prezbiterium podjęto decyzję o przeprowadzeniu badań archeologicznych 

celem ewentualnego odnalezienia średniowiecznych fragmentów dekoracyjnej ceramiki 

budowlanej mogących zalegać w warstwach niwelacyjnych wokół kościoła. W ramach 

zaplanowanych badań przewidziano wykonanie trzech wykopów
10

: 

 wykop 1. wzdłuż północnej elewacji nawy i prezbiterium; powierzchnia ok. 60 m²; 

 wykop 2. wzdłuż wschodniej elewacji prezbiterium; powierzchnia ok. 37 m²; 

 wykop 3. wzdłuż południowej elewacji nawy i prezbiterium; powierzchnia ok. 70 m². 

W przebadanych wykopach pod współczesną nawierzchnią zalegała warstwa 

niwelacyjna (rozbiórkowa) złożona głównie z gruzu i miału ceglanego o miąższości 

ok. 0,5 m. Warstwa ta została usypana po wspomnianym wyżej pożarze i częściowym 

zniszczeniu szczytu wschodniego nawy oraz prezbiterium w roku 1862. Kościół został 

odbudowany i poddany regotycyzacji w latach 1863-1866 przy użyciu głównie nowych 

materiałów, stąd w niwelacji rozbiórkowej należało spodziewać się obecności detali 

pochodzących sprzed pożaru. Spośród średniowiecznego, ceramicznego materiału budo-

wlanego pozyskanego w trakcie badań szczególnie interesujący jest fragment XV-

wiecznego, ceramicznego detalu w formie maswerkowej wimpergi, która zdobiła trój-

boczne lizeny i sterczyny na wschodnim szczycie prezbiterium kościoła. Na elewacji 

tej znajdują się obecnie dwa typy opisywanego detalu. Mniejszy jest średniowiecznym, 

ceramicznym oryginałem, większy zaś XIX-wieczną rekonstrukcją wykonaną w zapra-

wie mineralnej. Znalezisko to częściowo pozwala stwierdzić poprawność ówczesnej 

                                                                   
10 Dotychczas zrealizowano I etap badań terenu z południowej i wschodniej strony kościoła. Prace po 

północnej stronie zaplanowane są na 2021 rok. Kierownikiem obu etapów badań jest mgr Aleksander 

Kwapiński. 
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odbudowy elewacji świątyni z zachowaniem wierności średniowiecznej artykulacji 

i stanowi świadectwo kształtujących się w ówczesnej Europie idei opieki nad zabytkami.  

Ponadto, warto wymienić, spośród pozyskanych artefaktów, fragment szkliwionej 

na zielono, korytkowej dachówki będącej być może świadectwem historycznego, cera-

micznego pokrycia dachu kościoła. Glazurowana ceramika uznana jest za jedno z podsta-

wowych wyróżnień formalnych budownictwa średniowiecznego w tym regionie
11

. 

Poza opisanymi elementami ceramicznymi pozyskano z wykopów kilka fragmentów 

wapieni zbitych będących z pewnością resztkami nowożytnej posadzki we wnętrzu 

kościoła, które usunięto razem z gruzem po zawalonym sklepieniu w czasie odbudowy 

po pożarze.  
W związku z niszczącym charakterem zaplanowanych badań archeologicznych oraz 

bezpośrednim sąsiedztwem nadal czynnego cmentarza starano się ograniczyć je do 

niezbędnego minimum. Należy w związku z tym mieć świadomość, że tak przepro-

wadzone badania mogą nie dać w pełni satysfakcjonującego wyniku w kontekście 

poszukiwań średniowiecznych detali architektonicznych. 

2.3. Badania architektoniczne 

Kolejnym, istotnym elementem projektu, były badania architektoniczne, które doty-

czyły przede wszystkim wschodniej elewacji prezbiterium świątyni. Ich celem było 

w pierwszej kolejności rozpoznanie i udokumentowanie oryginalnej formy szczytu 

prezbiterium oraz zakresu kolejnych jego przekształceń. Prowadzone były na etapie 

konstruowania programu prac konserwatorskich oraz w trakcie ich realizacji. Podsta-

wowym elementem badań architektonicznych była inwentaryzacja rysunkowa, która 

jest nieodzowną częścią badań zabytków architektury i jest niezbędna dla ich ochrony
12

. 

Jej ogólne znaczenie należy rozpatrywać w trzech podstawowych aspektach: 

 wartość poznawcza; 

 wartość dokumentacyjna; 

 przydatność wykonanych rysunków dla wizualizacji wyników badań
13

. 

Wartość poznawcza przeprowadzonej inwentaryzacji rysunkowej wynika ze szcze-

gółowej obserwacji elewacji w trakcie wykonywania pomiarów niezbędnych do sporzą-

dzenia rysunków
14

. Podczas badań z poziomu rusztowań szczegółowo zinwentaryzo-

wano m.in. neogotyckie części struktury szczytu prezbiterium. Wśród nich wymienić 

należy górne partie pinakli opracowanych przy użyciu profilowanych kształtek oraz 

neogotyckie czołganki z trzech wimperg o formach analogicznych do średniowiecz-

nych
15

. Opisywane czołganki dokumentują zakończoną w 1865 roku regotycyzację 

kościoła – na jednej z nich wyryta jest data (1865). Nad nią wyryto prawdopodobnie 

imię i nazwisko architekta kierującego odbudową spalonego kościoła – Karl Ziehl. 

W trakcie inwentaryzacji zidentyfikowano ponadto zamurowane w XIX wieku otwory 

                                                                   
11 Arszyński M., Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach w kontekście 
europejskim, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2016, s. 100. 
12 Druzynsky V. Boetticher A., Możliwości nowoczesnej inwentaryzacji rysunkowej i jej znaczenie dla badań 

architektonicznych, s. 118, [w:] Arszyński M. (red.), Badania architektoniczne… 
13 Tamże, s. 110. 
14 Tamże. 
15 Spośród zachowanych na wimpergach szczytu czołganek cztery są XIV-wieczne. Warto zwrócić uwagę, że 

analogiczne formy czołganek mają szczyty kościoła pocysterskiego w Pelplinie. 
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maculcowe, które były wcześniej niezauważalne z poziomu chodnika. Ślady te pozwa-

lają m.in. na częściowe odtworzenie gęstości i sposobu mocowania leżni (maculców) 

oraz wysokość poszczególnych poziomów średniowiecznego i nowożytnego ruszto-

wania
16

. Opisywany, nowożytny materiał ceramiczny ma nieco odmienne od średnio-

wiecznego własności optyczne – jaśniejszą kolorystykę i gładką fakturę z zachowanym 

zewnętrznym spiekiem. Dzięki temu rekonstrukcje są stosunkowo łatwo dostrzegalne. 

Zakres XIX-wiecznych rekonstrukcji jest również czytelny dzięki zastosowaniu od-

miennej techniki i technologii spoinowania. Widoczna w licu elewacji nowożytna 

zaprawa wapienna charakteryzuje się grubszym, w stosunku do średmiowiecznego, 

wypełniaczem i opracowana jest na płasko. 

Inwentaryzacja posłużyła także do wykonania planu rozwarstwienia chronolo-

gicznego dokumentującego m.in. późniejsze, niewartościowe fazy remontów, które 

usunięto w trakcie realizowanych prac konserwatorskich – stanowi ona zatem istotne 

uzupełnienie fotograficznej dokumentacji stanu jej zachowania przed rozpoczęciem 

prac konserwatorskich. 

Rysunkowa inwentaryzacja stanowiła podstawę projektu rekonstrukcji i aranżacji 

malowanych dekoracji maswerkowych w blendach szczytu w procesie restauracji 

zabytku, o czym mowa w kolejnych akapitach. 

Badania ingerujące w strukturę zabytku były kontynuowane w trakcie trwania prac 

konserwatorskich wschodniej elewacji prezbiterium kościoła. Realizacja tego etapu 

prac pozwoliła na rozpoznanie techniki wznoszenia murów – opus emplectum w dolnej 

kondygnacji (Il. 7), której wnętrze wypełniono kamieniami polnymi, gruzem ceglanym 

i zaprawą wapienno-piaskową. Szczytowa partia ceglanej elewacji to stosunkowo 

cienka ściana parawanowa o konstrukcji muru pełnego. 

2.4. Badania konserwatorskie 

Równolegle prowadzono badania konserwatorskie wschodniej elewacji prezbiterium 

oraz analizy laboratoryjne pobranych z niej próbek w celu poznania technologii i tech-

niki budowy obiektu. W pierwszej kolejności, przed rozpoczęciem prac konserwa-

torskich i restauratorskich, obejmowały one wykonanie odkrywek stratygraficznych na 

tynkowanych partiach elewacji prezbiterium (gzyms koronujący, blendy). Badania te 

potwierdziły obecność elementów zewnętrznej dekoracji architektonicznej w postaci 

malowanych motywów maswerkowych w partii ostrołukowych blend w szczycie 

wschodnim oraz na powierzchni tynkowanego fryzu południowej elewacji prezbiterium, 

które stanowią istotne uzupełnienie artykulacji i cechę charakterystyczną ceglanej 

architektury na badanym obszarze
17

.  

W następnej kolejności zlecono badania laboratoryjne próbek pobranych z fasady
18

. 

Badania te dotyczyły około 30 próbek i obejmowały wykonanie szlifów stratygraficz-

nych oraz analizę spoiw i wypełniaczy zapraw pochodzących z poszczególnych 

warstw technologicznych obiektu. Analizie poddane zostały historyczne zaprawy ze 

                                                                   
16 Wyrobisz A., Budownictwo murowane w Małopolsce, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, T. 3, 1963, 

s. 99. 
17 Kurkowski M., Ryte i malowane dekoracje maswerkowe w architekturze średniowiecznej na terytorium 
ziemi chełmińskiej. Studium typologiczno-formalne, t. 1, Muzeum Okręgowe w Toruniu, Toruń 2017, s. 112. 
18 Badania wykonały dr Anna Nowicka oraz mgr Anna Puchta w Zakładzie Badań Specjalistycznych 

i Technik Dokumentacyjnych na Wydziale Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP w Warszawie. 
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spoin pochodzące z gotyckiej fazy chronologicznej obiektu. Przebadania wymagały też 

próbki z tynkowanych partii elewacji prezbiterium kościoła pobrane z poszczególnych 

warstw technologicznych – wykonana została analiza spoiw i wypełniaczy. Rozpoznanie 

spoiw zapraw przyczyniło się do bliższego poznania zastosowanych przy opisywanym 

zabytku dawnych technik i technologii budowlanych oraz wspomogło badania straty-

graficzne i umożliwiło podjęcie próby rozwarstwienia chronologicznego wschodniego 

szczytu prezbiterium
19

.  

Ponadto, przeprowadzone zostały badania mikroskopowe przy użyciu mikroskopu 

polaryzacyjnego w oparciu o szlify cienkie próbek cegieł pochodzących z poszcze-

gólnych faz przebudów obiektu. Badania te, jako uzupełnienie badań konserwatorskich, 

były istotnym elementem rozpoznania i częściowego odtworzenia procesu powsta-

wania poszczególnych elementów struktury elewacji prezbiterium zabytkowego kościoła. 

Ceglane mury kościoła postawione są na kamiennym fundamencie. Do jego kon-

strukcji wykorzystano nieobrobione, granitowe głazy narzutowe, jako materiał zapew-

niający doskonałą izolację przeciwwodną. Górną warstwę wyrównano zaprawą wapienną 

z drobnymi kamieniami i tłuczniem ceglanym. Na tak przygotowanym cokole wyko-

nano następnie dodatkową warstwę wyrównawczą z cegieł ułożonych główkowo na 

płasko i w tzw. rolkę (na sztorc). Na nich wzniesiono właściwy mur ceglany z wy-

odrębnioną partią cokołową
20

. Mur w dolnej części kondygnacji (poniżej fryzu) wyko-

nany jest w technice opus emplectum21
. W pierwszej kolejności murowano kilka warstw 

cegieł tworzących wewnętrzne i zewnętrzne lica muru. Powstałą w środku pustkę 

wypełniano następnie gruzem ceglanym i drobnymi kamieniami, które zalewano 

zaprawą murarską
22

. Opisywana część muru wzniesiona jest zasadniczo w wątku 

gotyckim – cegły widoczne w licu elewacji ułożone są w jednym rzędzie na przemian 

główkowo i wozówkowo. Zaobserwować jednak można pewną niestaranność oraz 

nieregularności, np. wprowadzenie w kilku rzędach, ponad oknem zakrystii układu 

wendyjskiego z ułożonymi w warstwie dwiema wozówkami i główką w układzie skoś-

nym (przesunięcie główek o połowę ich rozmiaru). Nieregularności te są nieznaczne 

i nie należy ich raczej wiązać z odrębnymi fazami wznoszenia murów opisywanego 

kościoła. Są one raczej świadectwem współwystępowania obu typów wiązań cegieł 

w XIV wieku. 

                                                                   
19 Wtórne, dziewiętnastowieczne wyprawy tynkarskie zostały usunięto w toku postępowania konserwa-

torskiego, dlatego istotne było ich przebadanie pod względem składu i udokumentowanie. 
20 Wymiary zastosowanych cegieł to 8-9/ 28-33/ 13-15 cm. Wielu badaczy średniowiecznej architektury 

ceglanej wiąże możliwości datowania konstrukcji ceglanych z analizą wymiarów zastosowanych cegieł. 

Podejmowane są ponadto w oparciu o takie obserwacje próby rozwarstwiania poszczególnych faz procesu 

budowy. Wobec wyraźnego zróżnicowania wymiarów cegieł widocznych w licu elewacji kościoła pw. św. 

Barbary w Lalkowach należy wziąć pod uwagę fakt, że planowany w cegielni wymiar cegieł nie zawsze 
musiał zgadzać się z ostatecznie uzyskanym. Powyższy fakt wynika z wielu czynników, a wśród nich 

wymienić należy: nieznacznie zróżnicowane formaty lad strycharskich stosowanych, nawet w ramach jednej 

kampanii budowlanej oraz działanie czynników zewnętrznych na etapie suszenia i wypalania ceramiki 

(warunki pogodowe, temperatura wypału). Zob. Arszyński M., Organizacja i technika…, s. 57. 
21 Potwierdziła to odkrywka wykonana w ramach badań architektonicznych w trakcie trwania prac 

konserwatorskich, na etapie przemurowywania zniszczonych cegieł w partii cokołowej. 
22 Tamże, s. 256. 
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Ilustracja 5. Dolna kondygnacja wschodniej elewacji prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. 

Widoczny kamienny fundament oraz odsadzka cokołowa zwieńczona profilowanym gzymsem.  

Fot. P. Owczarek 

 

Ilustracja 6. Elewacja wschodnia prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. Próba rozwarstwienia 

chronologicznego wykonana w oparciu o przeprowadzone analizy źródeł pisanych, ikonograficznych oraz 

wyniki badań konserwatorskich. Opracowanie graficzne: arch. inż. K. Korczak, P. Owczarek 
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Ilustracja 7. Cokołowa partia elewacji wschodniej prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. 

Widoczna odkrywka ukazująca technikę wznoszenia murów – opus emplectum. Fot. P. Owczarek 

Cegły murowano zaprawą wapienno-piaskową. Wykonane w oparciu o szlify 

cienkie badania mikroskopowe pozwoliły bliżej rozpoznać jej wypełniacz
23

. Stanowią 

go przede wszystkim ziarna kwarcowe (0,1-0,5 mm), podrzędnie występują wapienie 

krystaliczne (0,5-0,6 mm oraz 1,0-1,5 mm), zwietrzałe ziarna glaukonitów (0,1-0,4 mm) 

oraz kwarcyty – w przedziale 0,2-0,6 mm. Do grupy składników akcesorycznych zali-

czono minerały z grupy glinokrzemianów, okruchy granitowe (0,3-0,5 mm), silnie 

zwietrzałe skalenie wielkości 0,3-0,5 mm oraz okruchy ceramiki (0,3 mm). Wypełniacz 

ten charakteryzuje się bardzo niskim stopniem selekcji (tekstura różnoziarnista) i obto-

czenia (ziarna od obtoczonych po ostrokrawędziste przy mniejszej frakcji). 

Do spajania cegieł stosowano wapno gaszone na sucho – w strukturze zaprawy 

murarskiej widoczne są różnej wielkości białe cząstki niedopalonego i niedogaszonego 

wapna
24

. Widoczne w licu muru spoiny opracowywano na bieżąco wraz ze wznosze-

niem kolejnych warstw cegieł, przy użyciu zaprawy murarskiej wyciskanej z głębi 

muru
25

. Fakt ten potwierdzają wyniki wykonanych analiz laboratoryjnych próbek 

średniowiecznych zapraw ze spoin.  

Szczytowa partia elewacji, ponad fryzem, skonstruowana jest z profilowanych 

cegieł. Pod względem ukształtowania przekroju wyodrębnić można wśród nich pięć 

typów. Szczególnie interesująca jest kształtka w formie walca, który tworzy specy-

ficzne, ażurowe opracowanie krawędzi lizen przechodzących ponad szczytem w sześcio-

boczne pinakle. Detal tego rodzaju nie powtarza się w żadnej z zachowanych gotyckich 

elewacji na terenie Pomorza Gdańskiego
26

. Ponadto, lizeny dekorowane są dwoma 

różnymi pod względem wielkości rodzajami przestrzennych maswerków w formie 

wimperg. Mniejsze z nich są średniowiecznymi, ceramicznymi oryginałami. Większe 

                                                                   
23 Owczarek P., Dokumentacja z przeprowadzonych prac konserwatorskich przy elewacji wschodniej kościoła 
pw. św. Barbary w Lalkowach, Załącznik nr 1, próbki nr 13, 25, mps w WUOZ w Gdańsku. 
24 Arszyński M., dz. cyt., s. 127. 
25 Tamże, s. 256. 
26 Fakt ten potwierdziły przeprowadzone w ramach wspomnianej rozprawy doktorskiej inwentaryzacje 
ceramicznych detali architektonicznych na elewacjach gotyckich kościołów na Pomorzu. Ponadto, można 

stwierdzić, że szczyt wschodni lalkowskiego kościoła wyróżnia się pod względem bogactwa detalu na tle 

gotyckiej, wiejskiej architektury sakralnej. 
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zostały dodane w XIX wieku w miejsce zniszczonych elementów ceramicznych. Do 

ich rekonstrukcji zastosowano technikę odlewów w zaprawie mineralnej o spoiwie 

cementowo-wapiennym i wypełniaczem piaskowym. Do wypełniacza dodano ponadto 

tłuczeń ceramiczny, dzięki czemu uzyskano odlewy o różowym odcieniu mającym 

imitować materiał ceramiczny. Odlewy te wykonano na rdzeniu wykonanym z frag-

mentów łupanej ceramiki (dachówek). 

Zwieńczenia pinakli (XIX-wieczne) dekorowane są uproszczonymi motywami 

wimperg, które uzyskano przy pomocy prostych cegieł oraz fragmentów ceramicznych 

dachówek korytkowych. 

 

Ilustracja 8. Fragment elewacji wschodniej prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. Widoczna 
oryginalna, średniowieczna zaprawa w spoinach z charakterystycznym sposobem opracowania oraz widoczne 

w strukturze zaprawy białe grudki niedogaszonego wapna. Fot. P. Owczarek 

 

Ilustracja 9. Szlif stratygraficzny próbki warstwy malarskiej z blendy elewacji wschodniej prezbiterium 

kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. Widoczne kolejno warstwy: ceglanego podłoża (1), wapiennej 

pobiały (2) oraz czerwieni żelazowej (3). Fot. i oprac. dr A. Nowicka 

Spoiny muru w dolnej kondygnacji elewacji zostały opracowane kielnią, trójkątnie, 

z naciętą rysą pośrodku. Spoiny partii szczytowej elewacji wschodniej opracowano 

z kolei na płasko. Na płaszczyznach lizen zachowały się ślady średniowiecznych pobiał 

wapiennych z warstwą czerwieni żelazowej
27

. Ślady te mogą świadczyć o pierwotnym 
                                                                   
27 Owczarek P., dz. cyt., Załącznik nr 2, próbka nr 9. 
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sposobie ostatecznego wykończenia opisywanej elewacji gotyckiego kościoła, który 

nadał mu pełną wartość użytkową i estetyczną. Malowanie nietynkowanych partii 

ceglanych elewacji warstwą rozrzedzonego, barwionego czerwienią żelazową wapna 

było w średniowieczu praktyką powszechną
28

. Szczątkowy stan zachowania zidenty-

fikowanej warstwy nie pozwala jednak na dokładne określenie jej ostatecznego cha-

rakteru. Mogła to być czysta czerwień lub tło dla namalowanej siatki pozornych spoin. 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że murarskie opracowanie boków lizen jest stosunkowo 

niestaranne – zastosowane cegły mają nierówne krawędzie, a spoinowanie jest mocno 

zróżnicowane pod względem szerokości, co dodatkowo potwierdza potrzebę malowania 

tak przygotowanej struktury murowanej. Nie można wykluczyć, że czerwona mono-

chromia stanowiła podkład dla malowanych dekoracji maswerkowych, które mogły 

być dodatkowym, ornamentalnym zaakcentowaniem opisywanych lizen. Rozwiązanie 

takie zastosowano np. w dekoracji szczytu wschodniego kościoła pw. Wniebowzięcia 

NMP w Toruniu czy szczytu zachodniego kościoła pocysterskiego w Pelplinie
29

. 

Z całą pewnością takie wykończenie ceglanej elewacji miało istotne znaczenie techno-

logiczne i pozytywnie wpłynęło na stan zachowania średniowiecznej struktury opisywa-

nego szczytu, jako warstwa chroniąca przed bezpośrednim działaniem czynników 

atmosferycznych.  

Zrealizowane badania konserwatorskie wykazały ponadto, że istotnym dopełnieniem 

artykulacji wschodniej elewacji było wykonanie w ostrołukowych blendach wspom-

nianych już malowanych maswerków. Płaszczyzny blend (z opracowanymi na wklęsło 

spoinami) pokryto cienkowarstwową pobiałą wapienną, na której przy pomocy cyrkla 

i liniału wyrysowano proste linie i figury geometryczne budujące poszczególne orna-

menty maswerkowe. Ostre narzędzia, którymi wykonywano linie pomocnicze uszko-

dziły delikatną warstwę wapiennego podkładu i częściowo wyryły rysunek na ceglanym 

podłożu
30

. Na tak przygotowane ryty naniesiono warstwę malarską. Laskowania imi-

tujące formy maswerków wykonanych w kamieniu pozostawiono białe, w naturalnym 

odcieniu wapiennej pobiały. Czerwone wypełnienia maswerków uzyskano dzięki poło-

żeniu warstwy na bazie czerwonego tlenku żelaza(III) [Fe2O3]
31

. Takie rozwiązanie 

kolorystyczne było jednym z kilku typowych sposobów malarskiego wykańczania 

elewacji ceglanych na obszarze państwa zakonnego w Prusach i na Pomorzu
32

.  

                                                                   
28 Arszyński M., dz. cyt., s. 273-275. 
29 Rekonstrukcje maswerków ze szczytu toruńskiego zob.: Kurkowski M., dz. cyt., t. 2, Katalog, s. 139. 
30 Dzięki temu, mimo niezachowanego kolorystycznego opracowania, możliwe było wierne zrekonstruo-
wanie wyglądu części dekoracji w trakcie restauracji w 2019 roku. Wykonawca prac konserwatorskich składa 

podziękowanie dr. Michałowi Kurkowskiemu z Muzeum Okręgowego w Toruniu za pomoc w odczytaniu 

zachowanych rytów oraz przygotowaniu projektu rekonstrukcji maswerkowych dekoracji na szczycie 

wschodnim prezbiterium kościoła w Lalkowach. 
31 Owczarek P., dz. cyt., Załącznik nr 1, próbki nr 2, 3, 5, 6. 
32 Herrmann Ch., Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der Kunstland-

schaft und – geographie, ARTES, Petersburg 2007, s. 99; Kurkowski M., dz. cyt., t. 1, Toruń 2017, s. 96. 
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Ilustracja 10. Blenda w elewacji wschodniej prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. Widoczne 

w świetle bocznym średniowieczne ryty maswerków uczytelniane przy użyciu kredy. Fot. D. Zalewska 

  

Ilustracja 11. Jedna z blend elewacji wschodniej prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. 

Widoczne średniowieczne ryty maswerków uczytelnione przy użyciu kredy, skan przerysu oraz propozycja 
rekonstrukcji. Opracowanie: P. Owczarek, konsultacje dr M. Kurkowski 

Powstałe na przestrzeni wieków zniszczenia fryzu nie pozwalają na dokładne roz-

poznanie ostatecznego wykończenia tej części elewacji wschodniej prezbiterium. Sposób 

opracowania średniowiecznych spoin (z charakterystyczną wklęską) pozwala stwier-

dzić, że fryz również był pokryty warstwą wapiennej pobiały. Trudno jednak określić 

czy towarzyszyło temu dodatkowe opracowanie kolorystyczne lub ornamentalne. 

Wykonane w mało odpornej na działanie czynników atmosferycznych wapiennej 

technice malarskiej, średniowieczne dekoracje maswerkowe uległy na przestrzeni 

kolejnych wieków zniszczeniu, w związku z czym blendy oraz fryz pokryto w trakcie 

późniejszych prac naprawczych wyprawami tynkarskimi w naturalnym kolorze. 

Jedynie we fryzie południowej elewacji prezbiterium odtworzono w latach 1863-1865 

na zaprawie wapienno-piaskowej maswerkowy ornament, zachowany obecnie w formie 

szczątkowej
33

. Z tej samej fazy chronologicznej (okres odbudowy kościoła po pożarze) 
                                                                   
33 Heise J., dz. cyt., s. 271. We fryzie tym zachowany jest relikt malowanego czernią trójliścia. W celu 

podjęcia próby rekonstrukcji ornamentu przy okazji realizacji kolejnych etapów prac konserwatorskich 

konieczna będzie współpraca z historykami sztuki. 
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pochodzi również wtórny tynk w ostrołukowych blendach szczytu prezbiterium. Został 

on w następnych dziesięcioleciach w znacznym stopniu skuty i zastąpiony kolejnym. 

Widoczna na wierzchu warstwa została prawdopodobnie nałożona na początku XX 

wieku w trakcie kolejnego remontu elewacji kościoła. Jest to bardzo twarda, jasnoszara 

zaprawa o spoiwie cementowo-wapienna z wypełniaczem piaskowym
34

. 

  

Ilustracja 12. Szczyt wschodni prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. Graficzny projekt 

rekonstrukcji dekoracji maswerkowych w blendach.  

Opracowanie graficzne: arch. inż. K. Korczak, P. Owczarek, konsultacje dr M. Kurkowski 

                                                                   
34 Załącznik nr 2, próbka nr 1. 
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Ilustracja 13. Szczyt wschodni prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. Widok po 

przeprowadzeniu prac konserwatorskich ceglanego wątku, detali architektonicznych oraz rekonstrukcji 
dekoracji maswerkowych w blendach. Fot. P. Owczarek 

 

Ilustracja 14. Fragment pinakla w szczycie wschodnim prezbiterium kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach. 
Widoczna poprawnie wykonana rekonstrukcja spoiny w oparciu o wyniki badań konserwatorskich.  

Fot. P. Owczarek 
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3. Wnioski 

Jak wspomniano na początku niniejszego rozdziału, celem interdyscyplinarnych 

badań było doprowadzenie do wyboru możliwie najlepszej metody konserwacji gotyc-

kiego zabytku, w wyniku której przywrócony zostałby oryginalny, zbliżony do średnio-

wiecznego, wygląd estetyczny. Realizując zapisy programu prac konserwatorskich, 

poza wykonaniem szeregu zabiegów o charakterze konserwatorskim, usunięto wtórne 

tynki z blend oraz fryzu prezbiterium kościoła w celu częściowego przywrócenia histo-

rycznego opracowania kolorystycznego elewacji, z uzyskaniem dekoracyjności typowej 

dla architektury gotyckiej tego regionu. Zachowane w blendach ryty pozwoliły na 

wysoce prawdopodobną rekonstrukcję malowanych maswerków. W przyszłości należy 

wziąć pod uwagę poszerzenie zakresu rekonstrukcji o płaszczyzny lizen ujmujących 

wimpergi szczytu. Takie rozwiązanie, poza przywróceniem średniowiecznych walorów 

estetycznych, przyczyniłoby się do lepszego zabezpieczenia samej struktury elewacji 

poprzez pokrycie jej ochronną warstwą wapiennej pobiały. 

Należy przy tym zauważyć, że ten rodzaj dekoracji architektury w dalszym ciągu 

bywa niedostatecznie uwzględniany, nawet przy kompleksowych badaniach poprze-

dzających realizacje konserwatorskie
35

. Realizowane z poziomu rusztowań badania 

niedostępnych na co dzień blend czy fryzów elewacji są zazwyczaj jedyną okazją 

identyfikacji resztek opisywanych malarskich elementów artykulacji średniowiecznych 

zabytków architektury. Szczątkowy stan ich zachowania wymaga jednak ogromnej 

wrażliwości i wyczucia ze strony wykonawców prac konserwatorskich. 

Wyniki zrealizowanych badań konserwatorskich, archeologicznych i architekto-

nicznych z pewnością rzuciły nowe światło na historię samego kościoła pw. św. Barbary 

w Lalkowach, ale też, w szerszym kontekście, pogłębiły wiedzę z zakresu historii 

i techniki gotyckiej architektury sakralnej na prowincji w tej części Pomorza. Objęta 

niniejszymi badaniami część regionu pokrzyżackiego, z uwagi na znaczną liczbę zacho-

wanych zabytków, wymaga w dalszym ciągu naukowego rozpoznania pod względem 

historii i techniki ceglanego budownictwa sakralnego. Konieczna jest w tym względzie 

współpraca środowiska konserwatorów z historykami sztuki. 

Literatura 

Arszyński M., Organizacja i technika średniowiecznego budownictwa ceglanego w Prusach 

w kontekście europejskim, Muzeum Zamkowe w Malborku, Malbork 2016. 

Brykowska M., Badania historyczno-architektoniczne do prac konserwatorskich, [w:] Arszyński 

M. (red.), Badania architektoniczne. Historia i perspektywy rozwoju, Bernardinum, Pelplin 2015. 

Biskup M., Czaja R., Państwo zakonu krzyżackiego w Prusach. Władza i społeczeństwo, 

Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009. 

Fankidejski J., Utracone kościoły i kaplice w dzisiejszej dyecezyi chełmińskiej: podług urzędowych 

akt kościelnych, Pelplin 1880. 

Heise J., Die Bau- Und Kunstdenkmaler der Provinz Westpreussen, t. 1, Pomerelen mit Ausnahme 

der Stadt Danzig, z. 4, Kreis Marienwerder, Kreis Schwets, Kreis Konitz, Kreis Schlochau, Kreis 

Tuchel, Kreis Flatow, Kreis Deutsch Krone, Danzig 1887. 

                                                                   
35 Kurkowski M., dz. cyt., s. 7. 



Interdyscyplinarne badania konserwatorskie, archeologiczne i architektoniczne gotyckiego,  

XIV-wiecznego kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach 
 

37 

Herrmann Ch., Mittelalterliche Architektur im Preussenland. Untersuchungen zur Frage der 

Kunstlandschaft und –geographie, ARTES, Petersburg 2007. 

Kotłowska R., Kościół pw. św. Barbary w Lalkowach, Media-Kociewiak, Mirotki 2008. 

Kurkowski M., Ryte i malowane dekoracje maswerkowe w architekturze średniowiecznej na 

terytorium ziemi chełmińskiej. Studium Typologiczno – formalne, t. 1-2, Muzeum Okręgowe 

w Toruniu, Toruń 2017. 

Lewicki J., Mur ceglany jako przedmiot badań architektonicznych, [w:] Ochrona Zabytków, 

53/2000. 

Owczarek P., Dokumentacja z przeprowadzonych prac konserwatorskich przy elewacji 

wschodniej kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach, mps w WUOZ w Gdańsku, Gdańsk 2020. 

Radzymiński A., Kościół i duchowieństwo w średniowieczu. Polska i państwo zakonu 

krzyżackiego w Prusach, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012. 

Skarżyńska-Wawrykiewicz M., Wawrykiewicz L., Rola badań architektonicznych prowadzonych 

w zabytkach na przykładzie adaptacji przedzamcza w Lidzbarku Warmińskim, Wiadomości 

Konserwatorskie, 30/2011. 

Wyrobisz A., Budownictwo murowane w Małopolsce, Studia z dziejów rzemiosła i przemysłu, T. 

3, 1963. 

Interdyscyplinarne badania konserwatorskie, archeologiczne i architektoniczne 

gotyckiego, XIV-wiecznego kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach 

Streszczenie 

Opisywane w niniejszym rozdziale interdyscyplinarne badania dotyczą XIV-wiecznego kościoła pw. św. 

Barbary w Lalkowach, w województwie pomorskim. Zabytek ten jest przykładem gotyckiej, ceglanej archi-
tektury sakralnej na terytorium dawnego państwa zakonu krzyżackiego na Pomorzu Gdańskim. W latach 

2019-2020 wykonano prace konserwatorskie przy wschodniej elewacji prezbiterium, których merytoryczną 

podstawą były badania konserwatorskie, archeologiczne i architektoniczne zabytku. W ramach projektu 

wykonano badania laboratoryjne zapraw i warstw malarskich celem rozpoznania zastosowanych pierwotnie 
spoiw i wypełniaczy, wykonano ponadto analizy petrograficzne ceramicznych detali oraz zapraw murar-

skich. Badania archeologiczne przyczyniły się do lepszego rozpoznania średniowiecznego, ceramicznego 

detalu architektonicznego z elewacji. W trakcie badań konserwatorskich zidentyfikowano w blendach szczytu 

prezbiterium nieznane dotychczas, gotyckie dekoracje maswerkowe będące kolorystycznym uzupełnieniem 

średniowiecznej artykulacji elewacji. 

Wyniki zrealizowanych badań konserwatorskich, archeologicznych i architektonicznych z pewnością rzuciły 

nowe światło na historię samego kościoła pw. św. Barbary w Lalkowach, ale też, w szerszym kontekście, 

pogłębiły wiedzę z zakresu historii i techniki gotyckiej architektury sakralnej na prowincji w tej części 
Pomorza. Część regionu pokrzyżackiego, w której znajduje się badany kościół, z uwagi na znaczną liczbę 

zachowanych i nieprzebadanych zabytków, wymaga w dalszym ciągu naukowego rozpoznania pod wzglę-

dem historii i techniki ceglanego budownictwa sakralnego. Problematyka ceramicznych detali architekto-

nicznych w kształtowaniu gotyckich elewacji kościołów oraz towarzyszące im kolorystyczne i ornamen-
talne uzupełnienie artykulacji powinny stać się przedmiotem zainteresowań kolejnych badaczy – zarówno 

konserwatorów, jak i historyków sztuki. 

Słowa kluczowe: gotyk, architektura ceglana, badania konserwatorskie, detal architektoniczny, malowane 

maswerki 
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Wzajemny wpływ sztuki i technologii 

1. Wprowadzenie 

Interakcja między sztuką a technologią ma swoją już bardzo długą historię. Od 

wieków technologia towarzyszy człowiekowi w jego twórczości artystycznej. Artyści 

od dawna są również kreatorami nowych nurtów i trendów oraz zjawisk społecznych. 

To jedna z grup społecznych, która jako pierwsza przewiduje nowe zjawiska społeczne 

oraz technologiczne. Współcześnie metody tworzenia dzieł sztuki uległy olbrzymim 

przemianom ze względu na dynamiczny postęp technologiczny, a wraz z rozwojem 

technologii rozwija się również sztuka cyfrowa. XX i XXI wiek to czas szybkiego 

rozwoju technologii, który jeszcze bardziej przyspieszył w ostatnich dwóch dekadach. 

W wyniku tego nastąpiły wyraźne zmiany kulturowe, gospodarcze i społeczne, czego 

efektem były następnie takie zjawiska, jak: globalizacja, rewolucja cyfrowa, rewolucja 

przemysłowa 4.0. i upowszechnianie cyfryzacji. Obecnie nadal doświadczamy efektów 

rewolucji związanej z komputeryzacją i rozwojem nowych mediów. Cała kultura uległa 

zmianie w wyniku skomputeryzowanych form produkcji, dystrybucji i przekazywania 

informacji oraz wszelkich danych. Na te przemiany reagowali również artyści, tworząc 

sztukę cyfrową.  

W niniejszym artykule opisuję reakcje środowiska artystycznego na współczesne 

przemiany technologiczne, założenia sztuki cyfrowej w odniesieniu do teorii najwa-

żniejszych naukowców zajmujących się opisywaniem zjawisk zachodzących w tej 

dziedzinie oraz pokazuję najistotniejsze przejawy wpływu sztuki i technologii na 

wzajemny rozwój.  

2. Interakcja sztuki i technologii  

Interakcja artystów z technologią jest dwustronna, czyli artyści zarówno inspirują 

się przemianami, jakie zachodzą w nauce i rozwoju technologii, ale też przewidują to, 

co może nastąpić w ramach rozwoju technologii w przyszłości. Dziś niemal każdy 

może zamieścić książkę, nagranie muzyczne lub sztukę cyfrową w Internecie, co może 

stanowić inspirację dla developerów nowych technologii. Podobnie jak artyści obecnie 

mogą wyjątkowo łatwo inspirować się innowacjami technologicznymi przez łatwy 

dostęp do informacji. Jak wskazuje Henrik Vejlgaard w „Anatomii trendu” to, że artyści 

właśnie tworzą trendy dzięki twórczości artystycznej (…) nie jest niczym nowym ani 

odkrywczym, jednak warto (ponownie) zwrócić uwagę na fakt, że ludzie kreatywni 

często stają się prekursorami trendów w dziedzinach innych niż ich własna2
.  

W ciągu ostatniego wieku wybrani artyści wykorzystywali technologię w procesie 

swojej twórczości artystycznej i w ten sposób inspirowali ekspertów z innych 

                                                                   
1 justynaminkiewicz@gmail.com, Instytut Filozofii i Socjologii, Polska Akademia Nauk, www.ifispan.pl.  
2 Vejlgaard H., Anatomia trendu, Co łączy jeansy z łyżworolkami i iPodem, Tłum. Wąsik D., Warszawa 2012, 

s. 66-68.  

mailto:justynaminkiewicz@gmail.com
http://www.ifispan.pl/
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obszarów aktywności ludzkiej. Sztuka jest zawsze odbiciem aktualnej kultury
3
, którą 

tworzy człowiek, w tym również przemian społecznych i technologicznych. Dlatego 

sztuka i technologia często wchodzą w interakcję z innymi dziedzinami aktywności 

ludzkiej. Sztuka jest odzwierciedleniem aktualnych czasów, koncepcji filozoficznych 

i naukowych, stąd też w twórczości artystycznej wykorzystywane są na przykład: piksele 

i dane; formuły matematyczne i inżynierskie
4
 oraz rozwiązania technologiczne, takie 

jak: sztuczna inteligencja, blockchain i wirtualna rzeczywistość. Wiele dzieł sztuki nie 

pojawiłoby się, gdyby artyści nie dysponowali odpowiednią technologią i narzędziami 

oraz wiedzą na ich temat (na przykład prace Andy Warhola wykonane techniką 

sitodruku)
5
. 

Zatem sztuka i technologia często definiują i redefiniują otaczający świat. Trzeba 

również podkreślić, że połączenie sztuki i technologii często przesuwa dotychczas 

ustanowione granice twórcze oraz granice percepcji. Artyści podejmują się również 

różnych eksperymentów, wykorzystując najnowsze technologie lub przewidując je, 

tworzą też różne wizje przyszłych rozwiązań w swojej sztuce.  

W niniejszej pracy przedstawię przykłady artystów, którzy wykorzystywali naj-

nowsze technologie w swojej twórczości oraz takich, których twórczość była właśnie 

zapowiedzią przyszłych rozwiązań technologicznych i zjawisk społecznych. Trzeba 

również podkreślić, że rola artystów w rozwoju technologii jest trójznaczna. Po pierw-

sze, artyści, eksperymentując w ramach swojej twórczej działalności, testują nowe 

technologie i rozwiązania technologiczne. W ten sposób sprawdzają i demonstrują jej 

możliwości funkcjonalne, inspirując również osoby rozwijające technologie. Po drugie, 

artyści prezentują nowe technologie szerszej publiczności w przestrzeni muzealnej, 

galeryjnej lub cyfrowej i w ten sposób upowszechniają wiedzę na jej temat szerszej 

części społeczeństwa. Po trzecie, prezentacja efektów działań artystów w różnych prze-

strzeniach pełni społecznie bardzo ważną funkcję edukacyjną, która jest szczególnie 

istotna w dobie rewolucji kulturowej, jaką jest transformacja cyfrowa instytucji i orga-

nizacji. Mówiąc krótko, chodzi tu o trzy role, jaką pełni sztuka: testowanie technologii 

i pokazywanie jej możliwości, prezentowanie i rozpowszechnianie oraz edukowanie 

społeczeństwa.  

3. Technologia, a sztuka współczesna  

Jak powszechnie wiadomo artyści w swoich eksperymentach artystycznych 

z wykorzystaniem nowych technologii przekraczali ograniczenia techniczne, tworząc 

tym samym nowe kryteria piękna. W kontekście analizy wzajemnego wpływu sztuki 

i technologii interesuje mnie szczególnie sztuka i technologia rozwijana w drugiej 

połowie XX wieku oraz w pierwszych dwóch dekadach XXI wieku. Artyści, tworząc 

                                                                   
3 Według Wilhelma Diltheya przejaw kultury, historii i społeczeństwa znajduje wyraz w wielkich 

osobowościach danego czasu. Dilthey w swojej koncepcji kultury odnosi się do społeczeństwa i struktury 

społecznej rozróżniając trzy obszary: zewnętrznej organizacji społeczeństwa, wnętrza społeczeństwa jako 
jego systemu kulturowego oraz unikalnych bytów. Cyt. za: Helle H.J., Dilthey's "Verstehen. Sociology, 

Philosophy of Culture and Ethics, [w:] Koslowski P. (red.), The Theory of Ethical Economy in the Historical 

School, Springer-Verlag Berlin Heidelberg GmbH, Berlin 1997, s. 119-120. 
4 Silka P., Andrey V., The Serious Relationship of Art and Technology 
https://www.widewalls.ch/magazine/the-serious-relationship-of-art-and-technology, dostęp: 11.04.2021. 
5 Kamholz R., Andy Warhol and His Process, https://www.sothebys.com/en/articles/andy-warhol-and-his-

process, dostęp: 11.04.2021. 
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sztukę w tym czasie, pracują w zróżnicowanym kulturowo i zaawansowanym techno-

logicznie działającym globalnie świecie. Ich sztuka to dynamiczne połączenie mate-

riałów, metod, koncepcji i tematów, które kontynuują zakwestionowanie granic, które 

były już wyraźnie wytyczone w XX wieku. Zróżnicowaną sztukę współczesną jako 

całość wyróżniał brak jednej, przeważającej zasady lub ideologii. Sztuka współczesna 

jest elementem szerszego dyskursu na temat aktualnej kultury. W ramy tej dyskusji 

wchodzą również komentarze na temat przemian społeczno-technologicznych
6
.  

Dla moich rozważań bardzo istotny jest rozwój sztuki cyfrowej. Ważnym krokiem 

dla tego kierunku sztuki była sztuka mec-artu
7
,
 
a jednym z jej pierwszych przedsta-

wicieli był Alain Jacquet. W tej kategorii sztuki chodzi o prace, które powstawały 

przez przeniesienie obrazów fotograficznych na płótno, które było powlekane emulsją 

światłoczułą. To mechaniczne tworzenie kompozycji przyczyniło się do stworzenia tak 

zwanej sztuki cybernetycznej i sztuki komputerów. Był to pierwszy przejaw nadania 

maszynie roli artysty. Po raz pierwszy termin mec art został użyty przez Alain Jacquet 

w 1964 roku
8
. 

Zmierzch lat 60. XX wieku był szczytem rozwoju sztuki współczesnej z zastoso-

waniem cybernetyki oraz wykorzystania komputera jako medium artystycznego, ale 

też początkiem końca tego zjawiska. Dopiero w latach 90. środowisko artystyczne 

powróciło do eksperymentowania z tą technologią w swojej twórczości. Wtedy to rozwój 

Internetu i World Wide Web stworzył nowe możliwości dla artystów tworzących 

sztukę cyfrową. Jednak nie oznacza to, że sztuka z wykorzystaniem cybernetyki oraz 

komputerów nie była tworzona. W latach 70. i 80. wielu artystów wykorzystywało tę 

technologię, podobnie jak artyści, którzy wykorzystywali wideo, eksperymentowali 

w zakresie manipulacji cyfrowej. W latach 80. pojawił się dodatkowo bardziej wyra-

finowany sprzęt do takich operacji, co skłoniło również artystów tworzących przy 

pomocy bardziej tradycyjnych mediów do korzystania z nich
9
. Lata 70. i 80. XX wieku 

przyniosły znaczny rozwój technologii cyfrowych. Rozwinęły się wtedy również sieci, 

interaktywność, multimedia, na co w znacznym stopniu miała wpływ twórczość 

artystów. Praktyka artystyczna wpłynęła również na rozwój myślenia i praktyki cyfrowe, 

które dzięki temu weszły do głównego nurtu. To właśnie sztuka, w jakimś stopniu, 

przyczyniła się również do procesu cyfryzacji przez gry wideo, multimedia, Internet 

i sieć www
10

. Sztuka związana z cybernetyką nie była wówczas jedyną dziedziną 

artystycznej wypowiedzi, która była wyrażana w powiązaniu z technologią. Było wielu 

artystów zaangażowanych w nowe technologie medialne, między innymi Roy Ascott, 

David Medalla, Robert Adrian X, Stelarc, Lilian Schwartz i Harold Cohen. Wielu tego 

typu artystów, którzy eksperymentują z najnowszymi technologiami, są pokazywani na 

festiwalu Ars Electronica w Linz w Austrii, który odbywa się już od 1979 roku. Do 

tego grona należą między innymi: Nam June Paik, Charlotte Moorman oraz Valie 

                                                                   
6 Robertson, J., McDaniel, C., Themes of Contemporary Art: Visual Art after 1980 (3rd ed.), Oxford 
University Press, 2012, s. 8-38.  
7 Mec Art. (mec art. pochodzi od nazwy sztuka mechaniczna)  https://www.oxfordreference.com/view/ 

10.1093/oi/authority.20110803100146166, dostęp: 09.04.2021. 
8 Osińska B., Sztuka i czas, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1994, s. 178-179; Mec Art. 
https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100146166, dostęp: 30.03.2021. 
9 Gere C., Digital Culture, Reaktion Books, London 2008, s. 107-108. 
10 Tamże, s. 113-114.  

https://www.oxfordreference.com/view/10.1093/oi/authority.20110803100146166
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Export, Dan Graham, Woody i Steina Vasulka, Diamanda Galas, Glenn Branca, Cabaret 

Voltaire, John Sanborn i Peter Weibel
11

. 

Rozwój sieci internetowej w latach 90. XX wieku wpłynął na powstawanie i rozwój 

sztuki z wykorzystaniem nowych mediów i technologie powiązane z Internetem. Jednym 

z najbardziej wyróżniających się ruchów, który wykorzystał technologie związane 

z rozwijającym się Internetem, jest „net.art”, pozwiązywany również z listą dyskusyjną 

nettime. Artyści działający w ramach tego ruchu tworzyli sztukę, która mogła działać 

tylko w sieci. Do tej grupy należą między innymi artyści: Vuk Cosic, Olia Lialina, Jodi, 

Alexei Shulgin, Heath Bunting, Rachel Baker oraz Irational Organization. Wiele z tych 

prac było innowacyjnych w kontekście sprawdzania możliwości nowych mediów 

i poszerzało granice możliwości wykorzystania stosowanej technologii: hipergrafologia 

w stylu Lettriste wykorzystująca kody i znaki, gry kombinatoryczne i algorytmiczne 

Oulipa, strategie pocztowe Fluxiańskie lub Johnsonowskie inscenizacje awarii technolo-

gicznych, takie jak wcześniej praktykowane w sztuce wideo, wirtualnych systemach 

cybernetycznych i robotycznych, parodiach i interwencjach politycznych
12

. 

4. Sztuka cyfrowa  

Dla rozważania sztuki cyfrowej warto podkreślić ponownie, iż wynalezienie kom-

putera w latach 1936-1938
13

 było bardzo ważnym etapem dla kształtowania przyszłej 

kultury, wielu obszarów działalności człowieka, w tym rozwoju sztuki i późniejszej 

technologii. Od lat 60. XX wieku używany jest termin sztuka nowych mediów 

w odniesieniu do sztuki stworzonej lub wyprodukowanej przy użyciu komputera
14

. Dla 

rozwoju sztuki współczesnej, szczególnie sztuki ostatnich dekad kluczowe było stwo-

rzenie Internetu i rozwoju technologii informacyjno-komunikacyjnych z nim związa-

nych. Bardzo istotne były również transformacja cyfrowa i digitalizacja. Na bazie tych 

dokonań powstała sztuka cyfrowa. Przy rozważaniu roli i funkcji sztuki cyfrowej warto 

pamiętać, iż sztuka ta określana jest przez wielu teoretyków również w inny sposób. 

Jak podaje Melisa Langdon sztuka ta była określana jako: net.art, sztuka nowych 

mediów, sztuka mediów i nowymi mediami15
. 

4.1. Cechy sztuki cyfrowej  

Cyfrowe dzieła sztuki są realizowane przez eklektyczne media to znaczy interak-

tywne: film, wideo, gry i technologie przeznaczone do noszenia (z ang. wearable 

technology). Do kategorii sztuki cyfrowej zalicza się każdą ekspresję zrealizowaną 

przez wykorzystanie technologii cyfrowej. Idąc za Melissą Langdon komputer jest klu-

czowy w procesie produkcji tej sztuki, działa jako interfejs, narzędzie wspomagające 

w procesie tworzenia lub przestrzeń do wyświetlania
16

. Należy jednak pamiętać, że 

tworzenie sztuki cyfrowej jest czymś innym niż tylko umieszczaniem jej w strefie 

cyfrowej. Lev Manovich natomiast podkreśla, iż sztuka nowych mediów ma dwa 

                                                                   
11 Tamże, s. 114. 
12 Tamże, s. 114. 
13 Konrad Zuse, https://history-computer.com/konrad-zuse/, dostęp: 11.04.2021. 
14 Silka P., Andrey V., The Serious Relationship of Art and Technology 

https://www.widewalls.ch/magazine/the-serious-relationship-of-art-and-technology, dostęp: 11.04.2021. 
15 Langdon M., The work of art. In a Digital Age – Art Technology and Globalisation, Springer 

Science+Business Media, New York 2014, s. 7. 
16 Tamże, s. 8.  

https://history-computer.com/konrad-zuse/
https://www.widewalls.ch/magazine/the-serious-relationship-of-art-and-technology
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poziomy to znaczy zawartość i interfejs, co odnosi się do wcześniejszego podziału na 

aspekt przekazu przez treść i przez formę
17

. W sztuce cyfrowej granica między arty-

stami a odbiorcami nie jest wyraźna. Artyści i widzowie uczestniczą w tworzeniu 

wspólnego dzieła
18

. Manovich określił również cechy nowych mediów i są to: repre-

zentacja numeryczna, modułowość, zmienność, automatyzacja, transkodowanie
19

. 

Manovich wprowadził również termin „kultura informacyjna”, który ma znaczenie 

podobne do innego terminu „kultura wizualna”. Odnosi się to do sposobów, jakimi różne 

miejsca i obiekty kulturowe przedstawiają informacje, na przykład wyświetlacze dwor-

cowe, znaki drogowe, gazety, wystrój wnętrz banków, interfejsy komputerowych syste-

mów operacyjnych (Windows, MAC OS, UNIX) i aplikacje (Word, Excel, PowerPoint, 

Eudora, Navigator, RealPlayer, Filemaker, Photoshop, itp.)
20

. Manovich wskazuje, iż 

wiele dzieł sztuki nowych mediów charakteryzuje pewna wspólna cecha to znaczy coś 

co można określić „wymiarem informacyjnym”. Jest to czynnik wspólny dla tych prac 

oraz innych obiektów medialnych. Ten wymiar odnosi się do wyszukiwania, przeglą-

dania i analizowania danych, które dotyczą  określonej konfiguracji przestrzeni, czasu 

i powierzchni przedstawionej w danym projekcie. Istnieje również pewna sekwencja 

aktywności użytkownika określona w danym czasie w celu interakcji z dziełem. Interfejs 

dzieła tworzy jego wyjątkowy odbiór przez użytkownika
21

. Do tego wymiaru informa-

cyjnego nawiązuje również Julian Stallabrass, wspominając o przestrzeni internetowej, 

w której działają artyści oraz korporacje, które zmieniają Internet z „forum w centrum 

handlowe”
22

. Granice między różnymi sferami działalności człowieka stały się nie-

istotne. Obecnie działania związane ze sztuką, nauką, handlem i modą łączą się 

w jednym miejscu, to znaczy w przestrzeni cyfrowej, jaką daje Internet. Jest to globalne 

pomieszanie kultur i działalności w wyniku możliwości funkcjonowania w przestrzeni 

cyfrowej
23

. Zagadnienie przestrzeni wirtualnej jest bardzo istotną kwestią dla kultury 

cyfrowej, do czego będę nawiązywała w dalszej części artykułu.  

Frank Popper odnosi się do sztuki wirtualnej, która dotyczy wszelkiej sztuki wyko-

nanej za pomocą środków przekazu dzięki technologiom stworzonym w drugiej połowie 

lat 80. XX wieku. Interfejsy między ludźmi a komputerami, które pojawiły się w tym 

czasie, umożliwiły większe zagłębienie się w obrazy, mocniejsze doświadczanie ich 

i wchodzenie z nimi w interakcje.  Pozwoliły na to m.in. generatory dźwięku trójwymia-

rowego, rękawiczki z danymi, stereoskopowe okulary i ekrany, ubrania z danymi, czuj-

niki położenia, systemy sprzężenia zwrotnego dotykowego i mocy. To uzyskane 

doświadczenie angażowało wszystkie zmysły człowieka, nie tylko wzrok i słuch
24

. 

Do sztuki cyfrowej Crowther zalicza dzieła, które są tworzone przez komputer lub 

ich działanie jest uzależnione od komputera albo jest on częścią pracy. Według 

Crowthera sztukę cyfrową określają cztery cechy: nieruchomy obraz, tryb dynamiczny 

                                                                   
17 Manovich L., The Language of New Media, MIT Press, Cambridge, Massachusetts 2001, s. 39, 77. 
18 Tamże, s. 132.  
19 Manovich L., Tamże, s. 43-44. 
20 Tamże, s. 39. 
21 Tamże, s. 78.  
22 Stallabrass J., Contemporary Art: A Very Short Introduction, Oxford University Press, Oxford, Nowy Jork 

2006, s. 129-131.  
23 Langdon M., Tamże, s. 8.  
24 Popper F., From Technological to Virtual Art., Massachusetts Institute of Technology, Cambridge, London 

2007, s. 1.  
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(zawierający czasowe kolejne sekwencje obrazów); realizowane przy użyciu kompu-

tera (to znaczy, że projekt jest tworzony z wykorzystaniem komputera np. malowanie 

przy użyciu robota), interaktywność (widz aktywnie może uczestniczyć w powstawaniu 

pracy)
25

. Na charakter i odbiór pracy cyfrowej wpływają również kwestie niewizualne 

to znaczy: narracyjność, performatywność, generatywność, interaktywność
26

. Obrazy 

cyfrowe oznaczają jakby estetyczną podświadomość, w której egzystują i pracują wszy-

stkie rodzaje sztuki komputerowej. Nawet sama informacja tekstowa przybiera charakter 

obrazowy, jeśli przyjmuje bardziej styl wizualny, w jakim jest prezentowana
27

. W nie-

których przypadkach prace artystyczne są kwalifikowane do kategorii sztuki cyfrowej, 

ponieważ zaprojektowanie ich było tak złożone, że niezbędne okazało się wykorzy-

stanie komputera do procesu tworzenia ich. Sztuka cyfrowa po stworzeniu jest również 

często prezentowana na ekranie komputera lub drukowana
28

. 

4.2. Nowe media i sztuka cyfrowa  

Na bardzo istotną kwestię, w kontekście wzajemnego rozwoju sztuki, technologii 

i kultury, w której żyjemy, zwrócił uwagę Lev Manovich w swojej książce pod tytułem 

„Język nowych mediów”. Żyjemy w dobie rewolucji, która jest związana z komputery-

zacją i z rozwojem nowych mediów. Kultura, w której żyjemy przechodzi przez 

transformację, przez zmianę form produkcji, dystrybucji i przekazywania informacji 

i innych danych. Manovich w 2001 roku zapowiadał, że rewolucja spowodowana poja-

wieniem się i rozwojem nowych mediów przyniesie większe zmiany niż przemiany 

związane z pojawieniem się druku w XIV wieku i fotografii w XIX wieku, która miała 

wówczas bardzo duży wpływ na rozwój współczesnego społeczeństwa
29

.  

Manovich zwrócił uwagę, iż granica między sztuką a designem w świecie nowych 

mediów jest wyraźnie zatarta. Wskazał również, co jest istotne dla moich rozważań, iż 

największy wpływ na rozwój języka nowych mediów mają również profesjonalni 

artyści, którzy często oprócz działalności artystycznej zajmują się projektowaniem, 

działając w obszarze komercyjnym. Systematycznie przeprowadzają eksperymenty, 

wykorzystując nowe media, tworząc w ten sposób nowe standardy i ruchy, a nowe 

środowisko multimedialne umożliwia korzystanie z różnych technologii i standardów 

oprogramowania
30

.
 
 

4.3. Kreatywna organizacja danych, a rozwój technologii  

Istotne spojrzenie na sztukę cyfrową wprowadziła Victoria Vesna, artystka oraz 

teoretyk sztuki nowych mediów, profesor z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Los 

Angeles. W książce „Art in the Age of Information Overflow”, do stworzenia której 

zaprosiła kilku teoretyków, odnosi się do zjawiska estetyki baz danych „database 

aesthetics”. W publikacji tej kolejni teoretycy analizują bazy danych jako przejaw szer-

szego zjawiska kulturowego i estetycznego. Książka ta pokazuje, jak artyści są zaanga-

żowani w tworzenie kultury sieciowej przez tworzenie sztuki w oparciu o bazy danych. 

                                                                   
25 Crowther P., Digital Art, Aesthetic Creation. The Birth of a Medium, Routledge Taylor & Francis Group, 

London, New York 2019, s. 7.  
26 Tamże, s. 8. 
27 Tamże, s. 8 
28 Tamże, s. 10-11. 
29 Manovich L., Tamże, s. 44. 
30 Tamże, s. 40.  
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Ogromne ilości informacji stają się medium dla artystów. Sposób wyboru danych, 

zarządzania nimi i organizowania ich może być przejawem twórczości artystycznej 

oraz wpływać na wyniki naukowe i rozwój technologii
31

. Victoria Vesna wraz z Jimem 

Gimzewskim są uznawani za twórców jednej z pierwszych interaktywnych prac z wyko-

rzystaniem nanotechnologii (nanoart)
32

. Dzięki temu, że ludzki genom został rozszy-

frowany, biotechnologia stała się nowym obszarem eksperymentów artystycznych, 

a wielu artystów medialnych również zaczęło eksperymentować z pracami online 

i bazami danych. Vesna odnosi się do twórczości artystów wykorzystujących ogromne 

ilości danych, którymi jesteśmy wszyscy codziennie otoczeni i zasypywani
33

. Zwraca 

uwagę, iż artyści (nie tylko) powinni być świadomi ogólnego natłoku informacji oraz 

rozwijać odpowiednie podejście do zarządzania i przetwarzania dużych ilości danych. 

Prace interaktywne tworzą jeszcze więcej informacji w wyniku możliwości udziału 

odbiorców. Vesna zwróciła uwagę, iż kwestia organizacji, zarządzania i pracy z danymi 

jest często wyzwaniem dla artystów i naukowców. Jeśli na początkowym etapie pracy 

nie jest to dobrze zaplanowane często ma to negatywny wpływ na efekty pracy
34

. Umie-

jętność zarządzania danymi w twórczości artystycznej jest odzwierciedleniem również 

tego samego zagadnienia w innych dziedzinach aktywności człowieka. Jesteśmy wszę-

dzie zalewani ogromną ilością danych i umiejętność pracy z nimi jest istotna w każdej 

dziedzinie działalności człowieka. Vesna podkreśla, że artyści już dawno uznali wielkie 

znaczenie baz danych dla celów konceptualnych i estetycznych w procesie twórczym. 

Archiwa są wykorzystywane celowo do artystycznych przedsięwzięć
35

.  

Christiane Paul zwraca uwagę, że właśnie termin „estetyka baz danych” w dyskursie 

o sztuce cyfrowej jest często używany do określenia estetycznych zasad przy organiza-

cji logiki bazy danych do różnych rodzajów informacji, wyszukiwania zbiorów danych 

i wizualizacji danych. Estetyka bazy danych odnosi się do sposobów wizualizacji, 

prezentacji wzorców wiedzy, idei i zachowań społecznych
36

. 

Z bazami danych, modelami danych związane są algorytmy i pojęcia matematyczne. 

Każdy obiekt z kategorii sztuki cyfrowej zawiera warstwę kodu i algorytmów. Każdy 

wizualny, cyfrowy obraz (np. druk, wideo) został stworzony przez odpowiednie opro-

gramowanie. Medium cyfrowe również składa się z „zaplecza” algorytmów i zestawów 

danych oraz z części widocznego „frontonu” widzianego przez odbiorcę. Już wcześniej 

Lev Manovich zaznaczył, że każdy nowy obiekt medialny składa się z jednego lub 

więcej interfejsów do bazy danych materiałów multimedialnych
37

. 

  

                                                                   
31 Tamże 2007. 
32 Vesna V., Art in the Age of Information Overflow, London University of Minnesota press, Minneapolis 

2007, s. 21,  33. 
33 Tamże, s. IX. 
34 Tamże, s. IX-X. 
35 Tamże, s. XI. 
36 Paul C., The Database as System and Cultural Form: Anatomies of Cultural Narratives Database 
Aesthetics, s. 95, [w:] Vesna V. (red.), Art in the Age of Information Overflow, London University of 

Minnesota press, Minneapolis 2007. 
37 Manovich L., Tamże, s. 227. 
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4.4. Naturalizacja i techno-habitat  

Paul Crowther w swojej pozycji „Digital Art, Aesthetic Creation, The Birth of 

a Medium” podkreślił, iż od lat 60. XX wieku rozwiązania cyfrowe wprowadziły 

technologię komputerową na inny poziom, wymagając innych rozwiązań oraz stymu-

lując do rozwoju dotychczasowe technologie
38

. Już w latach trzydziestych Walter Ben-

jamin zauważył, że technologia poddała ludzkie sensorium złożonemu treningowi
39

. 

Rozwój technologii przyjął szerszy wymiar, tworząc nowy świat dla człowieka. 

Crowther wprowadza nowe określenie: technologia znaturalizowana. Oznacza to, że 

człowiek nie tylko jest otoczony przez technologię, ale też żyje w niej. Technologia 

stała się rodzajem rozszerzonego świata, który Crowther określa techno-habitatem
40

. 

Jest przestrzenią, w której człowiek spędza czas w kontekście zawodowym (telekon-

ferencje, szkolenia i konferencje w przestrzeni wirtualnej), ale również w czasie wolnym 

od pracy. Technologia jest zaprojektowaną uzależniającą przestrzenią (portale społeczne 

typu Facebook, Instagram, Youtube), ale również źródłem rozrywki w postaci różnych 

aplikacji, gier w telefonach komórkowych i gadżetów oraz dostępu do Internetu. 

O kwestii technologii jako uzależniającej przestrzeni szczególnie informuje film 

„Dylemat społeczny”, który wskazuje na celowo zaprojektowane uzależniające mecha-

nizmy portali społecznościowych, takich jak: Facebook, Instagram, youtube oraz wyszu-

kiwarki Google
41

. Crowther uważa, że ta naturalizacja technologii jest przejawem 

kultury ponowoczesnej. Crowther wskazuje tym samym, że sztuka oparta na komputerach 

cyfrowych jest również bardzo dobrym odzwierciedleniem społeczeństwa postindu-

strialnego. Wskazuje na istnienie przestrzeni cyfrowej, inaczej rozumianej jako prze-

strzeń wirtualna oraz przestrzeni interaktywności, która jest przedłużeniem techno-

habitatu
42

. Cechą charakterystyczną sztuki cyfrowej jest możliwość wyświetlania treści 

trójwymiarowo, przez co jest możliwy bardzo realistyczny sposób prezentacji dzieła. 

Taka funkcjonalność technologii jest również przejawem naturalizacji technologii
43

.  

5. Wpływ sztuki na rozwój technologii  

Głównym tematem moich rozważań jest wzajemny wpływ sztuki i technologii. 

Istotne tu są elementy wspólne dla tych dwóch obszarów, które występowały w ostat-

nich dekadach oraz jak nawzajem oddziałują na siebie. Technologia tworzy wspólną 

przestrzeń cyfrową dla działań artystycznych, ale również dla wszelkich innych działań 

realizowanych w różnych obszarach działalności człowieka. Dzięki temu, że artyści 

w swojej działalności promują kolejne rozwiązania technologiczne mają wpływ na 

rozszerzanie wiedzy na ich temat i dalszy rozwój, ponieważ jeśli społeczeństwo nie 

jest gotowe na przyjęcie kolejnych „nowości”, wtedy powstaje ograniczenie przed 

rozwojem kolejnych rozwiązań.  

Sztuka jest i była narzędziem do eksperymentowania i testowania technologii oraz 

przejawem zapowiedzi przyszłych rozwiązań, narzędziem promocji i edukacji na temat 

możliwości danych rozwiązań technologicznych oraz poszerzania wiedzy z tego 

                                                                   
38 Crowther P., Tamże, s. 7.  
39 Crowther P., Tamże, s. 7.  
40 Crowther P., Tamże, s. 7. 
41 Social dilemma, https://www.thesocialdilemma.com, dostęp: 12.04.2021. 
42 Crowther P., Tamże, s. 28. 
43 Crowther P., Tamże, s. 11. 
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obszaru. Ponadto, służy do  przekraczania granic w ogólnej społecznej i indywidualnej 

świadomości na temat rozwiązań technologicznych. Przykładem tego jest twórczość 

koreańsko-amerykańskiego artysty Nam June Paik, którego wizje przedstawione 

w twórczości artystycznej były zapowiedzią wielu przyszłych rozwiązań technologicz-

nych. Innym przykładem wykorzystania sztuki do dystrybuowania wiedzy na temat 

danej technologii jest projekt Victorii Vesny i Jamesa Gimzewskiego, który polegał na 

kreatywnej organizacji danych powiązanych z badaniami z obszaru nanotechnologii. 

5.1. Nam June Paik i technologia cyfrowa  

Bardzo dobrym przykładem twórczości, w której artysta przez swoją sztukę zapo-

wiada przyszłe rozwiązania technologiczne jest praca Nam June Paika, który przewi-

dział czas technologii cyfrowej. To on przez swoje prace wprowadził do powszechnej 

świadomości termin elektronicznych autostrad, zapowiedział przyszłe rozwiązania 

telefoniczne, które dzisiaj znamy pod postacią „smartfonów”, eksperymentował z wideo 

oraz telewizorami, przewidział stworzenie telewizji satelitarnej, a także zapowiedział 

Internet.  

W swoich pracach eksperymentował z wideo i telewizorami. W 1963 roku Paik 

zaprezentował kilkanaście „zmanipulowanych” telewizorów. Zbudował telewizję, 

boty, ściany telewizyjne, stworzył swój własny projektor i transmitował wydarzenia na 

żywo. Jego przełomowa praca pokazała możliwości wideo w sztuce i otworzyła drogę 

dla twórczości przyszłym artystom
44

. W 1974 roku Paik zaproponował zbudowanie 

sieci elektronicznych autostrad, wykorzystując satelity, kable i światłowody do łączenia 

odległych miast. Przewidział również możliwość organizowania konferencji między 

ludźmi w różnych lokalizacjach za pomocą wideo, co dzisiaj znamy w postaci wideo-

konferencji. Chociaż inni zapowiedzieli powstanie sieci cyfrowej to Paik jako pierwszy 

przewidział Internet, który będzie używany do komunikacji
45

. Jego wczesne prace 

z wykorzystaniem wideo i użyciem telewizorów w formie rzeźby były zapowiedzią 

obecnych relacji z technologiami cyfrowymi. Paik wykorzystywał telewizję (odbiorniki 

telewizyjne) oraz wideo w nowatorski sposób, co przyczyniło się do innego sposobu 

myślenia. Tworzył tak zwane rzeźby wideo. Swoje prace opierał na gotowych materia-

łach. W swojej serii rzeźb wykorzystał telewizory, pokazując abstrakcyjne obrazy na 

ekranach. Do telewizorów zostały dodane różne przedmioty w celu zniekształcenia ich 

dźwięków na przykład w Magnet TV (1965 r.) artysta umieścił magnes w kształcie 

litery U z boku telewizora. W wyniku tego telewizor wyświetlał tajemniczy wzór, 

tworząc go poprzez magnetyzowanie poszczególnych pól kineskopu otrzymując arte-

fakty w obrazie, które były odbierane jako przekształcenie
46

. Paik przez swoje ekspery-

menty z wykorzystywaniem materiału telewizyjnego i ruchomych obrazów miał wyra-

źny wpływ na artystów swojego czasu oraz działających w przyszłości
47

. Jego wczesne 

adaptacje wideo i przekształcenie telewizorów w rzeźby skłoniło, tych którzy znali 

                                                                   
44 5 Times Artists Nam June Paik Predicted the Futurte (exhibition in Tate) https://www.youtube.com/ 

watch?v=yMUJB5aFvdo, dostęp: 15.09.2020. 
45 5 Times Artists Nam June Paik Predicted the Future (exhibition in Tate) Tamże.  
46 Greenberger A., Nam June Paik’s Pioneering Vision: How the Artist Predicted an Age of 
Digital Technology https://www.artnews.com/feature/nam-june-paik-television-video-art-famous-works-

1202694737/ dostęp: 05.09.2021. 
47 Greenberger A., Tamże. 

https://www.youtube.com/watch?v=yMUJB5aFvdo
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jego twórczość do postrzegania w inny sposób relacji ludzi z technologiami cyfrowymi. 

W ten sposób Paik zapowiedział dzisiejsze interakcje z technologiami cyfrowymi. Był 

jednym z pierwszych artystów, którzy wykorzystali reklamy telewizyjne wideo
48

. Paik 

przewidział również mass media oraz w 1973 roku globalną telewizję satelitarną. 

W swojej pracy w postaci transmisji wideo pod tytułem „Global Groove” oznajmił: To 

przebłysk jutrzejszego krajobrazu wideo, kiedy będzie można przełączyć się na 

dowolną stację telewizyjną na świecie. Wstępnie wydawało się to nierealne, jednak 

artysta zrealizował swoją wizję. 15 lat później jego ostatnia realizowana audycja wideo 

„Wrap Around the World” została wyemitowana dla 50 milionów widzów w 10 

krajach (m.in. w Stanach Zjednoczonych i w Japonii)
49

. 

6. Kluczowe technologie ostatnich dekad a sztuka 

Obecnie najistotniejszymi technologiami, które powszechnie są uważane, że wpłyną 

na rozwój wielu obszarów działalności człowieka są: sztuczna inteligencja, wirtualna 

rzeczywistość i blockchain
50

. Są one również wykorzystywane w działalności arty-

stycznej, przez co artyści pokazują często możliwości wykorzystania danych techno-

logii. Na tym etapie przedstawię zastosowanie wymienionych poszczególnych technolo-

gii w sztuce poprzez przykłady twórczości wybranych artystów z ich zastosowaniem. 

Przedstawię również inne obszary, w jakich poszczególne technologie są już obecnie 

stosowane, pokazując w ten sposób jak sztuka wykorzystując nowe rozwiązania 

technologiczne przeplata się z różnymi obszarami działalności człowieka.  

6.1. Wirtualna rzeczywistość  

Jak zauważyła Tina Sauerlaender, kuratorka i krytyk sztuki, po raz pierwszy 

w historii sztuki wirtualna rzeczywistość pozwala całkowicie zanurzyć się w świecie 

iluzji również w sztuce
51

. Wirtualna rzeczywistość w sztuce określana jest jako virtual 

art. Ten świat iluzji to świat, o którym wspominał już Manovich, określając go prze-

strzenią informacyjną oraz Crowther nazywając go techno-habitatem. 

Początek historii wirtualnej rzeczywistości nie jest wyraźny. Różne źródła przypisują 

powstanie tej technologii innym zdarzeniom. Idąc jednak za Grigorem C. Burdea 

i Philippem Coiffet warto zwrócić uwagę, iż w 1962 roku Morton Heilig, z zawodu 

operator filmowy, a z pasji konstruktor, otrzymał patent w Stanach Zjednoczonych na 

wynalazek pod nazwą Sensorama Simulator. Był to pierwszy trójwymiarowy (3D) 

automat do gier w wirtualnej rzeczywistości. Miał sprzężenie zwrotne wideo, dzięki 

wykorzystaniu pary kamer 35 mm, ruch przez wibrujące siedzisko, kolor, aromaty, 

efekty wiatru i dźwięk stereo
52

. Przez kolejne lata trwały eksperymenty nad rozwojem 

VR dla wojska i NASA. Pierwszą firmą komercyjną, która sprzedawała produkty VR 

była firma VPL Inc., która stworzyła w 1987 roku rękawicę wykrywającą DataGlove 

                                                                   
48 Greenberger A., Tamże. 
49 5 Times Artists Nam June Paik Predicted the Future (exhibition in Tate)  
Tamże.  
50 Gottheil, A., Blockchain, Artificial Intelligence, and Virtual Reality,   https://avrohomg.medium.com/ 

blockchain-artificial-intelligence-and-virtual-reality-22cde29d3527, dostęp: 01.04.2021.  
51 Rabimov S., Why First Virtual Reality Art Prize Is Perfect For 2020 https://www.forbes.com/ 
sites/stephanrabimov/2020/11/27/why-first-virtual-reality-art-prize-is-perfect-for-2020/?sh=6f32fdd22027, 

dostęp: 15.02.2021. 
52 Grigore C. Burdea, Coiffet P., Tamże, s. 37-38. 
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używaną w grach komputerowych
53

, następnie pod koniec lat 80. XX wieku wprowa-

dziła pierwsze komercyjne wyświetlacze do montażu na głowie, zwane EyePhones
54

. 

Bardzo wysokie ceny tych rozwiązań sprawiły, że nie weszły one do szerokiego 

użytku. W latach 90. wirtualna rzeczywistość pojawiła się w salonach gier i została 

wprowadzona przez firmę Nintendo do gry „Virtual Boy”. System ten jednak okazał 

się szkodliwy, wywołując bóle głowy
55

, dlatego popularność rozwiązania spadła 

i został on wycofany. Kolejnym krokiem w rozwoju tej technologii był rok 2012, kiedy 

to podczas 18. Electronic Entertainment Expo targów gier wideo E3 w Los Angeles 

został zaprezentowany prototyp gogli stworzony przez Palmera Lukey fascynata 

wirtualnej rzeczywistości
56

. Efektem tego wydarzenia było następnie rozwinięcie firmy 

Oculus, która zaczęła produkować na wielką skalę zestawy słuchawkowe, którą przejął 

Facebook w 2014 roku. W 2016 roku stworzone zostały pierwsze dedykowane konsu-

menckie zestawy słuchawkowe wirtualnej rzeczywistości (VR): Oculus Rift i HTC 

Vive. W 2018 roku na rynek trafiły pierwsze „samodzielne” zestawy słuchawkowe, 

które już nie muszą być łączone z komputerem
57

.  

6.2.  Wirtualna rzeczywistość w sztuce  

Przez cały XX wiek okazjonalnie idea wirtualnej rzeczywistości pojawiała się 

w literaturze oraz w kinematografii science fiction. Kolejnym krokiem było wykorzy-

stanie wirtualnej rzeczywistości w sztuce. W latach 90. XX wieku nastąpił również 

rozwój innych technologii, szczególnie związanych z Internetem i nowym sposobem 

komunikacji, ale również holografii
58

. To wpłynęło na rozwój sztuki wirtualnej. Ten 

czas pojawienia się i rozwoju nowych technologii wpłynął również na nowe sposoby 

generowania, dystrybuowania i prezentowania obrazów. Tworzenie i przetwarzanie 

obrazu w komputerze umożliwiło uzyskanie efektu wejścia w ten obraz, co dało 

podstawę tworzenia właśnie wirtualnej rzeczywistości jako podstawowego medium 

tworzącego się społeczeństwa informacyjnego
59

. 

Obraz twórczości z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości nadal się zmienia ze 

względu na rozwój technologii wykorzystywanej do jej tworzenia. Obecnie, aby wejść 

do wirtualnego świata, wystarczy posiadać smartfon i parę gogli VR, które są coraz 

tańsze i w ten sposób też bardziej dostępne
60

. Od tego czasu został rozwinięty program 

Google Tilt umożliwiający artystom używanie gogli HTC Vive, stosowanie wirtualnej 

farby i małego kontrolera elektrycznego jako pędzla do tworzenia prac. Potencjał 

                                                                   
53 Tamże, s. 48. 
54 Tamże, s. 49-50. 
55 Rubin P., Grey J., The WIRED Guide to Virtual Reality Everything you ever wanted to know about VR 

headsets, Oculus, Vive, and simulator sickness, https://www.wired.com/story/wired-guide-to-virtual-reality/, 

dostęp: 15.02.2021. 
56 Harper M., Experience the 2012 E3 Show Live in PlayStation Home  
https://blog.playstation.com/2012/06/01/experience-the-2012-e3-show-live-in-playstation-home/, dostęp: 

01.04.2021. 
57 Rubin P., Grey J., Tamże. 
58 Popper F., Tamże, s. 1.  
59 Tamże, s. 3.  
60 Lin A., Is Virtual Art the Future of Creation? https://www.widewalls.ch/magazine/virtual-reality-art-vr, 

dostęp: 15.03.2021. 

https://blog.playstation.com/2012/06/01/experience-the-2012-e3-show-live-in-playstation-home/
https://www.widewalls.ch/magazine/virtual-reality-art-vr


 

Wzajemny wpływ sztuki i technologii 
 

49 

rozwoju wirtualnej rzeczywistości jest obecnie bardzo duży, można tworzyć rzeźby, 

a nawet murale za pomocą narzędzi VR
61

. 

Rozważając rozwój i zastosowanie wirtualnej rzeczywistości, uważam, iż należy 

również wspomnieć, że istnieją różne jej rodzaje i są to: wirtualna rzeczywistość 

(z ang. Virtual reality – VR), poszerzona rzeczywistość w (z ang. extended reality – XR) 

i rozszerzona rzeczywistość (z ang. augmented reality – AR), pomieszana rzeczy-

wistość (z ang. mixed reality – MR)
62

. Wirtualna rzeczywistość jest doświadczana 

z wykorzystaniem zestawów słuchawkowych, a rozszerzona rzeczywistość z wyko-

rzystaniem telefonu
63

. 

Pierwszą pracą artystyczną z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości jest 

instalacja Maurice Benayoun, która powstała w 1995 roku i był to „Tunnel Under the 

Atlantic”. Było to wirtualne połączenie między Muzeum Sztuki Współczesnej w Mon-

trealu a Centrum Pompidou w Paryżu w postaci instalacji telewizyjnej. Na zewnątrz 

znajdowała się metalowa rura, która wyglądała jakby była wkopana w ziemię. Między 

dwoma tubami znajdował się wirtualny tunel, który zawierał obrazy charakterystyczne 

dla obu kultur. Osoby „podróżujące” tym tunelem mogły porozmawiać z innymi uczest-

nikami z drugiej strony tuby oraz spotkać się z nimi właśnie w wirtualnej rzeczy-

wistości
64

. Kolejny przykład wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w sztuce został 

stworzony jeszcze w tym samym roku za sprawą kanadyjskiej artystki Char Davies, 

która stworzyła instalację VR pod tytułem Osmose zawierającą trójwymiarową grafikę 

komputerową i interaktywny dźwięk, wyświetlacz montowany na głowie i śledzenie 

ruchu w czasie rzeczywistym. Odbiorcy po założeniu gogli, kamizelek elektronicznych 

byli „przenoszeni” do jednego z wielu przestrzeni inspirowanych naturalnym środo-

wiskiem, na przykład do lasu, nad staw lub do podziemi
65

. 

Spośród wielu przykładów zastosowania wirtualnej rzeczywistość warto zwrócić 

również uwagę na pracę „The Life” Mariny Abramovic z wykorzystaniem pomieszanej 

rzeczywistości, która została wylicytowana i sprzedana za kwotę ponad 380 000 dolarów 

w domu aukcyjnym Christies (październik 2020 rok). Po raz pierwszy performance 

Mariny Abramović „The Life” był prezentowany szerokiej publiczności w Serpentine 

Gallery w Londynie w dniach 19-24 lutego 2019 r. Praca ta, stworzona przez artystkę 

i Tin Drum – studio produkcyjne i deweloperskie różnych rozwiązań technologicznych, 

to 19-minutowy spektakl, który można doświadczyć dzięki zestawom słuchawkowym 

oraz wizji studia. Podczas spektaklu pojawia się hologram artystki – cyfrowy awatar 3D, 

który przedstawia jej życie, krążąc po pięciometrowym kole, a następnie wyparowuje 

w powietrze i rozpada się na niebieskie kropki. Artystka została wyrenderowana jako 

mobilna symulacja samej siebie w 3D. Nagranie Mariny to przechwytywanie wolume-

tryczne. Natomiast rzeczywistość mieszana, na co warto szczególnie zwrócić uwagę, to 

ewoluująca technologia, a Abramović dzięki temu spektaklowi przesuwa jej granice 

i eksperymentuje z nią. Podczas gdy rzeczywistość wirtualna wciąga widza do świata 

wirtualnego, rzeczywistość mieszana dosłownie wtapia ją w świat rzeczywisty. Do 

sfilmowania Abramovic w celu stworzenia jej postaci wykorzystano 36 kamer, które 
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filmowały ją pod różnymi kątami. Filmy te były wykorzystane do stworzenia rucho-

mego kompozytu 3D artystki.  

Warto również zwrócić uwagę, iż rozszerzona rzeczywistość jest wykorzystywana 

przez artystów w innych obszarach, również w kulturze popularnej. Z tego rozwiązania 

skorzystał na przykład dyrektor kreatywny U2 Willie Williams, który stworzył awatar 

Bono na trasę koncertową zespołu U2 Experience + Innocence. Publiczność mogła 

skorzystać z aplikacji zespołu U2 Experience, aby zobaczyć obrazy i filmy w rozsze-

rzonej rzeczywistości
66

. 

Warto również zwrócić uwagę, iż coraz więcej obszarów z działalności człowieka 

wdraża rozwiązania z wykorzystaniem wirtualnej rzeczywistości. Sztuka jest z pewno-

ścią dobrym obszarem do testowania możliwości wykorzystania tego rozwiązania. 

Coraz więcej instytucji, galerii sztuki, muzeów jest otwartych na stosowanie tego 

rozwiązania. Jak zapowiadał Joseph Bates niektóre „Wirtualne światy” będą tworzone 

po to, aby ludzie mogli prowadzić życie w tak zwanej cyberprzestrzeni. Wirtualna 

rzeczywistość będzie również stosowana jako technologia wizualizacji w medycynie, 

nauce i architekturze
67

. Obecnie jest już stosowana w wielu obszarach działalności 

człowieka, to znaczy w wielu sektorach, takich jak: edukacja, projektowanie miejskie, 

sprzedaż, robotyka, sztuka, opieka zdrowotna, terapie kliniczne, muzea, kinematografia, 

archeologia, psychologia, nauki społeczne, bezpieczeństwo pracy, psychologia, archeo-

logia, dziedzictwo, sztuki piękne, rozrywka, robotyka, edukacja, inżynieria. Wirtualną 

rzeczywistość stosuje się również w wirtualnych uniwersytetach, animacji i symulacji 

kinematograficznej, telekonferencji, telepracy, wirtualnych podróżach, wirtualnych 

muzeach, w wirtualnym sporcie, w wirtualnych robotach, w telesprzedaży i w tele-

medycynie
68

.  

6.3. Blockchain  

Pierwszy blockchain został stworzony w 2008 roku przez osobę (lub grupę osób) 

działającą pod pseudonimem Satoshi Nakamoto, a następnie wdrożony w kolejnym 

roku. Nie jest wiadomo kto stoi za tym pseudonimem, czy jest to grupa osób czy jedna 

osoba i kto to dokładnie jest. O blockchainie, czyli technologii rozproszonego rejestru 

(ang. Distributed Ledger Technolog, DLT) coraz częściej mówi się jako o jednej 

z kluczowych innowacji związanych z transformacją cyfrową. Kryptograf David Chaum 

jako pierwszy zaproponował protokół podobny do łańcucha blokowego w swojej roz-

prawie z 1982 roku pod tytułem: „Systemy komputerowe ustanowione, utrzymywane 

i zaufane przez wzajemnie podejrzane grupy”
69

. Satoshi powiedział, że zaczął kodować 

Bitcoina około maja 2007 roku. Zarejestrował domenę bitcoin.org w sierpniu 2008 roku 
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i w tym czasie zaczął wysyłać prywatne e-maile do kilku osób, które jego zdaniem 

mogły być zainteresowane tą propozycją
70

. 

Technologia blockchain wykorzystywana jest w wielu obszarach działalności czło-

wieka, w tym również w sztuce. Rozwiązanie blockchain to zdecentralizowana inte-

gracja komputerów i sieci rozproszonych, które są ze sobą bezpiecznie połączone. To 

rosnąca lista rekordów, które nazywane są blokami i które są połączone za pomocą 

kryptografii. Ta technologia tworzy nowe rozwiązania biznesowe, w tym również 

w sztuce w erze cyfrowej
71

. Blockchain daje podstawy, aby ufać informacji, co oznacza, 

że, stosując blockchain, można weryfikować dane. „Podobnie jak oryginalny Internet, 

blockchain ma potencjał, aby zmienić wszystko”
72

.  

Blockchain w sztuce może być wykorzystywany zarówno w twórczości artystycznej 

jako medium oraz na rynku sztuki jako narzędzie do sprzedaży sztuki i poświadczania 

autentyczności dzieł sztuki. Ta technologia jest również wykorzystywana w bardziej 

komercyjnej działalności artystycznej, czyli w grach internetowych. Z raportu Fine 

Arts Expert Institute (FAEI) z 2014 roku wynika, że ponad 50% zbadanych dzieł 

sztuki okazało się podrobionych lub przypisanych do niewłaściwego artysty. Dzięki 

wykorzystaniu technologii blockchain można zachować odpowiednie przypisanie dzieł 

i ich autentyczność. Rozwiązanie blockchain w sektorze sztuki może odnosić się do 

tokenizacji dzieł sztuki. Dotyczy to również sztuki cyfrowej, która może być oparta na 

łańcuchu blokowym, stosując „hash”, odpowiednik tożsamości cyfrowej, czyli elektro-

nicznego sposobu identyfikacji dzieła. Sztuka cyfrowa może występować na przykład 

w postaci plików jpeg, TIF i gif)
73

. 

W kontekście wykorzystania blockchain przez artystów jako medium warto przy-

wołać tu postać irlandzkiego artysty Kevina Aboscha oraz jego współpracę z chińskim 

artystą Ai Wei Wei w ramach zrealizowanego prokjektu „Priceless”. Projekt Abosha 

z kategorii krypto-art o tytule „IAMA Coin” łączy sztukę fizyczną i wirtualną. W tym 

projekcie artysta stworzył 100 dzieł sztuki fizycznej i 10 milionów dzieł wirtualnych. 

Fizyczne prace są stemplowane (przy użyciu własnej krwi artysty) adresem umowy na 

łańcuchu blokowym Ethereum odpowiadającym stworzeniu 10 milionów wirtualnych 

prac (tokenów ERC-20). Natomiast wirtualne prace są standardowymi tokenami ERC-

20, a właściciele tokenów mogą swobodnie udostępniać te dzieła, a nawet dzielić je na 

mniejsze części przed udostępnieniem
74

. Praca Aboscha odnosi się do pewnej idei. 

Artysta, wykorzystując technologię przypisaną transakcjom niefinansowym, chce od-

nieść się do problemu wyceniania wartości człowieka i sprowadzania życia do tran-

sakcji. Innym ciekawym przykładem pracy z zastosowaniem technologii blockchain 

jest praca „Forever Rose” tego samego artysty. W 2018 roku został sprzedany kawałek 

grafiki kryptograficznej „Forever Rose” za 1 milion dolarów. To cyfrowe zdjęcie róży, 
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które zostało sprzedane 10 kolekcjonerom, a płatność została dokonana w kryptowa-

lutach. Praca została stworzona przez artystę i wirtualną platformę prezentów na block-

chain GIFTO. To platforma, która obsługuje kryptowaluty, a w tym przypadku obsłużyła 

też obraz cyfrowy. Kolekcjonerzy mogą zatrzymać swój „żeton róży”, odsprzedać lub 

przekazać w prezencie. To zjawisko w świecie sztuki, które tworzy crypto-art, czyli 

nowy rynek w sektorze sztuki. To przykład abstrakcyjnej koncepcji dla manifestacji 

jak technologia blockchain może być zastosowana w świecie sztuki. Sztuka ta jest 

niematerialna, została tu sprowadzona w swej istocie do idei, jaką jest miłość
75

. 

Kolejny projekt z kategorii crytpo-art stworzył Kevin Abosch razem z chińskim 

współczesnym artystą i aktywistą Ai Wei Wei. Artyści użyli adresów blockchain jako 

proxy do przedstawiania wartości emocjonalnej ich wspólnych doświadczeń to znaczy, 

że „stokenizowali”
76

 wspólne chwile (np. „dzielenie się herbatą”, „błogi spacer po 

Schönhauser Allee”, „dyskusja o rynku sztuki”), które stanowiły dla nich elementy ich 

wspólnych doświadczeń. Artyści pokazali, że każdy moment życia (w tym przypadku 

ich życia) jest bezcenny przez nadanie każdemu doświadczeniu indywidualnego adresu 

blockchain, do którego jest podczepiona niewielka ilość wirtualnej grafiki (krypto-

tokena) o kodzie „bezcenne” (ang. priceless, symbol: PRCLS). Dla tego projektu 

nadano tylko 2 tokeny ERC20. Jednak technologia wykorzystana w ramach realizacji 

tej pracy artystycznej sprawia, iż grafiki te mogłyby być rozdystrybuowane do wielu 

odbiorców. W ramach tego projektu zrobiono również ograniczoną serię odbitek fizycz-

nych. Jeden z żetonów będzie z założenia niedostępny, a drugi podzielony na 1 milion 

ułamków jednego tokena i przekazany indywidualnym odbiorcom – kolekcjonerom 

i instytucjom
77

. Te prace zawierają alfanumeryczne znaki z adresami portfela opartymi 

na łańcuchu bloków, które reprezentują różne „bezcenne chwile” dzielone między 

artystami. Każdy portfel jest wypełniony nominalną ilością tokena PRCLS, potwier-

dzając portfel i symbolicznie zaszczepiając ten moment. 

Kolejnym ważnym wydarzeniem na rynku sztuki w kategorii CryptoArt., czyli 

z wykorzystaniem technologii blockchain był performance w postaci aktu palenia pracy 

artystycznej Banksiego, podczas transmisji na żywo, która następnie została sprzedana 

(za 380 000 dolarów, a 274 000 funtów) za pośrednictwem cyfrowego tokena repre-

zentującego dzieło. Akcja ta miała zainspirować zarówno artystów, jak i entuzjastów 

technologii oraz zbadać granice nowego medium dla ekspresji artystycznej
78

. 

Innym przejawem wykorzystania technologii blockchain w sztuce, tym razem bar-

dziej komercyjnej, jest zastosowanie tej technologii w grach i w platformach handlo-

wych do zbierania kryptowalut przykładowo w ramach CryptoPunks i CryptoKitties
79

. 

CryptoPunks to platforma z 10000 unikalnymi elementami kolekcjonerskimi, które 
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posiadają dowód własności przechowywany w łańcuchu blokowym Ethereum. Jest to 

projekt, który wpłynął na rozwój współczesnego ruchu CryptoArt. To pierwszy „Non-

Fungible Token” i dalsza inspiracja dla standardu Ethereum ERC-721, który wspiera 

większość cyfrowych dzieł sztuki oraz przedmiotów kolekcjonerskich
80

. CryptoKitties 

to jedna z pierwszych światowych gier blockchain na Ethereum, która została opra-

cowana przez kanadyjskie studio Dapper Labs, a następnie stworzona przez studio 

projektowe AxiomZen z Vancouver i San Francisco w 2017 roku. Gra przyciągnęła 

dużą uwagę zainteresowanych ze świata kryptowalut i ogólnie technologii. Crypto-

Kitties jest podobna do cyfrowej wersji kart Pokemon. Gra ta angażuje graczy przez 

możliwość kupowania, zbierania, hodowania i sprzedawania wirtualnych kotów. 

CryptoKitties nie jest walutą cyfrową. Jednak każdy CryptoKitty jest jedyny w swoim 

rodzaju i całkowicie należy do jednej osoby, ma zabezpieczenia, to znaczy, że nie 

można ich powielić, zabrać ani zniszczyć. Jest to również jedna z najwcześniejszych 

prób wdrożenia technologii blockchain do rozrywki. Gracze wydają na tą grę już bardzo 

duże sumy realnych pieniędzy. Dotychczas wydano 1,3 miliona dolarów, sprzedając 

dużo kociąt za ~ 50 ETH (co wynosi około 23 000 $), a rekord wyniósł ~ 246 ETH (co 

stanowi około 113 000 $) tyle wyniosła otrzymana kwota za kociaka „genesis”. 

Żyjemy zatem w czasach, kiedy wykorzystujemy Ether, czyli zasób o niewielkiej war-

tości materialnej, który jest wykorzystywany do zakupu wytworu o zerowej wartości 

materialnej. Sumy, jakie osiągają wybrane kociaki przy sprzedaży, wydają się absur-

dalne za niematerialne i niefunkcjonalne wirtualne obiekty, ale z pewnością jest to dobra 

gra jako pierwszy krok dla osób, które chcą wejść w świat blockchain i interakcję 

z łańcuchem blokowym Ethereum
81

.  

Grafiki cyfrowe obecnie mogą być edytowane i sprzedawane dzięki technologii 

blockchain za pośrednictwem cyfrowych rynków sztuki. Jednak, aby ten obszar rozwijał 

się w większym stopniu więcej osób musi rozumieć, jak korzysta się z portfela cyfro-

wego i kryptowaluty. Ta wiedza i umiejętność są potrzebne, aby w większym stopniu 

rozwinąć sprzedaż grafiki cyfrowej, aby była ona bardziej powszechna
82

. Populary-

zacja informacji na temat tej technologii jest to również potrzebna dla rozwoju samego 

rozwiązania blockchain.  

6.4. Sztuczna inteligencja w sztuce  

Sztuczną inteligencję zaczęto rozwijać od lat 50. XX wieku. Chociaż za ojca 

sztucznej inteligencji uznawany jest powszechnie Alan Turing, początek jej rozwoju 

odnosi się do warsztatów w Dartmouth College w 1956 roku, wtedy również został 

stworzony termin „sztuczna inteligencja” przez Johna McCarthy'ego
83

. Uczestnicy 

tych warsztatów: Allen Newell (CMU), Herbert Simon (CMU), John McCarthy (MIT), 
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Marvin Minsky (MIT) i Arthur Samuel (IBM) byli inicjatorami powstania tej dziedziny 

i przewodzili samemu rozwojowi sztucznej inteligencji. Stworzyli oni wraz ze studen-

tami programy, które uczyły się gry w warcaby
84

, rozwiązywały problemy z algebry 

oraz mówiły po angielsku
85

. Wcześniej jednak fundamenty pod rozwój sztucznej inteli-

gencji położył brytyjski matematyk i logik Alan Turing (1912-1954), który stworzył 

koncepcję maszyny obliczeniowej nazywanej później maszyną Turinga
86

. 

Istnieje już wiele przypadków twórczości artystycznej z wykorzystaniem sztucznej 

inteligencji. Przez dziesięciolecia nastąpił wyraźny rozwój sztucznej inteligencji i jej 

twórczych możliwości. Naukowcy i artyści krok po kroku poszerzali twórcze granice 

z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Zainspirowali różne obszary działalności 

człowieka, ale jest też wiele zastosowań sztucznej inteligencji w różnych branżach, 

które zainspirowały artystów. Rozwiązania uczenia maszynowego są przedmiotem 

zainteresowania i badań zarówno naukowców, programistów, neurologów, przedsię-

biorców, jak i artystów. W tej chwili można określić etapy rozwoju kreatywności 

systemów sztucznej inteligencji od naśladowania stylu innych artystów i nurtów 

w sztuce, przez współpracę z artystami, po samodzielne tworzenie sztuki przez uczenie 

maszynowe. Najbardziej zaawansowanym eksperymentem wydaje się projekt „The 

Next Rembrandt” oraz obrazy generowane przez system stworzony w Laboratorium 

Sztuki i Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Rutgers.  

W 2016 roku w Amsterdamie został przedstawiony nowy portret Rembrandta 

stworzony przez system komputerowy z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Praca 

„The Next Rembrandt” to wydrukowany w 3D obraz wyprodukowany przez system 

obliczeniowy. W tym przypadku algorytm rozpoznawania twarzy jako pierwszy nauczył 

się technik Rembrandta. Dane pochodzą z 346 znanych obrazów stworzonych przez 

Rembrandta. Dane o pikselach pozwoliły komputerowi naśladować pociągnięcia pędzla 

Rembrandta, co zostało przedstawione przez zaawansowaną drukarkę 3D drukującą 

obraz trzynastoma warstwami atramentu. Portret został utworzony ze 148 milionów 

pikseli, a dane pochodzą z 168 263 fragmentów obrazów Rembrandta. Stworzony 

obraz to efekt głębokiej, 18-miesięcznej analizy holenderskich mistrzowskich prac 

przez oprogramowanie. Jak sugeruje Ron Augustus, dyrektor SMB Markets firmy 

Microsoft: Ostatnia praca nie jest kopią pracy Rembrandta i niekoniecznie jest tym, co 

namalowałby, gdyby żył dłużej niż miał – jest to wizualizacja danych przedstawiona 

w pięknie kreatywnej formie. To potężna demonstracja tego, jak dane mogą być 

wykorzystywane do upiększania samego życia. Portret „The Next Rembrandt” nie jest 

odróżniany przez widza od oryginalnych obrazów stworzonych przez mistrza. Celem 

tego projektu była demonstracja możliwości wykorzystania danych przez sztuczną 

inteligencję oraz, jak powiedział Ron Augustus z Microsoft, pokazanie jak może to 

przyczynić się do innowacji: Chcieliśmy pobudzić dyskusję na temat tego, w jaki 

sposób dane i ich wykorzystanie mogą prowadzić do innowacji. Jak widać na tym 

przykładzie dane i technologia przesuwają granice kreatywności.  
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W 2017 roku naukowcy z Uniwersytetu Rutgers’a opracowali algorytm, który 

stworzył sztukę w późniejszym czasie wyżej ocenioną niż prace zrealizowane przez 

ludzi. Laboratorium Sztuki i Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Rutgers prowadzi 

badania nad działaniem tych dwóch dyscyplin. Eksperyment koncentruje się na opra-

cowaniu algorytmów sztucznej inteligencji i wizji komputerowej w sztuce. Stworzono 

nowy system generowania sztuki przez naukę stylów różnych dzieł sztuki. W ten 

sposób system stał się twórczy dzięki zwiększonej świadomości stylów artystycznych. 

Naukowcy zbudowali Generative Adversarial Networks (GAN), które wykazały 

zdolność uczenia się i następnie tworzenia nowych obrazów. Następnie na najważniej-

szych światowych targach sztuki w Bazylei przeprowadzano eksperyment porównujący 

reakcje odbiorców na wytworzoną sztukę z ich reakcją na sztukę tworzoną przez współ-

czesnych artystów. Wyniki pokazały, że ludzie nie potrafili odróżnić sztuki genero-

wanej przez system oparty o działanie sztucznej inteligencji od sztuki stworzonej przez 

współczesnych artystów i pokazywanej na najlepszych międzynarodowych targach 

sztuki. Osoby badane w niektórych przypadkach nawet wyżej oceniały obrazy stworzone 

przez system z Laboratorium Sztuki i Sztucznej Inteligencji na Uniwersytecie Rutgers
87

. 

W Rutgers ’Art & AI Lab stworzyliśmy AICAN, program, który można uważać za 

niemal autonomicznego artystę, który nauczył się istniejących stylów i estetyki i może 

samodzielnie generować innowacyjne obrazy skomentował w ten sposób przeprowa-

dzony eksperyment współautor Ahmed Elgammal, professor i dyrektor Art. & AI Lab 

na Uniwesytecie Rutgers
88

.  

W 2018 roku sprzedano na aukcji w domu aukcyjnym Christie’s w Nowym Jorku 

obraz „Edmond de Belamy” za 432 500 USD, który został stworzony przez paryski 

kolektyw Obvious wykorzystujący sztuczną inteligencję
89

. Zniekształcony portret został 

sprzedany przez Christie’s jako pierwszy portret wygenerowany przez algorytm, który 

trafił na aukcję
90

. Praca została podpisana wzorem matematycznym algorytmów użytych 

do jej stworzenia. Kolektyw Obvious zrealizował pracę przy użyciu algorytmu 

Generative Adversarial Network (GAN) oraz na podstawie danych z 15000 portretów. 

Składający się z dwuczęściowego algorytmu (generatora i dyskryminatora) system 

zasilany był zestawem danych portretów namalowanych między XIV a XX wiekiem. 

Generator stworzył nowe obrazy na podstawie tego zestawu, podczas gdy dyskrymi-

nator przejrzał wszystkie wyjścia, porównując iloczyn algorytmu z kawałkami namalo-

wanymi ludzkimi rękami, aż nie mógł ich rozróżnić. Gdy algorytm komputerowy 

wygenerował obraz, został on następnie wydrukowany tuszem na płótnie
91

. Ta nowa 
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technologia pozwala nam eksperymentować z pojęciem kreatywności maszyny i równo-

legle z rolą artysty w procesie tworzenia w ten sposób skomentował osiągnięcie 

sztucznej inteligencji Hugo Caselles-Dupré, współzałożyciel kolektywu Obvious. Dodał 

jeszcze, że Podejście to zachęca obserwatora do rozważenia i oceny podobieństw 

i różnic między mechanizmami zachodzącymi w ludzkim mózgu, takimi jak proces 

twórczy, a mechanizmami algorytmu92
. 

Wszystkie przypadki zaangażowania technologii w sztukę rodzą pytanie o potencjał 

technologii, a dokładniej sztucznej inteligencji oraz o relacje między sztuką a syste-

mami komputerowymi. Czy dane, projekt, kreatywność, technologia i emocje można 

łączyć bez interakcji i wskazówek człowieka. Jak daleko technologia może być sama 

w sobie kreatywna. Czy komputer będzie kiedykolwiek bardziej kreatywny niż człowiek? 

Czy komputer może stworzyć sztukę wartościową w ocenie krytyków sztuki i stworzyć 

sztukę, która zostanie uznana za niezwykle wartościową na tle innych zjawisk zapi-

sanych w historii sztuki. Przywołane prace pokazują, iż odpowiedź jest pozytywna.  

7. Podsumowanie  

Niniejsze rozważania służyły prezentacji aktualnych wzajemnych uwikłań sztuki 

i technologii. Nowe rozwiązania technologiczne dostarczają narzędzia do ekspresji 

artystycznej, a artyści dynamicznie reagują na przemiany społeczne i technologiczne. 

Zmiany technologiczne są tematem twórczości artystów, a przestrzeń artystyczna jest 

przestrzenią eksperymentalną dla artystów. Przestrzeń wirtualna lub inaczej nazywana 

przestrzenią cyfrową, którą wykorzystują za pomocą wybranych dostępnych techno-

logii artyści i w której tworzą swoje innowacyjne, często przełomowe prace, to ta sama 

przestrzeń, w której człowiek przenosi coraz częściej swoją działalność. Świat, 

w którym obecnie egzystujemy, wymusza niemalże wobec wszystkich przeniesienie 

się do przestrzeni wirtualnej. Jak określił to Paul Crowther technologia jest już nie 

tylko tym z czego korzystamy, ale tym w czym egzystujemy, dlatego istotne jest, aby 

posiadać wiedzę na temat możliwości egzystowania w przestrzeni wirtualnej, a zdobycie 

tej wiedzy ułatwia właśnie sztuka.  

Wiele organizacji stoi obecnie przed wyzwaniem przeprowadzenia procesu cyfry-

zacji w swoich strukturach. Do sprawnego przeprowadzenia takiej transformacji 

potrzebna jest szersza świadomość społeczna, na którą składa się wiedza na temat 

istnienia różnych rozwiązań technologicznych i ich możliwości oraz ich doświadczanie. 

Sztuka jest bardzo dobrym narzędziem do prezentacji zarówno nowych rozwiązań 

technologicznych, jak i ich możliwości. Potencjał wykorzystywania nowych techno-

logii w sztuce jest coraz częściej dostrzegany przez różne instytucje komercyjne 

i niekomercyjne, na przykład banki (realizacja projektu „Next Rembrandt” przez ING 

Bank i firmę Microsoft), stowarzyszenia działające na rzecz rozwoju i popularyzacji 

nowych technologii i biznesu. W celu popularyzacji najnowszych rozwiązań technolo-

gicznych organizowane są festiwale sztuki nowych mediów (festiwal Ars Electronica 

w Linz) oraz konkursy dla projektów artystycznych, np.  Prix Ars Electronica realizo-

wany dzięki organizatorom  słynnego festiwalu Ars Electronica poświęconego sztuce 

nowych mediów i przemianom społeczno-technologicznym. Kolejnym jest konkurs na 

Nagrodę Sztuki Wirtualnej Rzeczywistości zorganizowany przez Deutsche Kreditbank 
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we współpracy z Contemporary Arts Alliance Berlin. Coraz więcej instytucji podejmuje 

inicjatywy w celu promowania sztuki z wykorzystaniem najnowszych technologii 

w celu inspirowania oraz w celach edukacyjnych.  

Prace tworzone z wykorzystaniem nowych technologii pokazały, jak artyści przesu-

wają ustanowione granice estetyczne. W tych rozważaniach starałam się również 

pokazać, jak artyści kwestionują często świat, w jakim dzisiaj żyjemy oraz jak ich 

prace mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia zachodzących przemian społecz-

nych, ekonomicznych i kulturowych przez ogół społeczeństwa. 

Jednak widząc wiele korzyści płynących ze świata sztuki dla innych obszarów 

działalności człowieka, a konkretnie z projektów artystycznych wykorzystujących 

najnowsze technologie, chcę również zwrócić uwagę, iż wykorzystywanie technologii 

w świecie sztuki wywołuje wiele wątpliwości, pytań i zagrożeń dla samego świata 

sztuki. Dotyczą one zagadnień związanych z kwestią autorstwa dzieł sztuki, procesu 

twórczego oraz samej definicji sztuki. W tym kontekście pojawia pytanie, czy infor-

matyk, który opracował algorytm tworzący obraz jest również artystą. Odpowiedzią na 

to pytanie jest sama definicja sztuki współczesnej funkcjonująca w ramach Instytu-

cjonalnej Teorii Sztuki, która odnosi się do tego, że to cechy społecznego kontekstu 

kreatywności definiują dzieło, nadając mu status sztuki
93

. Kolejnym zagrożeniem jest 

kwestia kopiowania dzieł sztuki stworzonych przez komputer. A przede wszystkim 

tworzenie sztuki w coraz większym stopniu autonomicznie przez technologię rodzi 

pytanie o aspekt sztuki czy jest nią nadal twórczość stworzona bez pierwiastka ducho-

wego, który pochodzi od człowieka.  
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Wzajemny wpływ sztuki i technologii 

Streszczenie 

Artykuł ma na celu przedstawienie wzajemnego wpływu oddziaływania sztuki i technologii powstałej  
w II połowie XX i XXI wieku. W tym artykule omawiam znaczenie i rozwój sztuki cyfrowej w odniesieniu 

do najważniejszych teorii dotyczących zagadnienia, to znaczy teorii do kultury i sztuki cyfrowej oraz 

nowych mediów Lva Manovicha, Victorii Vesny, Paula Crowther’a, Christiane Paul. Prezentuję etapy roz-

woju oraz najważniejsze czynniki, które miały wpływ na rozwój sztuki cyfrowej oraz teorie potwier-
dzające wzajemny wpływ sztuki i technologii. Omawiam trzy role, jakie pełni sztuka we współczesnym 

świecie w kontekście interakcji z technologią, to znaczy testowanie technologii i pokazywanie jej możliwości, 

prezentowanie i rozpowszechnianie informacji na jej temat oraz edukowanie społeczeństwa. Przedstawiam 

przykłady przejawu wpływu sztuki i technologii na wzajemny ich rozwój. W artykule zostały również 
zaprezentowane realizacje artystyczne z wykorzystaniem technologii, które mają aktualnie bardzo duży 

wpływ na rozwój aktywności w wielu obszarach działalności człowieka to znaczy: sztucznej inteligencji, 

blockchain, wirtualnej rzeczywistości i baz danych. Przedstawiam również zastosowanie tych technologii 

w innych dziedzinach życia. Jako przykład wyraźnego wpływu sztuki na rozwój technologii prezentuję 
również wizje artystyczne i twórczość koreańsko-amerykańskiego artysty Nam June Paik. Prace tworzone 

z wykorzystaniem nowych technologii pokazały, jak artyści przesuwają ustanowione granice estetyczne. 

W tych rozważaniach starałam się również pokazać, jak artyści kwestionują często zmiany społeczne 

i technologiczne oraz jak ich prace mogą przyczynić się do lepszego zrozumienia zachodzących przemian 
społecznych, ekonomicznych i kulturowych przez ogół społeczeństwa. 

Słowa kluczowe: sztuka, blockchain, sztuczna inteligencja, wirtualna rzeczywistość, technologia 
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Problematyka rekonstrukcji malarskiego wystroju 

wnętrz na przykładzie obrazów ołtarzowych z kościoła 

pw. Wszystkich Świętych w Warszawie 

1. Wstęp 

Rekonstrukcja, czyli odtworzenie czegoś na podstawie zachowanych fragmentów, 

szczątków i przekazów jest jednym z najbardziej złożonych i zarazem kontrower-

syjnych zagadnień konserwatorskich
2
. Dotyka zarówno zabytkowych obiektów rucho-

mych, jak i nieruchomych. To najczęściej rekonstrukcje obiektów architektonicznych 

wzbudzają szczególne kontrowersje ze względu na swą skalę, oddziaływanie spo-

łeczne, użyte materiały i rozwiązania
3
. W przypadku obiektów ruchomych, takich jak 

obrazy czy rzeźby, obszar i przedmiot pracy konserwatora może być jednak równie 

złożony pod względem technologii, jak i rozwiązań formalnych, i często równie 

dyskusyjny.  

Artykuł przedstawia problemy i rozwiązania rekonstruktorskie na przykładzie prac 

prowadzonych przez autora w kościele pw. Wszystkich Świętych w Warszawie oraz 

podejście do odtwarzania zabytków ruchomych dawniej i obecnie.  

Świątynia zaprojektowana przez Henryka Marconiego
4
 w momencie powstania była 

największą budowlą sakralną w stolicy. Mimo iż architekt zmarł tuż po rozpoczęciu 

prac jego wizja została dokładnie zrealizowana. Budowę prowadzono przez niemal 32 

lata (1861-1893). Niestety działania wojenne w okresie II wojny światowej doprowa-

dziły do zniszczenia znacznej części zabytku i jego wyposażenia, w tym obrazów ołta-

rzowych. Prace konserwatorskie, prowadzone ostatnio we wnętrzu kościoła, zakładały 

m.in. odtworzenie zniszczonych elementów wyposażenia. Największy problem 

w realizacji tych zamierzeń stanowiły dostępne źródła ikonograficzne i archiwalne, 

w związku z tym każdy z rekonstruowanych obrazów wymagał innego podejścia 

w sposobie pracy, co zostanie omówione w dalszej części artykułu.  

                                                                   
1 mateusz.jasinski@cybis.asp.waw.pl, Katedra Technik i Technologii Malarstwa Sztalugowego, Wydział 
Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, www.asp.waw.pl.  
2 Szymczak M. (red.), Słownik języka polskiego, t. 1, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1978, 

s. 98. 
3 Bardzo często pomysł i forma odbudowy zamków i pałaców spotyka się z zarzutami o ahistoryczność, 

swobodne traktowanie przekazów historycznych i zatracanie wierności wobec oryginału. Jednym z naj-

bardziej krytykowanych w ostatnim czasie „rekonstrukcji” jest Zamek Królewski w Poznaniu zwany 

potocznie „Zamkiem Gargamela” oraz Pałac Władców Litwy w Wilnie, Zob. Nyczka T., Poznań otwiera 

najmłodszy zamek w Polsce. Mówią o nim „zamek Gargamela”, https://wyborcza.pl/7,75398,21534522, 
poznan-otwiera-najmlodszy-zamek-w-polsce-mowia-o-nim-zamek.html; Korpała M., O nowej kreacji 

zabytków, czyli poszukiwaniu wyidealizowanej wizji przeszłości Europy środkowo-wschodniej, Porównania, 

vol. 17, 2015, s. 113-114. 
4 Włoski architekt czynny w Polsce od 1822 roku, przedstawiciel klasycyzmu, jeden z najwybitniejszych 
architektów pierwszej połowy XIX wieku tworzących na ziemiach polskich [w:] Machowski W. (red.), Polski 

Słownik Biograficzny, t. XIX/1, Polska Akademia Nauk, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1974,  

s. 599-600. 

mailto:mateusz.jasinski@cybis.asp.waw.pl
http://www.asp.waw.pl/
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2. Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie 

2.1. Historia budowy i zniszczenia 

 
Zdjęcie 1. Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie, 1900 r.5 

Kościół Wszystkich Świętych to trójnawowa budowla wzniesiona na planie krzyża, 

z kopułą na skrzyżowaniu nawy głównej i transeptu. Kościół posiada dwie kondy-

gnacje użytkowe – kościół górny i dolny
6
. 

Pierwsze plany ufundowania kościoła w podwarszawskiej jurydyce Grzybów 

zrodziły się w XVII w., za panowania króla Michała Korybuta Wiśniowieckiego. Jednak 

dopiero w XIX w., gdy gwałtownie wzrosła liczba mieszkańców miasta, przystąpiono 

do ich realizacji. Historia świątyni zaczyna się w 1856 roku od przekazania terenu pod 

kościół przez hrabinę Gabriellę Zabiełło
7
.  

Komisja budowy kościoła oraz środowisko architektów poparło projekt Henryka 

Marconiego. Budowa świątyni, rozpoczęta w roku 1861
8
, postępowała bardzo szybko – 

pierwszą mszę w górnym kościele odprawiono już 1 grudnia 1867 roku, choć jeszcze 

w bardzo prowizorycznych warunkach
9
. Budowę jednak wielokrotnie przerywano na 

krótsze i dłuższe okresy m.in. ze względu na śmierć fundatorki, wybuch powstania 

styczniowego i w kolejnych latach z powodu braku funduszy na kontynuowanie prac. 

Po śmierci Marconiego w 1863 roku kontynuacji jego pracy podjął się Zygmunt 

Kiślański (1834-1897), który przez niemal 30 lat budował kościół według pierwotnego 

założenia (zdj. 1)
10

. 

                                                                   
5 https://polska-org.pl/7525626,foto.html?idEntity=7432987. 
6 Kościół górny mierzy 1200 m², kościół dolny posiada powierzchnię 400 m². W trakcie budowy niekorzystne 

warunki cieplnowilgotnościowe w dolnej części kościoła i jego małe wnętrze sprawiły, że już przed I wojną 

światową jego pomieszczenia były wynajmowane na warsztaty i magazyn ogrodniczy. Po wyprowadzeniu 
magazynu ok. 1914 r. odnowione wnętrze zamieniono na salę spotkań, Zawadzki J., Kościół Wszystkich 

Świętych w Warszawie, [w:] Dukała J. (red.) Nasza Przeszłość. Studia z dziejów Kościoła i kultury katolickiej 

w Polsce, t. 89/1998, Instytut Wydawniczy Księży Misjonarzy Nasza Przeszłość, Kraków 1998, s. 189. 
7 Tamże, s. 163. 
8 Tamże, s. 151. 
9 Tamże, s. 171. 
10 Tamże, s.165, 185. 

https://polska-org.pl/7525626,foto.html?idEntity=7432987
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Zdjęcie 2. Fotografia z okresu powojennego. Warszawa. Ruiny kościoła pw. Wszystkich Świętych.  

Ujęcie od strony północnej11 

W czasie ostrzału Warszawy w 1939 roku kościół został poważnie uszkodzony. 

Zawaliły się sklepienia, zasypując kościół dolny. W wyniku kilkudniowego pożaru 

zniszczone zostały organy i dzwony oraz zawaliła się lewa wieża, jednak już w 1940 

roku budowlę zabezpieczono prowizorycznym dachem i zaczęto odbudowywać. De-

strukcji kościoła dopełniły jednak bombardowania stolicy w trakcie powstania 

warszawskiego (zdj. 2). Zniszczeniu uległy wtedy niemal wszystkie zabytki ruchome 

w tym płótna i rzeźby najlepszych polskich artystów II poł. XIX wieku
12

. 

2.2. Założenia konserwatorskie projektu odbudowy  

Już w czerwcu 1945 roku władze państwowe wyraziły zgodę na odbudowę świątyni. 

W systematycznie odbudowywanym kościele umieszczano elementy ocalałe z pier-

wotnego wystroju. W miejsce dawnych dzieł zawieszono ogromne obrazy Micheala 

Willmana (1630-1706) przywiezione z klasztoru w Lubiążu. W lipcu 1962 roku 

kościół wpisano do rejestru zabytków. Prace ostatecznie zakończono w połowie lat 80 

XX wieku (zdj. 3)
13

. 

W projekcie konserwatorskim
14

 ostatnich prac prowadzonych w kościele w latach 

2017-2020 przyjęto założenie powrotu do najwcześniejszej kolorystyki wnętrza, biorąc 

również pod uwagę wyjątkową wartość architektury projektu Marconiego i uwzględ-

niając pierwotny wystrój wnętrza nawiązujący do kościoła św. Justyny w Padwie, 

będącego inspiracja dla zastosowanych tu rozwiązań. Intencją autorów projektu kon-

serwatorskiego było stworzenie jednolitego i spójnego założenia estetycznego mającego 

                                                                   
11 Zdjęcie ze zbiorów Fototeki Muzeum Powstania Warszawskiego, autor zdjęcia Karpiński J.J. „Jerzy”, 
http://starastrona2015.1944.pl/galerie/fototeka/foto/8180/kategoria/99. 
12 Zawadzki J., dz. cyt., s. 190. 
13 Tamże, s. 190, s. 192. 
14 Autorką projektu konserwatorskiego jest mgr Aneta Krawczyk-Wróbel. Autorką aranżacji wnętrza jest mgr 
Dorota Żarska. Zob. Krawczyk-Wróbel A., Program prac konserwatorskich wnętrza i wyposażenia kościoła 

wszystkich świętych w Warszawie, Kraków 2016 [niepublikowane, Archiwum Parafii, Wojewódzki Urząd 

Ochrony Zabytków w Warszawie]. 

http://starastrona2015.1944.pl/galerie/fototeka/foto/8180/kategoria/99
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poparcie w przeprowadzonych badaniach konserwatorskich. Częścią prowadzonych 

prac było wykonanie rekonstrukcji trzech obrazów ołtarzowych, autorstwa Józefa 

Buchbindera (1839-1909) i Francesco Trevisaniego (1656-1746)
15

. 

 

Zdjęcie 3. Kościół Wszystkich Świętych w Warszawie widok obecny16 

3. Warsztat pracy rekonstruktora i metodyka pracy 

Pierwszym i najważniejszym etapem pracy rekonstruktora powinna być zawsze 

analiza źródeł pisanych i ikonograficznych. Dopiero po dokładnym zapoznaniu się 

z materiałami należy przystąpić do pracy nad właściwą rekonstrukcją. Poszukiwaniom 

o charakterze merytorycznym towarzyszyły przemyślenia i próby kompozycyjnego 

oraz plastycznego rozwiązania tematu. W przypadku obrazów z kościoła Wszystkich 

Świętych wykorzystano archiwalne zdjęcia i ryciny z przedstawieniami ołtarzy. Jednak 

ich nie zawsze  zadowalającajakość stworzyła konieczność wykorzystania przy projek-

towaniu fragmentów obrazów inspiracji innymi dziełami wspomnianych autorów. 

Zdjęcia archiwalne wymagały obróbki graficznej by dało się z nich wydobyć niekiedy 

jakikolwiek zarys przedstawienia.  

Pierwsze, podstawowe narzędzie pracy nad rekonstrukcjami stanowił komputer 

i oprogramowanie graficzne
17

. Współczesna grafika komputerowa daje nam ogromne 

możliwości. Komputer jest bez wątpienia przydatnym narzędziem w pracy współ-

czesnego artysty, nawet takiego zajmującego się dawnymi technikami malarskimi. 

Cyfrowy projekt na początkowym etapie pracy okazał się niezastąpiony w pracy nad 

rekonstrukcją, w której konieczne jest opracowanie kilku przedstawień i ich wariantów. 
                                                                   
15 Rekonstrukcje obrazów wykonano w ramach projektu „Rewitalizacja zabytkowego Kościoła pw. 

Wszystkich Świętych w Warszawie dla zachowania dziedzictwa kulturowego i poprawy dostępności do 

zasobów kultury” dofinansowywanego przez Unię Europejską z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020. Głównym wykonawcą prac konserwatorskich jest firma AC Konserwacja 
Zabytków Piotrowski, Kosakowski.  
16 Fotografia ze zbiorów Autora. 
17 Korzystano z programu Adobe Photoshop CS6. 
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Jak zwraca uwagę Marc Tobias Winterhagen komputer pozostaje przydatnym narzę-

dziem, dopóki używany jest świadomie. Moc decyzyjna i odpowiedzialność wyborów 

muszą występować zawsze po stronie artysty
18

. 

Przy rekonstrukcji oprócz odtworzenia zarysu kompozycji z archiwalnego zdjęcia, 

najważniejsze było poznanie warsztatu artysty, sposobu prowadzenia pędzla, nakładania 

farby, kolorystyki. Poznając materiał, w którym tworzy artysta i sposób jego malowania, 

możemy niejako „wejść w jego skórę”. Niezwykle pomocny był ogląd obrazów 

Buchbindera i Trevisaniego in situ w kościołach i muzeach oraz wyniki prowadzonych 

własnych prac badawczych
19

. 

Pierwszym manualnym etapem pracy nad obrazami były szkice i studia rysunkowe 

poszczególnych elementów obrazu tzw. schizzo
20

. Zestawione ze sobą w programie 

graficznym w różnych wariantach kompozycji porównywano z zachowanym zdjęciem. 

Następnie przystąpiono do wykonania rysunków w skali 1:3, które posłużyły do prze-

niesienia kompozycji na właściwe płótno. Wykonano również szkice kolorystyczne 

tzw. bozzetto
21

, przedstawiające układ kolorystyczny każdego z obrazów i jego frag-

mentów. W pracy malarskiej starano się naśladować jak najwierniej technikę malarską 

każdego z artystów i kolejność budowania warstw technologicznych. Prowadzone prace 

były bardzo wymagające nie tylko ze względu na charakter rekonstrukcji, ale i wielko-

formatowe rozmiary obrazów. Największe wyzwanie techniczne stanowiło przygoto-

wanie odpowiednich podobrazi o tak dużych rozmiarach, konstrukcji krosien oraz zapew-

nienie płótna lnianego o odpowiedniej szerokości. Zaprawy na płótna wykonano, opie-

rając się o źródła historyczne, jak traktaty oraz o wyniki badań własnych i publikacje 

naukowe. Zarówno w rekonstrukcji obrazu Trevisaniego, jak i Buchbindera wykonano 

zaprawy olejne ze względu na ich elastyczność i dużą odporność na zmienne warunki 

cieplnowilgotnościowe, odpowiednio dobierając ich kolor i skład
22

. Rekonstrukcje 

wykonano farbami olejnymi, w przypadku malowidła z ołtarza głównego ucieranymi 

własnoręcznie z pigmentów.  

4. Przedmiot rekonstrukcji 

4.1. „Zbawiciel na Krzyżu”, Francesco Trevisani – Ołtarz główny 

Wymiary ołtarza: wys. 1880 cm x szer. 960 cm  

Wymiar obrazu: wys. 472,4 cm x szer. 248 cm 

                                                                   
18 Winerhagen M.T., Ctrl + Z – (nie)korzyść komputera w procesie twórczym, [w:] Doleżyńska-Sewerniak E., 

Mączyński R. (red.), Wokół zagadnień warsztatu artysty: malarza, rzeźbiarza, architekta, tom 1, 

Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 2020, s. 369. 
19 Autor prowadzi badania w ramach projektu „Badania technologiczne obrazów Józefa Buchbindera (1839-

1909)” będącego częścią zadania badawczego na WKiRDS ASP w Warszawie pt. „Zastosowanie innowa-

cyjnych środków w dokumentacji, badaniach i konserwacji obiektów zabytkowych”, nr 20/19, kierownik 

zadania badawczego dr Rafał Nijak. 
20 (wł. 'szkic') swobodnie wykonany rysunek, zwykle z natury, często mający charakter notatki służącej 
później przy malowaniu obrazu w pracowni; Kubalska-Sulkiewicz K. (red.), Słownik terminologiczny sztuk 

pięknych, wyd. 4, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003, s. 400.  
21 (wł. 'szkic, kontur') szkic kolorystyczny powstający zazwyczaj na bazie projektu rysunkowego, 

wykonywany jest w małej skali; tamże, s. 51. 
22 W obrazie Trevisaniego zastosowano barwioną w masie zaprawę na bazie mączki marmurowej 

i pigmentów żelazowych. W przypadku obrazów Bucbindera jasnoszarą zaprawę na bazie bieli cynkowej 

i kredy z dodatkiem czerni.  
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Ołtarz powstał w 1883 roku na podstawie projektu Zygmunta Kiślańskiego (zdj. 4). 

Początkowo projekt uwzględniał dwie kondygnacje, jednak anonimowa fundatorka 

zażądała zmiany pierwotnej koncepcji i dodanie trzeciej kondygnacji. W centrum tej 

dodatkowej kondygnacji umieszczono podarowany przez nią obraz Henryka Siemi-

radzkiego (1842-1902) „Zmartwychwstanie Pańskie”. Zmiany te spowodowały, że za-

brakło funduszy na wykończenie. Sprawę uratowała darowizna hr. Stanisława Zamoj-

skiego (1775-1856) przeznaczona na wykończenie kościoła. W części centralnej 

umieszczono obraz „Zbawiciela na Krzyżu” autorstwa włoskiego malarza Francesco 

Trevisani’ego (1656-1746), który został nabyty w Rzymie przez hrabinę Aleksandrę 

Potocką (1818-1892) dla tego kościoła. Powyżej znajdował się wspomniany wcześniej 

obraz pędzla Siemiradzkiego, a na samej górze „Otwarte Niebo” autorstwa Wojciecha 

Gersona (1831-1901)
23

.  

 

 

Zdjęcie 4. Ołtarz główny, widok całości, przed 1939 r.24 

                                                                   
23 Zawadzki J., dz. cyt., s. 174. 
24 Zdjęcie z Archiwum parafii.  
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Podczas wojny zniszczeniu uległa znaczna część ołtarza głównego, w tym gipsowe 

rzeźby autorstwa Andrzeja Pruszyńskiego, partie attyki przęsła środkowego (anioły 

adorujące krzyż) oraz obrazy (zdj. 5). 

 

Zdjęcie 5. Widok na ołtarz główny po zniszczeniach wojennych25 

Po wojnie odtworzono zniszczone fragmenty architektury ołtarza, a w niszach 

kondygnacji dolnej umieszczono współczesne wersje rzeźb św. Antoniego i św. Józefa. 

W latach 2014-2020 Marta Michalak i Jacek Świętnicki wykonali rekonstrukcje rzeźb 

w górnej kondygnacji. W dolnej kondygnacji zamiast obrazu Trevisaniego powieszono 

krucyfiks autorstwa Leonarda Marconiego (1835-1899) datowany na 1866 rok na tle 

malowanej marmoryzacji, który pierwotnie znajdował się w ołtarzu głównym dolnego 

kościoła. W środkowej i górnej kondygnacji umieszczono rekonstrukcje obrazów 

Gersona i Siemiradzkiego wykonane tuż po wojnie przez Stanisława Zawadzkiego 

(1878-1960) (zdj. 6).  

                                                                   
25 Zdjęcie z Archiwum parafii.  
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Zdjęcie 6. Stan ołtarza głównego w 2017 r. przed konserwacją26 

Obraz Trevisaniego został umieszczony w kościele górnym od razu po zakończeniu 

stawiania murów i dachu. W drugiej połowie lat 80. XIX w. pisano o kościele tak: 

Trudno sobie wyobrazić coś uboższego i skromniejszego nad prowizoryczne urządzenie 

nowego kościoła […] Całe przyozdobienie nowego kościoła stanowił wielkiej wartości 

[…] obraz Zbawiciela na krzyżu27
. Autor po jednej stronie krzyża umieścił postać 

opłakującej syna Matki Boskiej, po drugiej św. Jana Ewangelistę. Pod krzyżem klęczy 

Maria Magdalena, zaś za nim Maria, żona Kleofasa. Autor wzbogacił scenę o trzy putta 

trzymające kamienną tablicę z napisem Mulier, Ecce Filius Tuus, Ecce mater tua28
. 

Trevisani był czołową postacią szkoły rzymskiej początku XVIII wieku. Stworzył 

osobną formułę malarstwa łączącego elementy baroku i rokoka. Połyskliwość i wyrafi-

nowana tonalność jego obrazów stanowiła punkt odniesienia dla wielu artystów epoki
29

.  

Nie zachowała się dobrej jakości fotografia obrazu Trevisaniego. Na wielu przed-

wojennych odbitkach widoczny jest zawsze widok całego ołtarza, co przy jego skali 

sprawia, że fragment z obrazem jest bardzo mały, słabo widoczny i niedoświetlony. 

Problem dodatkowo potęgowała ciemna tonacja obrazu. Zachowała się jednak rycina 

(zdj. 7) przedstawiająca sam obraz oraz niewielkich rozmiarów replika obrazu 

                                                                   
26 Fotografia ze zbiorów Autora. 
27 Cyt. Gagatnicki A., Kościół Wszystkich Świętych, Drukarnia Franciszka Czerwińskiego, Warszawa 1893, 

s. 32. 
28 Cyt. Niewiasto, oto syn twój... Oto matka twoja, J 19, 26b-27a, Biblia Tysiąclecia, Wydawnictwo 

Pallottinum, Poznań 2010.  
29 Petruci F., Malarstwo osiemnastowiecznego Rzymu pomiędzy barokiem, a rokokiem, [w:] Betlej A., Zascha 

T. (red.), Szymon Czechowicz. Geniusz Baroku 1689-1775, Muzeum Narodowe w Krakowie, Kraków 2020, 

s. 44. 
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malowana na płótnie
30

. Zdjęcie i rycina stanowiły podstawę pracy przy rekonstrukcji. 

Ich analiza i wzajemne porównywanie oraz nakładanie na siebie w programie graficz-

nym, pozwoliły dojść do wniosku, że artysta wykonujący sztych dość wiernie powtórzył 

układ postaci, proporcje, szczególnie wiernie oddał układ szat. Nie był to jednak artysta 

tej klasy co autor oryginału (widać to w szczegółach anatomii postaci). Twarze Matki 

Boskiej, Marii Magdaleny czy św. Jana w żaden sposób nie przypominają tych z innych 

obrazów mistrza.  

Przy opracowywaniu rysunku całej kompozycji, który następnie przeniesiono 

w większej skali na płótno posługiwano się głównie ryciną w celu ustawienia postaci 

w przestrzeni, odtworzenia ich póz oraz układu szat, nieznacznie je modyfikując wzglę-

dem fotografii. Osobnych studiów wymagały głowy postaci. Tutaj główną inspirację 

stanowiły inne obrazy oraz zachowane rysunki Trevisaniego. W swojej twórczości 

wypracował on bardzo charakterystyczny typ kobiecej urody, o greckim profilu. Postać 

Marii, żony Kleofasa ma niemal identyczną pozę jak postać kobiety na obrazie Trevi-

saniego „Chrzest Chrystusa” z Leeds Art Gallery
31

. Wnikliwe studia dzieł mistrza 

pozwoliły – metodą kompilacji fragmentów jego obrazów z wykorzystaniem własnej 

inwencji inspirowanej jego twórczością – stworzyć ostateczną kompozycję. Naj-

większy problem stanowiła skala obrazu i opracowanie skrótów perspektywicznych, 

szczególnie postaci Chrystusa. W rysunku należało uwzględnić deformacje, tak by 

obraz oglądany z poziomu podłogi i dużej odległości sprawiał odpowiednie wrażenie 

estetyczne.  

W przypadku kolorystyki główne źródło inspiracji stanowiły inne obrazy Trevi-

saniego w tym niewielkich rozmiarów „Ukrzyżowanie” ze zbiorów Uniwersytetu 

w Yale
32

. Podobnie jak w obrazie warszawskim, scena przedstawiona została na tle 

zachmurzonego nieba z prześwitem słońca. Kolorystykę szat opracowano według iko-

nografii przedstawiania określonych postaci (zdj. 8).  

                                                                   
30 Obraz z kolekcji prywatnej będący XIX-wiecznym amatorskim powtórzeniem obrazu Trevisaniego, nie 
wiadomo czy malowanym na podstawie oryginału czy ryciny. 
31 https://www.artuk.org/discover/artworks/the-baptism-of-christ-38680 (dostęp 22.03.2021). 
32 https://artgallery.yale.edu/collections/objects/25062 (dostęp 22.03.2021). 

https://www.artuk.org/discover/artworks/the-baptism-of-christ-38680
https://artgallery.yale.edu/collections/objects/25062
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Zdjęcie 7. „Zbawiciel na Krzyżu”, rycina według obrazu Francesco Trevisaniego, autor nieznany33 

                                                                   
33 Archiwum parafii. 
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Trevisani był uczniem weneckiego caravaggionisty Antoniego Zanchiego i w swej 

twórczości wykorzystywał typową dla malarstwa barokowego technikę wielowarstwo-

wego malowania na ciemnych, brązowych zaprawach. Wykonując rekonstrukcję 

starano się jak najwierniej powtórzyć proces malarski. Nie natrafiono na żadne publi-

kowane badania technologiczne obrazów Trevisaniego. Główne źródło wiedzy stano-

wiły traktaty malarskie i badania analityczne obrazów z epoki
34

.  

 

Zdjęcie 8. Ołtarz główny, widok obecny35 

                                                                   
34 Autor artykułu w ramach pracy doktorskiej zajmował się badaniem techniki i technologii obrazów 
caravaggionistów w ramach projektu finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie „Technika 

i technologia obrazów caravaggionistów w oparciu o polskie zbiory muzealne”. 
35 Fotografia ze zbiorów Autora. 
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4.2. „Komunia św. Stanisława Kostki”, Józef Buchbinder – ołtarz boczny 

„Chrystusa błogosławiącego dzieci”, prawe ramię transeptu 

 

Zdjęcie 9. Ołtarz boczny, widok ogólny, przed 1939 r.36 

Wymiary ołtarza: wys. 1300 cm x szer. 600 cm x gł. 177 cm 

Wymiar obrazu: Ø159 cm 

Czas powstania ołtarza ufundowanego przez rodzinę Górskich, a zaprojektowanego 

przez Zygmunta Kiślańskiego (1834-1897) przypada na lata 1886-1887. Ołtarz, choć 

uszkodzony, przetrwał zniszczenia wojenne. Po wojnie nie zrekonstruowano rzeźb, 

a jedynie jeden obrazów.  

                                                                   
36 Fotografia z Archiwum parafii. 
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Pierwotnie w środkowym, szerszym przęśle, centralnie umieszczony był prosto-

kątny obraz „Chrystusa błogosławiącego dzieci” autorstwa Ludwika Kurelli (1834-

1902), w kondygnacji górnej znajdował się zaś obraz „Komunia Św. Stanisława Kostki” 

autorstwa Józefa Buchbindera (zdj. 9). Obecnie miejsce niszczonego centralnego 

obrazu zajmuje powstała po wojnie kompozycja o tej samej tematyce namalowana 

przez Jerzego Lubańskiego (1925-2005) i Adama Konieczko (1919-2006)
37

.  

W ikonografii św. Stanisław przedstawiany jest w stroju jezuity, najczęściej jako 

przyjmujący Komunię Świętą z rąk anioła lub św. Barbary. Przedstawienie związane 

jest z wydarzeniem, które miało miejsce w grudniu 1565 roku, kiedy to św. Stanisław 

ciężko zachorował. Miał wówczas wizję, w której św. Barbara z dwoma aniołami 

przyniosła mu Komunię Świętą. W obrazie Buchbindera na posadzce znajduje się 

również inny atrybut świętego – laska pielgrzyma
38

. 

Buchbinder w historii sztuki polskiej zapisał się jako malarz scen religijnych, 

oddany mistycznemu kierunkowi malarstwa. Tematykę sakralną, inspirowaną motywami 

epoki renesansu, łączył z tradycjami narodowymi. Od najmłodszych lat poznawał tajniki 

pracy artysty, pomagając ojcu w pracach malarskich i renowacyjnych. Po studiach 

w Warszawskiej Szkole Sztuk Pięknych kontynuował naukę kolejno w Dreźnie, Mona-

chium, Dusseldorfie, Paryżu i Rzymie. Zarabiał na utrzymanie kopiowaniem dzieł 

mistrzów epoki renesansu oraz malowaniem obrazów o tematyce sakralnej. W 1870 

roku opuścił Rzym i zamieszkał w Warszawie, gdzie tworzył sceny rodzajowe, portrety 

i obrazy religijne, które stanowiły wystrój ołtarzy, zwłaszcza w licznych kościołach 

Wschodniego Mazowsza, Lubelszczyzny, Ziemi Kieleckiej
39

.  

Jako artysta o wykształceniu i warsztacie akademickim, był świetnym rysownikiem 

i pracę nad obrazem zaczynał od szkiców przygotowawczych, które następnie przenosił 

na płótno. Służyły mu one także przy kolejnych zleceniach i powtórzeniach tych samych 

kompozycji. Jako podobrazia stosował płótna pokryte tzw. fabryczną zaprawą, czyli 

gotowe gruntowane tkaniny lniane sprzedawane z rolki lub już naciągnięte na krosna. 

Buchbinder farbę nakładał cienko, zacierając ślady pędzla. Większą swobodą twórczą 

wykazywał się w szkicach przygotowawczych i portretach.  

Jedynym dostępnym źródłem archiwalnym dla obrazu Buchbindera była fotografia 

przedstawiająca cały ołtarz (zdj. 9). To ona stanowiła podstawę do rekonstrukcji. Słabo 

widoczne zarysy postaci pozwoliły jedynie na ustalenie proporcji i układu kompozycji. 

Na szczęście Buchbinder kilkukrotnie powtórzył w różnych wariantach scenę z Aniołem 

udzielającym komunii św. Stanisławowi. Różnią się one od siebie formatem, ilością 

detali, ujęciem postaci świętego i cherubina trzymającego świecę. Pozostałe znane 

przedstawienia znajdują się w kościele Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny 

w Maciejowicach, w Muzeum Diecezjalnym we Włocławku, w kościele Seminarium 

Duchownego w Lublinie, w kaplicy osady rolnej w Studzieńcu (obecnie w kościele para-

fialnym w Brudzewie) oraz w kościele pw. Św. Antoniego w Tomaszowie Mazo-

wieckim (zdj. 10).  

                                                                   
37 Gagatnicki A., dz. cyt., s. 60. 
38 Forstner D., Świat symboliki Chrześcijańskiej, przeł. W. Zakrzewska, P. Pachciarek, R. Turzyński, PAX, 

Warszawa 1990, s. 413-417. 
39 Por. Gawiński A., Józef Buchbinder 1838-1910, Nakładem Stefana Dziewulskiego, Warszawa 1910; 

Stępień H., Liczbińska M., Artyści polscy w środowisku monachijskim w latach 1828-1914, Instytut Sztuki 

Polskiej Akademii Nauk, Kraków 1994, s. 8. 
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Zdjęcie 10. „Komunia św. Stanisława Kostki”, Józef Buchbinder kościół pw. Św. Antoniego  

w Tomaszowie Mazowieckim40 

Na podstawie wyżej wymienionych obrazów udało się szczegółowo odtworzyć 

kompozycję obrazu z kościoła Wszystkich Świętych (zdj. 11). To, co wyróżniało ten 

obraz, to kompozycja w tondzie (pozostałe przedstawienia ujęte są w pionowym 

prostokącie), wymuszająca na artyście pewne uproszczenie kompozycji, zwłaszcza w 

partii tła. W obrazie warszawskim artysta dodatkowo wprowadził jeszcze jedną postać 

Cherubina, schowanego pod skrzydłami Anioła.  

 
Zdjęcie 11. „Komunia św. Stanisława Kostki”, rekonstrukcja wg obrazu Józefa Buchbindera41 

                                                                   
40 Autor zdjęcia Stasiuk R. 
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4.3. „Komunia Apostołów”, Józef Buchbinder – boczny ołtarz Przemienia 

Pańskiego, lewe ramię transeptu 

 

Zdjęcie 12. Ołtarz Przemienia Pańskiego, przed 1945 r.42 

Wymiary ołtarza: wys. 1300 cm x szer. 600 cm x gł. 177 cm 

Wymiar obrazu: wys. 273 x szer. 173 cm 

Ołtarz o jednej trójprzęsłowej kondygnacji ze zwieńczeniem powstał w 1884 roku 

według projektu Zygmunta Kiślańskiego z fundacji hr. Zamoyskich. Umieszczony 

w lewym ramieniu transeptu w swym architektonicznym założeniu był kopią ołtarza 

z „Chrystusem błogosławiącym dzieci”. Różnica polegała na kompozycji górnej 

kondygnacji, w której w tym wypadku znajdował się prostokątny obraz „Komunia Apo-

stołów” autorstwa Józefa Buchbindera. W środkowym, szerszym przęśle, centralnie 

umieszczony był prostokątny, zwieńczony łukiem obraz „Przemiennie Pańskie” autor-

                                                                   
41 Fotografia ze zbiorów Autora. 
42 Fotografia z Archiwum parafii. 
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stwa Leona Biedrońskiego (1837-1907) (zdj. 12)
43

. Ołtarz nie przetrwał wojny, dopiero 

w wyniku ostatnio prowadzonych prac zrekonstruowano go wraz ze wszystkimi 

elementami architektonicznymi i rzeźbiarskimi (zdj.13). 

 

Zdjęcie 13. Ołtarz Przemienia Pańskiego, stan obecny44 

Dla obrazu „Komunia Apostołów” zachowało się najmniej opisowych i fotogra-

ficznych źródeł archiwalnych – jedynie przedwojenna fotografia (zdj. 12) oraz grafika 

(zdj. 14) z widokiem całego ołtarza dają mgliste wyobrażenie o jego kompozycji. Na 

powiększeniu fotografii nie widać wielu fragmentów obrazu, szczegóły są nieostre 

i rozmyte, całą prawą stronę wypełnia odbicie światła. Grafika skupia się zaś głównie na 

detalach architektonicznych ołtarza, kwestie obrazów potraktowano dość swobodnie.  

Niestety, chociaż Buchbinder wielokrotnie powtarzał motywy swoich obrazów, jest 

to jedyna znana kompozycja tego tematu jego autorstwa. Przedstawienie „Komunii 

Apostołów” było popularne w malarstwie europejskim w okresie pomiędzy XV 

a XVIII stuleciem, jednak nie tak powszechne jak „Ostatnia Wieczerza”. Scena ta uka-

zywała fragment z ewangelii św. Jana, w którym Jezus oznajmia uczniom, mówiąc, że 

jeden z nich go zdradzi „To ten, dla którego umaczam kawałek [chleba], i podam mu”. 

Umoczywszy więc kawałek [chleba], wziął i podał Judaszowi, synowi Szymona 

Iskarioty45
.  

                                                                   
43 Jeszcze niedokończona rekonstrukcja tego obrazu jest przedmiotem praktycznej pracy magisterskiej 
studentki WKiRDS ASP w Warszawie Emilii Gdak realizowanej pod kierunkiem autora artykułu. 
44 Fotografia z archiwum Autora. 
45 Cyt. J 14, 26, Biblia Tysiąclecia, dz. cyt. 
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Zdjęcie 14. Rycina przedstawiająca ołtarz Przemienia Pańskiego, XIX/XX w.46 

Na materiałach archiwalnych najlepiej widoczną postacią był Chrystus stojący 

w centrum kompozycji. Można się również dopatrzyć dwóch kolumn i kotar na 

3 planie. Był to motyw bardzo popularny w przedstawieniach „Ostatniej Wieczerzy” 

i „Komunii Apostołów”. Możliwe było również odtworzenie usytuowania poszcze-

gólnych figur apostołów w kompozycji oraz częściowo układów ich ciał. Jednak takie 

detale, jak udrapowanie szat, fizjonomia postaci wymagały zaprojektowania od samego 

początku. Podstawowe źródło inspiracji stanowiły inne obraz Buchbindera często 

o całkowicie odmiennej tematyce. Artysta w swojej pracy sam wielokrotnie wykorzy-

stywał w swoich obrazach te same typy postaci niekiedy jedynie nieznacznie je mody-

fikując. Pozwalał mu na to system pracy w oparciu o szkice i studia przygotowawcze, 

które potem stanowiły wzorniki do kolejnych kompozycji. Układ ciała Chrystusa 

z „Komunii Apostołów” jest powtórzeniem postaci Św. Walentego z obrazu w bazylice 

św. Rodziny w Poświętnem. Twarz Jezusa zaś z „Chrztu w Jordanie” w tym samym 

kościele
47

. Buchbinder czerpał również garściami z obrazów siedemnasto- i osiem-

nastowiecznych artystów, w których autor rekonstrukcji również szukał analogii 

i inspiracji do niektórych postaci. 

Nie zachowały się żadne opisy dotyczące kolorystyki. Cześć kolorów starano się 

odtworzyć poprzez analizę archiwalnej fotografii, porównując jak konkretne kolory 

                                                                   
46 Gagatnicki A., dz. cyt., s. 85. 
47 https://wkirds.asp.waw.pl/2020/04/28/badania-technologiczne-obrazow-jozefa-buchbindera-1839-1909/ 

(dostęp 20.03.2021). 

https://wkirds.asp.waw.pl/2020/04/28/badania-technologiczne-obrazow-jozefa-buchbindera-1839-1909/
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wyglądają w czerni i bieli
48

. Zieleń jest zawsze prawie czarna, stąd np. zdecydowano 

się na zielone kotary. Szaty Chrystusa i Św. Jana również mają określony ustalony 

schemat kolorystyczny. Czerwień i zieleń zarezerwowana jest dla św. Jana, a czerwień 

i błękit dla szat Chrystusa. Żółty, kolor zdrady, został przypisany do Judasza przyjmu-

jącego komunię. Dokładnie taki układ barw można zobaczyć choćby w obrazach 

Micheala Willmana (1630-1706) ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu
49

 

czy Jusepe de Ribery (1591-1652)
50

. Buchbinder chętnie umieszczał w swoich religij-

nych obrazach typowy polski pejzaż i taki zdecydowano się namalować na trzecim 

planie. Pozostałe partie obrazu w związku z brakiem materiału źródłowego zdecydo-

wano się uzupełnić kolorystycznie tak by całość obrazu stanowiła spójne, harmonijne 

przedstawienie, jak najbardziej zbliżone w swym charakterze do obrazów Buchbindera. 

Podobnie jak w przypadku „Komunii św. Stanisława Kostki” starano się również 

jak najwierniej powtórzyć technikę i technologię malarską artysty. Począwszy od 

użytych materiałów po gest malarski (zdj. 15). 

 
Zdjęcie 15. „Komunia Apostołów” wg obrazu Józefa Buchbindera51 

5. Rekonstruować czy nie rekonstruować? 

Kościół Wszystkich Świętych jest dobrym przykładem dominującej w konserwacji 

po II wojnie światowej doktryny pozwalającej przywracać „dawną świetność”, tak aby 

podtrzymać dotychczasową symboliczną funkcję. W omawianym kościele wiele ele-

mentów wystroju wnętrza zostało odbudowanych, choć nie zawsze z wiernym odwzo-

rowaniem formy oryginału. Często trzymano się jedynie ogólnej formy i tematu nadając 

im nowy, współczesny wymiar. 

                                                                   
48 Ogromny wpływ na przełożenie koloru na walor (zaczernienie) danej partii fotografii ma technika 

fotograficzna. Fotografie wykonywane dawniej w praktyce bardzo słabo oddawały kolory żółte, 

pomarańczowe i czerwone. Pierwsze materiały światłoczułe rejestrowały poprawnie tylko zakres światła 

niebieskiego. Takie szczegóły mają kluczowe znaczenie dla próby odtworzenia kolorystyki obrazu na 
podstawie czarnobiałego zdjęcia, Zob. Yumibe J., Moving Color: Early Film, Mass Culture, Modernism. 

Rutgers University Press, 2012, s. 71-74; Izdebski-Cruz K., Dwór Artusa w Gdańsku. Rekonstrukcje 

zaginionych obrazów, http://izdebskiart.com/Kriz_new/inne_realizacje_3.html.  
49 https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunia_aposto%C5%82%C3%B3w_(obraz_Michaela_Willmanna) (dostęp 
20.03.2021). 
50 https://www.wikiart.org/en/jusepe-de-ribera/communion-of-the-apostles-1651 (dostęp 20.03.2021). 
51 Fotografia ze zbiorów Autora. 

http://izdebskiart.com/Kriz_new/inne_realizacje_3.html
https://pl.wikipedia.org/wiki/Komunia_aposto%C5%82%C3%B3w_(obraz_Michaela_Willmanna)
https://www.wikiart.org/en/jusepe-de-ribera/communion-of-the-apostles-1651
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Zdjęcie 16. Powojenne rekonstrukcje obrazów „Otwarte Niebo” wg Wojciecha Gersona oraz 

„Zmartwychwstanie Pańskie” wg Henryka Siemiradzkiego52 

Ten prawdziwy wygląd uzyskiwano często poprzez usunięcie późniejszych na-

warstwień czy też odtworzenie i odbudowę ze zniszczeń. Do rekonstrukcji stosowano 

formy historyczne (np. obrazy Gersona i Siemiradzkiego w ołtarzu głównym, zdj. 16) 

lub współczesne („Chrystus błogosławiący dzieci” w ołtarzu w prawym ramieniu 

transpetu, zdj. 17), gdzie mamy do czynienia nie tyle z kopią, ile z autorską wizją 

tematu oryginalnego dzieła. Podobnie postąpiono w ołtarzu bocznym z obrazem „Św. 

Antoniego Padewskiego rozdającego chleb ubogim” (oryginał autorstwa Franciszka 

Tegazza, 1829-1879). Obraz nawiązuje do czasów wojny, na co wskazuje umiesz-

czenie w tle ruin kościoła Wszystkich Świętych (zdj. 18). W przypadku obrazów 

z ołtarza głównego są to dość wierne rekonstrukcje z okresu powojennego, które nabrały 

już wartości formalnej i ich stan podlega ochronie, bo autentyczna jest ich wartość 

historyczna. Na te dwa sposoby zabytek odzyskiwano zarówno w sensie materialnym, 

gdyż na nowo stawał się kompletny, jak i w sensie duchowym
53

. Alojz Riegl uważał, 

że troska o zachowanie materialnych reliktów przeszłości pomaga ludziom pamiętać 

o sprawach mających podstawowe znaczenie dla istnienia wspólnoty, w tym wypadku 

wiernych parafii
54

.  

                                                                   
52 Fotografia ze zbiorów Autora. 
53 Korpała M., dz. cyt., s. 109. 
54 Krawczyk J., Teoria Aloisa Riegla i jej polska recepcja, a problemy konserwatorstwa współczesnego, [w:] 

Szmygina B. (red.), Współczesne problemy teorii konserwatorskiej w Polsce, Warszawa-Lublin 2008, s. 65. 
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Zdjęcie 17. „Chrystusa błogosławiącego dzieci” autorstwa Jerzego Lubańskiego i Adama Konieczko
55

 

Założenia Karty Weneckiej przyjętej w 1964 roku sprawiły, że na rekonstrukcje 

zaczęto patrzeć z czasem nieprzychylnie, jeśli już wyrażano na nie zgodę to jedynie 

warunkowo. Kontrowersyjne są – zwłaszcza w architekturze – kreacje budynków, 

gdzie celem podejmowanych działań rekonstruktorskich było dążenie, aby zabytek 

mógł odrodzić się jeszcze wspanialszy. Rekonstrukcje zabytku służą wtedy do kreowania 

współczesnego spojrzenia na historię, często tracąc wierność wobec pierwowzoru
56

.  

Władysław Zalewski już w 1974 roku słusznie zauważył, że istnieje niebezpie-

czeństwo ortodoksyjnych schematów, jakie zaczęły obowiązywać w połowie XX 

wieku w szkołach konserwatorskich, polegających na dążeniu do wypracowania zasad, 

które dałoby się stosować do wszystkich obiektów. Wyraźnie podkreśla konieczność 

indywidualnego podejścia do zabytku i zastosowanie metod odpowiednich dla kon-

kretnego przypadku
57

. Po 1989 roku rekonstrukcje zabytków lub ich fragmentów 

przybierają zazwyczaj odpowiednio dopasowane do oryginału formy historyzujące
58

.  

                                                                   
55 Fotografia ze zbiorów Autora. 
56 Dużą popularnością cieszą się rekonstrukcje grodzisk średniowiecznych, co związane jest niewątpliwie 
z ich charakterystyczną, wyróżniającą się formą terenową i rozpoznawaniem przez społeczeństwo. W wielu 

miejscach w Polsce powstały, powstają lub są planowane rekonstrukcje historyczne, jak choćby budząca 

liczne kontrowersje rekonstrukcji grodziska w Tumie pod Łęczycą (woj. łódzkie), Zob. Byszewska A., 

Podróż w czasie. Rekonstrukcja – destrukcja, Kurier Konserwatorski nr 10, 2011, s. 28-32. 
57 Zalewski W., Problemy estetyczne konserwacji malarstwa ściennego u progu XXI wieku, Ochrona 

Zabytków, 44/3, 1974, s. 151-153. 
58 Korpała M., dz. cyt., s. 110. 
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Zdjęcie 18. „Św. Antoniego Padewskiego rozdającego chleb ubogim”, autor nieznany59 

Według Friedricha Mielke rekonstrukcje mogą zastąpić utracony obiekt w bryle 
i formie, ale nie w jego pełnej artystycznej wartości. Rekonstrukcje są kopiami, a nie 
zabytkami. Obrazy z kościoła Wszystkich Świętych nigdy nie miały takich udawać. 
Zostały namalowane tak, jakby dopiero co wyszły spod ręki artysty, bez tworzenia 
sztucznej patyny i innych zabiegów próbujących upodobnić je do zabytku. Mielke 
rozumie jednak sens odbudowy obiektów zniszczonych przez wojnę jako symbolu

60
.  

Pojawia się jednak kolejny problem – czy rekonstrukcje należy wykonać jedynie 
z użyciem historycznie stosowanych materiałów i technik malarskich. Iwona Szmelter 
podkreśla, że jeśli rekonstrukcja ma zachować integralność dzieła, powinna być doko-
nana – za pomocą materiałów i technik zbliżonych do autorskich, z pozostawieniem 
informacji o pełnej rekonstrukcji oraz odróżnialności w przypadku częściowej 
rekonstrukcji

61
.  

 Czy należy zatem dążyć jedynie do efektu zewnętrznego? W XIX wieku znikły 
ręcznie ucierane farby i wypracowane przez stulecia praktyki warsztatowe, gdyż artyści 
zaczęli korzystać z gotowych materiałów, takich jak fabryczne farby w tubkach i gotowe 
podobrazia. W tym czasie wiele historycznych pigmentów wyszło z użycia, zostały 
zastąpione przez ich syntetyczne odpowiedniki. Wiele ze współcześnie dostępnych 
materiałów nie jest tożsamych z tymi dawniej stosowanymi. Historycznie używane 
pigmenty miały znacznie większe uziarnienie od tych stosowanych współcześnie, co 
przekłada się np. na grubość warstw malarskich i siłę krycia. Możliwe jest jednak 
                                                                   
59 Fotografia ze zbiorów Autora. 
60 Malinowski K., Dyskusja o zasadach konserwatorskich. Poglądy i wnioski, Ochrona Zabytków, 19/2 (73), 
1966, s. 16. 
61 Szmelter I., O fenomenie sztuk wizualnych i meandrach ich ochrony, Państwowy Wydawnictwo Naukowe, 

Warszawa 2020, s. 73, 74.  
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częściowe własnoręczne odtworzenie ówcześnie stosowanych materiałów (np. poprzez 
pozyskiwanie pigmentów z minerałów) na podstawie wiedzy zawartej w traktatach lub 
korzystanie z katalogu niektórych firm, które oferują pigmenty i farby produkowane 
według historycznych receptur. Do konserwatora prowadzącego prace należy znale-
zienie złotego środka, w celu uzyskania właściwego efektu estetycznego.  

Przy pracach rekonstruktorskich obrazów z kościoła Wszystkich Świętych zwracano 
uwagę na to, że każdy kolejny krok – począwszy od podmalowania, a skończywszy na 
werniksie na obrazie – przywraca wnętrzu niepowtarzalny jednorodny charakter, zgodny 
z zamysłem twórcy. Przy takim podejściu najwłaściwsze wydaje się odtworzenie 
obrazów z poszanowaniem wszelkich reguł konserwatorskich oraz z zastosowaniem toż-
samych technik malarskich. Jednak czasem pewne warunki (dostępność materiałów, 
warunki otoczenia) wymagają zastosowania współczesnych zamienników. Wszystko 
zależy od tego, z jakim obiektem mamy do czynienia. W przypadku omawianych olej-
nych obrazów ołtarzowych zastosowanie przykładowo współczesnych farb akrylowych 
diametralnie wpłynęłoby na ich odbiór i wygląd estetyczny. Jednak zastąpienie nie-
których farb ich syntetycznymi zamiennikami powinno być dopuszczalne. Należy 
zawsze pamiętać, by wykazywać się ogromną pokorą w neokreacji konserwatorskiej 
i rekonstruktorskiej. Jak podkreśla Grażyna Korpal Im większa empatia konserwatora 
do autora dzieła, tym większe zbliżenie do prawdy o dziele sztuki62

.  
Cesare Brandi pisał Restauracja powinna dążyć do przywrócenia potencjalnej 

jedności dzieła sztuki, starając się nie popełniać zafałszowania artystycznego lub histo-
rycznego…63. Jeśli brakuje informacji i archiwalnych ilustracji, dokumentacji z wyglą-
dem zabytku jedyną możliwością jest aranżacja, która scala i uzupełnia kompozycję 
(„Komunia apostołów”). Jest to ważne dla estetyki zabytku i odzyskania kompletności 
i harmonijności dzieła. Estetyzacja taka służy temu, by zachować lub zasygnalizować 
akcenty pierwotnej kompozycji wystroju.  

Odpowiedź na pytanie postawione na początku rozdziału, rekonstruować czy nie 
rekonstruować, nie jest taka prosta. W pierwszej kolejności należy zadać sobie pytanie 
czy jest ona w ogóle potrzebna i uzasadniona. Prace rekonstruktorskie malowideł ołta-
rzowych z kościoła Wszystkich świętych były przede wszystkim podyktowane chęcią 
przywrócenia pierwotnej siły oddziaływania estetycznego całego wnętrza. Niekwestio-
nowane powinno być prawo do rekonstrukcji miejsc, które ucierpiały na skutek działań 
wojennych, przyznając im etyczne prawo do budowania tożsamości takich miejsc po 
wojnie. Wchodząc obecnie do kościoła możemy zauważyć, jak bardzo wnętrze zyskało 
na harmonii i estetyce. Przywrócona została płynność wzajemnego przenikania się 
form malarskich i architektonicznych. Podjęcie decyzji o rekonstrukcji malowideł było 
bez wątpienia w pełni uzasadnione i trafne. Wnętrze kościoła zyskało jednorodny 
wygląd. Ołtarzom przywrócono monumentalność i właściwy przekaz ikonograficznym 
całości. Podobne założenia zastosowano, wykonując rekonstrukcje wyposażenia bazyliki 
Św. Krzyża w Warszawie, w tym w latach 2007-2008 rekonstrukcje Ołtarza Ojczyzny 
z obrazem „Ostatnia Wieczerza” (zdj. 19)

64
. 

                                                                   
62 Cyt. Korpal G., Artystyczny aspekt procesu konserwacji, [w:] Szmygina B. (red.), dz. cyt., s. 47 
63 Cyt. Brandi C., Teoria Restauracji, przeł. Kijanko M., Międzyuczelniany Instytut Konserwacji i Restauracji 
Dzieł Sztuki, Akademia Sztuk Pięknych, Warszawa 2007, s. 26. 
64 Zob. Wardzyński M., Serce miasta. Kościół Świętego Krzyża w Warszawie, red. K. Sztarbałło  

i M. Wardzyński, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Funduszy Unijnych, Warszawa 2010. 



Problematyka rekonstrukcji malarskiego wystroju wnętrz  

na przykładzie obrazów ołtarzowych z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie 
 

83 

 
Zdjęcie 19. Ostatnia Wieczerza, kościół Św. Krzyża w Warszawie,  

rekonstrukcja wykonana przez Robert Stpiczyńskiego Rigamonti65 

W różnych dyskusjach dotyczących zasadności rekonstrukcji często pojawiają się 

pytania, jakie powinny być jej kryteria czasowe czy okolicznościowe? Czy wolno nam 

rekonstruować obiekty zniszczone w trakcie wojny, a inne na skutek np. zaniedbania, 

czy kradzieży już nie? Jeśli w trakcie wojny to której, czy mamy równe prawo rekon-

struować zabytki zniszczone w trakcie potopu szwedzkiego, co II wojny światowej? 

Dla przykładu w tym roku Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków rekomendował 

zaniechanie rekonstrukcji pałacu w Dowspudzie (woj. podlaskie)
66

. Pałac nie istnieje 

od lat 60. XIX wieku. Uznano, że to zupełne inna sytuacja niż w przypadku zabytków 

zniszczonych w czasie ostatniej wojny, jak Pałac Saski albo odbudowywanych tuż po 

katastrofie ze względów tożsamościowych i estetycznych, jak np. dzwonnica z placu 

Św. Marka w Wenecji.  

Wykonywanie rekonstrukcji powinno być dozwolone, ale projekt musi mieć 

uzasadnienie i podbudowę w źródłach historycznych i badaniach
67

. Drugi aspekt to 

                                                                   
65 Fotografia ze strony internetowej autora,  

https://www.stpiczynski-rigamonti.eu/portfolio/malarstwo-sztalugowe/ (dostęp 03.06.2021). 
66 Borodziuk P., Rewitalizacja Pałacu w Dospudzie, 2021 http://wuoz.bialystok.pl/rewitalizacja-palacu-paca-

w-dowspudzie/(dostęp 02.06.2021). 
67 W oparciu o badania stratygraficzne, analogie dekoracji malarskich z okresu oraz zachowane relikty 

wykonano rekonstrukcje Sali dolnej Gmachu Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół” w Krakowie, gdzie 
jedno zdjęcie wnętrza poddane cyfrowej obróbce posłużyło do odtworzenia całego wnętrza, Zob. Mrowie M., 

Kraków. Wnętrza „Sokoła” po renowacji zachwycają na nowo. Remont gmachu potrwa do 2020 roku, 

https://dziennikpolski24.pl/krakow-wnetrza.../ar/13668374 (dostęp 06.6.2021). 

https://www.stpiczynski-rigamonti.eu/portfolio/malarstwo-sztalugowe/
http://wuoz.bialystok.pl/rewitalizacja-palacu-paca-w-dowspudzie/
http://wuoz.bialystok.pl/rewitalizacja-palacu-paca-w-dowspudzie/
https://dziennikpolski24.pl/krakow-wnetrza.../ar/13668374
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wykonanie na właściwym poziomie i z użyciem odpowiednich materiałów oraz bez 

stosowania półśrodków. Jaskrawym tego przykładem są rekonstrukcje na Zamku 

w Rydzynie, gdzie w latach 80. XX wieku zdecydowano się przywrócić wielki fresk 

w Sali Balowej. Obraz ten, w oryginale autorstwa Georga Wilhelma Neunhertza 

(1689-1749), uchodził niegdyś za najlepsze świeckie przedstawienie tego rodzaju 

w Wielkopolsce. Po rekonstrukcji można go niestety traktować tylko jako zarys i kolo-

rystyczne wypełnienie ramy, o klasie artystycznej pozostawiającej sporo do życzenia. 

Na zamku w Rydzynie kolejnym problemem wszystkich zrekonstruowanych wnętrz są 

zbyt nisko osadzone stropy, co spowodowało zwężenie i zmianę profilu odtworzonych 

faset. Wymiana stropów była w tym czasie nierealna, dlatego konieczne stało się dopa-

sowanie rekonstruowanych elementów do zastanej sytuacji. Mimo iż prace sztuka-

torskie wykonano na wysokim poziomie artystycznym, pełnoplastyczne rzeźby, zostały 

ścieśnione, zaś ornamenty uległy zagęszczeniu. Niestety nie pokuszono się też o od-

znaczenie kolorystyczne partii oryginalnych, jak to uczyniono np. we wnętrzach 

Zamku Warszawskiego, co praktycznie uniemożliwia obecnie stwierdzenie, które 

fragmenty zachowały się z dawnych dekoracji
68

. Inaczej postąpiono w 2013 roku przy 

rekonstrukcji fresków w kaplicy Hochberga, gdzie oryginalne, zachowane fragmenty 

fresków pozostawiono w ciemniejszej tonacji kolorystycznej, rekonstrukcje wykonano 

zaś w jaśniejszych, bardziej pastelowych barwach. Zasady tej nie zastosowano jednak 

do pozostałych dekoracji, przez co obecnie trudno jest stwierdzić (podobnie jak 

w Rydzynie), które elementy rzeźbiarskie są oryginalne, a które dziełem współczesnych 

artystów
69

. 

Rozwój technologii bardzo sprzyja wykorzystaniu techniki modelowania i wizuali-

zacji 3D na potrzeby projektowania konserwatorskiego. Rekonstrukcja figur z fasady 

kościoła św. Marcina w Warszawie jest dobrym przykładem połączenia współczesnej 

techniki i tradycyjnego warsztatu. Po wnikliwej analizie archiwalnych zdjęć, brakujące 

elementy zrekonstruowano i stworzono wirtualne modele, które posłużyły, jako wzór 

dla rzeźbiarzy, którzy odtworzyli je w glinie, a następnie odlali w cemencie romań-

skim. Także możliwość wydrukowania na drukarce 3D brakujących fragmentów rzeźby 

stwarza zupełnie nowe możliwości pracy dla konserwatora
70

. W przypadku dyspono-

wania materiałem archiwalnym dobrej jakości można się pokusić o cyfrową rekonstruk-

cja barwną obiektów, jak uczyniono to przy wielkoformatowych obrazach z Dworu 

Artusa
71

. 

Jednak jeśli nie rekonstrukcje zniszczonych dzieł, to co w zamian? Czy polskie 

społeczeństwo jest gotowe na umieszczanie prac cenionych artystów współczesnych 

np. w ołtarzu głównym kościoła, zamiast replik, pastiszy, kopii zniszczonych dzieł? 

Już w 1932 roku obawiano się takich działań: biskupi polscy noszą się zamiarem wy-

                                                                   
68 Zob. Moliński Z., Zamek w Rydzynie, Bydgoszcz 1997. 
69 Górecki M., Rekonstrukcja wystroju Kaplicy Hochberga we Wrocławiu, 2016 

https://odbudowarekonstrukcjapogania.wordpress.com/2016/08/30/kaplica-hochberga-we-wroclawiu/ [dostęp 

03.06.2021]. 
70 Urzykowski T., Święci zrekonstruowani komputerowo wrócili na Piwną, 2009 https://warszawa. 
wyborcza.pl/warszawa/1,95190,7295849,Swieci_zrekonstruowani_komputerowo_wrocili_na_Piwna.html. 
71 Cenne Bezcenne Utracone, nr 1/78, 2/79, 2014; http://www.izdebskiart.com/Kriz_new/inne_realizacje.html 

(dostęp 01.06.2021). 
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dania zakazu, aby do kościołów nie dopuszczać sztuki nie mającej kościelnego ducha72
. 

Cytujący te słowa Witold Bunikiewicz zachwalał jednak malarzy współczesnych jako 

tych, którzy szukają nowych form dla idei dawnych i wiecznych. Czy w polskich 

świątyniach możliwe byłoby umieszczenie takich prac, jak choćby malowidła 

Thomasa Jessena np. w kościele Św. Pantaleona w Kolonii, czy monumentalnego 

fryzu z Kunstkirche Christkönig w Bochum, gdzie idea kościoła katolickiego zostaje 

przekształcona w przestrzeń eksperymentu sztuki współczesnej o charakterze chrześci-

jańskim
73

. Ciekawym przykładem jest plafon w Great Hall w Quens House w Anglii, 

gdzie pierwotnie florencki artysta Orazio Gentileschi (1563-1639) wraz ze swoją córką 

Arthemisią (1593-1654) stworzył serię dziewięciu obrazów, które zostały usunięte 

z Domu Królowej w 1708 roku i przeniesione do Marlborough House w Londynie, gdzie 

pozostają do dziś. W 2016 roku w ich miejsce zlecono artyście Turnerowi Richardowi 

Wrightowi stworzenie współczesnego dzieła, które teraz zdobi sufit
74

.  

Na przyszłość należy zadać sobie pytanie, jak daleko posunie się zastosowanie 

techniki w pracach konserwatorskich, czy w człowieka zastąpi komputer? W 2016 roku 

sztuczna inteligencja przeanalizowała wszystkie prace Rembrandta van Rijn (1606-

1669), czego wynikiem było stworzenie portretu przypominającego inne dzieła malarza
75

. 

Takie narzędzia mogą być bardzo pomocne przy pracy rekonstruktora, jednak wydaje 

się, że w najbliższej przyszłości maszyna nie stworzy czegoś równie doskonałego, co 

uważane jest za wytwór ludzkiej duchowości. Niewątpliwie konieczna jest edukacja 

społeczeństwa w zakresie konserwacja i restauracji dzieł sztuki, a przede wszystkim 

indywidualne podejście do każdej rekonstrukcji, która – jak każdy proces twórczy – 

zawiera w sobie pierwiastek subiektywny jej autora. Ogromna rola przypada komisji 

konserwatorskiej, by prace rekonstruktorskie wykonywane były z największą staranno-

ścią i z poszanowaniem zabytku.  

6. Podsumowanie 

Rekonstrukcje obiektów zabytkowych często bywają oceniane negatywnie na 

skutek niechęci do dziewiętnastowiecznych praktyk, polegających na odtwarzaniu 

dzieł w oparciu o pewien rodzaj kreacji wynikającej ze swobodnej interpretacji źródeł 

historycznych. Nasze krytyczne podejście nie powinno rzutować jednak na uzasad-

nione etycznie rekonstrukcje. Autor zdaje sobie sprawę, że część pracy konserwatora, 

która dotyczy rekonstrukcji wywołuje dyskusję, jednak każdy przypadek powinien być 

zawsze rozpatrywany indywidualnie. Miguel A. Corzo słusznie określił, że każda 

rekonstrukcja powinna być …realizowana na podstawach naukowych, w oparciu 

o dobrą identyfikację dzieła, zrozumienie jego idei, bez ingerencji w samą treść76
. 

W tego typu pracach najważniejsze powinno być poszanowanie zabytku, nawet jeśli 

już on fizycznie nie istnieje.  

                                                                   
72 Cyt. Bunikiewicz W. (red.), Polska Sztuka Kościelna XVIII, XIX i XX wieku. Malarstwo, rzeźba, grafika, 

Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych w Warszawie, Warszawa 1932, s. 8. 
73 https://www.thomasjessen.de/ (dostęp 30.05.2021). 
74 https://www.rmg.co.uk/queens-house/attractions/great-hall-ceiling (dostęp 02.06.2021). 
75 Moll J., Sztuczna inteligencja stworzyła nowy obraz Rembrandta, 2016 https://tylkonauka.pl/ 

wiadomosc/sztuczna-inteligencja-stworzyla-nowy-obraz-rembrandta (dostęp 03.06.2021). 
76 Cyt. Corzo M.A., Zugazagoitia J., Etyka rekonstrukcji, Ochrona Zabytków, 48/1 (188), 1995, s. 7-9. 
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Należy pamiętać, że w każdej realizacji konserwatorskiej o przyjmowanych rozwią-

zaniach i sposobie ich wykonania decydują kolegialnie służby konserwatorskie, wyko-

nawca i właściciel. Ostatecznym administracyjnym skutkiem uznania zabytkowego 

charakteru obiektu jest wpis do rejestru zabytków, pociągający za sobą konieczność 

podporządkowania wszelkich działań procedurom konserwatorskim. Nie istniejące 

obiekty ruchome przestają być wpisane do rejestru zabytków, co prowadzi do sytuacji, 

że w przypadku rekonstrukcji często nie ma nad nią nadzoru konserwatorskiego. Takie 

niebezpieczeństwo istnieje zwłaszcza w przypadku obiektów ruchomych, jak obrazy 

czy rzeźby, które nie są fizycznie związane z oryginalną tkanką zabytkowego budynku, 

jak np. w przypadku malowideł ściennych. Każdy zapewne był świadkiem tego, jak 

w pięknych świątyniach, wysokiej klasy ołtarze przyozdobione zostały wątpliwej klasy 

wizerunkami papieży, czy świętych. Nie jest to problem nowy, już na początku 

XX wieku wspomniany wcześniej Witold Bunikiewcz zwracał uwagę, że istotnie 

zadziwiająca jest w Polsce tolerancja bohomazu w świątyniach77
. Co gorsza, można 

zaobserwować, że tendencja ta zdaje się pogłębiać.  

 Kolejnym problemem jest uzyskanie dofinansowania tego typu prac z funduszy na 

ochronę zabytków będących w gestii Wojewódzkich Konserwatorów Zabytków czy 

Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Ze względu na kontrowersyjność 

tematu, służby odpowiedzialne za zabytki w Polsce wolą unikać tego typu realizacji 

i późniejszych sporów. Co jest też zrozumiałe, gdyż ograniczone przecież fundusze 

wolą przeznaczać na ratowanie istniejących obiektów. Duże nakłady finansowe, które 

trzeba ponieść na rekonstrukcję prowadzą do poszukiwania wykonawców prac spoza 

sfery konserwatorskiej. Następstwem takich działań są często kuriozalne dzieła 

„zdobiące” świątynie i pałace.  

Zagadnienie rekonstrukcji wszystkich elementów kościoła Wszystkich Świętych 

jest tematem bardzo szerokim i wymagałoby osobnego opracowania. Autor ma nadzieję, 

że na podstawie trzech omówionych przykładów przedstawił chociaż zarys proble-

matyki i złożoności rekonstrukcji wielkoformatowych obrazów ołtarzowych. Treść 

artykułu ograniczono do malarstwa sztalugowego, jednak nie oznacza to, że tych proble-

mów i rozważań nie można odnieść na płaszczyźnie ogólnej do innych dzieł sztuki. 

Podziękowania  

Autor pragnie podziękować wszystkim osobom zaangażowanym w rekonstrukcje 

obrazów ołtarzowych w kościele Wszystkich Świętych w Warszawie. 
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Problematyka rekonstrukcji malarskiego wystroju wnętrz na przykładzie 

obrazów ołtarzowych z kościoła pw. Wszystkich Świętych w Warszawie 

Streszczenie  

Artykuł omawia zagadnienie rekonstrukcji dzieł sztuki na przykładzie prac przeprowadzonych w kościele 

Wszystkich Świętych. Świątynia ta w momencie jej powstania była największą budowlą sakralną w War-
szawie. W trakcie drugiej wojny światowej zniszczeniu uległa znaczna część kościoła i niemal wszystkie 

zabytki ruchome. Kościół odbudowano w latach 1947-1984, jednak dopiero ostatnia konserwacja przepro-

wadzona w latach 2017-2020 przywróciła wyjątkową wartość projektu Henryka Marconiego, architekta 

kościoła.  
W ramach prowadzonych prac wykonano rekonstrukcje trzech obrazów ołtarzowych: dwóch autorstwa 

Józefa Buchbindera („Komunia św. Stanisława Kostki”, „Komunia Apostołów”) i Francesco Trevisaniego 

(„Zbawiciel na Krzyżu”). Każdy z obrazów ze względu na zachowany materiał źródłowy przedstawiał inne 

wyzwanie i problematykę na polu rekonstrukcji dzieł sztuki. Celem prowadzonych prac było stworzenie 
jednolitego założenia estetycznego mającego poparcie w przeprowadzonych badaniach i teoriach konser-

watorskich.  

Zmieniające się tendencje w traktowaniu zabytków sprawiają, że z czasem pewne działania i decyzje 

konserwatorskie mogą być traktowane jako kontrowersyjne, jednak szeroko pojęta rekonstrukcja powinna 
być zawsze rozpatrywana indywidualnie dla każdego obiektu z poszanowaniem jego wartości zabytkowej. 

Słowa kluczowe: technologia malarstwa, konserwacja, rekonstrukcja, kościół Wszystkich Świętych, 

malarstwo ołtarzowe 
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The problem of the reconstruction of painted interior decoration on the example 

of altar paintings from the All Saints church in Warsaw 

Abstract  
The article discusses the issue of the reconstruction of works of art on the example of works carried out in 

the All Saints Church. This temple when erected was the largest religious building in Warsaw. During the 

Second World War, a large part of the church and almost all furnishing monuments were destroyed. The 

church was rebuilt in the years 1947-1984, but only the latest restoration carried out in 2017-2020 
reinstated the exceptional value of the design by Henryk Marconi, the church's architect. 

As part of the work, reconstructions of three altar paintings were executed: two by Józef Buchbinder 

("Holy Communion of Stanisław Kostka", "Communion of the Apostles") and by Francesco Trevisani 

("Crucifixion"). Due to the available source material, each of the paintings presented a different challenge 
and problematic in the field of the reconstruction of works of art. The aim of the conducted works was to 

create a uniform aesthetic impression supported by the conducted research and conservation theories. 

Due to the changing trends in the treatment of monuments some conservation decisions may over time be 

regarded as controversial, but widely understood reconstruction should always be considered individually 
for each object, respecting its historic values.  

Keywords: painting technology, conservation, reconstruction, All Saints Church, altar painting 
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Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju 

artystycznego, naukowego i dydaktycznego.  

Teoria i praktyka na przykładzie działań artystycznych 

studentek i studentów Pracowni Komunikacji 

Intermedialnej 

(…) wiem co to jest sztuka, wiem, że zanalizować (do końca) się nie da, wiem, 

że jest to jedno z najważniejszych przeżyć, (…) wiem, że istotnym momentem 

tego przeżycia jest nowość, brak podobieństwa do tego, do czego się przywykło 

i trudności dotarcia do dna, trudności zrozumienia w pierwszej chwili4. 

1. Wstęp 

W książce „Żyjąc w czasie pożyczonym” Zygmunt Bauman słusznie stwierdził, że 

także kryzys może stać się dla nas okazją do rozważenia i zmiany naszej sytuacji, do 

próby zrozumienia drogi, która doprowadziła nas tu, gdzie jesteśmy, i do zastano-

wienia się nad tym, co możemy zrobić, aby zmienić kierunek, w którym podążamy. 

Kryzys może otworzyć przed nami autentyczną szansę (…)5
. Wykorzystując tę szansę, 

staramy się, w Pracowni Komunikacji Intermedialnej Wydziału Sztuki Mediów ASP 

w Warszawie, stworzyć optymalne warunki rozwoju społecznego i artystycznego. 

Szukamy wspólnie, sytuując się pomiędzy ikoną a logosferą, w tym przyjaznym 

i kreatywnym miejscu, za jakie uważamy Pracownię Komunikacji Intermedialnej.  

Obszar naszych zainteresowań to obszar sztuki, dlatego mamy zamiar przedstawić 

przykłady interdyscyplinarnej działalności artystycznej naszej oraz naszych studentek 

i studentów – w teorii sztuki oraz w artystycznej praktyce. Szukamy rozwiązań nowo-

czesnych, może nawet w pewnym stopniu awangardowych, inter i transmedialnych. 

Eksperymentujemy, działając w kontekście różnych tekstów kultury. Relacyjny cha-

rakter warsztatowych spotkań jest dla nas punktem wyjścia. Cenimy dialog jako począ-

tek wspólnej przygody i zawodowej działalności, z całą jej złożonością. 

Celem tego tekstu jest wykazanie, na ile niezbędna jest dzisiaj ponowna dekon-

strukcja klasycznych podziałów w teorii i praktyce artystycznej, na rzecz ich interdys-

cyplinarnej synergii i koherencji. To, co kiedyś zostało zdefiniowane i granicznie okre-

ślone, uległo rozbiciu. Takie są fakty, a my powinniśmy starać się nadążyć za współ-

czesnością. Z tego względu prezentujemy perspektywę, którą określić można mianem 

                                                                   
1 krzysztof.olszewski@asp.waw.pl, Pracownia Komunikacji Intermedialnej, Wydział Sztuki Mediów, 
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
2 monika.murawska@asp.waw.pl, Wydział Sztuki Mediów, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
3 anita.kwiatkowska@asp.waw.pl, Pracownia Komunikacji Intermedialnej, Wydział Sztuki Mediów, 

Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie. 
4 Chwistek L., Wybór pism estetycznych, Universitas, Kraków 2004. 
5 Bauman Z., Żyjąc w czasie pożyczonym. Rozmowy z Citlali Rovirosa-Madrazo, Wydawnictwo Literackie, 

Kraków 2010. 

mailto:Krzysztof.olszewski@asp.waw.pl
mailto:monika.murawska@asp.waw.pl
mailto:anita.kwiatkowska@asp.waw.pl


Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju artystycznego, naukowego i dydaktycznego. Teoria i praktyka 

na przykładzie działań artystycznych studentek i studentów Pracowni Komunikacji Intermedialnej 
 

91 

interdyscyplinarnej, o dwóch komplementarnych punktach zbiegu, jakimi są teoria 

i praktyka, a więc ostatecznie, jakimi są słowo i obraz. Chcemy zaprezentować odwrotny 

niż w klasycznej perspektywie kierunek przebiegu percepcji, wywracający na nice 

zastane znaczenia. Obszary badawcze, jakie wyłaniają się z naszej współpracy, wytwo-

rzą właśnie ową odwróconą perspektywę. Rozważania/działanie teoretyczki i działanie/ 

komentarz praktyków tworzą tu bowiem intermedialne „pomiędzy”, które chcieli-

byśmy opisać. Inaczej to ujmując, pragniemy pokazać, że w Pracowni Komunikacji 

Intermedialnej eksperymentujemy, zmierzając do wspólnego rozwoju i diagnozując 

naszą rzeczywistość oraz doskonaląc metody badawcze w nadziei na znalezienie 

nowych dróg w praktyce i edukacji artystycznej. 

2. „Wystawianie Teorii” na przykładzie prac artystycznych powstałych 

na Wydziale Sztuki Mediów ASP w Warszawie (Monika Murawska) 

Interdyscyplinarność będzie tu przez nas ujęta w perspektywie nauk humanistycz-

nych, a zarazem w kontekście powiązania ze sobą teorii i praktyki artystycznej. Nie 

podważa to wagi oraz znaczenia, jaką ma również współpraca między naukami huma-

nistycznymi a ścisłymi, lub też rozwój kierunku sztuki, który określa się mianem art & 

science. Jak pisał jeszcze w latach 60. francuski fenomenolog – Maurice Merleau-

Ponty, między poznaniem naukowym a sztuką, która zanurzona jest, zdaniem filozofa, 

w widzenie metafizyczne, w odczuwanie Bytu, nie może być wrogości i rywalizacji, 

ale współistnienie. Podobnie rzecz ma się z filozofią. Nauka bez filozofii nie wie-

działaby o czym mówi, a filozofia bez metodycznego badania odkrywanych także 

przez naukę zjawisk docierałaby tylko do ustaleń formalnych
6
, można by powiedzieć 

chaotycznych. Co więcej, nauka i sztuka zawsze były ze sobą powiązane, ponieważ 

rozwój społeczeństw wpływał na kształt samej sztuki, czego sztandarowym przykładem 

jest zawsze wymieniany w tym kontekście Leonardo da Vinci. Oczywiste jest więc dla 

nas powiązanie ze sobą rozmaitych nauk, w tym ścisłych oraz sztuki. 

Nie będą nas tu też interesowały, obecne w literaturze przedmiotu i ważne, podziały 

terminologiczne między pluralizmem dyscyplinarnym, transdyscyplinarnością i inter-

dyscyplinarnością
7
, ale przyjmiemy za punkt odniesienia wspólny krąg, wyznaczony 

przez obszar znaczeniowy wszystkich tych terminów, uznając, że poszczególne 

dziedziny nauk humanistycznych przenikają się do tego stopnia, że niekiedy trudno 

jest uznać, z jaką z nich mamy do czynienia i podziały między nimi można wyznaczyć 

jedynie sztucznie, niezwykle arbitralnie i ze szkodą dla humanistyki jako takiej. Gdzie 

na przykład zaczyna się filozofia Georgesa Didi-Hubermana, a kończy uprawianie 

przez niego historii sztuki? 

Centralnym punktem odniesienia stanie się więc dla nas interdyscyplinarność oraz 

powiązanie ze sobą teorii i praktyki artystycznej, które staje się także ważnym ele-

mentem dydaktycznej i artystycznej działalności na Wydziale Sztuki Mediów ASP 

w Warszawie. Wykładowcy Wydziału Sztuki Mediów starają się bowiem wiązać ze sobą 

teorię i praktykę, ujmując je jako nieodłączny tandem w procesie twórczym. Ponieważ 

zatrudnieni są tam zarówno teoretycy, jak i praktycy, splot teorii i praktyki można 

rozpatrywać, wychodząc od jednego lub drugiego członu, pamiętając jednak o tym, że 
                                                                   
6 Migasiński J., Metafizyka i malarstwo, [w:] Sztuka i filozofia, tom. 7, 1993, s. 56. 
7 Bouvier P., Interdisciplinarité, monodisciplinarité, transdisciplinarité, 

https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/372, 03.03.2021. 
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oba składają się na spójną tkankę, gdzie trudno oddzielić od siebie splot od osnowy, 

w tym wypadku: teorię od praktyki. Z jednej więc strony można mówić o teoretykach 

posługujących się praktykami artystycznymi, czego na Wydziale Sztuki Mediów do-

brym przykładem jest wieloletnia działalność wystawiennicza Milady Ślizińskiej i prace 

fotograficzne Zbigniewa Tomaszczuka, znakomitego teoretyka i historyka fotografii. 

Przykładem mogą tu być także wystawione w tym roku prace Moniki Murawskiej, 

która dzięki wsparciu i pomocy zaprzyjaźnionych praktyków, stworzyła serigrafie, 

będące prezentacją jej tekstu z zakresu filozofii sztuki (rys. 1). Teksty przekształciły się 

w ten sposób w serigrafie, uderzające barokowością barw. Słowa ścierały się twórczo 

z obrazem, pozwalając mu zaistnieć. Obraz stał się wcieleniem tekstu, a tekst okazał 

się nieczytelnym palimpsestem. 

 

Rysunek 1. Monika Murawska, „Doznanie”, „Proces”, „Świat”, serigrafia, 20218 

Jednakże paradygmatem „wystawiania teorii”, by odwołać się do tytułu serii wy-
dawniczej Wydawnictwa Uniwersytetu Jagiellońskiego, pozostaje Mieke Bal, o której 
działaniach w kontekście rozważanego tu tematu, nie sposób nie wspomnieć, a która 
prezentuje dziś teorię za pomocą filmów i fotografii, chociażby w projekcie „Reasonable 
Doubt”. „Resonable Doubt” to niezwykły projekt wystawienniczy złożony z pięcio-
kanałowego wideo, który wydaje się początkowo czymś na kształt fabularyzowanej 
biografii, gdzie dochodzi do konfrontacji Kartezjusza i królowej szwedzkiej Krystyny. 
Bal, odwołując się do psychoanalizy i teorii afektów, szukała między postaciami nie 
tylko wspólnych intelektualnych punktów zainteresowania, ale odniosła się do kwestii 
intymnych: trudnego dzieciństwa, dążenia do wypracowania niezależnej pozycji, czy 
homoseksualnego rysu ich osobowości. Doskonale podsumowują ten projekt wysta-
wiania teorii Monika Gromala i Marta Świetlik: Dla Bal – akademiczki i badaczki 
wizualności – film stał się narzędziem używanym wszędzie tam, gdzie teoretyczne 
kategorie opisu kultury nie wystarczają. Jednocześnie jako silna osobowość ma ona 
tendencje do odciskania swojego wyraźnego piętna na każdym z dzieł, traktując je przy 
tym kompleksowo. Tworzy pełnometrażowy film i od razu zakłada możliwość przetwo-
rzenia go w wideo-art, sama projektuje warunki jego wystawiania, przygotowuje tekst 

                                                                   
8 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
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wprowadzający i podsuwa możliwe do wysnucia wątki interpretacyjne. Jej teorie 
i postawa naukowa są obecne w każdym fragmencie efektu finalnego9

.  
Innym, dużo wcześniejszym przykładem tego typu działania, jest również wystawa 

z 1985 roku „Immateriaux”, zorganizowana przez filozofa francuskiego – Jeana-
Francoisa Lyotarda w Centre Pompidou, której, wraz Thierrym Chaputem, Lyotard był 
kuratorem. Immatriały to to, co się pojawia, nie dając się jednak sprowadzić do okre-
ślonego wyglądu, co nie da się w pełni ująć i zawłaszczyć przez postrzeżenie ze względu 
niestabilność, a tym samym przemijalność i zmienność. Tak więc filozofa interesowało 
przede wszystkim to, co zmienne, a zmysłowość została na wystawie zmediatyzowana 
przez technologię. Przedmioty zaprezentowane zostały w formie płynnej, jako infor-
macja na ekranie telewizora czy komputera. Zmieszanie bodźców, dźwięki i zapachy 
tworzyły zmysłową feerię, prezentując właśnie wydarzenie zmysłowe, spazmatyczność 
zmysłowej genezy efemerycznej podmiotowości, podmiotowości in statu nascendi, 
a więc w stanie narodzin, jak sam określał to Lyotard. Czymże innym byłaby wystawa 
Lyotarda niż wystawianiem teorii, a więc próbą powiązania ze sobą teorii i praktyki 
artystycznej? Jego zdaniem dzieło sztuki ma zresztą zawsze charakter krytyczny 
i wyjątkowy, wybudza, bo pobudza, a pisanie o nim okazuje się równie istotne, co 
tworzenie, bowiem pozwala, choć na chwilę, zbliżyć się do tego, co zawsze umyka, 
a co chcielibyśmy pochwycić i zatrzymać. W ten właśnie sposób przechodzimy od 
teorii do praktyki, mieszając ze sobą porządki i ujawniając ich wzajemne splątanie

10
.  

Można też oczywiście spojrzeć na ów splot z przeciwnej strony i skoncentrować się 
na artystach wykorzystujących w swoich pracach teorię i do pewnego stopnia wcie-
lających ją w swoje działania, obiekty i prace. Tutaj punktem odniesienia staną się 
działania artystów Wydziału Sztuki Mediów, których znakomitym przykładem jest 
choćby praca Ewy Bobrowskiej – czynnej artystki, a zarazem znawczyni filozofii 
Jacquesa Derridy, zatrudnionej w Zakładzie Teorii i Krytyki Sztuki Wydziału Sztuki 
Mediów. Ewa Bobrowska w swoim projekcie „Lamentum 66” wystawionym 
w Szczecinie w 2018 roku mierzy się z tematem kary śmierci, a także z tematem jej 
filozoficznych i społecznych uwarunkowań. Ramą kontekstualną dla pracy są tutaj 
wykłady na temat kary śmierci Jacquesa Derridy zatytułowane „Séminaire. La peine de 
mort” (2012). Chodzi tu o seminaria, jakie Derrida prowadził rok przed swoją śmiercią 
– stanowią więc w pewnym sensie ostateczną konkluzję jego dociekań i jego „ostatnie 
słowo”. Dotyczą dekonstrukcji społecznego wymiaru sprawiedliwości. Jak ujmuje to 
sam Derrida, jego rozważania zostały zdominowane przez trzy ważne koncepcje, 
którymi są suwerenność (la souveraineté), wyjątek (l’exeption) i okrucieństwo. Zadał 
też ważne pytanie o to, dlaczego potępienie kary śmierci nigdy nie znalazło miejsca 
w gmachu architektury, jaki stanowi dyskurs filozoficzny jako taki. Co więcej, zna-
czące są także miejsca, w których owo „ostatnie słowo” zostało wypowiedziane – 
Sorbona we Francji i Uniwersytet Kalifornijski w Stanach Zjednoczonych. Historia 
obu tych państw, z którymi związany był Derrida, nie jest wolna od procederu egze-

                                                                   
9 Gomulska M., Kozioł W., Sułkowska G. (red.), Tradycja kartezjańska po zwrocie afektywnym. Reasonable 

Doubt: konteksty, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2020, s. 32.  
10 Przykłady tego typu można mnożyć. Bezsprzecznie ważnymi są także kuratorskie projekty Didi-

Hubermana, choć niewątpliwie nie są przez myśliciela uznawane explicite za wyraz jego filozoficznych 
i historycznosztucznych idei, choć nie byłoby trudno to powiązanie znaleźć. Mam tu na myśli przede 

wszystkim organizowane przez niego wystawy „Histoire des fantomes” w Palais de Tokyo w Paryżu 

i „Soulevement” w Muzeum Fotografii w Paryżu. 
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kucji i stosowania kary śmierci. Powtarzający się w pracy motyw krzesła jest aluzją do 
amerykańskiego wynalazku w dziedzinie prawa karnego, czyli do krzesła elektrycz-
nego.  

Całość instalacji oparta jest na ruchomej, poruszającej się na ścianach projekcji. 
Materiał zdjęciowy zaprezentowany w Szczecinie ukazuje przestrzenie więzienne 
z Aresztu Śledczego Warszawa – Służewiec oraz autentyczne zdjęcia cel, w których 
wykonywana była w Polsce kara śmierci z Aresztu Śledczego na Rakowieckiej, która 
służyła następnie jako siłownia dla więźniów, oraz zdjęcia z Long Beach – wybrzeża 
Kalifornii, gdzie Derrida wygłaszał swoje wykłady. Praca artystki staje się wizualną 
refleksją, przełożeniem tekstu Derridy na ruchome obrazy tworzące instalację, a także 
film zaprezentowany w tym samym roku w Zachęcie w Warszawie. 

Jednak powiązanie teorii i praktyki artystycznej może wydarzyć się także w medium 
klasycznym, takim jak grafika warsztatowa. Anita Kwiatkowska i Krzysztof Olszewski 
z Pracowni Komunikacji Intermedialnej zarówno w swoich działaniach dydaktycznych, 
jak i artystycznych nieustannie wiążą ze sobą teorię i praktykę, starając się nie oddzielać 
od siebie poszczególnych dyscyplin, ale ujmując rzeczywistość w jej płynności, dyna-
mice i zmienności, a tym samym wieloaspektowości i interdyscyplinarności. Tworzą 
grafiki, które stają się odzwierciedleniem długotrwałego procesu, na który składają się 
nie tylko trwające w czasie gesty artystyczne, ale także dyskusje, lektura i zanurzenie 
w teorii. Tworzą także wspólnie, czego efektem są cykle grafik, gdzie odbitki powstają 
na podkładzie poprzedniczki lub poprzednika i gdzie praca jednej osoby stapia się 
z pracą drugiej, tworząc paletę barw i splątane meandry korytarzy (rys. 2).  

 
Rysunek 2. Anita Kwiatkowska, Krzysztof Olszewski, „Dialog 21”, technika mieszana, 21 prac w formacie 

50 x 50 cm, 2020/202111 

                                                                   
11 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
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Anita Kwiatkowska tworzy wielowarstwowe serigrafie. Przechodzi od swoistej 

tablicy morfologicznej, sytuując się pomiędzy ilościową a jakościową oceną rzeczy-

wistości, przez zaplątanie w stechnicyzowany świat mediów, do natury znajdowanej 

w nas samych (rys. 3). 

 
Rysunek 3. Anita Kwiatkowska, „Słoń i żyletka”, „Dwie czernie i rogata dusza”, „Od błękitu”, techniki 

mieszane, 2020/202112 

Krzysztof Olszewski tworzy z kolei swoje grafiki, nakładając na siebie kolejne 

warstwy farb z determinacją, ale zarazem pewną czułością. Powstają barwne odbitki, 

które mają za zadanie przywrócenie sztuce jej metafizycznej siły, a więc poszukiwanie 

transcendencji, a tym samym tego, co nieuchwytne (rys. 4). 

 
Rysunek 4. Krzysztof Olszewski, „Zapiski – 3”, „Stan – 1”, „Z cyklu Co dalej – 3”, techniki mieszane, 202013 

3. „Wystawianie Praktyki” na przykładzie prac artystycznych 

powstałych w Pracowni Komunikacji Intermedialnej Wydziału Sztuki 

Mediów ASP w Warszawie (Anita Kwiatkowska, Krzysztof Olszewski) 

Jak wspomnieliśmy, w Pracowni Komunikacji Intermedialnej jest miejsce na ekspe-
ryment, dlatego teoretyczka sztuki – Monika Murawska mogła tam wykonać serigrafie. 
Korzystała z graficznego warsztatu Pracowni, przekształcając swoje teksty w obrazy 
(kolorowe warstwy abstrakcji), ujawniając tym samym performatywny charakter swoich 
filozoficznych tekstów w specyficznej, poetyckiej aurze. Znalazła się w ten sposób po-
między stanem duszy a stanem umysłu, między artystycznym działaniem a naukowym 
mówieniem. Wyszła poza językowy świat i wtopiła się w obszar wizualności, komu-

                                                                   
12 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
13 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
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nikując się z nami w sposób jak najbardziej bezpośredni. Jesteśmy razem – malujemy, 
oglądamy i czytamy.  

Jako prowadzący pracownię, tworzymy więc wspólnie, a nasze projekty stają się 
gestem, gdzie trudno oddzielić od siebie wkład poszczególnego autora. Wykorzystujemy 
zarówno techniki tradycyjne, jak i cyfrowe. Badania staramy się prowadzić na przeni-
kaniu się wielu, czasami skrajnie różnych dyscyplin. Szukając zbliżenia pomiędzy 
naukami humanistycznymi, społecznymi czy nawet ścisłymi, teorią sztuki, estetyką 
i refleksją samych artystów, wychodzącą też poza ich własną twórczość, mamy nadzieję, 
że ta interdyscyplinarna podróż jest dzisiaj optymalnym kierunkiem dla artystycznych 
realizacji. Zadajemy sobie znane pytania, od których jednak nie sposób się uwolnić: 
czym jest obraz? Czym jest on w społeczeństwie, w massmediach? Czy obrazy mogą 
zastąpić nam rzeczywistość?  

Obraz staje się punktem wyjścia dla naszych interdyscyplinarnych działań. Bez niego 
nie było naszych wspólnych, intermedialnych eksperymentów. Rozumiemy go zarówno 
jako obraz mentalny (imago), jak i zmaterializowany (pictura), łącząc ze sobą te dwa 
ujęcia. Obrazy graficzne, które tworzymy, to oczywiście obrazy zmaterializowane, to 
znaczy odbitki, kopie, transfery, multiplikacje, interpretacje, sekwencje, warstwy, 
odcinki, które nieustannie podlegają reorganizacji. Obrazy to zresztą także efekty 
odczuwania, interpretowania i refleksji nad życiem.  

 Z kolei teksty są przez nas traktowane jako językowe obrazy rzeczywistości, 
obrazy ze świata teorii. Kultura wizualna, a przede wszystkim jej aktualny kształt, 
a tym samym powszechność obrazu, są dzisiaj dla nas wyzwaniem. Obrazy nieustannie 
bowiem uczestniczą w naszym życiu społecznym, zapraszając do dialogu. Budują tym 
samym własną tożsamość i wracają do nas w doświadczeniu i interpretacji, ale zawsze 
w odniesieniu do jakiejś tradycji. Obraz ukazuje się więc jako prawda odnosząca się do 
naszej niestabilnej, płynnej i coraz trudniejszej do jednoznacznego uchwycenia, rzeczy-
wistości. Można też uznać, że obrazy sytuują się pomiędzy naszym bytem, auto-
refleksją i jej autoprezentacją, implikując też pytanie o to, czy rzeczywistość albo 
niektóre jej obszary można lepiej wyrazić obrazem, czy może właśnie potrzebne jest 
do tego słowo? 

W doznawaniu świata, tak czy inaczej, czy nam się to podoba czy nie, skazani 
jesteśmy na ciągłe poszerzanie możliwości naszych systemów poznawczych, także przez 
nowe technologie, także przez przekraczanie i poszerzanie granic mediów. Wydział, na 
którym pracujemy, nazywa się właśnie Wydziałem Sztuki Mediów, ale nie nowych 
mediów, bowiem stara się jednocześnie pielęgnować stare i odkrywać nowe. Dlatego 
w Pracowni Komunikacji Intermedialnej posługujemy się warsztatem graficznym, 
który służy nam do tego, by mierzyć się z obrazem, a obrazy (za Hansem Beltingiem) 
są dla nas współczesnymi nomadami mediów.  

Staramy się, aby nasze interdyscyplinarne działania były jak najbardziej wielo-
kierunkowe, różnorakie, wielostronne, szerokie i niejednakowe. Na Wydziale Sztuki 
Mediów mamy dwie specjalizacje: multimedia i intermedia. Multimedia (łac. multum 
+ medium) to media stanowiące połączenie kilku różnych form przekazu komunikatu 
w postaci tekstu, dźwięku, grafiki, animacji, wideo, w celu dostarczania odbiorcom 
informacji, rozrywki lub sztuki. Tam, gdzie kończą się multimedia, zaczynają się inter-
media. Intermedia to, jak wiadomo, termin wprowadzony w połowie lat sześćdziesiątych 
przez artystę grupy Fluxus – Dicka Higginsa, aby móc opisać nienazwane, często trudne 
do zidentyfikowania, coraz powszechniejsze działania interdyscyplinarne. Punktem 
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wyjścia staje się tu powiązanie mediów do tego stopnia, że ich oddzielenie od siebie 
wydaje się po prostu niemożliwe. 

W Pracowni Komunikacji Intermedialnej działamy pomiędzy obszarem popkultury 
a tzw. sztuką wysoką. Jeżeli multimedialność najczęściej dotyczy pierwszego obszaru, 
to intermedialności bliżej jest do tego drugiego. Oczywiście jest to podział bardzo 
umowny. W praktyce, w naszej działalności często łączymy narracje tradycyjne i pop-
kulturowe w jedną artystyczną sytuację intermedialną. Jest tak, ponieważ zdajemy 
sobie sprawę, że kultura jest dziś odcinkowa, sekwencyjna i staje się coraz bardziej kon-
tekstowa. Najważniejszy staje się więc nie tyle opisywany przez Giovanniego Sarto-
riego homo videns, ale homo contextus, a więc liczne konteksty, w które okazujemy się 
uwikłani i od których zależy obraz i jego znaczenia. 

Gdyby chcieć wymienić podstawowe cechy, strategie, kategorie i emocje towarzy-
szące obrazom powstałym w Pracowni Komunikacji Intermedialnej, to można by 
posłużyć się zestawieniami pojęć, które tworzą następujące pary: determinacja i do-
świadczenie, dekonstrukcja i pragmatyzm, przezroczystość i ergodyczność. 

Determinacja: pomimo wielu trudności, przeciwieństw i braku chęci zrozumienia 
problemu przez innych, w sposób zdecydowany i konsekwentny staramy się osiągnąć 
postawiony sobie wspólnie cel – eksperymentować i tworzyć nowe obrazy znajdujące 
się na styku tego, co stare i nowe, a zarazem tego, co jest teorią i praktyką.  

Doświadczenie: nasze doświadczenie w wielu przypadkach jest, jak pisaliśmy, 
ściśle związane z eksperymentowaniem. Opieramy się na własnych doświadczeniach 
i łączymy różne dyscypliny.  

Dekonstrukcja: nie ma interdyscyplinarności bez zaakceptowania wielości i inter-
pretacyjnej różnorodności badanych zjawisk i faktów. Dekonstrukcja oznacza dla nas 
rezygnację z klasycznych podziałów na dyscypliny teoretyczne (zamiast o historii sztuki, 
antropologii, socjologii itp. wolimy mówić o np. antropologii sztuki, socjologii sztuki, 
czy innej teorii pragmatycznej), czy na praktyczne dyscypliny sztuki, jak malarstwo, 
grafika, rzeźba.  

Pragmatyzm: nasze działania są nastawione na szukanie artystycznej prawdy na 
bazie swoich doświadczeń, pragnień i potrzeb. Przechodzimy od multimedialnego 
zróżnicowania do intermedialnej całości nieustannie wspólnie aktualizowanej. 

Przezroczystość: w przeciwieństwie do (nie)przezroczystości, jest podstawową 
kategorią w naszych artystycznych eksperymentach. Dzięki niej możemy zauważyć 
różne stany nasycenia wzajemnie przenikających się dyscyplin. Przezroczystość rozu-
miana jest tu jako podstawowa właściwość wszelkiego interdyscyplinarnego bytu (rys. 5). 

 
Rysunek 5. Anita Kwiatkowska, Krzysztof Olszewski, fotografie z procesu realizacji projektu „Dialog 21”14 

                                                                   
14 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
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Ergodyczność: odwołując się do teorii Espen Arseth, rozumiemy ją jako interdys-

cyplinarną perspektywę badawczą, wymagającą od odbiorcy interpretacyjnej otwartości 

związanej najczęściej „z nietrywialnym wysiłkiem”
15

. Jest niełatwa, ale niezbędna dla 

efektywnego udziału w sztuce współczesnej, wprowadzając nas na ścieżkę partycy-

pacyjną. Jest to perspektywa badawcza, stosowana głównie w literaturze hipertekstu. 

Espen Arseth w książce „Cybertekst. Perspektywy literatury ergodycznej” definiuje ją 

następująco: Słowo „ergodyczny” zaczerpnięte jest z fizyki i składa się ze słów ergos – 

„praca” i hodos – „ścieżka, droga”. Używam go do opisania takiego typu dyskursu, 

którego znaki wyłaniają się jako ścieżka wytworzona przez nietrywialny element 

dzieła16
. 

Ramą obrazu jest więc dla nas teoria i praktyka. Jednak wychodzimy z założenia, 

że, szukając i eksperymentując z obrazami, najpierw zobligowani jesteśmy do wyjęcia 

ich z ram po to, by później ponownie je w tych ramach umieszczać. Rama, będąc swo-

istym łącznikiem, pośredniczy w komunikacji, łączy, ale na bazie podziałów, otwiera 

nowe możliwości, a tym samym generuje i wyodrębnia nowe sytuacje. Staje się tym 

samym Derridiańskim parergonem, do którego przynależą obramowanie, „passe-

partout”, tytuł, sygnatura, muzeum, archiwum, dyskurs, rynek17
. Wszystko to staje się 

kontekstem, z którego wyłaniają się obrazy i w których zostają ponownie zanurzone. 

Rama okazuje się kontekstem, od którego wychodzimy i do którego powracamy. 

4. „Wystawianie siebie” na przykładzie prac studentek i studentów 

Pracowni Komunikacji Intermedialnej Wydziału Sztuki Mediów ASP 

w Warszawie 

Dydaktyka jest dla nas wszystkich bardzo ważną częścią zawodowej działalności. 

Jeżeli mówimy o interdyscyplinarności, to ważny okazuje się tu być także sam proces 

dydaktyczny. Staramy się ciągle uzupełniać i aktualizować nasze metody pracy 

i współpracy ze studentkami i studentami w obszarze akademickiego kształcenia arty-

stycznego, często korzystając z wielu bardzo różnych metodologii, klasycznie przy-

pisanych oddzielnym dyscyplinom. Doskonale ujął to dążenie Juhani Pallasmaa: Główny 

cel edukacji artystycznej leży nie w zasadach twórczości artystycznej, ale w osobo-

wości studenta i jego obrazu siebie i świata. Idea treningu sensorycznego jest dzisiaj 

połączona wyłącznie z właściwą edukacją artystyczną, ale odnowienie wrażliwości 

zmysłowej i myślenia zmysłowego ma nie dającą się zastąpić wartość w wielu innych 

obszarach ludzkiej działalności. Kształtowanie zmysłów i wyobraźni jest niezbędne dla 

pełnego i godnego życia18
. 

W procesie edukacyjnym sytuujemy się pomiędzy tradycją a nowoczesnością, inno-

wacyjnością warsztatu i koncepcji a społecznym oczekiwaniem, sacrum a profanum, 

pomiędzy zadawaniem pytań a poszukiwaniem odpowiedzi. Przechodzimy od praktyki 

artystycznej do koncepcji, od etyki do estetyki lub coraz częściej, do interakcji i działań 

performatywnych. Doskonale pokazują to konkretne prace dyplomowe przygotowywane 

w naszej Pracowni. 

                                                                   
15 Arseth E., Cybertekst. Perspektywy literatury ergodycznej, Korporacja Ha!Art, Warszawa 2014. 
16 Tamże. 
17 Derrida J., Prawda w malarstwie, tłum. M. Kwietniewska, słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2003, s. 5.  
18 Pallasmaa J., Oczy skóry. Architektura i zmysły, Wydawnictwo Instytutu Architektury, Kraków 2012, 

s. 126. 
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W 2020 roku w Pracowni Komunikacji Intermedialnej swój dyplom magisterski, 

zatytułowany „W poszukiwaniu utraconej tożsamości: tak naprawdę jestem tylko bytem, 

elektronem wolnym”, obroniła Agata Przygodzka. Na pracę składają się trzy wideo 

powiązane z fragmentami wybranych filmów o kobietach oraz performance z udziałem 

autorki i aktora (rys. 6). Agata Przygodzka tak opisywała swoją realizację: Moje kobiece 

ciało jest sprowadzone do „obiektu reagującego”, odbicia niepewności, strachu czy 

skupienia. Racjonuję. Nie słychać głosu, jedynie zmaganie, trudność, widać układ 

ciała, mozół dochodzenia do prawdy, waszą niecierpliwość, znużenie, opowiadanie w 

kółko tego samego, przerywanie, znudzenie, kąśliwe uwagi, strofowanie, ból, jelita się 

zaciskają. To wszystko jest w trzewiach. Chcę wyzwolić te emocje. Może w sztuce 

chodzi o przeżycie, wspólne przeżycie. Tworzenie doświadczenia poprzez kreowanie 

atmosfery miejsca jest moim celem19
. 

 
Rysunek 6. Kadry z wideo Agaty Przygodzkiej „W poszukiwaniu utraconej tożsamości: tak naprawdę jestem 

tylko bytem, elektronem wolnym”, 202020 

Jej praca jest próbą swoistej terapii, ale także budowania własnej tożsamości, 

zwłaszcza tej artystycznej. Obrazowanie okazuje się tu więc performowaniem. Dyplom 

staje się w ten sposób bardzo osobisty, jest emocjonalną wypowiedzią na temat roli 

i miejsca artystki we współczesnym społeczeństwie. Można też uznać, że opisywany 

projekt znajduje się pomiędzy obrazem wideo a obrazem filmowym, pomiędzy repre-

zentacją a artystyczną interpretacją. Agata Przygodzka zakodowuje swój obraz wielo-

krotnie, zaplątując znaczenia i zapraszając nas do impresyjnego odbioru wielu różnych 

sensów swojej osobistej historii.  

Jedną z cech charakterystycznych użytych przez młodą artystkę kodów jest 

taktylność – dotykowość, a więc znaczenie dotyku, co widoczne jest także w jej pracy 

z aktorem. Przechodzi ona od zmysłu dotyku jako podstawy naszej komunikacji, przez 

taktylność ekranu do dotyku aktora. Obserwujemy tu proces fragmentaryzacji tożsa-

mości i ponownego jej składania.  

Dyplom ten został nagrodzony wyróżnieniem rektorskim i był prezentowany na 

tegorocznej wystawie najlepszych dyplomów „Coming Out 2020”. 

Wspomnimy tu także dyplom Zofii Zajączkowskiej obroniony w 2018 roku 

i zatytułowany „Nie boję się”. Autorka tak pisała o swojej pracy: Smutek, poczucie bez-

radności, wstyd, poczucie winy i inne negatywne emocje pojawiają się jako odpowiedź 

na informację o zdiagnozowaniu choroby oraz na doświadczenie ograniczeń z nią 

związanych. Lęk i niepokój są głównymi emocjami towarzyszącymi choremu. (…) 

Choroba determinuje różne nasze decyzje. Inaczej zaczyna się patrzeć na świat i ludzi. 

Inne dostrzegamy wartości. Człowieka przestają zajmować rzeczy, które wcześniej go 
                                                                   
19 Cytat pochodzi z opisu pracy dyplomowej autorki, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
20 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
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zjadały. Hierarchia wartości naprawdę ulega zmianie. Choroba uczy pokory (…) 

Dyplom ten to próba przekształcenia, poprzez kolor i kontrast, negatywnych odczuć 

w zupełne przeciwieństwo, czyli w coś pozytywnego i optymistycznego21
. 

Głównym materiałem tworzącym pracę są kroplówki. Każdy pojemnik ma na sobie 

naklejoną etykietę z informacją o tym, jaka substancja się w nim znajdowała. Każdy 

pojemnik wypełniony jest wodą zabarwioną specjalnym barwnikiem. Kolor staje się tu 

naczelnym środkiem artystycznego wyrazu, zaczyna pełnić funkcję konstrukcyjną, ma 

wywołać określony klimat kompozycji. Choroba jest bowiem dla autorki uwiarygod-

nieniem i potwierdzeniem jej istnienia. Nie możemy tej sytuacji lekceważyć, gdyż 

byłoby to odebraniem autorce jej podmiotowości. Czy samotność tłumaczona przezna-

czeniem, wyjątkowością, oznacza akceptację, poddanie się, pogodzenie z losem? Czy 

odwrotnie? Choroba osiąga tu artystyczną sprawczość poprzez to, że artystka odtwarza 

miniaturową salę szpitalną w konceptualnej poetyce instalacji; zmontowuje razem 

przedmioty-symbole, jakimi są kroplówki (rys. 7). 

 
Rysunek 7. Zofia Zajączkowska, „Nie boję się”, instalacja, 201822 

Z kolei Dorota Nosowicz w 2018 roku obroniła dyplom magisterski pt. „Projekt 

10.14.24.4. Eksploracje”. Jest to interaktywna instalacja, która staje się subtelną grą 

z widzem, możliwą dzięki poezji. Forma, którą przyjmuje ten projekt, umożliwia komu-

nikację między odbiorcą a autorem w przestrzeni słów. Dyplom Doroty Nosowicz 

sytuuje się między widzeniem a odczuwaniem, tożsamością a istnieniem. Młoda artystka 

opisuje swoją pracę następująco: Pierwszą naturalną reakcją na bodźce, silne prze-

życia, poczucie bólu, lęku czy alienacji jest dla mnie tekst. Dlatego też w procesie 

twórczym wykorzystuję wiersze jako podstawę do dalszej pracy. Są one bazą dla 

dalszych działań plastycznych. Charakterystyczne dla moich tekstów jest, że są bardzo 

osobiste, intymne. Pozwolę sobie zaprezentować wybrane wiersze, które stały się 

inspiracją dla pracy „Projekt 10.14.24.2. Eksploracje”: 

* 

zanurz 

w strach 

miliony oczu 

wpatrzonych 
i szeptów 

                                                                   
21 Cytat pochodzi z opisu pracy dyplomowej autorki, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
22 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
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pusto odbija się 
w bieli 
zaduszone  
wspomnienie 
* 
drży policzek 
po twoim muśnięciu 
i tęskno 
drgają usta 
nie mówię 
zamykam 
wszystkie wejścia 
kiedy się 
odwracasz 
* 
marnuję godziny 
mogę przecież 
czytać 
twoje 
nienapisane 
słowa 
i słuchać 
niewyszeptane krótkie 
zdania jeszcze 
uchylone 
drzwi 
* 
znów 
jestem bladym punktem 
na bladym 
niebie 
niewidocznym 
siedź prosto 
nie 
zakrzywiaj  
przestrzeni wąskiej 
nakreślonej 
między nami 
wygodą

23
. 

W dyplomie Doroty Nosowicz chodziłoby więc o zanurzenie się podmiotu piszą-
cego – autorki, w audiowizualnej przestrzeni, gdzie powracają pytania o pierwszeń-
stwo obrazu nad słowem lub słowa nad obrazem, gdzie oba te porządki zostają ze sobą 
zmieszane. Zaprezentowane tu zostają obrazy graficzne ujawniające interdyscypli-
narność doświadczeń, rozmaitość wybieranych narzędzi i mediów. Obrazy przechodzą 
w tekst, a tekst staje się obrazem (rys. 8). 

                                                                   
23 Cytat pochodzi z opisu pracy dyplomowej autorki, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
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Rysunek 8. Fragmenty realizacji Doroty Nosowicz, „Projekt 10.14.24.4. Eksploracje”, 201824 

Ostatnim prezentowanym przez nas przykładem pracy dyplomowej, jest dyplom 

magisterski Grzegorza Piwkowskiego z 2014 roku, pt. „Peryhelium”. Artystyczna 

realizacja pomiędzy instalacją a działaniem performatywnym, słuchaniem obrazu 

a oglądaniem dźwięku. Autor tak komentuje całą sytuację: Instalacja rozpoczyna się 

wyświetleniem na monitorach 3 grafik i odtworzeniem 3 pętli dźwiękowych. Wchodzi 

pierwszy muzyk i zaczyna grać swoją interpretację 1 grafiki itd. Do trzeciego muzyka. 

Grają wspólnie. Pojawiają się dodatkowo graficzne modyfikacje sterowane przez pro-

wadzącego. Następują momenty synchronizacji i desynchronizacji grających. Moment 

zakończenia jest ustalony. Muzycy przestają grać i wychodzą. Pozostają nieruchome 

grafika na monitorach i dźwiękowe pętle, do wygaszenia25
. 

Muzyczne doświadczenie autora ma zasadniczy wpływ na całość dyplomu i jego 

estetykę. Grzegorz wędruje od graficznej partytury, przez gest dyrygenta skierowany 

do muzyków, dźwięk analogowy wybranych instrumentów, a ostatecznie przetworzony 

komputerowo w obraz. Artysta w wielu odsłonach prowadzi swoistą grę pomiędzy od-

krywaniem obrazu a skrywaniem wybranych przez siebie dźwięków. Poszukuje własnej 

konstrukcji doświadczania słuchania i patrzenia w tym samym momencie. Obraz 

w przestrzeni, muzyka w czasie. Gdzie zaczyna się jedno, a kończy drugie (rys. 9)? 

 
Rysunek 9. Kadr z wideodokumentacji performansu Grzegorza Piwkowskiego „Peryhelium”, 201426 

                                                                   
24 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
25 Cytat pochodzi z opisu pracy dyplomowej autora, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
26 Opracowanie własne, archiwum Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
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Te cztery wybrane arbitralnie przez nas przykłady prac dyplomowych tworzonych 

w Pracowni Komunikacji Intermedialnej pozwalają na pokazanie, jak bardzo opisane 

przez nas pary pojęć determinacja i doświadczenie, dekonstrukcja i pragmatyzm, prze-

zroczystość i ergodyczność, przekładają się na współpracę ze studentkami i studentami, 

którzy wystawiają nie tylko teorię i praktykę, ale właśnie, ostatecznie, wystawiają też 

samych siebie. W ten sposób autentyczność doświadczeń i potrzeba ich wyrazu stają 

się podstawą do przekroczenia granic poszczególnych dyscyplin, ale także stają się 

komunikowalne dla innych, stają się częścią intersubiektywnego świata sztuki. Jak 

napisał Gombrowicz w „Trans-Atlantyku”: (…) mogę tylko przekazać wam jeden aspekt 

rzeczywistości, fragment, cząstkę, która musi być uzupełniona tysiącem i tysiącem 

innych ujęć, innych podejść (…)27
. Ta cząstka, czy też fragment zostaje też przekazany 

przez opisane wyżej realizacje czworga młodych artystów, którzy doskonale potrafią 

stworzyć w swoich pracach platformę dla tysiąca „innych ujęć, innych podejść”
28

. 

5. Podsumowanie 

Pracownia Komunikacji Intermedialnej pozwala na łączenie ze sobą rozmaitych 

punktów widzenia i podkreśla znaczenie interdyscyplinarności, wiążąc ze sobą teorię 

i praktykę artystyczną. Formowanie artystycznej tożsamości, kompetencji i umiejętności 

wyznaczone zostaje przede wszystkim przez interdyscyplinarną strategię dydaktyczną. 

W tym procesie mają swój udział zarówno obrazy, jak i słowa. Obrazy i słowa, zależne 

od siebie, należą do sfery intersubiektywnej i wyrażają zarazem prywatne światy 

i osobiste afekty. Okazują się też niezależne od dyscyplin, do których zostają przypo-

rządkowane, wymykając się sztywnym podziałom. W ten sposób interdyscyplinarność 

staje się widzialna, namacalna, a jeżeli tak, to zjawisko to staje się funkcjonującą 

regułą artystyczną.  

Pracownia Komunikacji Intermedialnej powstała na Wydziale Sztuki Mediów 

w 2009 roku właśnie z myślą o takiej regule. Cały czas szukamy tu lepszych interdys-

cyplinarnych i intermedialnych rozwiązań, metod, technik, ale przede wszystkim warto-

ściowych doświadczeń artystycznych. Cały czas eksperymentujemy, uczymy się i nego-

cjujemy. Efekty wspólnych, „niezdyscyplinowanych” i interdyscyplinarnych ekspery-

mentów są dla nas zachętą i punktem wyjścia do następnych poszukiwań. Tworzymy 

razem magiczne miejsce wspólnego namysłu i wspólnej realizacji artystycznej. Zamiana 

klasycznych dyscyplinarnych podziałów na interdyscyplinarną strategię intermedial-

nych poszukiwań okazuje się dziś zresztą koniecznością, ponieważ prowadzi poza 

istniejące struktury, podziały i procedury, nie pozwalając skostnieć ustalonym obszarom 

i pogrążyć się w stagnacji.  

Interdyscyplinarność jest niezbędna dla naszego rozwoju: rozwoju pasji, zdolności, 

umiejętności, kompetencji i kreatywności, pozwalając na współistnienie, współdziałanie 

i wzajemne przenikanie wielości dostępnych przestrzeni i obszarów społecznych, arty-

stycznych i naukowych, pozwalając też na płynne łączenie teorii z praktyką, na wysta-

wianie teorii. W ten sposób można usytuować się pomiędzy starym a starym, starym 

a nowym, nowym i nowym, w sferze pomiędzy dyscyplinami. 

  

                                                                   
27 Gombrowicz W., Trans-Atlantyk, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2013. 
28 Tamże. 
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Interdyscyplinarność kluczem do rozwoju artystycznego, naukowego 

i dydaktycznego. Teoria i praktyka na przykładzie działań artystycznych 

studentek i studentów Pracowni Komunikacji Intermedialnej 

Streszczenie 

Celem tekstu jest wykazanie, na ile niezbędna jest dzisiaj ponowna dekonstrukcja klasycznych podziałów 
w teorii i praktyce artystycznej, na rzecz ich interdyscyplinarnej synergii i koherencji. Punktem wyjścia 

staną się rozważania na temat powiązania ze sobą teorii i praktyki artystycznej na Wydziale Sztuki 

Mediów ASP w Warszawie, a zwłaszcza działania studentek i studentów Pracowni Komunikacji Inter-

medialnej. Tekst podzielony został na trzy części: pierwsza część zatytułowana jest „Wystawianie Teorii” 
i zaprezentowane w niej zostały przykłady prac, w których praktyka artystyczna przejęła funkcję narzędzi 

teoretycznych; druga część to „Wystawianie Praktyki”, w której opisano założenia i działania Pracowni 

Komunikacji Intermedialnej; trzecia część z kolei nosi tytuł „Wystawianie siebie” i zaprezentowane w niej 

zostały przykłady projektów dyplomowych wybranych studentek Pracowni Komunikacji Intermedialnej. 
Wszystkie opisane działania mają za zadanie pokazać, że interdyscyplinarność, a zarazem powiązanie 

teorii i praktyki stanowią istotę i walor procesu edukacyjnego Wydziału Sztuki Mediów ASP w Warszawie. 

Słowa kluczowe: interdyscyplinarność, intermedialność, sztuka, edukacja artystyczna 

https://journals.openedition.org/socio-anthropologie/372
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Interdyscyplinarność w badaniu teatru telewizji 

na przykładzie spektakli TV Henryka Baranowskiego 

1. Wstęp  

Współczesna nauka deklaratywnie określana jest jako charakteryzująca się przekra-

czaniem granic oraz dyscyplin naukowych, natomiast intensywny rozwój metod badaw-

czych i technologii pozwalają sformułować świeże, odmienne od dotychczasowego 

podejście do problemów badawczych. Niezbędna więc wydaje się dzisiaj „dekon-

strukcja” klasycznych podziałów w teorii i praktyce naukowej oraz artystycznej, na 

rzecz interdyscyplinarnej synergii i koherencji. To, co kiedyś zostało zdefiniowane 

i granicznie określone, ulega dzisiaj rozproszeniu i redefiniowaniu. Interdyscyplinarność 

zatem powinna umożliwiać wydostanie się poza swoją dziedzinę, torować drogę do 

wypłynięcia na szersze wody metodologiczne. Modna wieloaspektowość studiów 

i badań mocno wkroczyła ostatnio do nauki. Jest to też prawdopodobnie związane 

z rozwojem fizyki kwantowej i coraz to nowych tropów, zmieniających paradygmat 

dotychczasowej wiedzy, jaką posiadamy.  

Teatr telewizji
2
 w opisie naukowym jest wciąż słabo zgłębiony

3
. Badania naukowe 

nad tym hybrydowym ewenementem muszą być międzydziedzinowe ze względu na 

wielokanałowość komunikacji, która zmusza wręcz do przyjęcia otwartej postawy 

metodologicznej. Tym bardziej że teatr telewizji trzeba analizować także poprzez tele-

wizję (która także ulega ciągłej transformacji) jako medium, jej prawa kreacji i odbioru. 

A to właśnie daje badanie interdyscyplinarne. Próba badania i określenia „sztywnej” 

definicji gatunku teatru telewizji jest trudna, a wynika to faktu, iż jest to konstrukt dyna-

miczny (posiadający swoją strukturę i historię, a na jego kształt estetyczny ogromny 

wpływ ma artystyczne działanie reżysera i jego współpracowników).  

Teatr telewizji – jako gatunek – przeplata wpływy telewizji, filmu i teatru, a także 

literatury oraz prezentuje mnogość form artystycznego wyrazu. Każda z tych form 

wypowiedzi artystycznej, rządzi się swoimi prawami. Elementy importowane na grunt 

telewizyjny z innych obszarów estetycznych, nie są adaptowane w sposób jedno-

wymiarowy, a na ekranie tworzą i zyskują nową wartość. Teatr telewizji analizuję jako 

autonomiczny gatunek, który powstał na przecięciu trzech systemów estetycznych: 

                                                                   
1 Magdalena Nowacka-Flakiewicz, 505 119 896, nowacka82@gmail.com – producentka i realizatorka 

projektów filmowych i telewizyjnych oraz teatralnych. Przez lata była organizatorem wielu wystaw 

i przedsięwzięć dotyczących sztuki i kultury. Absolwentka Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów 

Humanistycznych: Wydział Filologiczny i Wydział Nauk Społecznych (2006) na Uniwersytecie Śląskim 

w Katowicach oraz Zarządzania w Mediach (2010) na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. 
Stypendystka Marszałka Województwa Śląskiego (2015) w Dziedzinie Kultury. 
2 W pracy stosuję hasło „teatr telewizji” w pisowni z małych liter oznaczającą gatunek funkcjonujący 

w strukturze telewizyjnej ramówki na zasadach jak np. film dokumentalny, film fabularny czy program 

publicystyczny. W niektórych cytowanych tekstach pisownia jest odmienna. Np. Teatr Telewizji jako insty-
tucja (skrót Teatr TV). Wyjaśnienie dotyczy formuły pisemnej w celu klarowności przekazu mojego tekstu. 
3 Badania i teksty autorstwa (wykazane w bibliografii) m.in. Jerzego Limona, Agatę Rudzińską, Marikę 

Szczepaniak. 
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teatralnego, filmowego i telewizyjnego, tworząc unikatowy język komunikacji, w tym 

przypadku – język porozumienia z widzem. Biorąc pod uwagę założenie, iż wszystko 

jest ze sobą powiązane, w co głęboko wierzył Henryk Baranowski (twórca wszech-

stronny, o czym później), zgadzam się z teorią wyznawaną m.in. przez prof. Gio-

vanniego Gozzera, że nie ma takiej dyscypliny, która byłaby w całości autonomiczna 

czy całkowicie odizolowana od innych4
. Wszystko się przenika i zazębia. Telewizyjne 

widowisko dramatyczne jest wyzwaniem badawczym na poziomie analizy medio-

znawczej, antropologicznej, kulturoznawczej, literaturoznawczej, teatrologicznej, 

filmoznawczej i estetycznej.  

Wybór badań drogą interdyscyplinarnej analizy zjawiska, jakim jest teatr telewizji, 

jest zarówno kontynuacją mojego wykształcenia – Międzywydziałowych Indywi-

dualnych Studiów Humanistycznych oraz rozwinięciem ścieżki zawodowej, jaką 

obrałam. Jestem producentką i realizatorką projektów filmowych i telewizyjnych oraz 

teatralnych. Przez lata byłam organizatorem wielu wystaw i przedsięwzięć związanych 

ze sztuką i kulturą, oscylując między fabułami, serialami oraz krótszymi formami, 

a eksperymentami artystycznymi z pogranicza sztuk audiowizualnych i teatralnych. 

Wierzę, że postać badacza i jego decyzja o narzędziach, jakich będzie używać, jest 

kluczowa w podejściu naukowym. Stąd też – ze względu na to, iż nie powstało do tej 

pory opracowanie syntetyzujące różne perspektywy badawcze, przedmiotem moich 

rozważań jest twórczość Henryka Baranowskiego w aspekcie telewizyjnych spektakli 

z okresu przełomu wieków w latach 1992-2004. Materiałem badawczym jest pięć 

sztuk teatru telewizji: „Tak, chcę tak” (1992), „Dla Fedry” (1998), „Puste niebo” 

(1999), „Święta wiedźma” (2002), „Noc jest matką dnia” (2004). Zagadnienie rozpa-

trywać będę w trzech wymiarach: metodologicznym, gatunkowym oraz historycznym. 

Dynamiczny rozwój technologiczny sprawia, iż „na bieżąco” komentujemy zjawiska 

nas otaczające, które jeszcze do niedawna nie były nawet w naszej ludzkiej wyobraźni 

obecne. 

2. Interdyscyplinarność  

W dzisiejszym, coraz bardziej „skomplikowanym” świecie, pod pojęciem interdys-
cyplinarności kryje się więcej, niż się nam wydaje. Ogólna definicja interdyscypli-
narności sprowadza się do rodzaju współpracy, w której naukowcy, stosując typowe 
dla swoich dyscyplin metody badawcze, starają się doprecyzować wstępnie sformuło-
wany problem. W wyniku działań interdyscyplinarnych powstaje specyficzna „nowa 
wiedza”, przedstawiająca podejście odmienne od podejść reprezentowanych przez 
dziedziny, na których się opiera. Można by powiedzieć najprościej, iż interdyscy-
plinarność jako współczesny fenomen sprowadza się, po pierwsze, do kwestii poznania 
i sposobu postrzegania świata, po drugie, w konsekwencji, do kwestii ‘ekonomii’ 
wiedzy i, ostatecznie pewnej formy władzy5

. Nastąpiła, obok epoki postmediów, która 
zmusza do przemyślenia zasadności używania pojęcia ‘medium’ w taki sposób, jak 

                                                                   
4 Szerzej: Gozzer G., Interdyscyplinarity, and the Humanities Today. An Interview with Vincent B. Leich 

(rozmawia Nicolas Ruiz III), „InterCulture”, 2005, vol. 2. 
5 Hejmej A., Rozprawy i szkice. Interdyscyplinarność i badania komparatystyczne, Czasopismo „Wielogłos. 

Pismo Wydziału Polonistyki UJ”, vol. 1, No 1, 2007, s. 35, dostęp online: http://www.ejournals.eu/ 

sj/index.php/Wieloglos/article/view/35-53. 
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dotychczas to czyniliśmy, domaga się też reinterpretacji teoretycznej nowej generacji 
obrazów i nowych, postcyfrowych sposobów obrazowania6

, era interdyscyplinarności.  
Coraz większe znaczenie mediów i rosnąca siła przekazów audiowizualnych po-

woduje, że odbiorca jest w ciągłym procesie odbierania „intencji” i nadawania znaczeń 
przyjmowanym informacjom. Zmiany zachodzące w systemach komunikacji pokazują, 
iż większość nadawanych i odbieranych przekazów to komunikaty mieszane, wyko-
rzystujące różne systemy semiotyczne, tworzące „system relacji” z odbiorcą-interloku-
torem. Idąc tropem wieloletniego badacza szeroko pojętej twórczości audiowizualnej – 
Prof. dr. hab. Piotra Zawojskiego, wkroczyliśmy w epokę postmediów i obecnie należy 
mówić o ich daleko idącej komplementarności oraz konwergencyjnym splocie różnych 
mediów, jeszcze do niedawna postrzeganych jako wysoce autonomiczne7

. Jak to się 
przełoży na jakość tworzonego kontentu i zasobów kultury? Sądzę, że Henryk Bara-
nowski korzystałby z tego, co przynosi nowa technologia, która ma wpływ na rozwój 
kultury i sztuki w zupełnie nowych obszarach. Podejrzewam, że Baranowski mógłby 
płynnie posługiwać się pojęciem „sztuki hybrydycznej”

8
, która w dzisiejszym świecie 

jest w zasadzie oczywistością. Przenikanie się dziedzin oraz kwestie statusu i granic 
poszczególnych dyscyplin akademickich prawdopodobnie poddawać będziemy ciągłemu 
procesowi analizy, w związku ze zmieniającymi się kanałami komunikacji.  

Wielowymiarowe pojęcie teatru telewizji powoduje, iż jest to gatunek specyficzny 
i – w mojej ocenie – trudny w analizie. Sama nazwa teatr telewizji narzuca otwartą 
postawę metodologiczną. Teatr to jedno, a telewizja to drugie. Do tego dochodzi jeszcze 
aspekt literacki (w sensie konstrukcji czy adaptacji tekstów na potrzeby telewizji). 
Synergia i przenikanie literatury, teatru, filmu i prawideł telewizji jest płynne (w sensie 
opisu naukowego poszczególnych części-modusów z danego systemu). Ważnym 
zagadnieniem zazębiającym się z intedyscyplinarnością jest także pojęcie multimodal-
ności

9
. Mówiąc o zależności między zjawiskiem multimodalności a mediami (do 

których należy teatr telewizji), należy wyjść od konstatacji, iż wszystkie przekazy me-
dialne są multimodalne. Przekaz czy komunikat multimodalny to taki, w którym globalny 
sens jest (współ)realizowany przez więcej niż jeden kod semiotyczny10

. Najbardziej 
rozbudowaną propozycję metodologiczną badającą systemy semiotyczne przedstawili 
Radan Martinec i Andrew Salaway

11
, odwołując się do semiotycznej koncepcji Rolanda 

Barthesa, (który badał i opisał typy relacji między tekstem a obrazem) i językoznawczej 
koncepcji metafunkcji Michaela A.K. Hallidaya. 

Multimodalność jest terminem, który coraz częściej pojawia się w opracowaniach 
poświęconych badaniu mediów. Zjawisko komunikacji wielokodowej weszło do 
obiegu naukowego stosunkowo niedawno (przełom XX i XXI wieku w literaturze 

                                                                   
6 Zawojski P., Od obrazów (audiowizualnych) do postobrazów (hybrydycznych). Perspektywa teoretyczna. 

„Przegląd Kulturoznawczy" 2019, nr 1, dostęp online:  https://rebus.us.edu.pl/bitstream/20.500.12128/ 

12355/1/Zawojski_Od_obrazow_audiowizualnych_do_postobrazow_hybrydycznych.pdf.  
7 Ibidem.  
8 Szerzej: Zawojski P., [w:] Teoretyczne aspekty współczesnej kultury i sztuki jako zjawisk hybrydycznych; 
dostęp online: https://www.academia.edu/37299534/Piotr_Zawojski_Teoretyczne_aspekty_wsp%C3%B 

3%C5%82czesnej_kultury_i_sztuki_jako_zjawisk_hybrydycznych. 
9 Szerzej: Maćkiewicz. J., Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, dostęp online: 

https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2017_2_69/mackiewicz.pdf. 
10 Ibidem. 
11 Szerzej: Mackiewicz J. [w:] Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów; dostęp 

online: https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2017_2_69/mackiewicz.pdf. 
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anglojęzycznej, a później w literaturze niemieckojęzycznej). Multimodalność określana 
jest także jako polimodalność, wielomodalność, multisemiotyczność, polisemiotyczność 
czy wielokodowość. W tych badaniach niezbędna jest też interdyscyplinarność i trans-
dyscyplinarność.  

Coraz większym zainteresowaniem cieszy się także badanie komunikatów medial-
nych z perspektywy ich odbioru. Jest to proces dynamiczny. Sens teatru telewizji 
w zależności od wiedzy odbiorcy może być odczytany na różne sposoby. Badacz 
Hans-Jurgen Bucher

12
, twierdził, iż aby opisywać relacje między elementami, trzeba 

najpierw ustalić znaczenie każdego z nich, a nie jest to możliwe, ponieważ wynika ono 
z globalnego rozumienia przekazu, zależnego od wiedzy i kompetencji odbiorcy oraz 
od kontekstu. Komunikat multimodalny jest jak partytura orkiestrowa, gdzie poszcze-
gólne partie instrumentalne współgrają ze sobą, tworząc całość, która nie jest tylko 
i po prostu sumą części. Bardziej skomplikowana jest sytuacja, kiedy do multimodal-
ności dołącza multisensoryczność i przekaz dynamiczny, i tak jest w teatrze telewizji13

. 
 W teatrze telewizji hybrydowość objawia się przez połączenie gatunków i form, 

a multimodalność przez połączenie tekstu, obrazu i dźwięku. Idąc dalej – przekaz 
multimodalny, jakim jest teatr telewizji składa się z modusów, które należy wyodręb-
nić. Badacze mają kłopot z tym pojęciem i często w analizach posługują się tym 
terminem w sposób intuicyjny. Badanie multimodalne powinno uwzględniać wszystkie 
systemy semiotyczne współtworzące komunikat, przy czym te systemy nie mogą być 
traktowane osobno, lecz wedle wzajemnych powiązań. Badanie multimodalne wyko-
rzystuje teoretyczne koncepcje i metody wypracowane przez semiotykę zajmującą się 
ogólną teorią znaków. W teatrze telewizji wstępna strukturyzacja przekazu, czyli 
wyodrębnienie jednostek do analizy ukazuje – oprócz tekstu, jeszcze obraz i dźwięk, 
a na poziomie systemów: filmu, teatru i telewizji do zbadania są środki wyrazu, np. 
scenografia, kostiumy, gra aktorska, praca kamery, montaż etc. Kamera ukazuje świat 
semiotyczny, znakowy, a nie znaczenia (idąc za teoretykiem Jerzym Limonem

14
). Od-

czytywane znaczenia przekazu zależą w dużej mierze od interlokutora i jego poziomu 
wiedzy. Istotne wydaje się także to, iż kontent telewizyjny (w tym przypadku teatr 
telewizji) jest także zależny od umiejętności prezentacji treści przez zaangażowanych 
twórców. Jeden z czołowych twórców teatru telewizji, Laco Adamik twierdzi, że teatr 
telewizji, jak każdy inny twór artystyczny, to składowa wszystkich potencjałów pod 
wodzą kreatora-reżysera: Dzieło nie powstaje w próżni, tylko w jakiejś grupie kultu-
rowej. Masz wrażliwość na pewnych ludzi, którzy pracują gdzieś obok i tęsknisz za tym, 
aby się z nimi spotkać15

. Idąc za Ruth Benedict (amerykańską badaczką z dziedziny 
antropologii) można śmiało stwierdzić, iż tym, co rzeczywiście wiąże ludzi ze sobą, jest 
typ ich kultury – wspólne idee i sposób życia. (…) Znajomość różnorodnych form 
kulturowych jest nieodzowna w myśleniu społecznym (…)16

. 

                                                                   
12 Zob. Bucher H-J., Rozumienie multimodalne lub recepcja jako interakcja. Teoretyczne, „Lingwistyka 

mediów. Antologia tłumaczeń”, Wrocław 2015, s. 79-113. 
13 Szerzej: Maćkiewicz J., Badanie mediów multimodalnych – multimodalne badanie mediów, dostęp online: 

https://studiamedioznawcze.pl/Numery/2017_2_69/mackiewicz.pdf. 
14 Szerzej: Limon J., Z teorii i praktyki: Teatr telewizji, próba teoretycznego opisu, dostęp online: 

http://www.aict.art.pl/2006/11/10/z-teorii-i-praktyki-teatr-telewizji-prteoretycznego-opisu/.  
15 Z notatek własnych. 
16 Szerzej w: Antropologia kultury. Zagadnienia i wybór tekstów, „Relatywizm kulturowy” Ruth Benedict, 

Warszawa 2001, s. 566.  

http://www.aict.art.pl/2006/11/10/z-teorii-i-praktyki-teatr-telewizji-prteoretycznego-opisu/
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3. Teatr telewizji jako odrębny, hybrydowy gatunek 

Obecny stan wiedzy dotyczący narzędzi analitycznych w aspekcie badania teatru 

telewizji, zarówno w naukach filmoznawczych, teatrologicznych czy utworów audio-

wizualnych w ogóle, nie jest dostatecznie opisany. Sztuka teatru telewizji to odrębny 

system, kreowany za pomocą reguł specyficznych dla obranego medium, które nieco 

odbiegają od reguł sceny, filmu, a tym bardziej literatury. Być może trudność opisu 

naukowego wynika z różnorodności stosowanych metod twórczych poszczególnych 

spektakli teatru telewizji. Jednakowoż jest to zdecydowanie gatunek osobny. Teatr 

telewizji prawie od początku powstania nowego medium był obecny i odgrywał istotną 

rolę w kształtowaniu gustu widza. Teatr Telewizji trzeba tłumaczyć i rozumieć […] 

poprzez telewizję, jej prawa kreacji i odbioru. Tylko wtedy dotkniemy zjawisk, które 

nas fascynują i niepokoją17
. Jednak to, co najbardziej różnicuje teatr sceniczny i film to 

przede wszystkim czas przekazu, przestrzeń i rodzaj obecności widza. Teatr to jedność 

przestrzenno-czasowa aktu kreacji i percepcji. Widz teatralny jest bezpośrednio obecny 

w teatralnej przestrzeni, gdzie na umownej scenie aktorzy na żywo na jego oczach 

odgrywają jednostkowy, niepowtarzalny spektakl, którego widz jest bezpośrednim 

odbiorcą, choć oddzielony umowną „czwartą ścianą”. Spektakl dzieje się na żywo 

w teraźniejszości. Ulotność spektaklu „teatru żywego” i trwałość zapisu filmowego czy 

telewizyjnego oraz fizyczna obecność aktorów i widzów w jednej przestrzeni teatralnej 

w przeciwieństwie do iluzorycznej obecności postaci filmowych wyświetlanych na 

dwuwymiarowym ekranie w kinie – to najbardziej podstawowe i niezmienne różni-

cujące cechy tych dwóch sztuk. 
Rys historyczny został opisany w kilku pozycjach badawczych. Między innymi 

Marika Szczepaniak
18

 w artykule z 2018 roku przedstawiła badania dotyczące okolicz-
ności powstania oraz etapy rozwoju teatru telewizji w Polsce, a także analizę stopnia 
realizacji pojęcia misyjności państwowej telewizji, względem medialnej ekspozycji 
kultury wysokiej. Artykuł jest próbą usystematyzowania wiedzy z zakresu teatru 
telewizji oraz wyszczególnieniem najważniejszych momentów jego historii. Podobne 
podejście zaprezentowała wcześniej Agata Rudzińska

19
 w artykule z 2014 roku, badając 

przebieg funkcjonowania teatru telewizji od podjęcia pierwszych prób do działań 
w internecie. Analizując dzisiejszą sytuację teatry prawdopodobnie będą realizować 
więcej spektakli dostępnych on-line lub transmitowanych „na żywo”, czyli pewnego 
rodzaju powrót do korzeni w innym wymiarze estetycznym i technologicznym. Jest 
możliwe także, że sam teatr telewizji będzie musiał dostosować przekaz audiowizualny 
do zmieniających się potrzeb widza, co mocno uwidoczniło się także w czasie 
pandemii. W dobie komercjalizacji audycji telewizyjnych (uzależnionych od wyników 
oglądalności, a nie misyjności – jak było przez wiele lat), nie jest wykluczone, iż twórcy 
będą stosować coraz to nowe narzędzia, aby ich przekaz był atrakcyjny. Tego aspektu 
w kontekście badań nie można już dziś pominąć. Idąc tym tropem możliwe jest, że 

                                                                   
17 Miklaszewski K., Teatr Telewizji to po prostu telewizja, „Za ekranem”, 2004, nr 7, s. 18. 
18 Zob. Szczepaniak M., Z historii Teatru Telewizji w Polsce. Ujęcie teoretyczne, „Naukowy Przegląd 

dziennikarski”, Nr 2/2018. 
19 Rudzińska A., Od teatru do telewizji i internetu. Rzecz o Teatrze Telewizji, „Postscriptum Polonistyczne”, 
nr 2(14), 261-277, dostęp online: https://bazhum.muzhp.pl/media/files/Postscriptum_Polonistyczne/ 

Postscriptum_Polonistyczne-r2014-t-n2(14)/Postscriptum_Polonistyczne-r2014-t-n2(14)-s261-

277/Postscriptum_Polonistyczne-r2014-t-n2(14)-s261-277.pdf. 
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mocno rozwinie się teatr on-line, a dostęp do zasobów teatru telewizji z przeszłości może 
stać się medium dostępnym dla każdego (w zależności od mocy digitalizacji mate-
riałów z archiwum). 

Historia teatru telewizji – wg encyklopedii teatru
20

 pokazuje, iż wczesne realizacje 
po prostu rejestrowały spektakle teatralne. Specyfikę teatru telewizji jako widowiska 
na srebrnym ekranie określiła przede wszystkim technika. Jej rozwój wyznaczał kolejne 
etapy w historii telewizyjnej sceny. Podczas gdy rozwój kina i filmu postępował dyna-
micznie, nastąpiły zmiany w użyciu narzędzi technologicznych, które miały wpływ na 
sposób rejestracji. Sztuka filmowa stawała się coraz bardziej autonomiczna, wypraco-
wując odrębny język, m.in. dzięki pracy kamery i zbliżeniom widz mógł spojrzeć 
w końcu w oczy aktorom. Język teatru i język filmu zaczęły się w teatrze telewizji 
przenikać, także za sprawą – a może przede wszystkim – angażowanych twórców 
zarówno teatralnych, jak i filmowych. Teatr telewizji pozwolił jednak na bardzo istotną 
kwestię – na przeniesienie wielkiej literatury „pod strzechy”, niosąc kulturę wysoką 
tam, gdzie dostęp do niej był utrudniony. To samo dzieje się poprzez Internet. 

Historia teatru telewizji na świecie jest prawie równoczesna z wynalezieniem 
telewizji, w 1926 roku odbyła się w Londynie próbna transmisja telewizyjna, której 
konstruktorem był – John Logie Baird, a już 1928 roku amerykańska telewizja nadała 
pierwsze przedstawienie pt. „Posłaniec królewski” – melodramat Johna Hartleya 
Mannersa. W Stanach Zjednoczonych teatr telewizji nadawany na żywo rozwinął się 
najszybciej, głównie za sprawą prywatnych sponsorów, którzy mieli wpływ na repertuar. 
Równie szybko rozwijał się teatr telewizji w Wielkiej Brytanii. Początek oficjalnego 
nadawania BBC Television Service miał miejsce 2 listopada 1936 r., a miesiąc później 
pierwsza transmisja sztuki teatralnej

21
. 

W Polsce pierwsza eksperymentalna stacja telewizyjna została uruchomiona 
w 1937 roku. W 1952 roku w Warszawie powstała antena TVP 1, a już 6 listopada 
1953 roku wyświetlono pierwszą sztukę Teatru Telewizji w całości. Było to „Okno 
w lesie” Leonida Rachmanowa i Jewgienija Ryssa, reżyserowane przez Józefa Słotwiń-
skiego. Spektakl, tak jak i wiele kolejnych, został wyemitowany na żywo, wprost ze 
studia telewizyjnego przy ulicy Ratuszowej w Warszawie. Jan Marcin Szancer, póź-
niejszy kierownik Naczelnej Redakcji Programu Telewizyjnego (1954-1956) opisywał, 
jak trudna była to praca, aby zrealizować takie przedsięwzięcie: Coraz bardziej doku-
czała nam niedoskonałość techniczna, obraz bladł i czerniał na przemian, czasem 
znikał zupełnie i nawet nie można było pokazać planszy „Przepraszamy za usterki”22

. 
Trzeba dodać, że pierwsze nadania spektakli, były to transmisje na żywo albo 
bezpośrednio z teatru, albo ze studiów telewizyjnych z Warszawy tudzież regionalnych 
ośrodków

23
. Teatry telewizji były transmitowane w poniedziałki, gdyż właśnie wtedy 

aktorzy nie mieli prób w swoich teatrach i mogli grać dla telewizji za dość wówczas 
symboliczne honorarium. Teatr telewizji stawał się powoli największą – dostępną dla 
szerokiego i masowego widza – sceną w kraju. Bardzo szybko Teatr Telewizji (jako 
„instytucja”) – produkowany wyłącznie przez publiczną Telewizję Polską – zyskał 
stałą pozycję w telewizyjnym programie. Regularność emisji, wysoki poziom arty-
styczny, wartościowy repertuar, zaangażowanie najwybitniejszych twórców, duża popu-
                                                                   
20 https://www.encyklopediateatru.pl/hasla/60/teatr-telewizji. 
21 Szerzej: Shubik I., Play for today. The evolution of television drama, Manchester-New York 2000, s. 17. 
22 Szancer J.M., Teatr cudów, Warszawa 1972, s. 97. 
23 Szerzej: Biel B., Teatr ogromny. 55 lat teatru tv w Krakowie, Kraków 2016, s. 10. 
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larność wśród widzów spowodowała, że teatr telewizji stał się ważną, prestiżową insty-
tucją polskiej kultury o fenomenie na skalę światową. W miarę rozwoju telewizyjnego 
teatru wykształciła się także grupa artystów, którzy w Teatrze TV koncentrowali swą 
twórczość. Teatr telewizji – przez długi czas – zawdzięczał swoją wielką popularność 
aktorom. Wszyscy najwybitniejsi swój dorobek teatralny i filmowy wzbogacili o role 
w Teatrze TV. Bardzo rozbudowana produkcja Teatru TV (jeszcze w początkach lat 
90. ok. 100 premier rocznie, realizowanych również w lokalnych ośrodkach TVP) 
programowana była w rozmaite cykle i pasma emisyjne (Studio 63, Scena Prozy, 
Scena Faktu, Teatr Telewizji na Świecie, Studio Teatralne Dwójki). Osobną, bogatą 
tradycję posiadał Teatr TV dla dzieci i młodzieży. Teatr TV podejmował się również 
zadania rejestracji najważniejszych przedstawień teatru żywego planu. Dzięki temu 
w archiwum zachowało się wiele dzieł wybitnych inscenizatorów, m.in.: Tadeusza 
Kantora, Konrada Swinarskiego, Jerzego Jarockiego, Jerzego Grzegorzewskiego, 
Krystiana Lupy. Na 50-lecie TVP redakcja Teatru TV stworzyła kolekcję pn. Złota 
setka Teatru TV. Znalazły się w niej najwybitniejsze spektakle w historii Teatru TV. 
Lista dostępna jest na stronie internetowej Teatru TV. Teatr TV wraz z Teatrem 
Polskiego Radia ma swój doroczny festiwal „Dwa Teatry” w Sopocie (od 2001 r.), na 
którym prezentowane i oceniane są premiery danego sezonu. 

W latach 1983-1992 – będąc na przymusowej emigracji (o czym później) – Henryk 
Baranowski prowadził w Berlinie międzynarodowe seminaria teatralno-filmowe, na 
których wykładali najwięksi twórcy kultury i sztuki tamtego czasu, m.in. Erwin Axer, 
Krzysztof Kieślowski, Agnieszka Holland, Tadeusz Łomnicki, Andrzej Wajda, Andriej 
Tarkowski, Edward Żebrowski, Tadeusz Łomnicki, Filip Bajon, Wojciech Marczewski, 
Jacek Petrycki, Bogdan Dziworski, Witold Stok czy Robert Wilson. To tutaj Bara-
nowski zaczął „myśleć kamerą”. Zaczynał od reżyserii scenicznej, a jego wielkim marze-
niem było filmowe ujęcie życia i świata. Kamera może „przyjrzeć się” z bliska emocjom 
towarzyszącym człowiekowi, co też daje możliwości nakierowania uwagi widza na 
konkretne problemy i myśli. Niewątpliwie seminaria prowadzone przez reżyserów 
filmowych i operatorów KHB24, a szczególnie te prowadzone przez Krzysztofa 
Kieślowskiego i Edwarda Żebrowskiego, rozbudziły moje namiętności do widzenia 
świata przez kamerę25

. Sam Baranowski był zwolennikiem rejestracji spektakli na 
potrzeby dokumentacyjne (zachowały się video-rejestracje), co też pozwala na analizę 
tego, co nieuchwytne. Sam Krzysztof Kieślowski

26
 (z którym Baranowski się przyjaźnił 

i współpracował i zagrał główną rolę w jego filmie „Dekalog I”) często w Berlinie 
rejestrował próby i warsztaty. Zdecydowanie jestem zdania, że to współpraca podczas 
realizowanych seminariów i warsztatów dała Baranowskiemu „nowe narzędzia” 
w myśleniu o swoich kolejnych projektach. Idąc za myślą teoretyków (m.in.: Jane 
Feuer, Tadeusza Miczki, Wiesława Godzica) Teatr Telewizji to odrębna gałąź sztuki, 
która obficie posługuje się zarówno technikami filmowymi, jak teatralnymi, ale która 
sama ani filmem, ani teatrem nie jest27

.  

                                                                   
24 Skrót: Kűnstlerhaus Bethanien w Berlinie – miejsce zrzeszające instytucje kulturalne, artystyczne 

i społeczne oraz inicjatywy samoorganizujących się. 
25 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną, Warszawa 
2013, s. 177. 
26 Zob. Zawiśliński S., Kieślowski. Ważne, żeby iść…, Warszawa 2015. 
27 Bugajski R., Teatr, film, Teatr Telewizji?, „Za ekranem”, Warszawa 2003, nr 3, s. 45. 
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4. Reżyser Henryk Baranowski i jego estetyka 

Według Wikipedii
28

, do której sięga pewnie każdy, chcąc szybko sprawdzić zna-

czenie pojęć czy sylwetki osób „zapisanych” w historii, stwierdzam, iż wersja polsko-

języczna dotycząca opisu reżysera jest bardzo uboga w porównaniu do wersji angiel-

skiej. Świadczy to o tym, iż postać Henryka Baranowskiego (1943-2013) wymaga 

dookreślenia. 

Nazwisko Henryka Baranowskiego można znaleźć w nielicznych publikacjach 

dotyczących polskiego teatru współczesnego, a jednak można stwierdzić, jak wiele 

wniósł do polskiego, europejskiego i światowego teatru. Tak się ułożyły jego losy, że 

kiedy Marta Fik wydawała „35 sezonów”, książkę o powojennym teatrze do roku 1979, 

Baranowski był świeżo po debiucie, a gdy młodzi krytycy publikowali „Wątrobę, 

słownik teatru polskiego po 1997 roku”, Baranowski był już klasykiem awangardy. 

W dodatku nieobecnym niemal w polskim teatrze po roku 1981, nie mogąc reżyse-

rować w Polsce, ze środowiskowym i politycznym wilczym biletem, rozpoczął swoją 

działalność na emigracji. Po kontrowersyjnych inscenizacjach „Zamku” (1975) i „Dzia-

dów” (1977), jeszcze przed stanem wojennym wyjechał z Polski. Owocem tej emigracji, 

był stworzony w Berlinie Zachodnim „Transformtheater” (1980). Ten teatr, finanso-

wany przez senat Berlina Zachodniego, był też studiem aktorskim i reżyserskim oraz 

platformą spotkań i wykładów. Dla polskich reżyserów i aktorów stał się miejscem 

oddechu i azylu oraz pomostem międzykulturowym. Za swoją pracę i wybitne zasługi 

w szerzeniu polskiej kultury i sztuki za granicą w 1993 roku Baranowski otrzymał 

nagrodę Ministra Spraw Zagranicznych. 

Dzięki spuściźnie archiwalnej z prywatnego zbioru Twórcy przekazanej (przez córki 

Baranowskiego i jego najbliższych współpracowników, do których należałam) do 

Centrum Kultury Pamięci i Edycji Pamięci Uniwersytetu Warszawskiego w 2018 roku 

w celach badawczych, wyłania się dokumentacja dotycząca realizowanych projektów, 

tożsamości kulturowej jednostki, funkcjonującej na styku różnorodnych wpływów, 

zarówno kulturotwórczych, jak i społecznych. Henryk Baranowski był artystą orygi-

nalnym i odważnym, który przekraczał obowiązujące kanony sceniczne i wszelkie 

ramy stylistyczne w swoim czasie. Można rzec, że eksperymentował na polu sztuki. 

Ciekawe opracowanie naukowe dotyczące scenicznej działalności Baranowskiego 

podjęła w monografii „Adaptacje sceniczne »Procesu« Kafki” Eliza Szymańska
29

. 

Natomiast temat mojej pracy i badań – w aspekcie samego teatru telewizji – do tej pory 

nie był poruszany w tekstach naukowych, a odnaleźć można jedynie artykuły o cha-

rakterze publicystycznym oraz recenzje dotyczące działań artystycznych Baranow-

skiego. Ze względu na to, iż reżyserował na całym świecie, niektóre jego spektakle 

w ogóle nie były w Polsce znane, omawiane czy recenzowane. Jednakże zostawił po 

sobie zbiory notatek, wydrukowanych recenzji, nagrań z dyktafonu, fotografii czy 

zapisów audiowizualnych swojej działalności.  

                                                                   
28 Por.: https://pl.wikipedia.org/wiki/Henryk_Baranowski_(re%C5%BCyser), https://en.wikipedia.org/ 

wiki/Henryk_Baranowski. 
29 Zob. Szymańska E., Adaptacje sceniczne „Procesu” Kafki, Wrocław 2008. 
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Rysunek 1. Schemat ważniejszych dokonań artystycznych H. Baranowskiego 

Z uwagi na to, iż Baranowski jako pierwszy kierunek studiów ukończył filozofię 

(1968), a dopiero później reżyserię (1973), w swojej twórczości od początku prowadził 

systematyczne i krytyczne rozważania na temat podstawowych problemów człowieka, 

świata i idei, dążąc do poznania ich istoty, a także do całościowego zrozumienia reguł 

rządzących wszechświatem na każdym poziomie, w tym ludzkich emocji i uczuć. Przez 

12 lat – w teatrze telewizji – Baranowski tworzył swój język i sposób komunikacji 

z widzem. Skupiał się bardziej na relacjach i kreowaniu „klimatu” odzwierciedlającego 

owe relacje niż na precyzyjnym, realistycznym opowiedzeniu historii swoich boha-

terów. Każdy z teatrów telewizji Baranowskiego ukazuje inne oblicze, inne podejście 

do obranej estetyki i tematyki – poczynając od fizyczności, pożądania, namiętności 

cielesnej po aspekty duchowe i emocjonalne połączenie. 

Ze względu na to, iż miałam to szczęście pracować z „podmiotem” mojej pracy, 

wiem, że była to osoba nietuzinkowa pod względem życiowym i zawodowym. Pozosta-

wiając po sobie zapiski, notatki, nagrania mam wgląd do materiałów, które nie miały 

szansy być zaprezentowane szerokiemu odbiorcy. Niektóre tropy czy korespondencja 

przynoszą nieoczekiwane, nowe „wytyczne” do zgłębienia twórczości Baranowskiego. 
Jako reżyser w teatrze, operze i telewizji oraz w polskim radio adaptował prozę 

nieoczywistą: James’a Joyce’a, Franza Kafki, George’a Taboriego, Witolda Gombro-
wicza, Jean’a Geneta, równolegle przedstawiając ekstrawaganckie, wzbudzające liczne 
kontrowersje inscenizacje tekstów Cypriana Kamila Norwida, Gabrieli Zapolskiej czy 
Aleksandra Fredry. Odniósł spektakularny sukces jako twórca operowy przede wszy-
stkim na świecie. Pracował w Polsce, Rosji, Stanach Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, 
Norwegii, we Włoszech i w Chorwacji oraz w Niemczech i wielu innych krajach. 
Wszechstronne zainteresowania i wychodzące poza wszelkie ramy podejście do sztuki, 
które przekładał na swój język w różnych dziedzinach, ukazywały jego obrazowe 
widzenie świata. Wykładał na uniwersytetach w Norwegii, USA, w Niemczech  
i w Anglii, w Wyższej Szkole Teatralnej Focal w Bernie (w Szwajcarii). W latach 
2002-2004 w Playground w Londynie prowadził warsztaty reżysersko-aktorskie. Zapra-
szany był jako wykładowca na liczne zagraniczne uczelnie, m.in. na: Uniwersytet 
Tennessee (USA, 1995-2000), Uniwersytet w Nowym Yorku (1999), Uniwersytet 
w Gießen (Niemcy, 1988-1990), Uniwersytet w Bergen (Norwegia, 1987-1993), Aka-
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demię Filmową w Monachium (1983-1995). Za swoje spektakle odebrał wiele nagród 
i wyróżnień na międzynarodowych festiwalach we Florencji, Bergen, Bratysławie 
i Oslo. Był dyrektorem kilku teatrów. 

Kultura i sztuka były dla Baranowskiego podstawą działań. Nieustająca wędrówka, 
międzynarodowe projekty, spotkania z ludźmi z całego świata powodowały, że nie 
miał kłopotu w podejmowaniu nowych wyzwań artystycznych. Dla Henryka Baranow-
skiego holistyczne podejście do tworzenia oraz próba całościowego opisu świata 
i relacji były oczywiste i związane z jego doświadczeniami życiowymi i zawodowymi. 
„Scena” – w szerokim znaczeniu – (teatralna, operowa, radiowa, telewizyjna) stała się 
metaforą areny dla ciągłej walki, a życie i twórczość Baranowskiego ukazuje nie tylko 
los jednostki, ale także złożoność XX wieku w historii, polityce i sztuce. Jego spu-
ścizna prezentuje człowieka-twórcę, takiego, który szuka, szarpie, mocuje się z różnymi 
siłami, a także z samym sobą. Rzucałem się w pracę jak w źródło zapomnienia, 
ucieczki od problemów życia, ale także ich transformacji w obrazy przedstawienia 
i relacje między postaciami30

.  
Henryk Baranowski debiutując z początkiem lat siedemdziesiątych, zdobył markę 

niepoprawnego eksperymentatora, kilka jego przedstawień nie doszło do skutku 
z powodu konfliktu z dyrektorami nieskłonnymi do zaakceptowania jego nowatorskich 
pomysłów31

. Zespoły, z którymi realizował swoje przedstawienia składały się zwykle 
z osób mówiących różnymi językami i pochodzących z różnych kręgów kulturowych. 
Okazało się, że jest możliwe interdyscyplinarne i międzykulturowe porozumienie, 
wspólne działanie głównie sceniczne przekładające się także na estetykę stosowaną 
najpierw na polu teatru i opery oraz w teatrze telewizji. Wypowiadał się za pomocą 
różnych „mediów” i był artystą niezwykle wszechstronnym, tworzył w różnych 
miejscach na świecie i potrafił dopasować swoje działania do zastanych warunków. 

Od okresu formowania się wrażliwości artystycznej i estetycznej do ostatnich 
realizacji Baranowski czerpał garściami ze spotkań, pracy i konfrontacji z innymi. 
Sztuka jest wyzwaniem odnawianym stale – w nowych kontekstach, sytuacjach. 
Pretekstem jest, dla mnie, literatura taka, która rozbija istniejące dotychczas schematy 
(myślenia, mówienia, zachowania). Realizacje – wg utworów Kafki, Gombrowicza, 
Joyce’a, Różewicza – to ciąg dalszy dyskusji i ciągle nowe wyzwanie32

. Takie podejście 
do tworzenia skazywało Baranowskiego na to, iż jego estetyka ulegała ciągłej transfor-
macji wielu rzeczywistości, języków i kultur. Działał artystycznie i dydaktycznie 
zarówno w Polsce, jak i za granicą, w kilku językach jako autor licznych adaptacji prozy, 
inscenizacji teatralnych i operowych, realizacji radiowych. Miał zróżnicowany reper-
tuar, z zasady sam wybierał sztuki i jako reżyser adaptował prozę nieoczywistą. 
Pojmował znaczenie kultury i sztuki jako język porozumienia i rozwoju. Nie chciał 
przyłączyć się do żadnych grup i metod twórczych, jednocześnie potrafił świetnie 
pracować w zespole. W swojej twórczości teatralnej, operowej, telewizyjnej i radiowej 
sięgał po symbolizm, magię i medycynę niekonwencjonalną. 

                                                                   
30 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną, Warszawa 

2013, s. 170. 
31 Wspomnienie Elżbiety Baniewicz (z dnia 7.10.2013) – krytyk teatralna związana z miesięcznikiem 

Twórczość, doktor nauk humanistycznych w zakresie literaturoznawstwa i autorka książek biograficznych. 
Szerzej: http://teatralny.pl/ludzie/henio,43.html. 
32 Henryk Baranowski w rozmowie z Ludwiką Malewską-Mostowicz, dostęp online w Laboratorium 

Przekładu Międzykulturowego: http://www.lpm.edu.pl/baranow.html, ostatnia modyfikacja: 29.03.1999 r. 
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W pewnym sensie „przymusowy” wyjazd do Berlina okazał się jednym z najlep-
szych okresów twórczych w życiu Baranowskiego. Mój pobyt w Berlinie trwał około 
15 lat. Chciałbym uchwycić sens tamtego czasu, jego niezwykłą urodę i ogromną 
twórczą siłę, która niosła się przez to całe, otoczone murem i drutami kolczastymi 
miasto. Berlin, w którym iskrzyło się od inspiracji, od niezwykłych ludzi z całego 
świata – naukowców, literatów, artystów i dziwaków. Berlin – oaza ludzkich spotkań 
owocujących twórczością, rewolucyjnymi zachowaniami i intensywnością wolnego 
życia, jakiej nigdzie przedtem i potem nie spotkałem. Tak, to był wspaniały czas. Czas 
moich wewnętrznych przemian i pełnych nadziei przemian politycznych na świecie33

. 
Spisywał doświadczenia, które go poruszały, co jest zawarte w jego autobiografii. 
Berlin dla Baranowskiego był wytchnieniem i gorącym czasem twórczym: To było 
niczym sen o wolności. To był świat, w którym wszystko się może nieprzewidzianego 
zdarzyć (…). Nauczyłem się kilku języków i kilku kultur, nie mówiąc już o różno-
rodności zjawisk artystycznych, w których uczestniczyłem i czynnie, i biernie. Poza tym 
okazało się, że i Berlin, i R N to przestrzeń, w której uprawia się najwięcej teatru na 
świecie, i jest to teatr bardzo często dobry, wręcz świetny, odechciało mi się więc 
wyfruwać dalej do Anglii lub do  rancji, co było moim pierwotnym zamiarem, i posta-
nowiłem zakotwiczyć się na dłuższy czas w Berlinie, gdzie od sztuki we wszystkich 
aspektach wrzało34

.  
Baranowski miał niewątpliwie wielką satysfakcję z działań w Berlinie i nieustannie 

tworzył. To był czas szukania przeze mnie własnego języka teatralnego i przestrzeni 
literacko-filozoficznej, która miałaby być językiem naszego teatru. Było w tym bardzo 
wiele chaosu, przypadkowości, ale i entuzjazmu z życia w centrum kultury europejskiej. 
Chodziłem na przedstawienia Schaubühne, na liczne berlińskie festiwale, próbując 
odnaleźć w tym wszystkim drogowskazy dla siebie35

.  
Bardzo ważnym aspektem działań była też edukacja. Seminaria stały się wielkim 

przebojem. Krzysztof Kieślowski, człowiek wspaniałomyślny, nie zarezerwował tylko 
dla siebie praw do seminariów i związanych z tym pieniędzy, lecz hojnie się tym dzielił 
z kolegami, polecając ich na kolejne wykłady. Byli to reżyserzy (Wojciech Marczewski, 
Filip Bajon, Laco Adamik), operatorzy (Jacek Petrycki, Witold Stock, Bogdan Dziwor-
ski), a Krzyś w tandemie z Edwardem Żebrowskim stworzyli cykl zajęć reżyserskich, do 
których finansowania przyłożyły się szkoły filmowe z Berlina i Monachium. Pamiętam 
te zajęcia, pełne precyzyjnej wiedzy o zasadach filmowania, o dramaturgii, o aktor-
stwie przed kamerą. Dla studentów z R N było to dosyć niezwykłe, że mistrzowie 
sprzedają swoją wiedzę, tajniki swojego warsztatu i swojej specyfiki twórczej36

. 

5. Estetyka Baranowskiego w teatrze telewizji 

Filozofia i estetyka, jaką posługiwał się Baranowski w teatrze telewizji miała ścisły 

związek z klasycznymi regułami i przeplatała się z eksperymentalnym wykorzysta-

niem narzędzi, jakimi operuje teatr i film oraz medium telewizyjne. Twórca nawiązywał 

do zjawisk artystycznych w sztuce oraz do konkretnych myślicieli i twórców, których 

traktował jako swoich przewodników. Przekonanie, że między filozofią a sztuką istnieje 

                                                                   
33 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną, Warszawa 

2013, s. 20. 
34 Ibidem, s. 80. 
35 Ibidem, s. 80. 
36 Ibidem, s. 86. 
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wewnętrzna i konieczna relacja, pojawiło się dopiero pod koniec XVIII wieku – kilka 

lat po ukonstytuowaniu się estetyki jako samodzielnej dyscypliny filozoficznej. 

Wówczas to zaczęto uważać, że filozofii potrzebna jest refleksja teoretyczna nad sztuką, 

a sztuce – objaśnienie filozoficzne37
. „Telewizyjne obrazy” Baranowskiego były 

odzwierciedleniem jego myśli, wizji i rozważań. 

Baranowski wierzył w siłę przekazu audiowizualnego i możliwości dotarcia do 

szerokiego odbiorcy poprzez telewizję. W 2006 roku – z jego inicjatywy, będąc 

wówczas Dyrektorem Artystycznym Teatru Śląskiego w Katowicach – w ramach 

możliwości konfrontacji z krytykami, odbyła się sesja pt. „Niezbędność sztuki 

i literatury”. Podczas owej sesji wygłosił istotny referat prezentujący jego postrzeganie 

sztuki i kultury. Z tej sesji powstało nagranie. Poniżej przytoczę fragment słów Bara-

nowskiego (dotyczących teatru telewizji, roli sztuki i siły mediów), jakże wymownych 

także 15 lat później: 

(…) Obserwujemy świat, który się rozpada w bestialstwie i głodzie za pomocą 

sofistycznych technologii i wspaniałych środków komunikacji. A więc służą one przede 

wszystkim agresji, chciwości, pazerności, są znakami uwielbienia dla kultury mate-

rialnej, mówiąc za  rommem – to fetysze nekrofilii. Zbudowaliśmy całe wielkie i wspa-

niałe systemy produkcji dóbr materialnych i wspaniałych systemów komunikacyjnych, 

ale ich cel i sposób użycia jest głęboko antyhumanitarny. Niszczymy przyrodę 

i niszczymy ludzką duchowość. (…) Przecież są wspaniałe możliwości skutecznego 

i mądrego wykorzystywania mass mediów, które mogłyby tę duchowość przywrócić, 

mogłyby szukać razem z naukowcami, artystami, literatami drogi, którą cywilizacja 

powinna zmierzać, żeby nie brać rozbratu z kulturą, z elementem duchowej ewolucji, 

żeby zapobiec zniszczeniu przyrody i środowiska, w którym żyjemy. Niestety, ten chyba 

najbardziej mocarny środek komunikacji, posiadający tak gigantyczny potencjał 

edukacyjny jest używany opacznie. Reklamuje horror, zło, uczy zabijania i destrukcji, 

rozbudza wybujałe potrzeby konsumpcyjne, a więc chciwość, potrzebę luksusu i posia-

dania za cenę nędzy i upokorzeń innych. (…) Jedną z ofiar jest także Teatr TV, ale 

i film, dokumenty, audycje literackie, dobra i ambitna rozrywka38
. Baranowski wierzył, 

że sztuka jest istotna i może zmieniać świat. Współpraca z nim była wędrówką poprzez 

filozofię, teatr, magię. Ze względu na swoje wykształcenie (filozofia i reżyseria) 

i szerokie zainteresowania tworzył, dyskutował, inicjował przedsięwzięcia ważne, doty-

kające sensu człowieczeństwa. Baranowski na pytanie, czym jest dla niego kultura, 

języki, elementy kultur, przestrzenie międzykulturowe, odpowiadał: Elementy kultury 

są dla mnie rekwizytami. Struktura wiedzy i rzeczywistości – jest możliwa do odczytania 

tylko i wyłącznie (– a to jest moje – osobiste i zawodowe spojrzenie) – w wydarzeniu 

teatralnym. Składa się ono, tak sądzę, – z dwóch stron (twarzy, aspektów…) – 

powtarzalności i niepowtarzalności, Każdy człowiek ma w sobie „coś zwyczajnego” 

i… „coś niezwykłego”. Podobnie, obie strony – istnieją paradoksalnie – w aktorze, 

reżyserze, scenografie – w każdym człowieku teatru. (…) Jest to jeden – z istotnych 

celów – mojego życia – żeby spektakle (przynajmniej – przeze mnie przygotowywane) – 

odbywały się – „w synkretycznym międzykulturowym teatrze. Istnieje nieskończoność 

                                                                   
37 Welsch W., Estetyka poza estetyką. O nową postać estetyki, Przekł. Katarzyna Guczalska, Kraków 2005, s. 2. 
38 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną, Warszawa 

2013, s. 267-269. 
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tworzyw i sprzeczności pomiędzy odmiennymi tworzywami?”39
. W refleksji na temat 

sztuki, którą tworzył Baranowski niezbędne jest interdyscyplinarne i transdyscypli-

narne podejście naukowe. Sensy i znaczenia projektów Baranowskiego są swoistymi 

„komunikatami multimodalnymi”. Teatr telewizji prawie od początku powstania nowego 

medium był obecny i odgrywał istotną rolę w kształtowaniu gustu widza, propago-

waniu – istotnej z punktu widzenia kultury światowej – literatury oraz eksperymentów 

na granicy styku form sztuki, o czym Baranowski doskonale wiedział i wierzył w taką 

formę.  

W tym rozdziale nie jest moim celem streszczanie i analiza poszczególnych tytułów, 

a raczej refleksja nad podejściem do tematu kultury i sztuki. Na przestrzeni lat ewoluo-

wało myślenie Baranowskiego na temat celu i sensu życia oraz najważniejszych spraw 

„jestestwa”. Choroba nowotworowa, z którą się mierzył i która w końcu go pokonała, 

uświadomiła mu kierunek rozwoju zarówno w życiu prywatnym, jak i zawodowym. 

Robiłem wiele inscenizacji w różnych miejscach – na kuli ziemskiej (między Warszawą – 

a Syberią, Chicago – Oslo – Berlinem). Były to zdarzenia, które pokazują – przeci-

wieństwa. Ujawniają – fenomen konkretny i uniwersalny (jednocześnie). W moich 

międzykulturowych grupach teatralnych (i parateatralnych) – zawsze znajdowaliśmy 

wspólny język, jakiś – klucz do wspólnej pracy40
. 

Zaczynając od analizy doboru tekstów do realizacji, widać w twórczości Bara-

nowskiego drogę, jaką przebył oraz stosunek do ukazywania emocji i tematów, które 

były dla niego ważne. Dlatego też Twórca nie był dosłowny – posługiwał się symbolem 

i metaforą. Baranowski czerpał inspiracje z malarstwa, literatury, rzeźby, muzyki i wszy-

stkiego, co go otaczało. Miał łatwość i zdolność przystosowywania się do warunków, 

jakie były mu dane. Niektóre teksty literackie tak silnie wpływały na twórczość Bara-

nowskiego i były wciąż niezgłębionym oceanem poruszanych tematów, że realizował 

je na deskach różnych teatrów kilkakrotnie, za każdym razem – w inny sposób. To mu 

pozwalało na wydobycie z literatury głęboko ukrytych znaczeń, którym nadawał swój 

osobisty charakter. Ciągły flirt z literaturą, teatrem, gdzie słowo – język jest wartością 

samą w sobie – pozwala na wejście w konwencje i kreację świata. Dla Baranowskiego 

muzyka i rytm były bardzo istotne i przywiązywał do wyboru tej narracji bardzo dużą 

wagę, co miało potwierdzenie głównie w jego operowych realizacjach, ale także 

w teatrze telewizji. Henryk Baranowski w swojej książce rysuje znakomite, przeważnie 

krótkie, ale celne, ubarwione anegdotami z osobistych spotkań portrety swoich nauczy-

cieli i współpracowników z Niemiec, Włoch czy Ameryki. A także zdaje sprawę ze 

swoich inscenizacji i pomysłów reżyserskich41
. 

Od początku wkroczenia na ścieżkę zawodową Baranowski wyrabiał własny cha-

rakter pisma, a z każdym przedstawieniem krystalizowała się jego myśl. Nie raz też 

robił scenografię do swoich przedstawień, co odzwierciedlało i podkreślało mocniej 

jego wyobraźnię plastyczną. Niekonwencjonalne myślenie i stylistyka Baranowskiego 

„wyrzucała” go poza wszelkie ramy. Do swoich działań scenicznych podchodził 

z niezwykłym entuzjazmem. (…) reżyser musi mieć przekonanie o nieodwołalnej 

                                                                   
39 Ibidem. 
40 Henryk Baranowski w rozmowie z Ludwiką Malewską-Mostowicz, dostęp online w Laboratorium 
Przekładu Międzykulturowego: http://www.lpm.edu.pl/baranow.html, ostatnia modyfikacja: 29.03.1999 r. 
41 Wiktor Osiatyński szerzej w: Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, 

magią i medycyną, Warszawa 2013, s. 333, 335. 



 

Magdalena Nowacka-Flakiewicz 
 

118 

ważności sprawy. Ona jest jego głębokim problemem emocjonalnym oraz świato-

poglądowym, którego sam nie potrafi rozwiązać. Dlatego też szuka języka analizy 

i syntezy nie w sobie, ale poprzez ciało i organizm psychiczny aktora. Ta droga się 

spełnia, kiedy jest trafiona obsada i oczywistość rodzi się w radości, szczęściu odkry-

wania niezwykłych stron ludzkiego bytu42
. Analizował realizowane teksty, precyzyjnie 

przygotowywał się do prób i spektakli. Ważną rolę odgrywał u niego dobór współ-

pracowników i współtwórców oraz synteza wspólnych działań.  

W teatrach telewizji autorstwa Baranowskiego niezwykle istotna jest estetyka i jej 

transformacje oraz analiza zagadnienia formy filmowej. Zatem wszystko to, co Twórca 

widzi, porządkuje i rejestruje, poddaje artystycznej obróbce na poziomie działań twór-

czych i nadawania znaczenia poszczególnym elementom składającym się na estetykę. 

Wydaje się, że w swojej twórczości i transformacji obranej estetyki Baranowski stosował 

swój rozpoznawalny szyfr. Ten szyfr tworzył osobliwy język komunikacji, który poz-

walał na dialog z widzem poprzez kreacje w teatrze telewizji. I tak jak teoretyk 

Christian Metz
43

 charakteryzuje kino jako „język elastyczny”, język bez prawideł, język 

otwarty na tysiąc postrzegalnych aspektów świata, jako język wolny i nie poddający 

się kontroli, tak Baranowski tworzył swój własny system estetyczny i język kreacji, 

a raczej, by tak rzec, język obrazowania świata – spektakle pełne rozmachu i tropów 

znaczeniowych. Wynikało to z postawy Twórcy w aspekcie pojmowania znaczenia 

kultury i sztuki, które były dla niego językiem porozumienia i rozwoju. 

5.1. „…Tak, chcę tak” (1992 rok) transformacje teatralne na motywach 

dzieł Jamesa Joyce’a, pierwowzór literacki: „Ulisses” i „Portret artysty 

z czasów młodości” 

Pierwszą realizacją dla Teatru Telewizji Henryka Baranowskiego było przenie-

sienie spektaklu ze sceny na ekran, a w zasadzie kreatywna rejestracja za pomocą 

techniki telewizyjnej. Reżyser już wcześniej zmagał się z materią tegoż tekstu. Proza 

Joyce'a na scenie? To zawsze ogromne ryzyko. Jak przełożyć „Ulissesa” czy „Portret 

artysty z czasów młodości” na język teatru? Baranowskiemu się udało. Nie próbował 

trzymać się litery tekstu, świadom, że Joyce'a nie sposób „wystawić”. Wybrał pewne 

wątki, motywy, fragmenty i kreował je na nowo, w materii czysto teatralnej. W materii 

dźwięków, gestów, obrazów scenicznych. W starannie skomponowanej przestrzeni, 

która niejako „zagarniała” widownię wciągając publiczność w magiczny świat powstały 

z inspiracji lekturą „Ulissesa”
44

.  

Powieść Joyce’a była najpierw publikowana w latach 1918-1920 w odcinkach 

w amerykańskiej gazecie „The Little Review”, a następnie wydana w całości w Paryżu 

w 1922 roku. Jak sugeruje nam sam tytuł „Ulisses” dotyczy historii mitycznego 

bohatera Odyseusza i jest niejako nowym odczytaniem starożytnego mitu. Dzięki 

nowej technice opowiadania, nazwanej „strumieniem świadomości” (wewnętrzny 

monolog), Joyce w powieści pokazał, jaki naprawdę jest człowiek: jego wewnętrzne 

rozterki, tęsknoty, oczekiwania; dotarł do najgłębiej skrywanych tajemnic ludzkiej 

                                                                   
42 Ibidem, s. 23. 
43 Szerzej: Wilde E., O języku i stylu współczesnej teorii filmu, [w:] „Panoramy i zbliżenia. Problemy wiedzy 
o filmie. Antologia prac śląskich filmoznawców”, Pod red. A. Gwóźdź, Katowice 1999, s. 28. 
44 Zwinogrodzka W., W telewizji pokazali „...tak chcę. Tak”. http://www.encyklopediateatru.pl/ 

artykuly/155536/w-telewizji-pokazali-tak-chce-tak. 



 

Interdyscyplinarność w badaniu teatru telewizji na przykładzie spektakli TV Henryka Baranowskiego 
 

119 

świadomości. Ale powieść Joyce’a to nie tylko doskonałe psychologiczne studium 

jednostki. Autor rozważył też o zagadnienia dotyczące ogółu społeczeństwa, a nawet 

ludzkości. Takie podejście miał także Baranowski do materii artystycznej. Często od-

woływał się do natury. Dla niego człowiek współczesny zbyt banalnie i powierzcho-

wnie podchodził do otaczającego świata, często nie szanując ani siebie ani żywiołów 

natury. Stąd w swoich spektaklach, zarówno na scenie, jak i na ekranie, często ukazywał 

apokaliptyczne skutki działania człowieka. Kochał naturę i zgłębianie owych połączeń 

człowieka i wszechświata. Woda stanowiła dla Baranowskiego istotne miejsce w jego 

myśleniu. to dla mnie substancja boska, rodząca wszystko, co żyje na naszej Ziemi 

(…). Według najnowszych badań fizyków, woda ma pamięć i buduje swoje molekuły 

jak wielki szyfr zapisujący emocje oraz rejestruje wszystko ze swojego otoczenia45
. 

W telewizyjnej wersji spektaklu „…Tak, chcę tak” Baranowski chciał podkreślić senny 

walor świata głównych bohaterów. W związku z tym woda podkreślała wspomnienia 

Molly związane z pierwszą miłością.  

Praca nad tym spektaklem – najpierw na deskach Teatru Szwedzka 2/4 w War-

szawie – była dla Baranowskiego ważna, co opisuje w swojej książce:  

Zrobiłem to przedstawienie w sześć tygodni, pisząc z dnia na dzień scenariusz, 

w czym dzielnie pomagał mi dramaturg Grześ Janikowski. To było niezwykłe 

doświadczenie. Wszystko, co robiłem, jak za dotknięciem różdżki Prospera 

zgadzało się. Wprowadzenie scen z „Portretu artysty…”, wybór scen 

z „Ulissesa”, trafione rozwiązania przestrzenne i zanurzenie akcji w wodzie 

nadało przedstawieniu magiczną siłę. Okazało się, że skompletowaliśmy 

świetną obsadę z dwójką protagonistów, tj. Andrzej Blumenfeld jako urodzony 

Bloom i Monika Niemczyk jako Molly, w której nagle zakochałem się na zabój 

– sam nie umiałem już oddzielić Molly od Moniki
46

.  

W tym czasie Henryk Baranowski przez wiele lat pisał wiersze o miłości, które ujął 

w tomiku poezji pt. „Pęknięte niebo” w podtytule „dziennik miłości do Pani M.”. 

Ciekawe wnioski wysnuwa Baranowski w dwóch epilogach swojej książki auto-

biograficznej na ten temat. Pierwszy z 2011 roku dotyczy m.in. tematu miłości:  

Podstawową i fundamentalną cechą człowieka jest wolna wola. Jest ona gwa-

rantem kreatywności i rozwoju. Jeżeli jest używana w celu rozszerzenia 

wolności innych ludzi, wtedy jest używana właściwie, tworząc realny duchowy 

postęp mój i świata wokół mnie. Jeżeli wolnej woli używasz, ograniczając 

wolność innych, niszcząc tę wolność, degradujesz duchowo także siebie. Wiem 

niewątpliwie, że takie działania w moim życiu nie były mi obce. 

Po pierwsze: w sferze intymnej. Moja miłość miała charakter zawłasz-

czeniowy. Zawsze chciałem, żeby kobieta, którą kocham, kochała właśnie mnie 

i tylko mnie. Oczywiście jest to zamach na wolność tej drugiej istoty i na 

wolność moją, dokonywaną przeze mnie autodestrukcją związaną z uzależnie-

niem emocjonalnym i seksualnym mojej partnerki. Owoce to zazdrość, rozpad 

związku z poczuciem winy i z pretensjami, poczucie krzywdy lub pogardy – to 

wszystko, co degraduje nasze duchowe posłannictwo, czyli spokój, harmonię, 

empatię, czynienie dobra. Odmawianie komuś prawa wolnego wyboru to 
                                                                   
45 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną, s. 177-178. 
46 Ibidem, s. 148-149. 
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jednocześnie proces przemiany tego boskiego pierwiastka naszej duszy 

w patologiczne nadużywanie władzy, uzależnienie siebie także od pochłaniania 

i podporządkowywania drugiego człowieka47. 

Pierwszy teatr telewizji był raczej próbą i poszukiwaniem języka z widzem. Nie-

koniecznie oceniany jako udany.  

Jak się zdaje, obejrzeliśmy raczej rejestrację spektaklu niż jego telewizyjny 

ekwiwalent. Naturalnie na taśmie ocalało wiele uroków oryginału, niektóre 

fragmenty zyskały nawet na sile oddziaływania – dotyczy to na przykład 

finałowego monologu Molly, bowiem kamera pozwala oglądać twarz Moniki 

Niemczyk w zbliżeniu. Ale wielbicieli przedstawienia realizacja telewizyjna 

chyba jednak mocno rozczarowała. Baranowski znalazł sposób, żeby przełożyć 

literaturę na język teatru, nie bardzo jednak udał mu się kolejny przekład – 

z języka teatru na język telewizji. Może zanadto przywiązał się do swego 

oryginalnego dzieła?48  

Tutaj też warto poruszyć temat samego inscenizatora-reżysera. Idąc za Pavisem: To, 

co nazywamy „dyskretnym urokiem dobrej reżyserii”, jest zdolnością do utrzymania 

subtelnej równowagi między dostrzegalną i niedostrzegalną obecnością inscenizacji 

jako struktury nadającej pożądany sens temu, co dzieje się na scenie49
. 

5.2. „Dla Fedry” (1997 rok), pierwowzór literacki: Per Olov Enquist „Dla 

Fedry” 

Kolejną realizacją, której podjął się Henryk Baranowski – już w bardziej tele-

wizyjno-filmowy sposób – była wersja mitu o zakazanej miłości macochy do pasierba 

na podstawie dramatu Per Olov Enquista pt. „Dla Fedry”. Enquist (1934-2020) – 

wybitny szwedzki powieściopisarz i dramatopisarz, a także scenarzysta filmowy 

i publicysta przez wiele lat pracował jako krytyk literacki oraz teatralny. Laureat (1969) 

m.in. Nagrody Rady Nordyckiej ma w swoim dorobku wiele znaczących powieści, 

jednak światowy rozgłos przyniosła mu twórczość dramaturgiczna. Sztuka teatralna 

„Dla Fedry” to historia opętańczego pożądania tytułowej bohaterki. Fedrą zawładnęło 

potężne uczucie i emocje wywołujące stan podobny do choroby. Powstały w 1980 roku 

dramat szwedzkiego prozaika pokazuje kobietę „w wersji”, która nawet dziś może 

gorszyć. Jest ona silna, niezależna, a przede wszystkim zdominowana przez ogarniające 

ją pożądanie. To ono stanowi siłę napędzającą całą akcję dramatu. U Enquista domi-

nującą cechą Fedry jest jej cielesność.  

Wydobywa przede wszystkim dramat namiętności prowadzącej do odrzucenia 

wszelkich norm, nawet do odrzucenia rozumu, czyli do szaleństwa. […] 

Enquist uderza mocno, jakby chciał przerazić żądzą i zniszczeniem, jakie ona 

sieje, oraz okrucieństwem.  edra jest kobietą całkowicie opanowaną przez 

płeć. Powstaje nawet uzasadnione pytanie, czy jej namiętność można w ogóle 

nazwać miłością. Jest to raczej szaleństwo pożądania, które budzi litość 

                                                                   
47 Ibidem, s. 321-322. 
48 http://www.encyklopediateatru.pl/artykuly/155536/w-telewizji-pokazali-tak-chce-tak. 
49 Pavis P., Od tekstu do przedstawienia: Trudny poród, Przeł. Małgorzata Sugiera, „Dialog”, 8/1989, s. 116. 
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i trwogę, czego żądał od tragedii Arystoteles. Mamy dla  edry litość, przeraża 

nas jej los50.  

W notatkach, które zostawił po sobie Henryk Baranowski i uwiecznionych w jego 

książce wspomnieniach czytamy:  

„Dla  edry” Enquista dotyczy intymnych spraw i zagadek miłości i dlatego 

o pomoc w scenografii poprosiłem Basię Magdę  alender z powodu jej 

wrażliwości erotycznej, która jest tak bardzo widoczna w jej rzeźbach, 

a o kostiumy Dorotkę Roqueplo, też osobę o niezwykle zmysłowej wrażliwości. 

[…] Piękny, refleksyjny tekst o ogromnym potencjale poezji niewątpliwie 

pozwolił wszystkim aktorom wspiąć się na najwyższe poziomy sztuki aktorskiej. 

[…] Dziękuję Enquistowi za ten tekst o wielkiej mocy, który w nas wszystkich 

poruszył to, co najpiękniejsze, może właśnie dlatego, że zarazem bolesne 

i pełne cierpienia i namiętności51.  

Pojęcie miłości w tym przypadku kojarzy się z bólem i cierpieniem, które Bara-

nowski „opakował” w interesującą formę.  

5.3. „Puste niebo” (1999 rok), pierwowzór literacki: Georges Bataille 

„Moja matka” 

W 1999 roku Baranowski podjął się realizacji „Pustego nieba” na podstawie tekstu 

George’a Bataille’a pt. „Moja matka”. Historia kazirodczego związku między synem 

i matką oscylowała wokół przekraczania erotyczno-seksualnych granic. Trudny tekst, 

trudny problem, ale w swojej archetypowej głębi bardzo prawdziwy. Chodziło o to, aby 

nie przekroczyć granic rzeczywistości wyobrażonej, wyśnionej i nie wkroczyć w reali-

styczną brutalność pornografii52
. W swojej książce przywołuje eksplikację reżyserską, 

na podstawie której Telewizja Polska zdecydowała się na ową produkcję. Ten, kto 

wszechświat uważa za przyzwoity i siebie za przyzwoitego człowieka, nie potrafi 

czytać-zrozumieć Bataille’a, bo oddziela to, co godne i niegodne człowieka. A człowiek 

jest przecież i jednym, i drugim53
. Powstał świat pełen tajemnicy i fascynacji między 

kobietą i mężczyzną, między matką a synem – świat niepokojący, bowiem dotykający 

tematu tabu, tematu związanego z „ciemną stroną” człowieka i kazirodztwem.  

Georges Bataille – pseudonim Lord Auch, Pierre Angélique, Louis Trente – to 

francuski filozof, krytyk literacki i pisarz. Początkowo związany z surrealizmem, wy-

pracował z czasem indywidualny światopogląd i własne formy ekspresji, traktując 

pisanie jako swoistą prowokację. Tworzył dzieła trudne, często niespójne, pełne para-

doksów, enigmatycznych formuł, aforyzmów. Bataille wręcz czerpał z przekraczania 

tabu.  

Realizacja odbyła się w przestrzeniach Galerii „Zachęta”, a inspiracją stały się rzeźby 

Aliny Szapocznikow o silnej erotycznej wymowie. W teatrze telewizji „Puste niebo” 

Baranowski ukazuje świat kobiety i mężczyzny oraz to, co związane z ludzką pod-

świadomością. W spuściźnie po Reżyserze odnalazłam jego notatki (skan maszy-

nopisu) dotyczące założeń inscenizacyjnych i adaptacyjnych, które nie były nigdzie 

                                                                   
50 Sokół L., Dramaturgia Enquista: od fizjologii do metafizyki, [w:] tamże, s. 264. 
51 Baranowski H., Spowiedź bez konfesjonału. Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną, s. 178. 
52 Ibidem, s. 180. 
53 Ibidem, s. 180. 
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publikowane. Mimo iż dla niektórych widzów obraz ten może być obrazoburczy, to 

Baranowski poprzez ten teatr telewizji chciał poruszyć kilka tematów i sprowokować 

odbiorcę do głębszej refleksji.  

Ja osobiście miałem poczucie świętości, obecności Boga w tej komunii 

mężczyzny i kobiety, która jest niczym innym jak szukaniem ekstazy 

wyrzucającej nas z ciała w kosmos, w przestrzeń, gdzie stajemy się wszystkim 

po to, żeby uruchomić cud narodzin nowego życia. Tak, to była dla mnie 

mistyka, która ukryta jest w ciele kobiety, która jest naczyniem przekazującym 

informację, inteligencję wielu tysięcy pokoleń w nowe ciało dziecka54.  

U Baranowskiego zaczynała się przemiana. „Przerzucił” ciężar erotyczno-cielesnej 

formy miłości na duchowe jej aspekty i wewnętrzne przeżywanie. Zaczął odchodzić od 

fizyczności na rzecz metafizyki i duchowego wymiaru miłości. Po tej produkcji 

zrobionej już po pierwszych doświadczeniach z chorobą nowotworową, wiedziałem, że 

muszę wejść na teren bezpośredniej rozmowy z czymś, co mógłby nazwać Stwórcą, 

Bogiem, Kosmiczną Mądrością, i rozpoczęło się to w „Świętej wiedźmie”55
.  

5.4. „Święta wiedźma” (2002 rok), pierwowzór literacki: Christian 

Skrzyposzek „Mojra” 

Bazą teatru telewizji „Święta wiedźma” jest powieść „Mojra” autorstwa Christiana 

Skrzyposzka (1943-1999). Od 1969 roku mieszkający w Niemczech Zachodnich autor 

przez blisko 20 lat zmagał się z ciężką chorobą. W wyniku operacji, której musiał się 

poddać, doznał częściowego paraliżu i utraty mowy. Te dramatyczne doświadczenia 

wykorzystał w wydanej w 1996 roku pełnej znaczeń, przesyconej niezwykłą atmosferą 

powieści „Mojra”, którą Henryk Baranowski (pod pseudonimem autora scenariusza 

jako Edward Cordier) postanowił przenieść na ekran. Znajomość bezpośrednia z Auto-

rem pierwowzoru pozwoliła na głęboką analizę tekstu oraz przeniesienie także swoich 

doświadczeń na kanwę srebrnego ekranu. 

Teatr telewizji daje Reżyserowi możliwość realizacji opowieści o Rolandzie (w tej 

roli Jan Englert), który umiera i, wykorzystując najnowsze techniki i technologie, 

zwraca się pośmiertnie do brata. Opowiada mu historię swojej choroby, ozdrowienia 

i śmierci. Choroba, odbierając Rolandowi wszystko: karierę pianisty i nadzieję na nor-

malne życie, pokazała mu straszliwe męczarnie cielesne i psychiczne. Dowiedziawszy 

się o istnieniu znachorki podejmuje próbę, która będzie dla niego wędrówką do samego 

siebie i do miłości. Kobieta mieszka z dala od ludzi, w miejscu, które najpierw wydarto 

naturze, przeobrażono, a potem zostawiono, uciekając, jak po wybuchu. Żyje biednie, 

ale w zgodzie z naturą i w harmonii z przyrodą. Jej córeczka – owoc gwałtu – choruje 

na postępujący zanik mięśni. Roland dołącza do nich na rok, bo tyle ma potrwać kuracja. 

Dzięki niezłomnym wysiłkom znachorki powoli wraca do zdrowia. Jednocześnie 

kobieta wpada w sidła miłości, niestety nieodwzajemnionej. Roland uczy ją miłości do 

męskiego ciała, której dotąd nie znała, naznaczona traumatycznym doświadczeniem. 

Uzdrowiony wyjeżdża, właściwie bez pożegnania, pragnąc wrócić do swojego świata, 

a także dlatego, że zaczyna go mierzić nieodwzajemniona miłość. Zostawia kobietę 

w rozpaczy. Zapomniał jednak, że miał do czynienia nie tylko ze świętą, lecz i wiedźmą. 

                                                                   
54 Ibidem, s. 182. 
55 Ibidem, s. 183. 
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To historia także o tym, jak delikatna jest sfera uczuć i że z nimi nie można igrać ani 

się nimi zabawiać.  

Realizatorzy umieścili bohaterów w niezwykle malarskich wnętrzach i pejzażach, 

zachwycających spokojnym, a zarazem zmysłowym pięknem, w miejscach, w których 

przyroda współtworzy niemal odrealnioną rzeczywistość i takich, które porażają 

obrazem zniszczenia – jakby wieściły koniec tego świata. Przytoczę tu wspomnienie 

z tej realizacji autora zdjęć Adama Sikory:  

Podstawową przestrzenią tej inscenizacji uczyniliśmy Zonę. W Zonie panuje 

spokój i cisza, jest miejscem duchowej kontemplacji, wytchnienia. Podobna 

świątyni, w której można się głębiej zobaczyć. Przestrzeń osobną, poza czasem, 

magiczną. Gospodarzem Zony była tytułowa wiedźma, Mojra. Samotna kobieta 

wychowująca upośledzone, w sposób fizyczny, dziecko. Obdarzona była nie-

zwykła energią, potrafiąca leczyć tych, co stracili już nadzieję56.  

Poprzez scenograficzne zabiegi oraz intensywność kadrów, spektakl ten ma wymiar 

bardzo sensualny. Zmysły, nadprzyrodzone możliwości znachorki czy magia są prawie 

„namacalne”.  

Opowieść o spotkaniu mężczyzny, kobiety i dziecka, w której romans miesza się 

z koszmarem, miłość z nienawiścią, radość ze łzami a rzeczywistość z czarami, zawiera 

w sobie przekazy o istocie życia i relacjach. Przesłanie jest oczywiste. To traktat o życiu 

i zdrowiu, zagładzie i ocaleniu, zbawczej i zabójczej sile miłości, o porządku i znisz-

czeniu świata. Z przeprowadzonych rozmów z Reżyserem (miałam bowiem przyjem-

ność uczestniczyć w tej realizacji jako studentka na praktykach) wynikało – nawet po 

latach – iż była to jedna z najważniejszych jego realizacji. Być może dlatego, że udało 

mu się przenieść na ekran i utrwalić część swoich przeżyć. To bardzo osobisty i oso-

bliwy spektakl, z ogromnym ładunkiem emocjonalnym o bardzo sensualnym wymiarze. 

W „Świętej wiedźmie” udało się pokazać ciekawe studium cierpienia i wiary w siłę 

miłości. 

5.5.  „Noc jest matką dnia” (2004 rok), pierwowzór literacki: Lars Noren 

Ostatnią realizacją dla Teatru Telewizji była „Noc jest matką dnia” na podstawie 

tekstu Larsa Norena opowiadająca o rozpadzie małżeństwa. Tendencje antagonistyczne, 

czyli do zwalczania, niszczenia, zadawania cierpień osiągają we współczesnym świecie 

bardzo wysokie natężenie, a ich bezpośrednim przejawem jest psychiczna i fizyczna 

agresja. Tekst Norena i ekranizacja teatru telewizji pt. „Noc jest matką dnia” dobitnie 

reprezentują antagonizmy na przykładzie życia rodziny uwikłanej meandry klęski 

relacji i małżeństwa, które rozpada się wskutek alkoholizmu męża. Sprzeczności inte-

resów są notorycznym źródłem tendencji antagonistycznych. Są też przejawem braku 

miłości, która się wypala. 

Lars Noren (1944-2021) jeden z najwybitniejszych dramaturgów skandynawskich, 

kontynuator realizmu psychologicznego spod znaku Ibsena i Strindberga, już jako  

19-latek zadebiutował zbiorem poezji, a 10 lat później opublikował pierwszą sztukę. 

Zdobył uznanie jako dramaturg w latach 70. XX wieku. Krytycy określają go mianem 

„architekta ludzkiego wnętrza”
57

. W swoich utworach najchętniej opowiada o ludzkich 

                                                                   
56 Wypowiedź Adama Sikory z notatek własnych. 
57 https://placowkateatru.pl/artykuly/72587/architektura-wnetrz-ludzkich. 
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słabościach i namiętnościach, rodzinnym piekle, które sami sobie stwarzamy. Jego 

sztuki, mocno osadzone w szwedzkiej rzeczywistości, wywołują zawsze żywe dyskusje. 

Noren dokonuje w nich wnikliwej, bezlitosnej wiwisekcji ludzkiej natury, co do ułom-

ności, której zdaje się nie mieć złudzeń. 

W 2003 roku zdobył Swedish Academy Nordic Prize znaną jako „Mały Nobel”, 

a międzynarodową karierę Norena jako dramaturga zapoczątkowała właśnie napisana 

w 1982 roku autobiograficzna sztuka „Noc jest matką dnia”. Jej polska prapremiera 

odbyła się w 1985 roku w warszawskim Teatrze Powszechnym, a ekranizacji telewi-

zyjnej doczekała się w 2004 roku przez Henryka Baranowskiego. Ponury i brutalny 

dramat ukazuje jeden dzień z życia czteroosobowej rodziny: rodziców i dwóch synów. 

Cieniem na ich życiu kładzie się alkoholizm ojca – Martina, niegdyś kelnera, dla którego 

spełnieniem marzeń miał być własny, niewielki pensjonat. Martin, nawet przyłapy-

wany na pijaństwie, demaskowany przez bliskich, uparcie zaprzecza, że znów uległ 

nałogowi i zapewnia żonę o swojej miłości, prosi o jeszcze jedną szansę. Poczucie 

własnej wartości to groźna siła, która w pewnych okolicznościach może być potężnym 

rezerwuarem tendencji antagonistycznych, pobudzając człowieka do destruktywnych 

działań. Mitoman i kłamca wierzy w swoje przysięgi i liczy, że uwierzą w nie także 

inni. Jego żona Elin, z uporem walczy o utrzymanie jedności domowego ogniska. Jest 

to pewnego rodzaju pułapka, w którą wpada cała rodzina. W Martinie budzą się uśpione 

na krótko demony, narasta agresja i wracają deliryczne ataki. Pozostać z nim oznacza 

zmierzać wraz z nim ku samozagładzie. Bohaterowie nie mogą wyrwać się z sideł 

zaklętego kręgu. Narastają konflikty i napięcia. Sytuacja w domu pokazuje dwa bieguny: 

chaos i porządek, dążenie do szczęśliwego życia i powolne uśmiercanie rodzinnych 

relacji, miłość i nienawiść, prawdę i fałsz. Zdrowa rodzina cierpi przez chorego oprawcę, 

którym jest mąż i ojciec, a on sam toczy wewnętrzną walkę z podstępnym wrogiem – 

alkoholem. 

Pogląd, że sprzeczność interesów jest podstawową przyczyną walk między ludźmi, 

stanowi główną tezę tzw. realistycznej teorii konfliktów (Campbell 1966, Scherif 

1965). Tendencja do atakowania i niszczenia miewa często charakter obronny – ma 

chronić poczucie własnej wartości przed jej spadkiem. Ale może mieć też charakter 

ofensywny, kiedy chodzi o to, aby je podwyższyć, pokazując, że jest się silniejszym, 

sprawniejszym, ważniejszym niż inni. Jednym z dogodnych narzędzi osiągania takich 

celów jest przemoc – psychiczna i fizyczna, która umożliwia zmuszanie innych do 

wykazywania uległości, podporządkowania czy strachu. Konflikt na tle użyteczności 

jednych ludzi dla drugich może być rozwiązywany przy użyciu środków przemocy, 

doprowadzając do zniewolenia tych, którzy okazali się słabsi.  

Spektakl telewizyjny „Noc jest matką dnia” zrealizowany był w dość klasyczny 

sposób. Znakomita obsada oraz siła samego tekstu nie potrzebowały wyrafinowanej 

formy, jak w poprzednich realizacjach. 

6. Podsumowanie 

Henryk Baranowski (1943-2013) w roku swej śmierci, po ciężkiej i wieloletniej 
walce z chorobą nowotworową, wydał książkę pt. „Spowiedź bez konfesjonału. 
Wędrówki pomiędzy sztuką, magią i medycyną”. Dzięki niej prześledzić możemy 
zawiły los artysty, zrozumieć jego postawę życiową, poznać dokonania artystyczne 
i pedagogiczne. Baranowski zostawił po sobie również kilka scenariuszy filmowo-
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telewizyjnych (też autobiograficznych), których nie zdążył zrealizować, tomik wierszy, 
notatki, nagrania na dyktafonie swoich przemyśleń, rejestracje spektakli teatralnych 
i realizacje dla polskiego radia, a także teatry telewizji. Rozległość pasji artystycznych 
Henryka Baranowskiego może być inspiracją dla kolejnych pokoleń. Kultura i sztuka 
mieszały się u niego z życiem, a działalność artystyczna była dla niego jak powietrze. 
Był otwartym człowiekiem z wielką wyobraźnią. Baranowski nie zrażał się przeciw-
nościami losu, utrudnieniami, chętnie odkrywał nowe miejsca i ludzi. Niezwykłe jest 
to, że Henryk Baranowski potrafił wykorzystać swoją zdolność kreowania rzeczywi-
stości zarówno na deskach teatralnych, jak i w utworach audio-wizualnych (radio, teatr 
tv). Miał naturę odkrywcy i niewątpliwie był „podróżnikiem” i wykorzystywał każde 
doświadczenie w swojej sztuce. 

Dla Baranowskiego teatr był najważniejszy. Moją aspiracją jest teatr misji dydak-
tycznej i społecznej, pokazujący problemy współczesności (nie wyłączając klasyki), ale 
także będący miejscem refleksji i inspiracji na temat przyszłości naszej cywilizacji 
i koniecznych przemianach, w celu jej humanizacji. Ja sam jako reżyser już zrealizo-
wałem prawie wszystko co chciałem i interesuje mnie w teatrze poszukiwanie i prefe-
rencja utalentowanych twórców58

. Dydaktyka była w zasadzie dla Baranowskiego 
oczywista, zarówno sam fascynował się zagadnieniami współczesnej nauki, ale także 
propagował pewne idee dalej (związane m.in. z fizyką kwantową). Wierzył, że każdy 
człowiek ma zasoby do tego, aby ciągle się rozwijać. W tekście Joseph’a Beuys’a pt. 
„Każdy artystą” odnajduję zbieżność z ideami Baranowskiego Ten nowy obraz 
człowieka (…) należy wywieść z ludzkiej kreatywności. (…) Należy go wywieść 
z uzdolnienia, które pozwala człowiekowi być kreatorem, to znaczy: istotą twórczą. To 
jest właśnie zasada kreacji. (…) Wszelka ludzka wiedza pochodzi ze sztuki. Każda 
zdolność człowieka wywodzi się ze zdolności człowieka do sztuki, tzn. zdolności twór-
czego działania. Bo skądże by mogła pochodzić? Nauka jest jedynie odgałęzieniem 
ogólnej kreatywności. Z tego właśnie powodu należy domagać się artystycznego wycho-
wania człowieka, czyż nie? To się zresztą wie instynktownie59

. 
Wypowiadając się za pomocą różnych „mediów”, będąc artystą niezwykle wszech-

stronnym, tworząc w różnych miejscach, Baranowski był jak wędrowiec. Ostatnie jego 
realizacje można jednak uznać za rodzaj pewnej syntezy zawodowych działań, ekspe-
rymentów, poszukiwań i odkryć najwłaściwszej i ostatecznej dla niego formy wypo-
wiedzi, której prawdopodobnie nie zdążył stworzyć. 
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Interdyscyplinarność w badaniu teatru telewizji na przykładzie spektakli TV 

Henryka Baranowskiego  

Streszczenie 
Teatr telewizji powinien być badany międzydziedzinowo, zważywszy na dynamizm współczesnych przemian 

historyczno-społeczno-kulturowych, a także technologicznych. Zmiany zachodzące w systemach komuni-

kacji pokazują, iż większość nadawanych i odbieranych modułów to komunikaty mieszane, wykorzystujące 

różne systemy semiotyczne. Coraz większe znaczenie mediów i rosnąca siła przekazów audiowizualnych 
powoduje, że interlokutor jest w ciągłym procesie nadawania znaczeń. Wielokanałowość komunikacji zmusza 

do przyjęcia otwartej postawy metodologicznej, którą daje interdysplinarne badanie. Teatr Telewizji trzeba 

analizować poprzez telewizję jako medium, jej prawa kreacji i odbioru. Jako gatunek, przeplata wpływy 

telewizji, filmu i teatru oraz prezentuje mnogość form artystycznego wyrazu. Telewizyjne widowisko drama-
tyczne jest wyzwaniem badawczym na poziomie analizy medioznawczej, antropologicznej, kulturoznawczej, 

literaturoznawczej, teatrologicznej, filmoznawczej i estetycznej. Teatr telewizji w opisie naukowym jest 

wciąż słabo zgłębiony. Badania nad tym hybrydowym ewenementem muszą być międzydziedzinowe. 

Interdyscyplinarność jako współczesny fenomen pokazuje, iż nie ma takiej dyscypliny, która byłaby 
w całości odizolowana od innych. Teatr telewizji poddany zostanie analizie jako autonomiczny gatunek, który 

powstał na przecięciu trzech systemów estetycznych: teatralnego, filmowego i telewizyjnego, tworząc 

unikatowy język komunikacji, w tym przypadku – Henryka Baranowskiego. 

Słowa kluczowe: Henryk Baranowski, interdyscyplinarność, teatr telewizji, hybrydowość, język komunikacji 
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Roman Ingarden i jego koncepcja człowieka i muzyki 

w kontekście wczesnoszkolnej edukacji muzycznej  

Szukam nauczyciela i mistrza 

niech przywróci mi wzrok słuch i mowę 

niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia 

Tadeusz Różewicz 

1. Wprowadzenie 

Rocznice, wyznaczane biografią słynnych ludzi i upływem czasu, stwarzają okazję, 

by bliżej zająć się ich dziełem i spuścizną. I tak w 2020 roku minęła 50. rocznica 

śmierci wybitnego polskiego filozofa, znanego fenomenologa, rozwijającego przede 

wszystkim zagadnienia estetyczne, Romana Ingardena (1893-1970). Rok ten, decyzją 

Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 czerwca 2019 ogłoszono Rokiem Romana 

Ingardena, co dało sposobność do tego, by bliżej przyjrzeć się jego przemyśleniom 

i spróbować odnieść niektóre z nich do interesującego mnie wycinka rzeczywistości – 

wczesnej edukacji muzycznej. Czynię to, pamiętając, że swoją filozofię Roman Ingarden 

budował jako system otwarty, a jej modyfikacje nie tylko są możliwe, ale wręcz były 

postulowane przez Ingardena2
. Z drugiej strony – na co zwracała już uwagę Krystyna 

Duraj-Nowakowa – filozofia i nauki społeczne (np. socjologia), humanistyczne (np. 

filologie), psychologiczne (np. psychologia wychowawcza) częściej i głębiej niż nauki 

pedagogiczne rozważają i stosują fenomenologiczny model poznania
3
. Tak więc 

zwrócenie uwagi pedagogów na dzieła Romana Ingardena, (które – choć nie obiecują 

łatwej lektury i prostych rozstrzygnięć – ukazują jednak perspektywy dalszych możli-

wych poszukiwań, rozwiązań i rozumienia wybranego przeze mnie obszaru problema-

tyki pedagogicznej), a także ich krytyczna reinterpretacja, stanowi cel niniejszego 

tekstu. 

2. Rys biograficzny w aspekcie wątków estetycznych, artystycznych 

i muzycznych 

Jest rzeczą oczywistą, że dookreślonego tytułem niniejszego tekstu dorobku 

i specyfiki myśli Romana Ingardena nie sposób jest przedstawiać w oderwaniu od 

kontekstów biograficznych. Roman Witold Ingarden urodził się 5 lutego 1893 roku 

w Krakowie w rodzinie mieszczańskiej, w której było wielu artystów, architektów 

i lekarzy. Młody Ingarden był osobą uzdolnioną, o szerokich horyzontach, obdarzoną 

także talentem muzycznym: w wieku 16 lat ukończył klasę skrzypiec Konserwatorium 

                                                                   
1 e.frolowicz@amuz.gda.pl, Akademia Muzyczna im. S. Moniuszki w Gdańsku, Wydział Dyrygentury, 

Kompozycji i Teorii Muzyki. 
2 Węgrzecki A., Słowo wstępne, [w:] A. Węgrzecki (red.), W kręgu myśli Romana Ingardena, Wyd. WAM, 
Kraków 2011, s. 8. 
3 Por. Duraj-Nowakowa K., Fenomenologiczne rozumienie problematyki pedagogicznej: szkic tej 

alternatywy, „Nauczyciel i Szkoła” nr 3-4 (32-33), 2006, s. 12. 

mailto:e.frolowicz@amuz.gda.pl
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Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie. Duża wrażliwość i młodopolski 

klimat ówczesnego Lwowa stanowiły bazę, dzięki której rozwinęły się zainteresowania 

poetyckie Romana Ingardena. Jednak młody twórca, nie do końca zadowolony z jakości 

swoich prób poetyckich, porzucił zamiar zostania poetą. Zainteresowania literaturą, 

muzyką i sprawami duchowymi nie wyzbył się jednak Ingarden nigdy, co zaowo-

cowało w późniejszych latach głębokimi analizami estetycznymi i filozoficzną teorią 

dzieła literackiego4
 oraz muzycznego. Po maturze, w 1911 roku, Roman Ingarden roz-

począł na Uniwersytecie Lwowskim studia filozoficzne (co motywował pasją poznaw-

czą), połączone z przedmiotami przyrodniczymi oraz matematyką (za czym stały 

nadzieje zarobkowe). Za namową nauczyciela filozofii, Kazimierza Twardowskiego, 

w 1913 roku wyjechał na dalsze studia do Getyngi, gdzie oprócz filozofii studiował 

również matematykę i psychologię. 

Tutaj po raz pierwszy zetknął się z prężnie rozwijającym się w owym czasie kie-

runkiem filozoficznym, fenomenologią. Nazwa tego nurtu myślenia – jako podejścia 

naukowego – wywodzi się od greckiego słowa phainómenon – „fenomen”, czyli to, co 

się ukazuje, ujawnia, staje się widoczne – takie, jakie jest5
. Fenomenologiczny punkt 

widzenia w postawie naukowej nakazuje zwrócenie się ku temu, co jest dane w do-

świadczeniu w sposób bezpośredni. Jednak nasze doświadczenie uwikłane jest w oso-

bistych doznaniach, swoistych „przedzałożeniach” czy uprzedzeniach towarzyszących 

postrzeganiu rzeczywistości. Postawa badawcza, zakładająca „wzięcie w nawias” 

naturalnego ludzkiego nastawienia do otaczającego świata umożliwia dotarcie do istoty 

rzeczy, prowadzi do poznania tego, co dane, co jawiące się – czyli fenomenu np. 

fenomenu barwy instrumentu. Pojęcie fenomenologii zostało upowszechnione już na 

początku XIX wieku za sprawą Georga Wilhelma Friedricha Hegla, niemniej jednak 

bardziej szczegółowo koncepcja fenomenologii, jako kierunku filozoficznego, polegają-

cego na opisie i oglądzie tego, co bezpośrednio jest dane (bezzałożeniowo), została 

opracowana 100 lat później na początku XX wieku przez Edmunda Husserla. Właśnie 

w Getyndze Roman Ingarden został uczestnikiem seminarium jednego z koryfeuszy 

fenomenologii, Husserla, pod którego kierunkiem napisał i obronił doktorat w styczniu 

1918 roku („Intuition und Intellekt bei Henri Bergson. Darstellung und Versuch einer 

Kritik”)
6
. 

W tym samym roku powrócił do Polski, gdzie pracował jako nauczyciel w gim-
nazjach w Lublinie, Warszawie i Toruniu. W 1925 Ingarden przeniósł się do Lwowa 
i zaczął wykładać na Uniwersytecie Lwowskim, ale dopiero lata starań i rekomendacja 
Husserla sprawiły, że w 1933 roku otrzymał tam upragnioną nominację na profesora 
nadzwyczajnego i od tego momentu mógł już poświęcić się wyłącznie akademickiej 
pracy naukowej. Na swoich seminariach Ingarden zajmował się przede wszystkim 
zagadnieniami estetycznymi, ale wiele uwagi poświęcał również ontologii i teorii 

                                                                   
4 Ferenc M., Roman Ingarden. Biogram, http://www.roman-ingarden.phils.uj.edu.pl/roman_ingarden.php 
(dostęp: 29.09.2019 r.). 
5 Duraj-Nowakowa K., dz. cyt., s. 12. 
6 W Getyndze Ingarden studiował do roku 1916 (gdzie poznał też wielu uczniów i uczennic Husserla, w tym 

Edith Stein, z którą połączyła go wieloletnia intelektualna przyjaźń), z przerwą pomiędzy październikiem 
1914 a majem 1915, który to okres spędził na studiach w Wiedniu (tam znajdował się wówczas Uniwersytet 

Jana Kazimierza). Pomiędzy 1916 a 1917 rokiem studiował we Fryburgu Bryzgowijskim, gdzie obronił swoją 

pracę doktorską. Za: Ferenc M., dz. cyt. 

http://www.roman-ingarden.phils.uj.edu.pl/roman_ingarden.php


 

Elżbieta  rołowicz 
 

130 

poznania
7
. Rozwijającą się karierę naukową przerwała druga wojna światowa. Roman 

Ingarden spędził ją głównie we Lwowie, biorąc między innymi udział w tajnym nau-
czaniu. Okres okupacji Ingarden przetrwał, pisząc studia z teorii literatury oraz dzieło 
swego życia, „Spór o istnienie świata”, dowodząc niniejszym, że polski duch oporu żył 
także w dziedzinie badań naukowych8

. W czerwcu 1946 roku dostał nominację na pro-
fesora zwyczajnego i objął Katedrę Filozofii na Uniwersytecie Jagiellońskim w Kra-
kowie. W latach 1946-1950 prowadził ożywioną działalność naukowo-dydaktyczną 
i wydawniczą (wydał dwa tomy „Sporu o istnienie świata”, „Szkice o literaturze” 
i wiele artykułów)

9
. Jednak filozofia uprawiana przez Ingardena została uznana przez 

stalinowskie władze za (o ironio!) idealistyczną, burżuazyjną, a przez to zbędną, 
a nawet niebezpieczną10

. W związku z tym w 1950 roku został przez komunistyczne 
władze odsunięty od pracy na uniwersytecie i pozbawiony możliwości publikowania 
prac o charakterze fenomenologicznym. Dopiero okres odwilży dał mu szansę powrotu 
na Uniwersytet Jagielloński (w latach 1956-1957 Katedra Logiki, a od 1957 roku 
Katedra Filozofii). Rozpoczął się czas największej aktywności naukowo-dydaktycznej 
Ingardena: prowadził wykłady w kraju i za granicą

11
, a także wygłaszał odczyty 

w polskich i zagranicznych towarzystwach naukowych. W 1957 roku PWN rozpoczęto 
zakrojoną na szeroką skalę edycję jego „Dzieł Filozoficznych”. W 1958 roku został 
członkiem Polskiej Akademii Nauk. Pięć lat później Roman Ingarden przeszedł na 
emeryturę, ale nadal odbywał liczne podróże naukowe (np. w 1967 roku wykładał 
estetykę i filozofię Husserla w Oslo) i kontynuował intensywną pracę wydawniczą: 
m.in. w 1970 roku ukazał się tom III „Studiów z estetyki”. W tym też roku, 14 czerwca 
Ingarden nagle umiera. Jego dzieło, „Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości”, 
zostaje wydane już pośmiertnie, w 1973 roku. 

Swój ogromny dorobek – szczególnie ceniony w Niemczech i USA – sam twórca 
traktował jako niezamknięty, a wiele problemów, zwłaszcza z dziedziny aksjologii 
i estetyki, Ingarden uważał za nierozstrzygnięte i niedopracowane, dlatego do ostatnich 
lat życia poświęcał im uwagę (m.in. w ramach prac Sekcji Estetyki Polskiego 
Towarzystwa Filozoficznego). 

3. Muzyka i dzieło muzyczne w ujęciu Romana Ingardena 

Naukowe podejście do wczesnoszkolnej edukacji muzycznej wymaga postawienia 
pytań generalnych: kim jest człowiek i kim jest rozwijające się dziecko, a także czym 
jest muzyka i dzieło muzyczne? Odpowiedzi na te pytania można odnaleźć między 
innymi w fenomenologicznej koncepcji Romana Ingardena. Jej prezentację rozpocznę 
od przedstawienia najistotniejszych, z punktu widzenia edukacji muzycznej, poglądów 
filozofa na muzykę. Refleksja dotycząca tego obszaru zagadnień zajmuje w twórczości 

                                                                   
7 W omawianym okresie uczestniczył w kongresach filozoficznych w Pradze (1934) i Paryżu (1937), a także 

II Międzynarodowym Kongresie Estetyki i Nauki o Sztuce w Paryżu (1937). Por. Ogrodnik B., Ingarden, 

Wiedza Powszechna, Warszawa 2000, s. 138. 
8 Majewska Z., Książeczka o Ingardenie. Szkic biograficzny, Wyd. UMCS, Lublin 1995, s. 58, cyt. za: 
Ferenc M., dz. cyt. 
9 W latach 1946-1950 brał udział w konferencjach naukowych w Rzymie – 1946, Brukseli – 1947, Paryżu – 

1947, wygłosił wykład w Amsterdamie – 1948. B. Por. Ogrodnik B., dz. cyt. 
10 M. Ferenc, op. cit. 
11 M.in. w USA (1959-1960), brał udział w kongresach filozoficznych w Wenecji (1956, 1958), Krefeld 

(1956), Royaumont (1957), Paryżu (1959), Atenach (1960), Montpelier (1961), Oksfordzie (1962) i Fryburgu 

(1963). Por. Ogrodnik B., dz. cyt. 
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naukowej Ingardena ważne miejsce. Pojęcia procesu, rzeczy, czy zdarzenia należą do 
centralnych kategorii ontologii autora „Sporu o istnienie świata”, i właśnie w teorii 
muzyki znalazły one należyte i pogłębione wykorzystanie12

. Ingarden założył, że ontolo-
giczną, jak również aksjologiczną i estetyczną kwintesencję muzyki stanowi dzieło. 
Stąd też główną część swoich ustaleń zawarł w rozprawie pt. „Utwór muzyczny i sprawa 
jego tożsamości”

13. Na początku należy zaznaczyć, że koncepcja dzieła muzycznego 
Romana Ingardena w zasadzie ogranicza się do zapisanych w tradycyjnej notacji 
„klasycznych” dzieł muzyki instrumentalnej. Nie obejmuje ona takich muzycznych 
zjawisk, jak utwory wokalne i wokalno-instrumentalne, folklor, muzyka innych kultur, 
muzyka popularna czy muzyka nowoczesna, awangardowa. Ingarden miał świadomość, 
że jego koncepcja modelowana jest na podstawie dzieł muzycznych wielkiej euro-
pejskiej tradycji i że muzyka nowoczesna nie całkiem daje się dopasować do ram jego 
teoretycznego ujęcia. Ten brak, swoisty niedostatek koncepcji Ingardena (wytykany 
zresztą przez Zofię Lissę)

14
 wynika m.in. ze specyfiki nowych zjawisk, które pojawiły 

się w muzyce XX wieku. Roman Ingarden o muzyce nowoczesnej pisał następująco: 
Jesteśmy świadkami przemiany, która w ostatnim dziesięcioleciu doprowadziła do 
dzieł, które są tak nowe w swoim rodzaju, że mogą nas zdezorientować co do istoty 
muzyki. (…) W muzyce najnowszych czasów natrafia się – jak się zdaje – na tak daleko 
idące rozbicie jednolitości budowy dzieła, na tak radykalną dezorganizację czasu 
muzycznego i na tak wielką rozmaitość w samym czysto brzmieniowym materiale, że 
bardzo trudno uchwycić ogólną istotę, wspólną dla „klasycznej” i dla nowej muzyki15. 
Pojęcie istoty dzieła muzycznego Ingarden skrystalizował więc w odniesieniu do 
utworów powstałych w ściśle określonych czasowo i kulturowo ramach. 

Autor, stosując metodę fenomenologiczną, początkowo „oczyścił” przedmiot badań, 
wykazując istotne różnice między dziełem muzycznym a jego zapisem (czy innym 
sposobem utrwalenia), wykonaniem oraz przeżyciem psychicznym twórcy, wyko-
nawcy czy odbiorcy. Dzieło muzyczne i jego istotne własności (jednowarstwowość, 
elementy dźwiękowe i niedźwiękowe) zostało przez Ingardena zinterpretowane jako 
swego rodzaju przedmiot o c z e k u j ą c y  właściwego poznania, dokonującego się 
dzięki szczegółowej analizie 

wszystkich jego możliwych do <wypatrzenia> w oglądzie fenomenologicznym 
części składowych lub <momentów>, swoistych własności, takich jak: party-
tura (ściślej świadomość jej znaczenia), czysto jakościowa indywidualność 
dzieła, porządek dźwięków, swoiste tylko dla muzyki jakości emocjonalne, 
jednostki muzyczne niższego i wyższego rzędu, motywy, frazy, zdania, 
niedźwiękowe momenty dzieła, postępy akordów, rozpiętość trwania itp. 

                                                                   
12 Jusiak J., Muzyka jako twór otwarty. W kwestii tożsamości utworu muzycznego, [w:] „Kwartalnik 

Filozoficzny”, T. 36, z. 2, 2008, s. 185. 
13 Ingarden R., Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości. Cykl: Roman Ingarden: Dzieła filozoficzne (tom 

14), PWM, Kraków 1973. 
14 Zofia Lissa zarzucała Ingardenowi, że sformułował on ogólną teorię dzieła muzycznego, aspirującą do 
miana uniwersalnej, opierając swoje rozważania i implikacje wyłącznie na „klasycznych” dziełach muzyki 

europejskiej utrwalonych za pomocą tradycyjnej notacji muzycznej, a pominął wszelkie zjawiska muzyczne 

innego typu. Por. Lissa Z., Nowe szkice z estetyki muzycznej, Polskie Wydawnictwo Muzyczne, Kraków 

1975, s. 8. 
15 Ingarden R., Twórcze zachowanie autora i współtworzenie przez wirtuoza i słuchacza, [w:] Studia 

z estetyki, t. III, PWN, Warszawa 1970, s. 147; cyt. za Krasińska M., Problem dzieła muzycznego w myśli 

estetycznej Romana Ingardena, [w:] „Filo-Sofija” nr 20, 2013/1, s. 103. 
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Wszystkie te momenty i składniki zostały następnie tak opisane i zinterpreto-
wane, by można było uzasadnić tezę, iż są one osadzone na pewnej absolutnej 
i niezmiennej, zamkniętej na świat realny, strukturze dzieła, która konstytuuje 
jego ontyczną tożsamość16. 

Zgodnie z myślą Ingardena, dzieło muzyczne jako przedmiot czysto intencjonalny 
jest fenomenem zupełnie różnym od dzieł architektów czy malarzy, gdzie oryginał jest 
bezpośrednio dany. Ingarden podkreślał różnicę między utworem muzycznym jako 
przedmiotem intencjonalnym a jego konkretyzacją estetyczną (wykonaniem) oraz 
emocjonalnym zaangażowaniem słuchacza. Tak więc „ideał” dzieła muzycznego może 
tylko pośrednio przejawiać się w akcie kreacji, czy poszczególnych interpretacjach 
wykonawcy albo słuchacza. To rzecz niezwykle ważna dla wczesnej edukacji mu-
zycznej: w publikacji „Utwór muzyczny i sprawa jego tożsamości” Roman Ingarden 
przypomina, że dzieło muzyczne zanotowane jest w partyturze przez swego twórcę je-
dynie jako pewien schemat graficzny, a jego „ujednoznacznienie” dokonuje się dopiero 
w kolejnych wykonaniach, a także w procesie słuchania. Słuchacz może bowiem 
wypełnić konkretny utwór muzyczny – dzięki aktywności wyobraźni dźwiękowej – 
własnymi spostrzeżeniami, a ilość i jakość tych spostrzeżeń uzależniona jest w dużej 
mierze od kompetencji muzycznych odbiorcy. Tak więc proces słuchania muzyki jest – 
podobnie jak proces jej komponowania czy wykonywania – aktem jej kreacji, jest 
aktem twórczym. To właśnie dzięki twórczej aktywności, poprzez swoje doświad-
czenie, przeżycie, dziecko potwierdza i ukonkretnia istnienie muzycznej kompozycji. 
Aby można było ją zrozumieć i docenić, muzyka musi być właściwie doświadczana. 
Walka z pasywnym i bezrefleksyjnym kontaktem ucznia – w jakimkolwiek charak-
terze – z dziełem muzycznym, jest walką o jego „być albo nie być”, a wykształcenie 
umiejętności twórczej aktywności w sytuacji kontaktu z wartościową muzyką, to jedno 
z najpilniejszych – i zarazem trudniejszych – zadań muzycznej edukacji, już na wcze-
snym jej etapie. Zgodnie z myślą Ingardena, w sytuacji kontaktu z dziełem muzycznym, 
dziecko w swojej wyobraźni tworzy tylko jemu dostępny przedmiot estetyczny oraz – 
co istotne dla praktyki wczesnoszkolnej edukacji muzycznej i – co Ingarden wyraźnie 
zaznacza – przeżycie estetyczne jest procesem intelektualno-emocjonalnym, którego 
nie da się doświadczyć bez całkowitego zaangażowania się w ten proces

17
. 

Komponowanie, słuchanie czy wykonywanie dzieła muzycznego stanowią – jak 
przypomina Ingarden – proces indywidualnego i społecznego rozwoju. Jest to proces 
zmiany dzięki wiedzy oraz dojrzewania przez budowanie wyobrażonej wspólnoty, wykra-
czania ku Innemu, a także wyjaśniania samego siebie i przedstawiania się, ale przede 
wszystkim wsłuchiwania się w świat dookoła18

. Podsumowując, fenomenologiczna 
estetyka Romana Ingardena ukazuje jedną z ciekawszych dróg rozumienia muzyki – 
szczególnie mam tu na myśli ingardenowskie rozumienie doświadczenia estetycznego 
jako s t o p n i o w e g o rozwoju oraz pojęcie s p ot k a n i a jako kluczowe dla jego 
estetyki muzycznej. Ale estetyka, także estetyka muzyczna, łączy się u Ingardena także 
z nauką o wartościach oraz z etycznym namysłem nad człowieczeństwem

19
. 

                                                                   
16 Jusiak J., dz. cyt., s. 187. 
17 Ingarden R., Przeżycie, dzieło, wartość, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1966. 
18 Szyszkowska M.A., Muzyka jako proces i rozwój wewnętrzny w fenomenologicznych koncepcjach muzyki: 
Berleant, Dufrenne, Ingarden i Merleau-Ponty, http://meakultura.pl/publikacje/muzyka-jako-proces-i-rozwoj-

wewnetrzny-w-fenomenologicznych-koncepcjach-muzyki-berleant-dufrenne-ingarden-i-merleau-ponty-1790. 
19 Rogowska-Stangret M., Roman Witold Ingarden, https://culture.pl/pl/tworca/roman-witold-ingarden. 

http://meakultura.pl/publikacje/muzyka-jako-proces-i-rozwoj-wewnetrzny-w-fenomenologicznych-koncepcjach-muzyki-berleant-dufrenne-ingarden-i-merleau-ponty-1790
http://meakultura.pl/publikacje/muzyka-jako-proces-i-rozwoj-wewnetrzny-w-fenomenologicznych-koncepcjach-muzyki-berleant-dufrenne-ingarden-i-merleau-ponty-1790
http://meakultura.pl/publikacje/muzyka-jako-proces-i-rozwoj-wewnetrzny-w-fenomenologicznych-koncepcjach-muzyki-berleant-dufrenne-ingarden-i-merleau-ponty-1790
https://culture.pl/pl/tworca/roman-witold-ingarden
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4. Ingardenowska koncepcja człowieka – reperkusje dla wczesnoszkolnej 
edukacji muzycznej 

W ujęciu Ingardena człowiek to ktoś, kto bezustannie podejmuje wysiłki przekra-
czania granic zwierzęcości (...) i wyrastania ponad nią człowieczeństwem i rolą czło-
wieka jako t w ó r c y w a r t o ś c i. Bez tej misji i bez tego wysiłku wyrastania ponad 
samego siebie człowiek zapada z powrotem i bez ratunku w swoją czystą zwierzęcość, 
która stanowi jego śmierć20

. Tak więc ingardenowska koncepcja człowieka sens jego 
życia upatruje w działalności twórczej, ta zaś działalność stymuluje jego aktywność. 
Roman Ingarden uważał, że istotą czy naturą człowieka jest wytwarzanie obiektów 
prawdziwie ludzkich – Dobra i Piękna. Sensem życia, działania – także dziecka – staje 
się zatem działalność i ekspresja twórcza oraz wykorzystanie efektów tej działalności, 
prowadzące do rozumienia wartości i sensu własnej egzystencji. 

Twórczy charakter ludzkiej aktywności polega na nieustannym „wychodzeniu poza 
dostarczone informacje”, czyli mówiąc językiem R. Ingardena na stałym przekraczaniu 
„granic zwierzęcości”, wynikającej z naszego „biologicznego podłoża”. Aktywność 
człowieka według Ingardena wyraża się w trzech formach: poznawaniu tego, co praw-
dziwe, czynieniu dobra i kształtowaniu piękna. Wartości te (prawda, dobro i piękno), 
będące efektem aktywności człowieka, mają charakter intencjonalny, tzn. mają wartość 
ze względu na twórcę i wytwarzane są po to, by człowiek czuł się szczęśliwy, gdy może 
być świadom obecności wartości stworzonych przez siebie lub przez swoich bliskich21

. 
W szkolnej sytuacji kontaktu dziecka z muzyką niejeden raz jesteśmy świadkami 
sytuacji, w których dzieło ucznia (różnie pojmowane) jest przedmiotem niezwykłej 
radości ucznia i jego kolegów, źródłem poczucia sukcesu i odczuwania wartości 
własnej osoby. W takich sytuacjach właśnie Dobro i Piękno jako wartości wkraczają 
do klas...22

. 
Już to skrótowe i pobieżne przedstawienie ingardenowskiej koncepcji człowieka 

wystarcza, aby dostrzec możliwość, a nawet potrzebę jej zastosowania na gruncie nauk 
o edukacji, w tym także w obszarze wczesnoszkolnej edukacji muzycznej, jako ważne 
dla myślenia pedagogicznego. Autorem stworzonej u schyłku XX wieku koncepcji 
pedagogiki wczesnoszkolnej, dla której podstawę stanowi właśnie fenomenologiczna 
koncepcja człowieka Romana Ingardena jest Ryszard Więckowski. W swojej publikacji 
„Pedagogika wczesnoszkolna” z 1995 roku wykazuje on, że preferowana w edukacji 
dzieci w młodszym wieku szkolnym strategia percepcyjno-innowacyjna

23
, reprezen-

tująca założenia pedagogiki humanistycznej i konstruktywistycznej, funkcjonuje 
w oparciu o fenomenologiczny sposób myślenia i podaje następujące przesłanki o tym 
świadczące: 

 po pierwsze – w aktywności uczniów występuje zjawisko <wychodzenia poza 
dostarczone informacje>; 

 po drugie – symptomatyczną cechą działalności uczniów uczestniczących 
w procesie edukacyjnym jest aktywność twórcza; 

                                                                   
20 Ingarden R., Książeczka o człowieku, Wydawnictwo Literackie, Warszawa 1987, s. 25. 
21 Ingarden R., Książeczka o człowieku, dz. cyt., s. 24. 
22 Dziamska D., Fenomenologiczna koncepcja człowieka. Rozważania nad celem edukacji wczesnoszkolnej, 

[w:] „Życie szkoły. Edukacja wczesnoszkolna”, nr 6/2019, s. 14. 
23 Dziecko w tej strategii przyjmuje, przekształca i tworzy informacje nowe. Konstruuje wiedzę 
indywidualnie, rozbudowując swoje struktury poznawcze. Nauczyciel w tej strategii jest odpowiedzialny za 

organizację procesu uczenia się dziecka, czyli odpowiedniego środowiska uczenia się, a nie za przekazywanie 

wiedzy. 
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 po trzecie – efektem aktywności uczniów mają być w założeniu obiekty nowe, 
mające intencjonalną wartość dla podmiotu uczenia; 

 po czwarte – określony sposób aktywności uczniów jest uwarunkowany przez 
odpowiednio zhierarchizowany system wartości, nabywany zarówno w bez-
pośrednich kontaktach z rzeczywistością społeczno-przyrodniczą, jak i w kon-
taktach z obiektami wytworzonymi w procesie edukacyjnym

24
. 

Określony w aktualnej „Podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 
podstawowej” z 2017 roku główny cel edukacji: dbałość o integralny rozwój biolo-
giczny, poznawczy, emocjonalny, społeczny i moralny ucznia25

 zakłada wsparcie cało-
ściowego rozwoju dziecka. Wsparcie to jest realizowane w procesach wychowania, 
nauczania – uczenia się i opieki, co umożliwia dziecku odkrywanie własnego poten-
cjału, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do pozna-
wania i nabywania wartości. Cel ten nawiązuje więc bezpośrednio do fenomenolo-
gicznej koncepcji człowieka Romana Ingardena

26
. Ryszard Więckowski, czerpiąc 

z ingardenowskiej filozofii, odnosi świadomą aktywność człowieka już bezpośrednio 
do dziecka, co ujmuje następująco: Dziecko (…) pokazuje swoją istotę (naturę) poprzez 
wytwarzanie obiektów wyrażających atrybuty człowieka, takie jak dobro, piękno. 
Aktywność dziecka urzeczywistnia się poprzez poznawanie tego, co prawdziwe, 
czynienie tego, co dobre, i kształtowanie tego, co piękne. W ten sposób dziecko nasta-
wione w swej aktywności na wytwarzanie dzieł użytecznych wyraża swą oryginalność, 
indywidualność jako twórca kultury, twórca historii samego siebie27

. W swojej 
poznawczej teorii rozwijającego się dziecka, stanowiącej podstawę autorskiej kon-
cepcji wczesnej edukacji Więckowski wyraża też przekonanie, że to właśnie wielo-
kierunkowa aktywność dziecka, której istotą jest wychodzenie poza dostarczone 
informacje, powinna zapewnić mu jego wszechstronny rozwój. 

Przenosząc powyższe ustalenia koncepcji człowieka i muzyki R. Ingardena i jej 
pedagogicznych adaptacji na grunt muzycznej edukacji wczesnoszkolnej zauważyć 
można, jak wiele z nich odnajdziemy we współcześnie pojawiających się refleksjach 
czy formułowanych postulatach jej dotyczących. Kwestie stymulowania muzycznej 
aktywności dziecka, rozwijania jego wrażliwości, wyobraźni i twórczych umiejętności, 
czy kształtowanie świata wartości w kontaktach z muzyką pojawiły się z wielką mocą 
w sformułowanych około dekadę temu „Standardach edukacji muzycznej”

28
 i pozo-

stają głównymi założeniami, obecnymi w aktualnej podstawie programowej, w części 
dotyczącej kształcenia muzycznego w początkowych klasach szkoły podstawowej. Ich 
pieczołowita realizacja staje się coraz pilniejszym zadaniem nauczycieli-wychowawców 
wobec wyraziście rysującego się w ostatnich latach problemu kultury współczesnej, 
którym jest coraz rzadziej doświadczane przez dzieci i młodzież prawdziwie głębokie, 
a także świadome przeżycie estetyczne i emocjonalne muzyki. 

  

                                                                   
24 Więckowski R., Pedagogika wczesnoszkolna, WSiP, Warszawa 1995, s. 65. 
25 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 roku w sprawie podstawy 
programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły 

podstawowej... (Dz.U. z dnia 24 lutego 2017 r.). Załącznik nr 2 Podstawa programowa kształcenia ogólnego 

dla szkoły podstawowej, s. 1. 
26 Zwraca na to uwagę także Dorota Dziamska, dz. cyt., s.12-16. 
27 Więckowski R., Pedagogika…, dz. cyt. 
28 Białkowski A., Sacher W.A. (red.), Standardy edukacji muzycznej, Fundacja „Muzyka jest dla wszystkich”, 

Warszawa 2010. 
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5. Uwagi końcowe 

Pomimo upływu kilkudziesięciu lat od powstania najważniejszych prac Romana 

Ingardena z zakresu estetyki, mogą one nadal stanowić asumpt do pogłębiania refleksji 

związanych (między innymi) z muzyczną edukacją. Związki między fenomenolo-

gicznym myśleniem Romana Ingardena i stylem myślenia naukowego pedagogów-

muzyków okazują się – w świetle przytoczonych powyżej refleksji – bardzo ścisłe. 

Relacje te wydają się tyleż ważne dla teorii wczesnej edukacji muzycznej i dla metodo-

logii poznania pedagogicznego, co i dla praktyki muzycznych działań edukacyjnych. 

Warto więc sięgać do ingardenowskich koncepcji, zdają się one bowiem stanowić 

rezerwy o istotnym znaczeniu dla pedagogiki muzyki. 
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Roman Ingarden i jego koncepcja człowieka i muzyki w kontekście 

wczesnoszkolnej edukacji muzycznej 

Streszczenie 
Roman Ingarden (1893-1970), znakomity polski fenomenolog, ontolog i estetyk, dzięki któremu fenome-

nologia zyskała stałe miejsce na polskich uczelniach, był człowiekiem o niezwykle szerokich zaintereso-

waniach i możliwościach, także utalentowanym muzycznie (w 1909 roku ukończył klasę skrzypiec 

w Konserwatorium Polskiego Towarzystwa Muzycznego we Lwowie). Celem niniejszego tekstu jest 
przypomnienie najważniejszych elementów fenomenologicznej koncepcji człowieka i muzyki Romana 

Ingardena w aspekcie potrzeb i celów wczesnoszkolnej edukacji muzycznej. Punktem wyjścia rozważań 

jest ukazanie istotnych – w kontekście podjętego tematu – faktów biograficznych i osiągnięć naukowych 

najwybitniejszego polskiego filozofa XX wieku, zwłaszcza rozważań dotyczących wzajemnych relacji 
pomiędzy dziełem artystycznym a odbiorcą, dla których kluczem według Ingardena są tkwiące w dziele 

wartości artystyczne i estetyczne, oddziałujące na odbiorcę i wywołujące specyficzny rodzaj przeżycia, 

właściwego dla doświadczenia dzieła sztuki. Drugim istotnym elementem tekstu jest analiza stworzonej 

u schyłku XX wieku koncepcji pedagogiki wczesnoszkolnej Ryszarda Więckowskiego, dla której podstawę 
stanowi właśnie fenomenologiczna koncepcja człowieka Romana Ingardena oraz wynikające z niej impli-

kacje dla edukacji muzycznej prowadzonej na tym etapie, wśród których podkreśla się znaczenie stymulo-

wania aktywności własnej i rozwijania umiejętności twórczych dziecka. 

Słowa kluczowe: Ingarden, fenomenologia, edukacja muzyczna, edukacja wczesnoszkolna 
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Iwona A. Siedlaczek
1
 

Muzyka jako etyka? Andrzeja Nowickiego (1919-2011) 

etyczność muzyki i muzyczność etyki jako pole wyjścia 

do namysłu nad rolą muzyki we współtworzeniu 

osobowości „prawdziwego człowieka” 

1. Muzyka w systemie Andrzeja Nowickiego 

Filozof Andrzej Nowicki powtarzał, że człowiek b e z muzyki nie jest w pełni czło-

wiekiem. Kompozytor Krzysztof Meyer pisał: Ludzi, którzy bez muzyki n a p r a w d ę 

nie mogą żyć, jest bardzo niewielu. Większość musimy przekonać do jej niezbędności2. 

Mieszkający w Lublinie kompozytor Andrzej Nikodemowicz zapytany co sądzi 

o takim poglądzie, absolutnie go nie podzielał, uważając, że człowiek, jeśli jest nie-

muzykalny (a to chyba równał z brakiem potrzeby muzyki), może się bez muzyki obyć 

i rozwinąć w pełni wartościowego człowieka. Opinia Nowickiego wydaje się na tym 

tle ekstremistyczna, ma jednak ugruntowanie w systemie filozofa, który za najwyższą 

wartość uważał Kulturę Wysoką i Głęboką. W jego systemie realna obecność czło-

wieka w dziele (ergantropia), obecność energetyczna, czyli posiadająca moc przycią-

gania innych ludzi, jest nierozerwalnie związana z możliwością spotkania (inkontrolo-

gia) z twórcą, obecnym w dziele najlepszymi cząstkami własnej osobowości. Two-

rzenie dzieł kultury jest w systemie Nowickiego najwyższą wartością, dającą jedyną 

realną, według konsekwentnie ateistycznego światopoglądu filozofa, możliwość 

unieśmiertelniania się człowieka
3
. Tworzenie dzieł kultury stanowi dla Nowickiego 

wartość równorzędną, a czasem wyższą od czynu bohaterskiego
4
, co sytuuje jego etykę 

w pozycji niezależnej od większości proponowanych koncepcji. Etyka była dla 

Nowickiego przede wszystkim „formą aktywności intelektualnej”
5
. 

W tym kontekście muzyka w systemie Nowickiego, prócz filozofii, stanowi najważ-

niejszą składową osobowości „prawdziwego człowieka”, osobowości traktowanej jako 

świadomy akt autokreacyjny. Badaniem pola spotkań muzyki i etyki Nowicki zajął się 

w artykule „O etycznym pojmowaniu muzyki i o muzycznym pojmowaniu etyki”
6
, 

w którym, opierając się o intuicje starożytnych filozofów i teoretyków muzyki (Pita-

gorasa, Damona, Platona, epikurejczyka Filodema i in.), badał wpływ wzajemny etyki 

i muzyki pod kątem możliwości wykorzystania muzyki jako elementu budującego 

osobowość „prawdziwego człowieka”, czyli człowieka o etyce nakierowanej na wysoko 

wartościowe działanie w obszarze kultury.  

                                                                   
1 iasiedlaczek@wp.pl, Szkoła Muzyczna I i II st. im. Tadeusza Szeligowskiego w Lublinie. 
2 Meyer K., O potrzebie profesjonalizmu, „De Musica” vol. IV-V, 2009, s. 16. 
3 Zob. Nowicki A., Ateistyczna perspektywa nieśmiertelności, „Euhemer”, 1-2, 1967, s. 45-51. 
4 Tenże, Co to są bohaterskie czyny i czy zawsze należy je spełniać? (Streszczenie pracy doktorskiej), 

„Przegląd Filozoficzny”, 1-3, 1948, s. 120-130.  
5 Środa M., Etyka dla myślących, Czarna Owca, Warszawa 2020, s. 12. 
6 Nowicki A., O etycznym pojmowaniu muzyki i muzycznym pojmowaniu etyki, „XXIV Bydgoski Festiwal 

Muzyczny”, Bydgoszcz 2-22 września 1986, s. 75-88. 

mailto:iasiedlaczek@wp.pl
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Przypomnienie spotkania muzyki i etyki w filozofii kultury Nowickiego ma za cel 

skonfrontowanie jego niezależnego, konsekwentnie świeckiego, ateistycznego myślenia 

o etyce i muzyce z wybranymi myślami kompozytorów, muzykologów i pedagogów
7
, 

których również interesował ten problem. Artykuł odnosi się tylko do niektórych wypo-

wiedzi
8
. Tekst Nowickiego pozostaje nieznany, a stanowi interesującą, może bardziej 

dziś niż wcześniej, próbę argumentacji wagi, doniosłości i konieczności obecności 

muzyki w świecie człowieka, zewnętrznym i zwłaszcza wewnętrznym (osobowość, 

rozwój, autokreacja). Namysł nad tym tekstem i fragmentami innych, które swoim 

kontekstem mogą wzbogacić jego rozumienie, jest istotny nie tylko dla filozofii, 

muzyki, ale i pedagogiki, w szczególności dla pedagogiki muzycznej, dotyczy bowiem 

tak ważnej sprawy jak planowanie działań ukierunkowanych na umożliwianie i wspie-

ranie wejścia w krąg kultury wysokiej każdego człowieka, który zechce podjąć się 

„trudu tworzenia samego siebie”
9
. Także działań indywidualnych tej grupy ludzi, dla 

której kultura wysoka nie jest „dekoracją życia”, lokatą kapitału czy miłym spędze-

niem czasu, a przeciwnie – jest sprawą poważną, celem, treścią życia i nadaje mu 

jakość i sens. Problem etycznej strony muzyki wysokiej (wyłącznie o taką tu chodzi) 

jest niszowy i prawdopodobnie takim pozostanie, co wcale nie oznacza, że wydoby-

wanie go stamtąd jest zbyteczne.  

2. Filozoficzne fundamenty rozważań Nowickiego 

Rozważania o muzyce i etyce Nowicki oparł o trzy filozoficzne fundamenty:  

 aksjologiczny: dobra muzyka jest jedną z tych wartości, które nadają życiu godność 

i sens. Tu ważne uzupełnienie: Nowicki opowiadał się za aksjologią policentryczną, 

odrzucając monocentryczne stawianie jednej wartości na szczycie. Uznając, że 

istnieją wartości wyższe i niższe, wprowadzał pojęcie „piętra wartości 

równorzędnych”. 

 antropologiczny: struktura osobowości ludzkiej jest podobna do dzieła muzycznego, 

bo tak jak kompozycja składa się z motywów, fraz i pauz, składa się z różno-

rodnych cząstek. Człowiek może „komponować” siebie, świadomie dodając cząstki 

filozoficzne, muzyczne i inne.  

 ontologiczny: możemy wypełniać teraźniejszość przeszłością wskrzeszając to, co 

minęło i przyszłością, projektując i tworząc to, czego jeszcze nie ma i czego dotąd 

nigdy jeszcze nie było
10

. Uzupełnienie: to wymiar ergantropijny dzieł umożliwia ich 

                                                                   
7 Nowicki był przekonany, że wielcy twórcy, kompozytorzy, rzeźbiarze, architekci, malarze (…) swoją 

praktyczną działalnością dają najbardziej wymowny wyraz uznawanej przez siebie hierarchii wartości, 

nazywał to „treścią filozoficzną czynów” (Człowiek w świecie dzieł, PWN, Warszawa 1974, s. 65-66). 

Twierdzi, że oprócz myśli filozoficznej wyrażonej explicite w tekstach drukowanych i wygłaszanych istnieje 
treść filozoficzna tkwiąca implicite w postępowaniu ludzkim. I co więcej, taki sposób istnienia owych treści 

posiada prawdopodobnie znacznie większą doniosłość historyczną od traktatów filozoficznych, w których te 

same treści zostały wyeksplikowane (tamże). Etyka spełnia się w działaniu. Dotyczy to w może jeszcze 

większym stopniu pedagogiki i jej metod. Zwłaszcza tej znaczącej – jak Janusza Korczaka czy cytowanego 
dalej Shinichi Suzuki. 
8 Zob. Koszewska A., Muzyka i etyka. Przegląd wybranych publikacji i stanowisk, Miscellanea 

Anthropologica et Sociologica 16, 2015, s. 13-38, artykuł stanowi streszczenie  

pracy doktorskiej „Etyczna wartość muzyki w refleksji i twórczości kompozytorów XX wieku”. 
9 Sformułowanie Marii Dudzikowej – uczennicy Nowickiego, zob. O trudnej sztuce tworzenia samego siebie, 

Nasza Księgarnia, Warszawa 1985. 
10 Nowicki A., O etyczności, dz. cyt., s. 82. 
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trwanie w kulturze, co Nowicki czynił podstawą możliwości spotkań (inkontro-

logia) z dziełami oddalonymi od siebie nawet setki lat.  

Uznanie muzyki za wartość co najmniej równorzędną z innymi, a nawet je z powo-

dzeniem zastępującą Nowicki jako religioznawca badał w pojęciu „Religia Muzyki”. 

Nie uważał za najwyższą wartość „muzyki w ogóle”
11

, stawiając muzyce, jak i całej 

kulturze tzw. poprzeczkę aksjologiczną. Twierdził, że muzyka i moralność są „przed-

miotami do”, należą do obszaru działań i ich skutków, dlatego można i należy oceniać 

je przez pryzmat etyczny
12

.  

3. Obszary etyczności muzyki  

Wykorzystując pomysł Nowickiego porządkowania relacji muzyki i etyki według 

znaczeń greckiego pojęcia ethos, możemy uchwycić to, co składa się na praxis muzyki. 

Etyka nie ma możliwości innego zaistnienia niż w praktyce. Osiem ethosów tworzy tu 

więc swoistą mapę obecności muzyki w świecie zewnętrznym i wewnętrznym 

człowieka.                                                       

3.1. Miejsce, siedziba, przestrzeń, ojczyzna  

Ten ethos współtworzą architektura i przedmioty. Nowicki wskazuje najmniejszą 

przestrzeń muzyczną, jaką jest mieszkanie – miejsce, siedziba, w której mogą znaj-

dować się instrumenty muzyczne, płyty i sprzęt do słuchania muzyki, portrety kompo-

zytorów, książki o muzyce, aby przejść do przestrzeni społecznych, w których mogą 

się znajdować sale koncertowe, filharmonie, opery, szkoły i ogniska muzyczne, towa-

rzystwa muzyczne, sklepy z instrumentami, nutami, akcesoriami muzycznymi. Nie ma 

dla nas wątpliwości, że przestrzenie wypełnione tymi przedmiotami i obiektami tworzą 

muzyczność przestrzeni w stopniu najoczywistszym i oddziałują na jej uczestników. 

Budowle stanowią miejsca wspólnotowe, w których wytwarza się muzyczna przestrzeń 

sakralna, jednocząca słuchaczy. 

Odczucie sakralności przestrzeni, w której odbywają się koncerty jest właściwe dla 

większości jej uczestników. Określenie „świątynia muzyki” weszło do słownika potocz-

nego
13

. Czynniki, jakie mogą o tym decydować wymienił Karol Berger: wywoływanie 

koncentracji uwagi, integracja psychiki słuchacza, pobudzenie sił twórczych, w ten 

sposób sztuka – również w muzyce – wchodzi w konteksty e g z y s t e n c j i i p r a k t y- 

k i s p o ł e c z n e j jako realny, aktywizujący czynnik. Przestaje więc być śmieszną 

sprawą „wolnego czasu”, to znaczy zabijania czasu; przestaje być luksusem lub 

nieszkodliwą zabawą14
. Chyba że jako przemysł kulturowy [który-IAS] jest zamierzoną 

odgórną integracją jego odbiorców15
. 

Wątpliwości co do roli takiej wspólnoty miała Maria Gołaszewska, która pisała, że 

z wątłej nici wspólnoty estetycznej nie wynika pojednanie ani wzajemne zrozumienie, 

                                                                   
11 Tenże, Religia Muzyki i kult kompozytorów, „Euhemer”, 3, 1985, s. 103. 
12 Tenże, O etyczności, dz. cyt., s. 75. 
13 Zob. Cymer A., NOSPR – perła architektury i świątynia muzyki, 

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,21323682,146946,NOSPR---perla-architektury-i-swiatynia-

muzyki.html [dostęp 5.07.2021].  
14 Berger R., Zasada twórczości. Wybór pism z lat 1984-2005, Wyd. Akademii Muzycznej, Katowice 2005, 
s. 72. 
15 Jak zauważył Adorno Th. W., Sztuka i sztuki. Wybór esejów, tłum. Krzemień-Ojak K., PIW, Warszawa 

1990, s. 13. 

http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,21323682,146946,NOSPR---perla-architektury-i-swiatynia-muzyki.html
http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,21323682,146946,NOSPR---perla-architektury-i-swiatynia-muzyki.html
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ani trwalsza refleksja nad tym, że zabiegi życia codziennego są w gruncie rzeczy 

nieważne wobec spraw ostatecznych, które pozwala nam odczuć muzyka16
. Nić wspól-

noty wcale nie musi być tak wątła, bo ludzie w przerwach i po koncertach (zresztą nie 

tylko po nich, ale wszystkich dobrych wydarzeniach kulturalnych) znacznie częściej 

niż w innych okolicznościach ze sobą rozmawiają, znajdując w muzyce wspólną 

płaszczyznę do dyskusji. To było i jest dziś może jeszcze bardziej cenne. Także wybór 

przykładu muzyki jako wskazującej na „sprawy ostateczne”, którymi zwykle zajmuje 

się religia, niechcący potwierdza, że możliwości muzyki w tworzeniu przestrzeni 

sakralnej są może większe niż innych sztuk, a z pewnością dostrzegalne.  

Rolę spoiwa w przestrzeni muzycznej pełni z powodzeniem kult kompozytorów 

narodowych – w Polsce podstawa wartości muzyki. Nowicki aprobuje go tylko wtedy, 

gdy wykonuje i propaguje się dzieła dla nich samych, a nie jako uświetnianie uroczy-

stości państwowych i innych. Jednoczenie się narodu wokół muzycznej spuścizny jest 

rzeczą piękną i potrzebną. Jednak jak pisał Karol Szymanowski nie powinniśmy tracić 

organicznych związków z ogólnoludzką kulturą, na tym bowiem tylko poziomie może 

wzróść istotna, wielka sztuka, a więc i muzyka narodowa17
.  

Uzupełniające przestrzeń, ale i samoistne przedmioty muzyczne należą z pewnością 

do przedmiotów bardziej etycznych, zwłaszcza w zestawieniu ze służącymi zabijaniu, 

niszczeniu. Niektóre z nich, jak skrzypce Stradivariego, są także bezcennymi dziełami 

sztuki.  

Są narzędziami, które doskonale poddają się operacjom człowieka. Jeśli istnieje 

zgodność między właściwościami przedmiotu a operacjami człowieka18
, to przedmioty 

muzyczne posiadają ją w bardzo wysokim stopniu.  

3.2. Zachowanie się, sposób bycia  

Nowicki uważał, że może i powinien istnieć muzyczny styl życia, czyli taki, 

któremu odpowiada dobra i znakomita muzyka, zajmując w życiu człowieka miejsce 

znaczące. W szerszym, społecznym kontekście postulat jest nadal ideą do realizacji dla 

„wychowania muzycznego”, którego rola w rzeczywistości Polski była i jest margi-

nalna. Już w 1879 roku kompozytor Zygmunt Noskowski (1846-1909) napisał cykl 

artykułów „Drogowskazy”, tytułem sugerując przyjęcie kontekstu etycznego. Postulował 

konieczność odróżnienia dwóch pojęć: muzykalności i muzykowania. O ile pierwsza 

oznacza pojęcie o sztuce, jako o niezbędnym środku wychowawczym, o tyle drugie 

stanowi chwilową lub powierzchowną, a często bezcelową rozrywkę19
. Niekoniecznie 

się z autorem zgadzam odnośnie kwestii muzykowania, co zostanie omówione w innym 

punkcie, ale projektowanie przez Noskowskiego wychowania muzyką jest aktualne. 

Autor słusznie mówi o „korzyściach pedagogicznych” spotkań z muzyką, po których 

społeczeństwo nasze zacznie dochodzić do poczucia, iż muzyka nie tylko chwilową 

rozrywkę, ale potrzebę naszego życia stanowi i jako sztuka zakwitnie u nas tak, jak 

kwitnie w ościennych krajach. Tym sposobem będziemy mieli publiczność, umiejącą 

                                                                   
16 Gołaszewska M., Sacrum i profanum sztuki, s. 19-20, [w:] Gołaszewska M. (red.), Ethos sztuki. Materiały 

z Ogólnopolskiej Sesji Estetycznej Mogilany, maj 1983, PWN, Warszawa-Kraków 1985.  
17 Szymanowski K., Z pism, PWM, Kraków 1958, s. 50. 
18 Por. Piaget J., Studia z psychologii dziecka, tłum. Kołakowska T., PWN, Warszawa 1966, s. 36.  
19 Noskowski Z., Drogowskazy, „Echo Muzyczne”, 12, 1879, s. 3. 
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słuchać i słuchającą chętnie koncertów poważnych, a wystawienie oratorium nie 

będzie dla nas problematem nierozwiązanym, jak to dotąd po części ma miejsce20
. 

Po czterdziestu latach, w roku 1930 Karol Szymanowski (1882-1937) broszurą 

„Wychowawcza rola kultury muzycznej w społeczeństwie” wraca do tematu. Stwierdza, 

że muzyka to potężna broń w walce z ciemnotą i barbarzyństwem mas, to istotny pokarm 

duchowy, zawierający największą bodaj ilość odżywczych witamin i najłatwiej przy 

tym przenikających w najgłębsze warstwy ludności21
. Zauważając, iż w życiu dzisiej-

szych społeczeństw muzyka stanowi olbrzymią, stale działającą siłę; jest czymś zgoła 

niezbędnym”, przestrzega przed „filantropijnym oszustwem”, za które uznaje „obda-

rowywanie mas jakimś nikomu niepotrzebnym surogatem, wmawianie w nie, że to są 

istotne wartości, pod pozorem, że ta pół sztuka jest zrozumiała i dostępna (…), a istotne 

wartości to święte tabu, wieczysta własność pewnych społecznych kulturalnych klas 

mających jedyne niezaprzeczone do nich prawo, polegające na ich rozumieniu22
. 

Pomijając bezlitosne określenia tzw. mas, kompozytor trafnie spostrzega, że muzyka 

wysoka ze swoim etycznym przesłaniem jest zawłaszczona przez elitarną grupę, dla 

reszty zaś – niedostępna. Przykro stwierdzić, że najnowsze gruntowne sprawozdania 

potwierdzają, że muzyka wysoka jest w społeczeństwie, mimo znacznej demokra-

tyzacji, słabo obecna
23

.  

Zdecydowaną większość ludzi satysfakcjonuje bowiem raczej hałas muzyczny 

w postaci wszechobecnej tapety dźwiękowej, która jest zmorą naszych czasów. Już 

w 1969 roku na XIII Sesji Nadzwyczajnej Rady Muzycznej UNESCO w Paryżu na 

wniosek Witolda Lutosławskiego (1913-1994) przyjęto uchwałę o potrzebie zwalcza-

nia background music, co kompozytor uzasadniał: Jeśli się wsącza przez kilkanaście 

godzin dziennie w ucho współczesnego człowieka ten zorganizowany szmer, następuje 

znieczulenie na bodźce o charakterze artystycznym. (…) Chodzi tu o zjawisko, mające 

zdecydowanie negatywny wpływ na przyszłe losy kultury muzycznej (…) pewien 

szczególny rodzaj zatrucia środowiska, w którym przyszło na żyć (…). Środowisko to 

(…) jest systematycznie zatruwane przez wszechogarniającą quasi-muzykę24
, co 

wartość muzyki zdecydowanie dezawuuje. Cisza, którą świadomie można wypełnić 

pięknym dźwiękiem jest obecnie większym nakazem etycznym niż sześćdziesiąt lat 

temu, zwłaszcza wobec fizycznej i estetycznej głuchoty współczesnych.   

3.3. Zwyczaje, obyczaje, obowiązujące normy moralne, moralność 

Nowicki zauważa tu pozorną i nieautentyczną obecność muzyki, gdy narzucone 

obyczaje i zwyczaje powodują, że dziecko uczy się muzyki, choć nie chce, idzie na 

koncert, choć go to nudzi. Ale są to stwierdzenia, które warto ponownie rozważyć 

i zastanowić się nad przywróceniem wagi takim rytuałom, jak wyjście na koncert, do 

filharmonii czy opery, ponieważ rytualne spotkanie w przestrzeni, którą wciąż jeszcze 

określa się jako sakralną, powoduje społeczne skutki o całkiem dużej mocy. Rytuał 

                                                                   
20 Tamże. 
21 Szymanowski K., Z pism, dz. cyt., s. 193. 
22 Tamże, s. 195. 
23 Por. Białkowski A. (red.), Edukacja muzyczna w Polsce. Diagnozy, debaty, aspiracje. Fundacja „Muzyka 
jest dla wszystkich”, Warszawa 2010 czy znacznie szerzej badawczo zakrojony projekt: Grotkowska J., 

Chłopecki A. (red.) Raport o stanie muzyki polskiej, Instytut Muzyki i Tańca, Warszawa 2011. 
24 Lutosławski W., Postscriptum, Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 1999, s. 123. 
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koncertowy jest praktyką niszową, która określa dość ściśle zwyczaje, obyczaje i normy 

moralne uczestnictwa np. nie ma bijatyk, nikt nikogo nie popycha, nie ma tłumów, 

które gromadzą się przy estradzie itp. Muzyka nie umila konsumpcji, zakupów i nikogo 

nie nastraja do używania wulgarnych słów i gestów.  

Demokratyczną metodę na muzyczną poprawę obyczajów, w oparciu o przemy-

ślenia etyczne związane z wojennymi przeżyciami i japońską etyką pracy wymyślił 

jeden z najwybitniejszych pedagogów XX wieku – Schinichi Suzuki (1898-1998). 

Uważał, że warto uczyć w s z y s t k i e dzieci grać na jakimś instrumencie
 25

, nawet te, 

które to nudzi. Jego metoda nauczania gry tak jak uczy się języka ojczystego, polegała 

przede wszystkim na stwierdzeniu, że nikt ich [dzieci-IAS] nie pyta – chcą czy nie26
. 

Dzieci uczyły się grać razem z matką, wspólnie uczestnicząc w lekcjach z pedagogiem 

i pracując w domu. Drugim znaczącym społecznie czynnikiem tej metody były małe 

instrumenty produkowane w dużych ilościach i przystępnej cenie w rodzinnej fabryce 

instrumentów, należącej do ojca Suzuki. Te dwa czynniki okazały się genialnym połą-

czeniem, które zrewolucjonizowało nauczanie instrumentalne, pokazując jego egalitarne 

możliwości. I to przeczy słowom Noskowskiego, że ważniejsza jest wiedza o muzyce 

niż czynne uprawianie muzyki.  

Z czynnym uprawianiem muzyki łączy się i wiedza o niej. Dostęp do instrumentów 

i wykwalifikowanej kadry to sposób na poprawę obyczajów, bo jak po wieloletniej 

praktyce konkluduje Suzuki dzięki grze na skrzypcach [dziecko-IAS] stanie się szla-

chetnym człowiekiem27
. Obecna w tej myśli idea wychowania przez sztukę w Polsce 

jest reprezentowana w pismach Stefana Szumana, a zwłaszcza Ireny Wojnar, w praktyce 

obecna zaś sporadycznie.  

A zrozumiał ją doskonale i wykorzystał jej potencjał Wenezuelczyk José Antonio 

Abreu Anselmi, który założył Młodzieżową Orkiestrę im. Simóna Bolivara. Stała się 

ona narodowym programem naprawczym, wychowawczym i edukacyjnym dla dzieci 

z najbiedniejszych warstw społecznych.  

Czy możliwa jest jednak całkowita demokratyzacja wysokiej sztuki muzycznej? 

Niektórym wydaje się, że już ją osiągnęliśmy, bo każdy może wybierać czego chce 

słuchać. Jednak najczęściej słucha s i ę tego, czego słucha większość, a trud włożony 

w dotarcie do muzyki wysokiej nie jest społecznie premiowany lub niezwykle rzadko. 

Myślenie, że muzyka wysoka winna stanowić składnik osobowości każdego człowieka 

jest w tym kontekście szlachetną utopią.  

3.4. Naturalne skłonności  

Nowicki podkreśla wagę autentycznych przyczyn obecności muzyki w życiu czło-

wieka, co nazywa za Filipem Kallimachem umiłowaniem muzyki28
. Otóż wątpię, czy 

istnieje taka naturalna skłonność w człowieku, która rozwinęłaby się w środowisku 

pozbawionym muzycznych inklinacji, na co słusznie wskazał Suzuki. Osobowość 

każdej istoty ludzkiej – jej zdolności, sposób myślenia i odczuwania – powstają dzięki 

                                                                   
25 Uczył gry na skrzypcach, ale jego metodą uczy się dziś gry na wszystkich instrumentach. 
26 Suzuki Sh., Karmieni miłością. Podstawy kształcenia talentu, Centrum Rozwoju Uzdolnień Metodą 
Suzuki, Warszawa 2010, s. 28. 
27 Tamże, s. 23. 
28 Nowicki A., O etyczności, dz. cyt., s. 83. 
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pracy i otoczeniu29
. Z pewnością przy dużym zaangażowaniu i współudziale środo-

wiska. Zwłaszcza gdy sprawa dotyczy czegoś tak wyrafinowanego jak muzyka. Wra-

żliwość kulturowa i muzyczna nie biorą się z wnętrza i nie są dziedziczone, lecz 

pojawiają się w sprzyjających warunkach30
. Muzyczne otoczenie to najistotniejszy 

postulat etyczny, bo z niego wywodzą się potem skłonności do muzyki, albo ich brak.  

3.5. Charakter, charakterystyczne cechy osobowości jednostki  

Nowicki proponuje włączenie do moralności cech osobowości ludzkiej, takich jak 

umiłowanie muzyki, malarstwa, poezji, filozofii, jak pasja naukowo-badawcza i wyna-

lazcza, krytycyzm, dążenie do poprawiania, doskonalenia, przekształcania tego, co 

istnieje i projektowaniu rzeczy, których jeszcze nie ma31
. W hierarchii Nowickiego są 

one równie wartościowe jak prawdomówność, odwaga, uczciwość, sprawiedliwość, 

skromność, pracowitość, wspaniałomyślność, które wszyscy ludzie myślący uznają za 

godne podziwu. Eksponowane przez Nowickiego cechy wiążą się z uprawianiem filo-

zofii i muzyki. Dla pedagogiki instrumentalnej jest rzeczą oczywistą, że nie wszyscy 

będą wirtuozami, ale w trakcie nauki nabywają w szczególnym zakresie cech, takich 

jak dokładność, systematyczność, pracowitość, cierpliwość, wytrwałość, które uszla-

chetniają charakter, współkształtując pozytywnie osobowość. Zdanie Suzuki, że dzięki 

grze na skrzypcach [dziecko-IAS] stanie się szlachetnym człowiekiem32
 jest na tyle 

prawdziwe, bo latami stosowania tej metody sprawdzone, że staje się bardzo istotnym 

argumentem za etycznością muzyki.    

Do gry na instrumencie jako głównej możliwości przeżywania całego szeregu 

uczuć, emocji związanych z wykonywaniem33
 dzieł innych niż własne przekonywał 

Lutosławski (był przecież świetnym pianistą, w późnych latach życia także dyry-

gentem). Aktywne uczestnictwo, czyli wykonywanie muzyki, na wyższym poziomie 

związane z jej interpretacją, czasem bardzo głęboką, jest czymś co wzmacnia wew-

nętrznie tego, który w ten sposób z dziełem muzycznym obcuje. Uczenie tej wspaniałej 

umiejętności jest więc w naturalny sposób powiązane ze wzmożeniem aktywności 

emocjonalnej, o aktywności intelektualnej nie wspominając, bo jest ona podstawowym 

warunkiem gry na instrumencie. Współczesne badania neurokognitywistyczne potwier-

dzają sąd dotąd intuicyjny, jak ogromny wpływ ma nauka gry na instrumencie na 

rozwój i funkcjonowanie mózgu
34

. Nie chodzi więc o wirtuozerię ani nawet o profesjo-

nalizm, które dają oczywiście wgląd w najgłębszy sens muzyczny (kiedy następuje 

większa intensywność muzyki, tam się trudności [techniczne, a więc i wykonawcze – 

IAS] potęgują, ale nigdy odwrotnie powiada Lutosławski
35

), ale po prostu o bycie 

w muzyce, kiedy się ją samemu odczytuje.  

                                                                   
29 Suzuki Sh., dz. cyt., s. 16.  
30 Tamże. 
31 Nowicki A., O etyczności, dz. cyt., s. 84.  
32 Suzuki Sh., dz. cyt., s. 23. 
33 Lutosławski W., dz. cyt., s. 42.  
34Zob. Nogaj A.A., Korzyści wynikające z kształcenia muzycznego, „Zeszyty Psychologiczno-Pedagogiczne 
Centrum Edukacji Artystycznej”, 4, 2017, s. 9-29, także Bogucki M. et al. (red.), Neuroestetyka muzyki, 

Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013. 
35 Lutosławski W., dz. cyt., s. 43. 
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3.6. Charakter, charakterystyczne cechy grupy ludzkiej/rodziny, klasy 

społecznej, grupy zawodowej, narodu 

Nowicki uważa, że należy uznać muzykalność narodu za termin wartościujący ten 

naród36
 i jest to szlachetny sposób wartościowania, zwłaszcza po Auschwitz, gdzie 

miało miejsce zachwianie fundamentów etycznych muzyki. Pascal Quinard w eseju 

„Nienawiść do muzyki” stwierdza, że muzyka jako jedyna ze sztuk wzięła udział 

w eksterminacji Żydów (…). Jest jedyną sztuką, która została do tego specjalnie 

wyznaczona przez władze Konzentrationlager. Na jej niekorzyść należy podkreślić, że 

jest to jedyna sztuka, która mogła być włączona w porządek obozów, porządek głodu, 

niedoli, pracy, bólu, upokorzenia i śmierci37
. Naród uważany za niezwykle muzykalny, 

który wydał geniuszy muzycznych, rękami funkcjonariuszy zaczadzonych ideologią 

Hitlera stworzył dotąd nieznane zjawisko „muzyki jako tortury”. Ale istotniejsze jest tu 

stanowisko byłego powstańca
38

, który w dodatku, będąc pacyfistą nigdy broni nie miał 

i nikogo nie zabił, a który pisze po wielu, wielu latach: Pamiętając o zbrodniach Niem-

ców nie można zapominać, że wielkie zbrodnie mają na sumieniu także inne narody, 

a wkład Niemców – takich jak Bach, Beethoven, Goethe, Leibniz, Kant, Hegel, Schleier-

macher, Feuerbach i wielu innych – w budowanie kultury światowej – był ogromny39
.  

Jest tu jeszcze jeden problem etyczny. Już Platon chciał segregacji muzycznej. Jak 

słusznie zauważył Nowicki, według Platona nie mogła taka sama muzyka towarzyszyć 

pojawianiu się Greka i barbarzyńcy (także niewolnika, kobiety i prawdziwego męż-

czyzny – IAS). Zresztą nawet nazwy starogreckich skal /dorycka, frygijska, lidyjska/ 

wskazują na to, że dla greckich teoretyków muzyki podstawą klasyfikacji była rozma-

itość ludów i zauważenie charakterystycznych odrębności różniących od siebie muzykę 

różnych krajów40
. W przeciwieństwie do Platona Nowicki traktuje różnorodność 

kulturalną jako wielką wartość.  

Wielką wartością kultury muzycznej były muzyczne rody (Bachów, Mozartów), co 

potwierdza, że w mikrokomórkach społecznych przekazywane są predyspozycje, które 

gdy są należycie rozwijane mogą zaowocować genialną twórczością. A taka twórczość 

jest dla kultury największą wartością etyczną, a twórcy stają się wzorami osobowymi 

dla następnych pokoleń muzyków i nie tylko.  

3.7. Ideały, wzory osobowe 

Ideał człowieka szczególnie głęboko z muzyką związanego Nowicki określił mianem 

„istoty melantropijnej”, zbudowanej w większej niż inni części z „substancji muzycz-

nej”
41

. Czym byłaby „substancja muzyczna”? Na podstawowym poziomie obecnością 

potrzeby muzyki i wysiłkiem, który umożliwiałby realizację tej potrzeby. Jednakże, jak 

wskazują wcześniej przytoczone argumenty, potrzebę muzyki pozwala wytworzyć 

odpowiednie środowisko domowe, a szerzej społeczne, czyli dopiero odpowiednie 

                                                                   
36 Nowicki A., O etycznym…, dz. cyt., s. 84-5. 
37 Quinard P., Nienawiść do muzyki, przeł. Wieleżyńska E., „Literatura na świecie”, 1-2, 2004, s. 183. 
38 W charakterze oficera politycznego podziemnej Kompanii im. Komuny Paryskiej w Batalionie im. 

Jarosława Dąbrowskiego na Żoliborzu, Nowicki A., Nauczyciele, Lublin 1981, s. 244. 
39 Nowicki A., Atena Creanda, Warszawa 2010, ineditum, s. 199. 
40 Nowicki A., O etyczności, dz. cyt., s. 78. 
41 Nowicki A., Melantropia. Centralne Kategorie Ergantropijno-Inkontrologicznej Filozofii Muzyki, 

Warszawa 2007, ineditum, s. 2. 
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warunki mogą zainicjować proces umuzykalniania (uczłowieczania) człowieka. No-

wicki, uznając budowę osobowości za cząsteczkową, zwrócił uwagę na istotny fakt, że 

proces formowania się osobowości nie jest nigdy procesem zakończonym i zawsze 

w proces ten może włączyć się podmiot z własnymi decyzjami: jakim cząsteczkom 

zamknąć do siebie dostęp, a jakie wybrać, zebrać i umieścić w centrum własnej osobo-

wości42
. Wybór cząstek muzycznych, które staną się budulcem „substancji muzycznej” 

człowieka Nowicki uważa za jeden z najważniejszych aktów kreacyjnych.  

Warto tu zwrócić uwagę na słuszną obserwację filozofa, że istotnymi elementami 

osobowości każdego człowieka są inni ludzie, obecni w nas i pełniący w naszej świado-

mości określone funkcje43
. Etyka zawsze poszukiwała wzorów osobowych. Można 

szukać ich także wśród muzyków, artystów i kompozytorów. Oddziałują już przecież 

jakoś Bach, Mozart, Beethoven czy Chopin, nawet za sprawą głównie filmów zostali 

wprowadzeni do popkultury.  

Kult artystów i kompozytorów nie zawsze jednak jest rzeczą dobrą.  

W Polsce kult Chopina i Szymanowskiego stał się wręcz hagiografią.  

Adorno krytykuje w sposób miażdżący „fetyszyzm w muzyce”, który powoduje, że 

współczesne słuchanie jest słuchaniem ludzi dotkniętych regresją, utrzymanych na 

poziomie infantylnym44
. Nowicki pisał o tym kulcie ze świadomością deformacji, które 

są z nim związane, ale nie uderzając w moralizatorskie tony proponował pewne roz-

wiązanie – pluralizację estetyczną i aksjologiczną (aksjologia policentryczna). Jeśli 

bowiem nie weźmiemy pod uwagę różnorodności to będziemy absolutyzować jedną 

wartość i jednego twórcę, artystę, a przecież jak zauważył Kierkegaard ci, co stoją 

nieskończenie wysoko, stoją w pewnym sensie jednakowo wysoko45
.  

Osobną możliwość zaistnienia wzorca osobowego stanowi pedagogika instrumen-

talna, uprawiana dotąd w dawnym stylu mistrz-uczeń. Relacja ta nie zawsze, ale częściej 

niż w pedagogice ogólnej stwarza warunki do „gorącego kontaktu duchowego” między 

uczniem a nauczycielem. W wyniku tego kontaktu pewne istotne cechy osobowości 

nauczyciela mogą – także po jego śmierci – „żyć nadal” w jego uczniach i przedosta-

wać się do wytwarzanych przez nich przedmiotów46
. Wejście masowości i ekonomicznej 

rentowności we wszystkie dziedziny życia i kultury mocno osłabiły moc prawdziwych 

wzorców i autorytetów, ale nie oznacza to, że nie ma zapotrzebowania (a tam, gdzie 

nie ma – trzeba je na nowo wytworzyć!) na takie wzorce i że nie stanowią one pożą-

danych społecznie symboli, będących ucieleśnieniem wartości samej muzyki, którą 

uwierzytelnia pasja nauczyciela, mistrza, muzykę propagującego. 

3.8. Osoby dramatu, rola odgrywana przez aktora 

Nowicki w swoim tekście pomija dwa ostatnie znaczenia pojęcia ethos, ale warto 

zwrócić uwagę na rolę artysty jako swoistego aktora, który przecież umożliwia spotkanie 

z dziełem muzycznym. Funkcja etyczna artysty została określona i podkreślona przez 

                                                                   
42 Nowicki A., O etyczności, dz. cyt., s. 87. 
43 Tenże, Człowiek w świecie dzieł, dz. cyt., s. 87. 
44 Adorno Th. W., O fetyszyzowaniu w muzyce i o regresji słuchania, [w:] Tenże, Sztuka  

i sztuki. Wybór esejów, Krzemień-Ojak K., PIW, Warszawa 1999, s. 116. 
45 Cyt. za Nowicki A., Religia Muzyki, dz. cyt., s. 105. 
46 wyrażenie Wł. Witwickiego, które Nowicki wydobył z jego listów, zob. Nowicki A., Wkład Władysława 

Witwickiego do psychologii sztuki, „Przegląd Humanistyczny”, 7, 1988, s. 10.  
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genialnego skrzypka Yehudi Menuhina zdaniem: artysta oddaje całe swoje wyposa-

żenie, umiejętności, całe życie służbie wizji innego człowieka47
. Nowicki by dodał: 

stając się architektem jego obecności w kulturze nawet odległych stuleci. Istotne jest tu 

też podkreślenie, że muzyka wszystkich epok i stylów zadomowiła się w repertuarze 

wykonawczym i pozwala na takie odległe spotkania, co stanowi jedną z istotniejszych 

funkcji muzyki dziś – utrzymywania związków z tradycją i przenoszenia jej do przy-

szłych pokoleń. Także niekwestionowana rola wykonawcy jako współtwórcy dzieła 

pozwala na dowartościowanie i tych, którzy uczą się grać, bo ich marzeniem jest 

wykonać ukochany utwór. Droga do takiego celu jest z gruntu nacechowana etycznie. 

Im więcej takich ludzi, tym większy obszar muzycznego ethosu w świecie.  

3.9. Melodie będące dźwiękowymi wizerunkami charakterów i obyczajów 

Ten ethos odzwierciedla ideę Platona, że muzyka może i powinna w ł a ś c i w i e 

portretować charaktery i obyczaje, jeśli ma być etyczna i pożądana w państwie. Grecy 

w ogóle byli oswojeni z myślą, że muzyka może zmieniać usposobienie słuchaczy48
 

i dlatego muzyka towarzyszyła Grekom w wielu okolicznościach życia. Oczywiście 

istniała i istnieje dziś jeszcze taka muzyka, ale sprowadźmy istotę tego ethosu do samego 

dzieła muzycznego, rozumianego dokładnie w myśl ergantropijno-inkontrologicznej 

filozofii Nowickiego. Otóż w jego filozofii dzieło to wynik eksterioryzacji najlepszych 

cząstek osobowości swego twórcy (wdziełowstąpienie)
49

. W ten sposób dzieło staje się 

autoportretem twórcy. Właśnie z powodu obecności w dziele muzycznym najlepszych 

cząstek twórcy można stwierdzić obecność charakterystycznego stylu danego kompo-

zytora. Nie ma co do tego wątpliwości, że Bach, Mozart, Beethoven, Chopin są rozpo-

znawalni ze względu na własny, niepowtarzalny styl
50

. Ale nie łudźmy się, aby roz-

poznawalność mogła zaistnieć, ktoś musi przyjąć na siebie często odważną decyzję 

grania dzieł kompozytora zapomnianego, a wartego uwagi. Takie artystyczne decyzje 

są etycznie szlachetne i mają często w sobie bezinteresowność, o której pisze Goła-

szewska
51

. Możliwości odkrywania zapomnianych twórców tkwią w samej istocie 

dzieła, które Nowicki określił zbiornikiem energii, promieniującej nawet po stuleciach, 

jeśli znajdzie się ktoś odpowiednio wrażliwy na ten rodzaj promieniowania
52

. Bez 

promieniowania nie zaistnieje spotkanie, rozumiane przez filozofa inaczej niż w perso-

nalistycznej filozofii spotkania, bo jako „spotkaniach w rzeczach”
53

. Nie z pominię-

                                                                   
47 Menuhin Y., Niedokończona podróż. Dwadzieścia lat później, przeł. Śmietana R., Felberg, Warszawa 2002, 
s. 362. 
48 West M.L., Muzyka starożytnej Grecji, przeł. Maciejewska A. i Kaziński M., Homini, Kraków 2003, s. 44. 
49 Omówieniu tego pojęcia Nowicki poświęcił rozdział 4 książki Człowiek w świecie dzieł, dz. cyt., s. 116-

226. 
50 Nowicki zainteresował się filozofią Johna Cage`a (1912-1992) właśnie ze względu na jego eksperymenty 

uwalniania dzieła muzycznego z obecności twórcy. Cage: to let sounds be themselves rather than vehicles for 

man-made theories or expressions of human sentiments, Cage J., Silence. Lecture and writings, Wesleyan 

University Press, Middletown, Connecticut, 1983, s. 10. Tu pytanie czy po eksperymentach Johna Cage`a w 
muzyce jeszcze w ogóle można szukać etyki?  
51 Por. Gołaszewska M., dz. cyt., s. 23. 
52 Zob. Nowicki A., Atena Creanda, dz. cyt., s. 269. 
53 Pojęcie spotkania Nowicki utworzył w 1973 roku, pisał o tym: kultura rośnie dzięki spotkaniom; dzięki 
temu, że ludzie mogą się spotykać w rzeczach z innymi ludźmi, a w każdej rzeczy wytworzonej przez człowieka 

można znaleźć przestrzeń dla współtwórczej aktywności innych ludzi, Nowicki A., Spotkania w rzeczach, dz. 

cyt., s. 5, 106. 
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ciem człowieka, a z zasypaniem przepaści między człowiekiem a rzeczą, w pojęciu 

Res Creanda dowartościowaną. Jako materialista energię dzieła Nowicki ujmuje realnie. 

Stąd może będzie ją można kiedyś badać jak inne rodzaje promieniowania. Dzieło jest 

bowiem wytworem psychofizycznym to pojęcie wziął Nowicki od mistrza swoich 

mistrzów Kazimierza Twardowskiego (1866-1938)
54

. 

Także Bohdan Pociej (1933-2011) – muzykolog i filozof muzyki z katolickiego 

kręgu pisał o „urzeczywistnieniu twórcy w dziele”
55

 i o tym, że dzieło prawdziwe jest 

istotną częścią osoby twórcy, częścią emanowaną poza tę osobę w czas i przestrzeń, 

w świat, w środowisko ludzkie, w obszar kultury, w historię56
. Jako jedyny tak dobitnie 

twierdził, że każde działanie twórcze (również więc – działanie artystyczne ) ma swoją 

e t y k ę [podkr. autora]. I nie jest to – wbrew różnym bałamutnym twierdzeniom, 

udowadniającym, że sztuka znajduje się „poza dobrem i złem” – bynajmniej jakaś 

etyka w cudzysłowie, etyka specjalna, lecz etyka w sensie powszechnego uniwersalnego 

systemu. System praw i norm najbardziej ogólnych. Istnieje tutaj pewien niepisany 

kodeks obowiązujący wszystkich twórców. (…)”, który ujmuje w czterech punktach: „– 

wszelka twórczość jest pomnażaniem dóbr, inaczej (…) tworzeniem wartości – człowiek 

(osoba ludzka), z chwilą, gdy wstępuje na drogę twórczego działania, wchodzi (…) 

w służbę wartości – oddaje się ich tworzeniu; – wstępując w służbę wartości – wchodzi 

w obszar ścisłego obowiązku (…), obowiązku wobec stwarzanej sztuki (…) – ta reguła 

[obowiązku –IAS] oparta jest na dwóch fundamentalnych i bezwzględnych nakazach: 

optimum i maksimum – najlepiej i najwięcej (…)57
. Ta z dużym przekonaniem oddana 

etyczność muzyki, wywiedziona z antropologii teologicznej (osoba ludzka), ujmuje 

twórczość jako „wartościowe dobra” i działanie twórcze jako „służbę wartości”. Poka-

zuje więc pewien ideał, do którego dąży człowiek poprzez muzykę (tu: Lutosław-

skiego, który nadaje się jako przykład bardziej niż inni kompozytorzy). 

4. Podsumowanie 

Od prawie stu pięćdziesięciu lat trwa w Polsce dyskusja o etycznych aspektach 

muzyki. Żaden z uczestników, których wypowiedzi zostały tu przywołane nie kwestio-

nuje etycznego znaczenia muzyki. Wygląda na to, że ci, którzy zajęli się etycznością 

muzyki, zrobili to z poczucia misji, pragnęli podzielić się przemyśleniami i obserwa-

cjami na temat dla nich istotny. Stwierdzenie, że muzyka wchodzi w relacje z etyką 

można zdeprecjonować jednym zdaniem ogólnym, że „sztuka jest etycznie bezsilna”
58

, 

ale przecież wiele faktów przemawia za tym, że sztuka (muzyka) oddziałuje na czło-

wieka z mniejszą klub większą intensywnością. By oddziaływał ethos sztuki, by została 

ona skonkretyzowana w swej funkcji etycznej człowiek z nią obcujący musi posiadać 

własny, swoisty ethos. A zatem to nie sztuka oddziałuje na człowieka w kierunku 

czynienia go lepszym – to człowiek oddziałuje na sztukę. Konkretyzując ją zgodnie ze 

swoim własnym ethosem (…)59
. Pełna zgoda. Wszystko to jednak są personalistyczne 

                                                                   
54 Por. Twardowski K., O czynnościach i wytworach. Kilka uwag z pogranicza psychologii, 
gramatyki i logiki, [w:] Wybór pism psychologicznych i pedagogicznych, wybór i oprac. Jadczak R., 

Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1992, s. 285.  
55 Cyt. za Pociej B., Lutosławski a wartość muzyki, PWM, Kraków 1976, s. 10. 
56 Tamże, s. 18. 
57 Tamże, s. 16. 
58 Cyt. za Gołaszewska M., Sacrum i profanum sztuki, dz. cyt., s. 18. 
59 Tamże, s. 22. 



 

Iwona A. Siedlaczek 
 

148 

uwarunkowania badania etyczności sztuki. Nowicki, zasypując przepaść między czło-

wiekiem a rzeczami w filozofii ergantropijnej, dał na te wątpliwości pewną odpowiedź. 

Możliwa jest obecność człowieka w dziele, które stworzył. Jeśli więc człowiek ma 

własny ethos, a prawdziwi twórcy raczej go mają, to ethos ten nie tylko oddziałuje na 

tworzoną przez nich sztukę, ale jest w ich dzieła wkładany jako najlepsze cząstki ich 

osobowości. Można go więc stamtąd „wydobyć” dzięki spotkaniu (inkontrologia) 

z tym dziełem. Intuicyjne odczucia melomanów zaświadczają o obecności w muzyce 

przede wszystkim pathosu. W ich spotkaniach z muzyką na plan pierwszy wychodzą 

uczucia, emocje. Ethos muzyki znajduje się głębiej i ma związek z percepcją bardziej 

świadomą, opartą na wiedzy, wglądzie bezpośrednim (wykonanie), muzycznymi dzia-

łaniami autokreacyjnymi opartymi o wartościowanie.   

Szukamy etyki w muzyce, a Nowicki jako jedyny odwrócił relacje i uznał, że warto 

zapytać też o muzyczność etyki. Polem wyjścia dla uznania, że to etyka może sko-

rzystać ze spotkania z muzyką jest myśl: Człowiek nie odczuwający potrzeby muzyki 

nie jest w pełni człowiekiem. Nie każdy by ją pomyślał.  

Nowickiego muzyczne pojmowanie etyki jest składową eutopijnej (czy etyka także 

nie jest utopią społeczną?) wizji „społeczeństwa totalnej kreatywności”
60

, w którym 

człowiek dążący do „prawdziwego człowieczeństwa” wypełnia w procesie autokreacji 

masy apercepcyjne treściami muzycznymi, buduje swoją osobowość z cząstek muzycz-

nych i tworzy dzieła muzyczne. Nowicki tworzy wizję społeczeństwa, w którym 

prawdziwe będzie zdanie my jesteśmy muzyką, a szerzej my jesteśmy kulturą61
. Jego 

przemyślenia stanowią eutopijną propozycję „muzycznej moralności”. Koresponduje 

to z badaną przez Nowickiego filozofią Ernsta Blocha (1885-1977), który uważał, że 

muzyka jest jedyną utopią, którą udało się urzeczywistnić62
. Stąd postulatem Nowic-

kiego jest rozbudzanie zainteresowania wszystkimi przejawami muzyki, aż po „muzykę, 

której jeszcze nie ma” i w tym upatruje także muzycznego wpływu na etykę.  

W piśmiennictwie polskim niewiele jest propozycji filozoficznych, które pokazują 

możliwości rozwoju osobowości człowieka w oparciu o etykę niezależną. Nowickiego 

jest o tyle interesująca, że w centrum stawia muzykę (szerzej kulturę) jako obecność 

człowieka w rzeczach i rzeczy w człowieku i to w niej umiejscawia nadzieję na godne 

bycie człowieka przyszłości.  

  

                                                                   
60 Zob. Siedlaczek I.A. Społeczność totalnej kreatywności. Utopia Atena Creanda Andrzeja Nowickiego, [w:] 

Mizińska i Symotiuk S. (red.), Człowiek radykalny. Zeszyt dedykowany Profesor Grażynie Żurkowskiej, 

Colloquia Communia, 1 (2012), Toruń 2012, s. 127-160. 

Eutopia czyli najdoskonalszy ustrój społeczny to dla Nowickiego taki ustrój, który daje najlepsze możliwości 

dla rozwoju Kultury. 
61 Mario Rossi (1916-1978) – marksista włoski poszedł dalej niż Karol Marks, który twierdził, że my jesteśmy 

historią, mówiąc my jesteśmy kulturą (la cultura siamo noi). To pojęcie wydobył z jego prac Nowicki, zob.: 

„La cultura siamo noi” ossia sulla presenza dell'uomo negli oggetti, s. 95-109, [w:] Storia e sapere 

dell‘uomo. Marxismo, etica e filosofia in Mario Rossi [1916-1978], FrancoAngeli, Milano 1990, także Rossi 
M., Kultura i rewolucja (1974), [w:] Współczesna filozofia włoska, wybór i tłum. Nowicki A., PWN, 

Warszawa 1977, s. 547.  
62 Cyt. za Nowicki A., Ernst Bloch. Muzyka jako pejzaż nadziei, „Ruch Muzyczny”, 1, 1985, s. 18.  
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Muzyka jako etyka? Andrzeja Nowickiego (1919-2011) etyczność muzyki 

i muzyczność etyki jako pole wyjścia do namysłu nad rolą 

muzyki we współtworzeniu osobowości „prawdziwego człowieka” 

Streszczenie  

Spotkanie muzyki i etyki nastąpiło w greckiej starożytności. To wtedy teoretycy muzyki i filozofowie roz-
ważali jej rolę w społeczeństwie, w wychowaniu, rozwoju człowieka i społeczności. Autorka uważa, że 

warto wrócić do greckich korzeni traktowania muzyki poważnie jako nie tylko wysoce etycznego środka 

wychowawczego, ale pięknego budulca osobowości człowieka. Za podstawę rozważań służy zdanie 

filozofa Andrzeja Nowickiego: człowiek b e z muzyki nie jest w pełni człowiekiem. Myśli Nowickiego 
zostały skonfrontowane z myślami kompozytorów, muzykologów i pedagogów muzyki, których ten temat 

jako ważny interesował. Nowicki stawiał muzykę w pozycji równorzędnej z etyką. Stąd jego myśl o mu-

zycznym podejściu do etyki, która prowadzi do eutopijnej wizji takiego społeczeństwa, w którym „my 

sami jesteśmy muzyką” i mamy „muzyczna moralność”. W konsekwentnie laickiej teorii wartości filozofa 
muzyka staje się synonimem nowych możliwości etycznych, takich, jakich dotąd nie tworzono bądź 

z jakich nie w pełni korzystano. Etykę można badać jedynie w działaniu. Muzyczne praxis autorka 

(z pomysłem Nowickiego w tle) pokazuje w dziewięciu znaczeniach greckiego pojęcia ethos, kolejno 

wskazując na obszary, które muzyka wypełnia, współtworzy, dookreśla, zmienia ich istotę, etycznie nasyca. 
Najbliższe potwierdzeniu możliwości obecności etyki w muzyce jest Nowickiego pojęcie ergantropii, czyli 

realnej obecności ludzi w rzeczach, w które człowiek może się wyeksterioryzować razem ze swoim ethosem 

i na nie właśnie autorka zwraca najwiekszą uwagę.  

Słowa kluczowe: kultura, muzyka, etyka, ethos, wartość, ergantropia, eutopia, moralność muzyczna 
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Dekonstrukcja idei postępu zagrożeniem  

dla przyszłości kultury Zachodu 

1. Wprowadzenie  

W niniejszej pracy, będę rozumiał postęp jako stały rozwój ludzkiego intelektu 

i tworzonej przez człowieka kultury materialnej oraz tkanki społecznej. W tym wyja-

śnieniu kluczowe znaczenie ma słowo stały. Nasza świadomość nieustannie się zmienia. 

Dzieje się tak pod wpływem ewoluującego układu sił społecznych i pojawiających się 

nowych urządzeń technicznych, będących ich produktem. Te zmiany wewnątrz nas, 

wpływają na nasze działania i przyspieszają przemiany otaczającej nas rzeczywistości. 

Mamy zatem do czynienia ze swoistym sprzężeniem zwrotnym. Ten proces może doko-

nywać się wolniej – mówimy wtedy o ewolucji lub szybciej – nazwiemy go wtedy 

rewolucją. Zarówno ewolucja, jak i rewolucja, są jednak nieodłącznymi elementami, 

realizującego się w otaczającym nas świecie, ciągłego postępu.  

Człowiek zawsze żyje w czasach, które są dla niego nowe, jak bowiem przypo-

mniała Wisława Szymborska: nic dwa razy się nie zdarza2
. Współcześnie świat, w tym 

także Zachód, podlega procesowi globalizacji. Zjawisko to, jakkolwiek zrodziło się 

w kulturze zachodniej, przyniosło gorzkie owoce także swojej matce. Jego nadejście, nie 

jest jednak zaskoczeniem. Już w myśli materialistycznej dostrzegamy jego zwiastuny. 

Jak napisał Ryszard Panasiuk: 

 (….) jeśli dzieje ludzkie zaczynają się z wielu punktów i rozwijają się wieloma 

nurtami od siebie nie zależnymi, to fazę finalną tego procesu wyraża 

unifikacja. Unifikacja różnych nurtów historii powstaje nie dlatego, że historie 

lokalne zmierzają do wspólnego łożyska historii powszechnej, ale dlatego, że 

jedna z form lokalnych zdobywa przewagę nad pozostałymi zarówno w sensie 

technologicznym jak aksjologicznym3.  

Do rozpowszechnionych przekonań już w najdawniejszych czasach należał pesy-

mizm w odniesieniu do przyszłości. Nie od dzisiaj w świadomości społecznej dominuje 

pogląd, że to, co dobre już minęło. Być może jest to związane z tym, że używając słów 

poetki: nic własnością dla pamięci4. W średniowieczu odwoływano się do „starego 

dobrego prawa”. Prawa, którego działanie miała niweczyć tylko niedoskonałość ludzi 

ówczesnych. Uważano, że nie dorastali oni w praktyce jego stosowania, do poziomu 

swoich zmitologizowanych praszczurów.  

                                                                   
1 kdavid@o2.pl Instytut Filologii Polskiej, Wydział Nauk Humanistycznych, Uniwersytet Pedagogiczny im. 

Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie.  
2 Szymborska W., Nic dwa razy, Wiersze wybrane, Kraków 2007, s. 28, [za:] Szymborska W., Wołanie do 

Yeti, Kraków 1957.  
3 Panasiuk R., Hegel i Marks studia i szkice, Warszawa 1986, s. 165. 
4 Szymborska W., Elegia podróżna, Wiersze wybrane, Kraków 2007, s. 74, [za:] Szymborska W., Sól, 

Warszawa 1962. 
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Odwrócenie trendu w postrzeganiu przeszłości nastąpiło dopiero w myśli Oświe-

cenia, chociaż podstawy pod jego zaistnienie stworzyły odkrycia Kopernika, Keplera, 

Galileusza, które wpłynęły na wyobrażenia o kosmosie wielkim i małym, czyli czło-

wieku. To wtedy zrodziły się racjonalizm i empiryzm jako strategie kognitywne. 

Bezpośrednią konsekwencją tego stanu rzeczy było wkroczenie postępu na scenę 

historii idei. Jednak pojęcie to, nie zagościło jako trwały element myślenia szerokich 

kręgów społecznych różnych krajów i czasów. Pozostało ono domeną wąskiej elity 

intelektualnej, przenikając niekiedy do szerokich mas w formie zwulgaryzowanej. 

Brak mocnych korzeni w glebie ludzkiej świadomości zaowocował faktem, że kiedy 

idea postępu została zakwestionowana w dyskursie intelektualnym, nie znalazły się 

trwałe podstawy jej funkcjonowania w dostępnej ogółowi sferze mitów i stereotypów. 

Przyczyn tego stanu rzeczy należy szukać nie w obszarze myśli, lecz w ekonomii – 

głównym źródle kreowania wszelkiej ideologii.  

2. Postęp i postmodernizm 

Dominujący od końca lat siedemdziesiątych dwudziestego wieku neoliberalizm stał 

się grabarzem idei postępu, rozumianego jako cecha ludzkiej świadomości, a nie tylko 

kultury materialnej. Swoiście współgrał z nim ferment intelektualny, jaki wywołał 

postmodernizm. Być może nie było zamiarem poszczególnych jego przedstawicieli 

cofnięcie wskazówek zegara ludzkiej myśli. Nolens volens, taki był jednak efekt ich 

poczynań. Warunkiem dostrzeżenia postępu, jest możliwość porównania tego co było 

z tym co jest. Już w myśli Rolanda Barthes’a taka możliwość została zakwestionowana. 

Jego zdaniem w procesie lektury mają znaczenie nie tylko treści intelektualne, ale 

i zmysłowe
5
. Zmysły każdego człowieka mogą być narzędziem odbioru różnych 

właściwości tego samego przedmiotu. Gdy jeden wędrowiec złamie na przydrożnym 

kamieniu kończynę, jego wrażenia odnośnie mijanego krajobrazu, mogą być zupełnie 

inne niż tego, który przebył drogę bez fizycznego uszczerbku. Widzimy zatem, że 

postrzeganie poprzez zmysły wyzbyte kagańca empiryzmu i racjonalizmu, prowadzi 

nas do zakwestionowania możliwości porównania dwóch rzeczy w sposób, który 

w oczach komparatysty uprawdopodabniałby wynik własnej konfrontacji. Porównując 

dwie rzeczy zawsze dokonujemy tego w czasie, dlatego pomiędzy postrzeżeniem rzeczy 

pierwszej a rzeczy drugiej istnieje następstwo zdarzeń. Każde poznanie odbywa się 

w czasie. Świadomość upływu czasu jest conditio sine qua non odbioru idei postępu. 

Nie możemy wartościować rzeczy nowszej, bardziej pozytywnie niż rzeczy starszej, 

jeżeli nie przypisujemy naszemu wartościowaniu waloru powtarzalnej sprawdzalności.  

Ten kościec podtrzymujący idee postępu w sposób szczególnie wyrazisty został 

zakwestionowany na gruncie historiografii. Szeroko rozpowszechnił się pogląd, że 

także ona jest poddana prawom czerpanym z poststrukturalistycznej teorii literatury. 

Hayden White uważa, że narracja historiograficzna może być widziana jako konstrukt 

narracyjny i retoryczny
6
. Nie można zaprzeczyć, iż dzieła historyków stanowią 

konstrukcje, a nie rekonstrukcje przeszłości. Żaden z badaczy nie może odwrócić się, 

aby zobaczyć czy dobrze rekonstruuje przeszłość. Obecnie przeszłość już nie istnieje
7
, 

                                                                   
5 Stoch M., Michael  ocault na lekcjach języka polskiego w szkole średniej. Seksualna prowokacja czy 
konieczność nowego jeżyka interpretacji?, [w:] Gender-Queer-Edukcja, red. B. Skowronek, Kraków 2009, s. 97.  
6 Norris Ch., Dekonstrukcja przeciw postmodernizmowi. Teoria krytyczna i prawo rozumu, Kraków 2006, s. 27. 
7 Topolski J., Świat bez historii, Poznań 1998, s. 203. 
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dlatego dziejopisarz zawsze przeszłość konstruuje, odnosząc swoją narrację do istnie-

jących w teraźniejszości pozostałości po tym, co minione. Cechą ciekawej narracji 

historycznej jest także częste stosowanie podstawowych tropów, takich jak: metafora, 

synekdocha, metonimia oraz ironia
8
. Wszystko to jednak nie oznacza, że narracja 

historyczna ma przy wartościowaniu naszych obecnych działań znaczenie równe zeru. 

Dzieje się tak, ponieważ podstawowym kryterium weryfikacji badań historycznych jest 

przestrzeganie przez historyka zasady stałego zbliżania się do prawdy o przeszłości. 

Historyk, który chciałby stworzyć narrację ciekawszą, nie oglądając się na zasady: 

prawdopodobieństwa zdarzeń i zależność od materialnych śladów, przestaje być 

historykiem, a staje się twórcą literatury. Nie można jednak ani o włos, zbliżyć się do 

prawdy, której nie ma i być nie może. Aby przybliżać się do prawdy musimy przyjąć 

aksjomat o jej istnieniu, albowiem inaczej nasze działania i narracje nie będą mogły 

być w żaden sposób wartościowane. Tymczasem J. Derrida dążył do: 

Wykazania problematyczności wszelkich „scentralizowanych” dyskursów 

ufundowanych na pojęciach prawdy, obecności, źródła lub ich ekwiwalentów, 

a także przemieszczenia pojęciowych granic Metafizyki Obecności9.  

Tu właśnie tkwi punkt centralny, który wyznacza nam niemożność pogodzenia idei 

postępu i dekonstrukcji jako metody obcowania z tekstem. Tekstem niebędącym – 

prawdą samą, takie stwierdzenie byłoby naiwnością, ale jej częściową reprezentacją. 

Tak jak ślad dzika na piasku, nie jest dzikiem samym, lecz jedynie znaczy jego obec-

ność. Ktoś może stwierdzić, że wykazanie problematyczności dyskursu ufundowanego 

na pojęciu prawdy, nie jest jeszcze ostatecznym podważeniem istnienia tej prawdy. 

Być może w świecie idealnym gdzie odbiór każdej idei byłby zgodny z intencjami jej 

twórcy tak by się stało. Jeżeli jednak będziemy trzymać się rzeczywistości, to musimy 

zauważyć, że skutki zarówno społeczne, jak i intelektualne każdej idei, są skutkami 

wywoływanymi najczęściej nie przez nią samą, ale przez jej zwulgaryzowaną, rozpow-

szechnioną formę. Owa rozpowszechniona i zwulgaryzowana forma dekonstrukcji 

tekstu, staje się śmiertelnym wrogiem idei postępu i będącej jej zwierciadłem narracji 

historycznej, dla której kryterium prawomocności jest dążenie do prawdy. Ofiarą braku 

możliwości zapanowania nad odbiorem własnej refleksji przez czytelnika padł Paul de 

Man, o jego pisarstwie teoretycznoliterackim Piotr Dehnel napisał: 

A jeśli tak, jeśli solidna historia to trop, metafora, w której, jak w każdej 

metaforze, referencja zostaje zawieszona, to wpadamy w swoisty paradoks. De 

Man w swym tekście „Epistemologia metafory” chce nam coś powiedzieć, 

zakomunikować jakiś sens, i chce, abyśmy go, jako czytelnicy, zrozumieli 

właściwie, a nie niewłaściwie i opacznie, „wbrew jego własnej intencji znacze-

niowej” to znaczy chyba chce, bo jeśli nie, to po co by w ogóle pisał? Krótko 

mówiąc, pragnie, załóżmy to jednak, zakomunikować nam jakąś „prawdę”, 

mianowicie chce napisać, zacząć przynajmniej, „solidną historię” angiel-

skiego empiryzmu, a jeśli tak, to musi przyjąć, że jego słowa, na przykład 

zdanie: „dyskurs o ideach prostych jest dyskursem figuralnym”, potraktujemy 

na serio i naprawdę. Z drugiej jednak strony on tego właśnie nie chce. 

Wymaga, by czytać teksty bez namysłu i mechanicznie, na przekór temu, co 
                                                                   
8 Norris Ch., Dekonstrukcja przeciw..., s. 28. 
9 Burzyńska A., Dekonstrukcja, polityka i performatyka, Kraków 2013, s. 45. 
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znaczą, więcej nawet, zanim zaczną cokolwiek oznaczać. Jedyne wyjście z tego 

paradoksu jest jeszcze większym paradoksem: trzeba teksty Johna Locke,a 

czytać ahistorycznie, odwracając się od tego, co chciał nam powiedzieć, 

zawieszając referencję, pomijając całkowicie sens. Natomiast De Mana trzeba 

czytać zgodnie z jego intencjami i odczytywać sens we właściwy sposób. Jego 

teksty należy traktować jako koherentną całość, nie wyrywać zdań z kontekstu, 

nie chwytać się retorycznych warstw słów. I absolutnie nie zawieszać 

referencjalnych właściwości języka10. 

Z pewnością możemy dostrzec pożytki wynikające z odczytania tekstu wbrew 

intencjom autora. Takie odczytanie, ukazuje nam uwikłanie tekstu, o którym autor nie 

wiedział w momencie jego napisania, jak stwierdził J. Culler:  

(…) poddać jakąś wypowiedź dekonstrukcji to ukazać, jak podważa ona tę 

właśnie filozofię, którą głosi, lub te hierarchiczne przeciwstawienia, na 

których się opiera, wskazując w tekście zabiegi retoryczne leżące u podłoża 

jego rzekomego rozumowania, kluczowego pojęcia czy przesłanki11. 

 Gdzie jednak postawić granice? Czy możemy dekonstruować tekst autora, którego 

twórczość analizujemy, a tekstu analizy czytelnik już nie może dekonstruować. Nie 

jest możliwe pisanie nieuwikłane w metaforykę i referencjalne właściwości języka. Nie 

oznacza to jednak, że nasza analiza niema wartości, ponieważ uwikłana jest w kontekst 

naszej teraźniejszości. Wręcz przeciwnie, to kontekst naszej teraźniejszości, jest 

nieobiektywnym, lecz jedynym możliwym, punktem odniesienia dla odbioru tekstu. 

To odniesienie tekstu (który z definicji należy do przeszłości, gdyż został już napisany) 

do tu i teraz tworzy zwierciadło naszego obecnego postępu. Ukazuje się nam prze-

rażający obraz, w którym Paul De Man może z pożytkiem dokonywać odczytania tekstu 

jako tekstu, wbrew tradycyjnym hermeneutykom, ale każde podobne odczytanie pism 

Paula de Mana może obrócić wniwecz społeczną korzyść wynikającą z odczytania 

tekstu wbrew autorowi, wbrew kierującymi nim aporiami, aksjomatami, przesądami 

oraz fizycznymi słabościami wpływającymi na trzeźwość intelektu. 

Język narracji naukowej uległ w ostatnich dziesięcioleciach daleko idącej przemianie. 

Znalazła ona swój wyraz w tak zwanym zwrocie językowym. Pojawiły się nowe para-

dygmaty badawcze
12

, których rozpoznawczą cechą jest brak wyraźnej tendencji do 

uznania za normę powszechnie obowiązującą. W tej grupie znalazły się między 

innymi: poststrukturalizm, neopragmatyzm, dekonstrukcjonizm, kognitywizm, postmo-

dernizm oraz kulturalizm
13

. Charakterystyczny dla tych nowych kierunków zwrot ku 

retoryce, choć czyni tekst ciekawszym w odbiorze, jednak podważa kryterium prze-

strzegania jasno sformułowanej metodologii badawczej jako miernik oceny wartości 

merytorycznej treści. Pod piórem J. Derridy nawet samo pojecie metodologii uległo do 

pewnego stopnia dekonstrukcji. Jak wspomina B. Banasiak: 

                                                                   
10 Dehnel P., Dekonstrukcja – rozumienie – interpretacja. Studia z filozofii współczesnej i nie tylko, Kraków 
2006, s. 53-54. 
11 Culler J., Dekonstrukcja i jej konsekwencje dla badań naukowych, [w:] Dekonstrukcja w badaniach 

literackich, red. R. Nycz, Gdańsk 2000, s. 322. 
12 Bieszczad B., Pedagogika i zwrot językowy – wstęp do problematyki, „Podstawy Edukacji”, t. XII, 2019, 
s. 50-52. 
13 Witosz B., Naukowy język polski wobec metodologii ponowoczesnej, [w:] Oblicza polszczyzny, red. 

A. Markowski, R. Pawelec, Warszawa 2012, s. 241. 
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(…) kategorie „metoda” czy „analiza” nie mogą być rozumiane w sposób 

tradycyjny, tak bowiem jak Derrida przemieszcza wszelkie pojecie, jakie 

wciąga w grę swoich dociekań (choćby pojęcie „pisma”), tak też przemiesz-

czeniu ulegają same te kategorie. Toteż „metoda” pod piórem Derridy nie jest 

już metodą w klasycznym rozumieniu (matryca), lecz raczej wstępnym tropem, 

którym dalej poprowadzi – zgodnie z własną specyfiką – czytany tekst14. 

3. Prawda a postęp 

 Cóż są warte wnioski, dla których nie możemy sprawdzić, czy uczony sformułował 

je uczciwie, przestrzegając deklarowanych zasad metody badawczej? Jeżeli autor 

tekstu napisał, że nie podporządkowuje w całości swojego wnioskowania jednemu 

z paradygmatów, to na jakiej podstawie mielibyśmy sprawdzić jego uczciwość? Oczy-

wiście nie istnieje jedno uniwersalne kryterium falsyfikacji, którego używano niegdyś, 

używamy obecnie i z przekonaniem możemy je przekazać w spadku swoim następcom. 

Jednak rozpowszechnia się przekonanie, że wobec niemożności ustalenia niebudzą-

cych wątpliwości kryteriów prawdziwości stawianych tez, każda teza może być 

prawdziwa jedynie w ramach metodologii, jaka doprowadziła do jej sformułowania. 

Ten pogląd nie podważa postulatu dążenia do prawdy, a tym samym idei postępu 

i koniecznej do jego postrzegania czynności przypisywania wartości wnioskowaniu. 

Zawsze po zamianie dominującego paradygmatu będącego narzędziem falsyfikacji 

możemy powtórzyć wnioskowanie, uzyskując coraz mniej niedoskonałe wyniki.  

We współczesnej humanistyce na brak dominacji jednego paradygmatu badaw-

czego nałożyły się jeszcze dwa inne procesy. Jest to: mnożenie się dziedzin szcze-

gółowych oraz nacisk na rozwój interdyscyplinarności badań. Pozornie są to zjawiska 

pozytywne. Przyjrzyjmy się im jednak bliżej. Zwiększanie się liczby dziedzin szczegó-

łowych jest naturalną konsekwencją dążenia do systematyzacji rozwijającej się 

wiedzy. Nacisk na interdyscyplinarność jest jednak czynnikiem destrukcyjnym wobec 

mnożenia się dziedzin szczegółowych. Albowiem im węższą dyscyplinę naukową 

reprezentuje badacz, tym trudniej poruszać się mu w ramach interdyscyplinarnego 

dyskursu, gdyż dystans terminologiczny i metodologiczny dzielący go od sąsiedniej 

dyscypliny jest większy. Prowadzi to do sytuacji, w której uczony w ramach prowa-

dzonej przez siebie interdyscyplinarnej narracji, stara się pogodzić zasób terminolo-

giczny i metodologie coraz odleglejszych od siebie dyscyplin. Taka sytuacja stawia 

pod znakiem zapytania paradygmat, w ramach którego możliwe jest sprawdzenie uczci-

wości badawczej piszącego. Wobec różnic w metodologii poszczególnych dyscyplin 

efekt pracy naukowca podejmującego badania interdyscyplinarne staje się nierele-

wantny. Także przewaga perswazji nad wyjaśnianiem procesów, w ramach narracji, 

spycha tekst na wzburzone wody demagogii. Wszystkie wymienione w tym akapicie 

zjawiska stanowią przesłanki dla stwierdzenia, że nauka, która suflowała kulturze 

zachodniej idee postępu, na drodze swojego rozwoju zbliża się do punktu, w którym jej 

progresywna rola ulegnie zanikowi. 

Czy literatura jako dziedzina kultury, może być poddana obiektywizującym wska-

zówkom czerpanym z paradygmatu scjentystycznego? Z pewnością nie. Nie znaczy to 

jednak, że literaturoznawstwo jest skazane na przypadkowość i nieweryfikowalność 

                                                                   
14 Banasiak B.,  ilozofia „końca filozofii”. Dekonstrukcja Jacquesa Derridy, Warszawa 1995, s. 161-162. 
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wniosków. Najlepszym dowodem na to, że irracjonalistyczny przedmiot badań można 

badać metodami empirycznymi, jest metodologia stosowana niegdyś w socjologii 

literatury. Także literaturoznawstwo zaznało już tego sposobu traktowania przedmiotu 

badań. Niechaj pars pro toto posłuży tu myśl Stanisława Jasionowicza: 

Propozycje sausure’owsko-jakobsonowskiego strukturalizmu, który można 

nazwać strukturalizmem zamkniętym (w odróżnieniu od jego późniejszych 

rozwinięć), zdają się doskonale odpowiadać postulatom Rolanda Barthes,a, 

dotyczącym „algebraicznej” neutralności w spojrzeniu na dzieło literackie. 

 ormalny model literatury stanie się dla niego źródłem szczególnych satys-

fakcji intelektualnych, które podzieli on z wieloma badaczami: oto udało się 

„zobiektywizować”, „uchwycić” (chciałoby się powiedzieć „zneutralizować”!) 

dzieło15. 

Nie możemy wartościować naszych wrażeń estetycznych, jakich dostarcza nam 

literatura. Bez względu na to czy nas ona zachwyca, czy też nie zachwyca. Możemy 

jednak dążyć do porównania opisu struktury tego samego dzieła przez dwóch lub 

więcej literaturoznawców. Przychodzi nam tu z pomocą Roman Jakobson:  

Nowoczesna myśl strukturalistyczna jasno to ustaliła: język jest systemem 

znaków, językoznawstwo jest integralną częścią nauki o znakach, semiotyki 

(lub w kategoriach de Sausure’a, semiologii) Definicja średniowieczna – 

aliquid stat pro aliquo – którą nasza epoka odrodziła, zawsze okazywała się 

ważna i płodna. Dlatego wyróżnik konstytuujący każdy znak, zwłaszcza znak 

językowy, polega na jego dwojakim charakterze: każda jednostka językowa jest 

dwoista i obejmuje dwa aspekty, jeden zmysłowy, drugi inteligibilny – z jednej 

strony signans (le signifiant de Sausere’a), z drugiej strony signatum (signife). 

Te dwa elementy konstytuujące znak językowy (oraz znak w ogóle) wzajem 

siebie zakładają i z konieczności się do siebie odwołują16.  

4. Odmienność kultury Zachodu 

Przyzwolenie na woluntaryzm interpretacyjny, odejście od redukcyjnych metod 
dowodzenia unieważnia wszelkie wartości. Być może nie miałoby to tak wielkiego 
znaczenia, gdyby kultura zachodnia obejmowała swoim dominującym wpływem cały 
świat, ale tak nie jest. Nigdzie poza naszą kulturą nie istnieje przyzwolenie na swobodną 
interpretację. Już w myśli Immanuela Kanta, w jego „Krytyce praktycznego rozumu”, 
znajdujemy tezę, iż postawa etyczna jest możliwa jedynie w umyśle człowieka nie-
zależnego, który z własnej woli nakłada na siebie bezwarunkowe prawa moralne

17
. 

Kontynuatorzy myśli królewieckiego filozofa, starali się odpowiedzieć na pytanie: czy 
możemy nie popaść w relatywizm, znaleźć jakiekolwiek wartości, co do których zapa-
nuje omnia communia

18
? Indywidualizm jako antyteza determinizmu naturalistycznego 

pojawia się w twórczości Stanisława Brzozowskiego
19

. Modernistyczny twórca był 

                                                                   
15 Jasionowicz S., Roland Barthes-Gilbert Durand. Wizje pluralizmu kultury, Kraków 1999, s. 18. 
16 Derrida J., O gramatologii, Warszawa 1999, s. 33. 
17 Babacz J., Metafizyka w myśli Immanuela Kanta, „Świdnickie Studia Teologiczne”, 2017, nr 1, s. 20. 
18 Walicki A., Stanisław Brzozowski – drogi myśli, „Prace Wybrane Andrzeja Walickiego”, t. III, red. 
A. Mencwel, Kraków 2011, s. 56. 
19 Kącka E., Lektura jako spotkanie. Brzozowski – tekst – metoda, „Studia nad nowoczesną polską literaturą, 

sztuką, kulturą i myślą humanistyczną”, t. LIX, red. W. Bolecki, R. Nycz, Kraków 2017, s. 172.  
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zwolennikiem poglądu, iż zmiana społeczna rodzi się w sferze myśli. Nie doceniał 
jednak faktu, że myśli powstają w materialnym ciele, które podlega oddziaływaniu 
stosunków społecznych i kształtujących je form gospodarowania.  

Istnieje zasadnicza różnica, pomiędzy ujęciem zobowiązań moralnych i praw 
jednostki w kulturze Zachodu a innymi kręgami cywilizacyjnymi. Człowiek Zachodu 
nie zależnie od tego, jakimi zasadami się kieruje, wyprowadza je z własnego przeko-
nania o ich słuszności. W innych kulturach, interpretacja rzeczywistości i wypływające 
z niej wnioski odnośnie własnego postępowania, są oceniane w zależności od tego, 
w jakim stopniu odpowiadają metodologii uznanej za jedynie słuszną, a nawet, czy 
zgadzają się z systemem filozoficznym uznawanym za jedynie słuszny. Tylko w kulturze 
Zachodu jest inaczej, stawia to przed tą kulturą trudności, które podważają jej ży-
wotność. Jeżeli nie mamy uniwersalnej miary naszego postępu, to w czym inne kultury 
tkwiące w stagnacji i konserwatyzmie są gorsze od naszej? Często odpowiadamy: nie 
ma kultur gorszych i lepszych są tylko inne. Inny nie znaczy zły, lecz inny znaczy 
obcy, czyli nie nasz. Jeżeli jednak inny nie znaczy zły, to dlaczego wybieramy funkcjo-
nowanie w naszej kulturze? Jeśli w jej ramach możemy przyjąć, że liczy się tylko 
niewartościowana inność, to czy nie mamy własnych wartości według, których postę-
pujemy? Ostatnią, do tej pory niekwestionowaną w kulturze Zachodu, wartością był 
scjentyzm, który w świadomości powszechnej ludzi Zachodu, po pierwszej wojnie 
światowej, zastąpił religie w roli źródła autorytetu i oparcia dla hierarchii społecznej. 
W różnym stopniu dokonywało się to zarówno krajach kapitalistycznych, jak i socjali-
stycznych. Ten wspólny rdzeń w kulturze zachodniej stał się ścieżką, po której przeszła 
ekspansja neoliberalizmu.  

Już Oswald Spengler zauważył, że kultura zachodnia w ciągu wieków swojego 
rozwoju zerwała z greckim umiłowaniem tego, co mierzalne wzrokiem na rzecz nieskoń-
czoności i niewymierności. O ile Oswald Spengler uważał, że ta cecha należy do oży-
wiających kulturę Zachodu w okresie jej rozkwitu

20
, to ja sądzę, że dążenie do poznania 

nieskończoności, tylko o tyle przyczynia się do postępu, o ile możemy się spodziewać, 
że coraz dalsze rejony nieskończoności będą ulegać naszemu poznaniu. Od momentu, 
kiedy niektórzy z nas uznali, że ogrom nieskończoności nigdy nie podda się naszemu 
zrozumieniu, zostawili nas otwartymi na ekspansje kultur opartych na dogmacie i tabu 
jako wartościach i drogowskazach postępowania.  

5. Podsumowanie 

Tempus fugit, mors venit, dlatego pozwolę sobie na podsumowanie. Kultura 
Zachodu stoi wobec pytania o przyszłość. Paradoksalnie swoboda myśli, która umożli-
wiła postęp, przyzwoliła na jego zakwestionowanie. Jeżeli w ramach swobody myśli 
możemy ogłosić, że wolność, z jakiej korzystamy nie ma wartości, ponieważ każda 
myśl jest równie wartościowa, to otwieramy się na zakwestionowanie tej swobody 
przez inną kulturę. Może się tak stać, ponieważ, aby czegoś bronić z zaangażowaniem 
trzeba wiedzieć – czego bronimy. O co walczymy? Gdzie jest nasz cel? Jeżeli istnieje 
tylko cel indywidualny, to zdeterminowana celem zbiorowym kultura obca, w ramach 
swoistej pokojowej wojny kultur, osiągnie nad nami dominację i odeśle nas jako 
formację intelektualną do muzeum przeszłych osobliwości. Będziemy jako Zachód 
podziwiani za swą zewnętrzną formę, lecz kompletnie już nie rozumiani, jeżeli chodzi 
o ożywiające nas idee.  

                                                                   
20 Spengler O., Zmierzch Zachodu. Zarys morfologii historii uniwersalnej, Warszawa 2001, s. 72-75. 
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Czytelnik może ulec wrażeniu, że ulegam nadmiernemu pesymizmowi. Zarzucić 
mi, że nie dostrzegam pozytywnych tendencji w naszym życiu intelektualnym. Rozwija 
się przecież nieprzerwanie myśl analizująca przyczyny atomizacji i uniformizacji spo-
łeczeństw zachodnich

21
. Dostrzeżono też zagrożenia dla efektywności komunikacji 

międzyludzkiej, jakie wiążą się z praktycznym stosowaniem wniosków z postmoderni-
stycznej analizy narracji w środkach masowego przekazu

22
. Paradoksalnie, w praktyce 

także konserwatyści nie unikają czerpania z dorobku myśli ponowoczesnej. Różni ich 
tylko to, że na podstawie tego samego założenia wskazującego, że właściwe jest 
rozumienie narracji bez dociekania świadomych intencji autora, podejmują działania 
mające utrwalić tradycyjne struktury społeczne.  

Zalążki nowego sposobu myślenia, mającego wpływ na zmieniające się stosunki 
społeczne, pojawiają się zwykle w schyłkowej fazie życia danej formacji społeczno- 
ekonomicznej. Tak było z chrześcijaństwem w późnej starożytności, czy też z filozofią 
prawa natury w XVII i XVIII wieku

23
. Stary sposób myślenia płynnie przechodzi 

w nowy, aż do brutalnej kulminacji dzięki historycznemu przesileniu. W przeszłości 
były nimi Wielka Wędrówka Ludów i Rewolucja Francuska. W obecnym stanie rzeczy 
nie pojawia się w praktyce nowy sposób produkcji, który wymuszałby zmianę miary 
efektywności gospodarowania. Tutaj leży przyczyna marazmu intelektualnego kultury 
Zachodu. Co więcej, dopiero chaos i przemoc może, chociaż nie musi, doprowadzić do 
zmiany beneficjentów procesu globalizacji. Z równym prawdopodobieństwem można 
stwierdzić, że wynikiem rozwiązywania problemów przy użyciu siły będzie zagłada 
cywilizacji.  

Kulturze Zachodniej brak jest impulsu rozwojowego, który popchnąłby ją do dal-
szego narzucania światu własnych wartości, powstałych w oparciu o zmianę sposobu 
gospodarowania i wynikającą z niego zmianę postrzegania społeczeństwa, jednostki 
i pracy ludzkiej. Tymczasem Zachód porzuciwszy paradygmat postępu w zaspokajaniu 
ludzkich potrzeb, zmierza ku mentalnemu i materialnemu rozpadowi, postępującemu 
w miarę narastania trudności w funkcjonowaniu indywidualistycznego modelu gospo-
darki i społeczeństwa. 
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Dekonstrukcja idei postępu zagrożeniem dla przyszłości kultury Zachodu 

Streszczenie 
Praca wskazuje na zagrożenie dla przyszłości kultury zachodniej, jakie zrodziło rozpowszechnienie się 
w rozmaitych dyscyplinach nauk humanistycznych dekonstrukcji, jako zasadniczej metody analizy narracji. 
Zwrot językowy, mający swoje źródło między innymi w dyskursie teoretyczno-literackim i językoznaw-
czym, prowadził w dwudziestym wieku zwycięską ekspansję w humanistyce. Oprócz wielu pozytywnych 
skutków tego procesu doszło też do zjawisk negatywnych. Zakwestionowano dążenie do prawdy jako 
realne zadanie nauki. Stworzyło to zagrożenie dla możliwości uznawania postępu za stały element cywili-
zacji ludzkiej. 
Słowa kluczowe: kulturoznawstwo, literaturoznawstwo, filozofia, postęp, kultura Zachodu 
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Wiesław Szałaj
1
  

O antykruchości Taleba w języku i kulturze  

1. Wstęp 

Artykuł przedstawia dwa problemy: koncepcję antykruchości Taleba (z jego książki 

pt. „Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy”) oraz sam problem antykruchości 

(języka i kultury) jako narzędzia służącego mózgowi do adaptacji i przetrwania 

w środowisku. Przedstawiono także analityczną metodę Językoznawstwa Adaptacyjnego 

(AMJA) – narzędzie badań antykruchości obiektów językowych i kulturowych oraz 

wnioski z owych badań, dotyczące natury antykruchości i jej przydatności w rozwiązy-

waniu egzystencjalnych problemów człowieka. W końcowej części artykułu porównano 

AMJA z metodą krytycznej analizy dyskursu (KAD). 

 Antykruchość nie jest łatwo zrozumieć, choć Taleb stara się jak najdokładniej ją 

wyjaśnić: Zamiast mówić o ryzyku […], proponuję używać pojęcia kruchości, […]; 

[kruchość] w odróżnieniu od ryzyka, ma interesujące określenie na swoje funkcjonalne 

przeciwieństwo […], pojęcie antykruchości2. Kiedy cytat przedstawimy w formie 

schematu, otrzymamy: Ryzyko to Kruchość, Kruchość to Ryzyko. Natomiast Anty-

kruchość to Szansa. Jeśli funkcjonowanie obiektu obarczone jest dużym ryzykiem, to 

taki obiekt jest kruchy. Przeciwieństwem obiektu kruchego, mówi Taleb, jest obiekt 

antykruchy, a przeciwieństwo ryzyka my nazwiemy szansą, ponieważ według Taleba 

antykruchość w obiektach jest źródłem nowych szans (adaptacyjnych) dla samych 

obiektów oraz ich użytkowników. 

Według Taleba, obiekt może być kruchy, odporny albo antykruchy (triada ekspo-

zycji na ryzyko Taleba). Można to stwierdzić, mówi Taleb, dopiero gdy obiekt wysta-

wimy na działanie „zaburzeń”, takich jak: niepewność, niestabilność, niedoskonała, 

niepełna wiedza, przypadek, chaos, zmienność, nieład, entropia, czas, niewiadoma, 

losowość, zamieszanie, stresor, błąd, dyspersja wyników, niewiedza3
. Zaburzenia te 

Taleb nazywa „wstrząsem środowiska” („WŚ”). 

Według Taleba, obiekty ujawniają swoją antykruchość w wyniku stresu, jakiego 

doznają po „WŚ” skierowanym na te obiekty. Lecz silnie działające stresory (powstrzą-

sowe) mogą ujawnić kruchość obiektu, o czym Taleb (w swej książce) prawie nie 

wspomina.  

Skoro kruchość, odporność oraz antykruchość ujawnia się dopiero po „WŚ” skiero-

wanym na obiekt, to postulat Taleba, żeby świadomie wystawiać ludzi na działanie 

„WŚ” (w celu zwiększenia ich antykruchości) jest etycznie wątpliwe, ponieważ taki 

„eksperyment” może ujawnić ludzką kruchość, zagrażającą uszkodzeniem ciała lub 

nawet śmiercią. Koncepcja Taleba ma jednak pozytywną wartość w nauce (np. jako 

adaptacyjny produkt naturalnej selekcji (ewolucji) organizmów żywych), co zostanie 

przedstawione w dalszej części niniejszego artykułu. 

                                                                   
1 wszalaj@o2.pl, Wyższa Szkoła Filologiczna we Wrocławiu, Wydział Neofilologii. 
2 Taleb N.N., Antykruchość. O rzeczach, którym służą wstrząsy, przeł. Siara O., Kurhaus, Warszawa, 2013,  

[2012], s. 29. 
3 Tamże, s. 34. 
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Według Językoznawstwa Adaptacyjnego, stresory (formy stresu) generują w mózgu 

i organizmie człowieka potrzeby, z Hierarchii Potrzeb Masłowa
4
 (HPM), które ujawnią 

się po „WŚ”, by domagać się zaspokojenia. Według Masłowa, motywacją do działania 

człowieka (zaspokajania) są potrzeby tworzące hierarchiczne poziomy (HPM): 1) 

podstawowe konieczności życiowe; 2) bezpieczeństwo przez porządek i prawo; 3) 

przynależność i miłość, silne więzy z grupą; 4) poczucie własnej wartości przez własne 

osiągnięcia lub bycie zauważonym; 5) samospełnienie na szczycie osobistych dążeń; 

6) transcendencja, wyjście poza siebie, doświadczenie komunii z innymi
5
.  

Chęć zaspokojenia wymienionych wyżej potrzeb powstałych (w mózgu) w wyniku 

„WŚ” zmusza mózg do poszukiwania zaspokojeń dla tych potrzeb. Im inteligent-

niejszy jest mózg, tym więcej zaspokojeń może on znaleźć, czyniąc „WŚ” bardziej anty-

kruchym – przydatnym w rozwoju obiektu i użytkownika. Lecz nie sam „WŚ” decy-

duje o antykruchości wyniku, lecz ilość i siła potrzeb powstrząsowych oraz inteli-

gencja mózgu, który umiał znaleźć skuteczne zaspokojenia dla swych potrzeb.  

Przedstawiony opis jest podstawą badania obiektów kultury i języka z punktu widze-

nia ich (antykruchych) możliwości adaptacyjnych, za pomocą analitycznej metody 

Językoznawstwa Adaptacyjnego (AMJA). Na kilku przykładach obiektów (językowych 

i kulturowych) autor artykułu pokazuje triadę Taleba: kruchość, odporność oraz anty-

kruchość w tych obiektach, a także cztery rodzaje antykruchości (zaproponowane przez 

Taleba): immunogenną, opcjogenną, prokrastynacyjną i redundancyjną.  

W swoich przykładach autor pokazuje także Hierarchię Potrzeb Masłowa (HPM) 

prezentującą strukturę motywujących powstrząsowych potrzeb, które mózg użytkow-

nika obiektów (dotkniętych „WŚ”) stara się zaspokoić. Jeśli mózg użytkownika 

obiektów swe potrzeby będzie w stanie zaspokoić, to okaże się antykruchym, podobnie 

jak same obiekty, z których korzysta. Jeśli nie, ujawni swoją (i obiektów) kruchość. 

Autor artykułu przedstawia również analizę antykruchości przedstawionych w artykule 

obiektów oraz jej przydatność w rozwiązywaniu egzystencjalnych problemów 

człowieka. 

Każdy obiekt badany przez AMJA (korzystającą z osiągnięć nauki i techniki) wy-

maga dokładnego opisu: samego obiektu i użytkowników, ustalonego dlań „WŚ”, ilości 

i siły stresorów (dla obiektu i użytkowników) oraz potrzeb wymagających zaspokojenia, 

a także opisu maksymalnej ilości zaspokojeń dla ujawnionych potrzeb. Po wykonaniu 

analizy antykruchości obiektu tworzy się Raport końcowy, w którym wskazuje się 

warunki zastosowania najefektywniejszych antykruchych rozwiązań dla badanego 

obiektu i jego użytkowników. 

2. Istota antykruchości Taleba  

Niektórym rzeczom służą wstrząsy, mówi Taleb; rozwijają się i rozkwitają pod 

wpływem zmienności, przypadkowości, nieładu i stresu; przygody, ryzyko i niepewność 

to ich żywioł. Antykruchość konkretnej rzeczy to coś więcej niż jej odporność czy 

wytrzymałość. Odporność rzeczy pozwala jej przetrwać wstrząs bez zmian; antykru-

                                                                   
4 Maslow A.H., Motivation and personality, Harper and Row, New York 1954, http://s-f-walker.org.uk/ 

pubsebooks/pdfs/Motivation_and_Personality-Maslow.pdf. 
5 Koltko-Riviera M.E., Rediscovering the Later Version of Maslow’s Hierarchy of Needs: Self-Transcendence 

and Opportunities for Theory, Research, and Unification, Review of General Psychology, Vol. 10, No. 4, 

2006, s. 302–317. 
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chość zmienia tę rzecz na lepsze6
. Zatem antykruchość, według Taleba, to specyficzna 

odpowiedź rzeczy na stres spowodowany wstrząsem środowiska. Ta odpowiedź 

sprawia, iż rzecz zmienia się na lepsze (w następującej sekwencji zdarzeń): 

    

 Wstrząs   →   Stres   →    Reakcja   →   Antykruchość,   

środowiska    rzeczy        na stres       ulepszenie rzeczy,            

 

albo Odporność (rzecz bez zmian) albo Kruchość (uszkodzenie lub zupełne 

zniszczenie rzeczy).  

Aby lepiej ukazać koncepcję antykruchości Taleba, przywołamy jego przykłady 

definiujące kruchość, odporność oraz antykruchość różnych rzeczy: Antykruchość 

(i kruchość) niemal zawsze pozwala wykryć prosty test na asymetrię: wszystko, czemu 

zdarzenia losowe (lub pewne wstrząsy) przynoszą więcej korzyści niż strat, jest 

antykruche; odwrotna zależność świadczy o kruchości7. Z cytatu wynika, że kruchość 

albo antykruchość obiektu wykryjemy dopiero po „WŚ” skierowanym na obiekt i po 

stresie powstrząsowym, jakiego on (obiekt) doświadczy. Wtedy (post factum) dowiemy 

się, czy obiekt odniósł więcej korzyści niż strat, czy wręcz odwrotnie. Prowadzi to do 

konstatacji, że wystawianie człowieka na działanie wstrząsów środowiska (co wielo-

krotnie postuluje Taleb w swej książce), by wzmocnić w nim antykruchość, jest etycznie 

wątpliwe, gdyż nie wiemy (bo „WŚ” i jego efekt jest losowy), czy nie ujawnimy w czło-

wieku (zamiast odporności, antykruchości) jego kruchość, co (wg Taleba) przyniesie 

mu więcej strat niż korzyści, czyli np. uszkodzenie ciała lub nawet śmierć.  

Taleb jednak tego problemu (niebezpieczeństwa) nie dostrzega, ponieważ zgodnie 

z tytułem, jego książka opowiada wyłącznie o „rzeczach”, którym wstrząsy służą i nie 

opowiada o „rzeczach”, którym wstrząsy nie służą (o czym przekonał się autor artykułu, 

czytając książkę). Jest to o tyle dziwne, że historia ludzkości jest historią o kruchości 

człowieka (co Talebowi powinno być znane), podtrzymywanej przez stworzoną w tym 

celu (przez mózg) kulturę i język, i jest historią walki człowieka z „niepewnością, 

niestabilnością, niedoskonałą, niepełną wiedzą, przypadkiem, chaosem, zmiennością, 

nieładem, entropią, czasem, niewiadomą, losowością, zamieszaniem, stresorem, błędem, 

dyspersją wyników, niewiedzą”, które wg Taleba są ze wszech miar dla człowieka 

(jego antykruchości) pożądane. Mimo tej wątpliwości (dotyczącej „zbawiennej mocy” 

antykruchości), koncepcja Taleba ma pozytywną wartość w nauce, ze względu na 

antykruchość językowych i kulturowych produktów mózgu człowieka, które „rozkwi-

tając” pod wpływem „WŚ”, mogą przynieść człowiekowi, postulowane przez Taleba, 

„więcej korzyści niż strat”. Temu aspektowi antykruchości Taleba poświęcimy dalszą 

część niniejszego artykułu. 

Warto podkreślić, że w książce Taleb mówi o antykruchości „rzeczy” nieożywio-

nych oraz ożywionych, w tym ludzi. Gdy mówi o antykruchości rzeczy nieożywionych 

uznamy, że podane przez niego przykłady i propozycje są dla człowieka nieszkodliwe 

(nie on jest obiektem eksperymentu), nawet jeśli nie można przewidzieć wyniku 

działania „WŚ” na obiekt. Lecz gdy Taleb proponuje antykruche „eksperymenty” na 

                                                                   
6 Taleb N.N. dz. cyt., s. 21. 
7 Tamże, s. 23. 
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ludziach, by obdarzyć ich nową porcją antykruchości za cenę „niepewności, chaosu, 

nieładu i zamieszania”, to taka propozycja jest niebezpieczna i etycznie wątpliwa. 

Oto przykład „niebezpiecznej” wypowiedzi Taleba na temat antykruchości w jego 

książce: Osobliwość antykruchości polega na tym, że pozwala nam radzić sobie z tym, 

co nieznane, robić rzeczy, których nie rozumiemy – i to robić je dobrze8
. Załóżmy, że 

chodzi tu o działanie intuicyjne, lecz z (własnego) doświadczenia wiemy, że intuicja 

jest zawodna. Dlatego lekarz w czasie operacji nie kieruje się intuicją, lecz rzetelną 

wiedzą i chirurgiczną procedurą. Jego ewentualna intuicja wynika z wiedzy oraz prak-

tycznego doświadczenia nabytego w działaniu zgodnym z medyczną wiedzą i poprawną 

procedurą. Zatem, ewentualne „radzenie sobie z tym, co nieznane” nie wynika z anty-

kruchości człowieka, lecz z konieczności podjęcia przez niego ryzyka w obliczu nie-

pełnej wiedzy o zjawisku, któremu musi stawić czoła. Może on użyć swej intuicji, ale 

ona nie zagwarantuje pozytywnego wyniku, a możliwe pozytywne rozwiązanie będzie 

zawsze przypadkowe. 

O tym, że jedynie obiekty nieożywione można bezpiecznie (dla człowieka) poddawać 

antykruchym eksperymentom świadczy następny przykład z książki Taleba: jeśli 

antykruchość jest cechą wszystkich naturalnych (i złożonych) systemów, którym udało 

się przetrwać, to pozbawienie tych systemów zmienności, przypadkowości i stresorów 

im zaszkodzi
9
. Z cytatu wynika, że istniały naturalne systemy (nawet złożone), którym 

nie udało się przetrwać „WŚ” i nie ma ich wśród obiektów antykruchych. Ale te, którym 

udało się przetrwać mimo działających na nie „WŚ” posiadają antykruchość powstałą 

właśnie dzięki tym „wstrząsom”. Dlatego tych „WŚ”, zdaniem Taleba, nie należy usu-

wać z otoczenia omawianych systemów, gdyż pozbawione owych „wstrząsów” utracą 

stopniowo swą antykruchość i staną się kruche – podatne na uszkodzenia i zniszczenie. 

Przykładem są budowle obronne powstałe dzięki wojennemu „WŚ” i stresorom gene-

rującym potrzeby bezpieczeństwa z HPM. Jak długo owe stresory działają na budowlę, 

tak długo ona istnieje, jest wzmacniana i rozbudowywana. Jeśli działanie stresorów 

ustąpi (wraz z zagrożeniem), wówczas (obronna) budowla popada w ruinę. Lecz schemat 

ten można odnieść również do człowieka i jego pracy zawodowej. Jak długo jest on 

aktywny zawodowo (pod presją zawodowych stresorów), jego samopoczucie i aktyw-

ność życiowa jest optymalna. Kiedy przejdzie na emeryturę (gdy stresory zawodowe 

ustąpią) i nie znajdzie interesującej aktywności zastępczej (z jej zastępczymi stre-

sorami), jego kondycja życiowa ulegnie stopniowej degradacji
10,11

. 

Przedstawione powyżej rozważanie uświadamia, że antykruchość (oraz kruchość 

i odporność) obiektów jako ich odpowiedź na „WŚ” i powstrząsowe stresory jest zja-

                                                                   
8 Tamże, s. 22. 
9 Tamże, s. 22. 
10 Luca De I., Wielu emerytów jest nieszczęśliwych. Psycholog tłumaczy, dlaczego tak jest i jak sobie z tym 

radzić, 2019, https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/rownowaga/co-robic-na-emeryturze-wolny-czas-

na-emeryturze/r7wfmvb. 
11 Jak podkreśla profesorka [T. Amabile], pierwsze dni emerytury mogą przypominać miodowy miesiąc – jest 

spokojnie, można odpocząć, niektórzy popadają w tym okresie w euforię. Jednak gdy minie trochę czasu, 

zaczynają się nudzić, kręcą się bez celu i odczuwają coraz większy niepokój. To może być niebezpieczne. Jak 

donosi The Wall Street Journal, przejście na emeryturę jest częstą przyczyną zachorowań na depresję wśród 
osób starszych. Co więcej, z badań przeprowadzonych przez Center for Retirement Research w Boston 

College wynika, że przesunięcie emerytury o 5 lat zmniejsza ryzyko śmierci u mężczyzn po 60. roku życia o 32 

proc. (Zob. przyp. 10). 

https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/rownowaga/co-robic-na-emeryturze-wolny-czas-na-emeryturze/r7wfmvb
https://businessinsider.com.pl/rozwoj-osobisty/rownowaga/co-robic-na-emeryturze-wolny-czas-na-emeryturze/r7wfmvb
https://www.wsj.com/articles/the-case-against-early-retirement-11555899000?mod=hp_jr_pos1
https://crr.bc.edu/working-papers/how-does-delayed-retirement-affect-mortality-and-health/?mod=article_inline
https://crr.bc.edu/working-papers/how-does-delayed-retirement-affect-mortality-and-health/?mod=article_inline
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wiskiem rzeczywistym. Z rozważania wynika także, iż wpływ konkretnego „WŚ” na 

pojawienie się antykruchości w poddanym mu obiekcie jest przypadkowy (antykru-

chości nie można przewidzieć przed „wstrząsem”), więc taki „WŚ” może być niebez-

pieczny dla obiektu, gdy wywoła w nim stan kruchości. Z drugiej strony obiekt, któremu 

udało się osiągnąć antykruchość pod wpływem określonych „WŚ”, nie powinien być 

pozbawiany powstrząsowych stresorów (które wywołały antykruchość), ponieważ bez 

ich oddziaływania obiekt, według Taleba, utraci swoją antykruchość i ulegnie stop-

niowej (kruchej, szkodliwej) degradacji.  

Zatem, badanie problemu antykruchości Taleba dostarcza kilka istotnych wniosków. 

Po pierwsze, nie należy dokonywać antykruchych eksperymentów na ludziach, ponieważ 

zastosowany do tego celu „WŚ” może (zamiast antykruchości) wywołać szkodliwą 

kruchość organizmu człowieka. Po drugie, antykruche eksperymenty można przepro-

wadzać na obiektach nieożywionych, jeśli ewentualne ujawnienie ich kruchości (pod 

wpływem zastosowanego „WŚ”) nie zaszkodzi człowiekowi. I po trzecie, w przyrodzie 

i w środowisku (społecznym) człowieka istnieje wiele obiektów antykruchych (rozwi-

jających się pod wpływem stresorów powstrząsowych), które należy badać w celu 

podtrzymania ich pozytywnej antykruchości służącej człowiekowi. Owo badanie (anty-

kruchości, odporności i kruchości) pozwoli gromadzić wiedzę, dzięki której możliwe 

będzie projektowanie nowych obiektów i systemów antykruchych służących czło-

wiekowi i jednocześnie całkowicie dla niego bezpiecznych. 

Istotnym osiągnięciem Taleba jest zidentyfikowanie i wyodrębnienie kilku 

(czterech) rodzajów antykruchości: 

1. Immunogenność – to odporność samego organizmu, jako reakcja na powstrzą-

sowy stres. Jego stresorami mogą być: noszenie ciężarów, które wzmacnia układ 

kostny, ćwiczenia fizyczne wywołujące przyrost mięśni ciała, przyjmowanie 

trucizny w małych dawkach, które uodparnia na jej działanie (przykłady Taleba).  

2. Opcjogenność – to reakcja mózgu (na powstrząsowe stresory) w postaci nowych 

(adaptacyjnych) zachowań, np.: tworzenie kontraktów z niską stratą i wysoką 

wygraną (przykład Taleba); kontrola zadania przez jego etapowanie; preferowanie 

wiedzy i kultury służącej przetrwaniu; obniżanie złożoności elementów (składo-

wych) zwiększające ich aplikowalność. Opcjogenność rośnie wraz z wiedzą 

i doświadczeniem nabytym przez mózg.  

3. Prokrastynacyjność – to zdolność opóźniania, odraczania (wykonania) zadania 

przyjętego przez wykonawcę. Występuje, gdy opóźnienia wzmacniają przetrwanie 

organizmu, np. strajk, w celu poprawy warunków pracy i płacy robotników; okres 

wypowiedzenia, by zmniejszyć straty z tytułu zerwania umowy; staż kandydacki, 

w celu właściwej oceny przydatności kandydata; okres narzeczeństwa, w celu 

lepszego poznania się przyszłych małżonków; instytucja dziecka i dorosłego, 

porządkująca społeczny rozwój jednostki. 

4. Redundancyjność – tworzy elementy nadmiarowe w zabezpieczeniach systemu. 

Jej cechy to: odsprzężanie elementów redundantnych, ich niezależna kontrola oraz 

ich niezależna regulacja
12

. Przykłady w organizmach żywych: mózg, uszy, oczy, 

płuca, nerki – występują w podwójnej ilości, choć działają niezależnie; są redun-

                                                                   
12 Google, Moduły redundancyjne, 10.04.2021. 
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dantne. Inne przykłady: system energetyczny kraju oraz system komunikacji 

w mieście. 

Definiując antykruchość, Taleb nie umieszcza jej w obszarze kultury i języka (jako 

narzędzi przetrwania), lecz koncentruje się na opisie rzeczy antykruchych – jak 

powstają oraz w czym przejawia się ich (pożyteczna) antykruchość. Wiele miejsca 

(w swej książce) poświęca też krytyce tych środowisk naukowych na świecie, które (jego 

zdaniem) promują w gospodarce, ekonomii, medycynie i polityce strategię kruchości 

i lekceważą (jego) koncepcję antykruchości w tych dziedzinach. W swym antykruchym 

podejściu Taleb jest dość radykalny, ponieważ twierdzi, że proces odkrywania (albo 

innowacji, albo postępu technologicznego) wymaga raczej antykruchych eksperymentów 

i agresywnego podejścia do ryzyka niż formalnej edukacji13
.  

Taleb pomija także fakt, że kultura i język są produktem mózgu, który za ich pomocą 

walczy o adaptację w środowisku i przetrwanie. Pominięcie tego faktu utrudnia użycie 

antykruchości w badaniach – pozbawia je antykruchej perspektywy badawczej. Kon-

cepcja ta jest jednak na tyle aplikowalna, by ją sprawdzić w analitycznej metodzie 

Językoznawstwa Adaptacyjnego (AMJA). 

3. Antykruchość w Językoznawstwie Adaptacyjnym 

W Językoznawstwie Adaptacyjnym obszarem (dziedziną) badań jest język i kultura 

jako produkty i narzędzia mózgu służące adaptacji i przetrwaniu człowieka
14

. Przed-

miotem badań są językowe i kulturowe obiekty jako adaptacyjne akty mowy (AAM) 

skierowane od Nadawcy do Odbiorcy
15

. Skoro inicjatorem AAM (językowego i kultu-

rowego) jest Nadawca, to dla Odbiorcy ów AAM może być zarówno „WŚ”, dostarczy-

cielem stresorów, jak i źródłem potrzeb powstrząsowych (z HPM) wygenerowanych 

przez stresory, a dążenie mózgu do ich zaspokojenia ujawni u Odbiorcy (lub jego 

dzieła) antykruchość, odporność albo kruchość. 

Według Językoznawstwa Adaptacyjnego, stresory (formy stresu powstrząsowego) 

generują nowe potrzeby, z Hierarchii Potrzeb Masłowa (HPM), powstałe po „WŚ” 

i wymagające zaspokojenia (by usunąć stres powstrząsowy u Odbiorcy AAM lub 

w jego obiekcie). Domagając się zaspokojenia, stresory i stworzone przez nie potrzeby, 

zmuszają mózg Odbiorcy do poszukiwania zaspokojeń dla tych stresorów i potrzeb. 

Zaspokojenia te widzimy potem w formach zachowań (po „WŚ” pochodzącym z AAM 

i po stresie) samych Odbiorców AAM oraz ich obiektów (językowych i kulturowych). 

W ten sposób mózg odnajduje nowe możliwości (adaptacyjne i przetrwaniowe) zarówno 

w Odbiorcach AAM, jak i w stworzonych przez nich obiektach, co Taleb nazywa 

antykruchością Odbiorców AAM oraz ich obiektów.  

                                                                   
13 Taleb N.N., dz. cyt., s. 24.  
14 Językoznawstwo Adaptacyjne jest rozwijane przez autora artykułu; główna jego hipoteza, adaptacyjna 

hipoteza języka i kultury (AHJK) głosi, że język i kultura, jako produkty mózgu, służą mózgowi do adaptacji 
w środowisku w celu przetrwania (Szałaj, 2014b). Hipoteza jest wnioskiem ze stwierdzenia Newberg’a et al., 

że [t]he goal of every living brain [...] has been to enhance the organism’s chances of survival by reacting to 

raw sensory data and translating it into a negotiable rendition of a world (Newberg et al., 2002, p. 15). Jeśli 

ich stwierdzenie jest prawdziwe, to prawdziwa jest główna hipoteza JA (które jest subdyscypliną 
językoznawstwa ogólnego i kognitywnego). 
15 Szałaj, W., An Analytical Model of Language Adaptation in Religious Texts. An Outline Proposal, [w:] 

Styles of Communication, V.7, No.1/2015, s. 150-161. 
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By zilustrować powyższe rozważanie przyjmijmy, że przedmiotem naszych badań 

– metodą AMJA – jest (wymieniony wcześniej) „WŚ” w postaci wojny (jako AAM 

Nadawcy, agresora) skierowany (do Odbiorcy) na punkt obrony na granicy państwa. 

Taki „WŚ” wywoła w obrońcach powstrząsowy stres w postaci stresorów generu-

jących potrzeby z pierwszego poziomu HPM – „podstawowe konieczności życiowe”. 

Dążenie do usunięcia powstałych potrzeb z HPM1 zmusi zbiorowy mózg obrońców, 

by znalazł adekwatny do zagrożenia zestaw zaspokojeń dla HPM1. Jednym z zaspo-

kojeń będzie np. zbudowanie na granicy obiektu w postaci fortyfikacji obronnych. 

Lecz stwierdzenie antykruchości obrońców i fortyfikacji dzięki „WŚ” (wojnie) nie 

jest możliwe, dopóki wojna nie zakończy się zwycięstwem obrońców. Możliwe jest 

bowiem, że obrońcy (i fortyfikacje) okażą swoją kruchość wobec „WŚ”. Jeśli jednak 

obrońcy wojnę wygrają (dzięki fortyfikacjom i innym skutecznym działaniom 

zaspokajającym potrzeby powstrząsowe), to wraz z fortyfikacjami ujawnią swoją 

antykruchość wobec „WŚ” (wojny), która wzbogaci ich antykruchą wiedzę nt. wojny 

i fortyfikacji. 

Wówczas analiza zakończonej już wojny jako „WŚ” i opis antykruchości obrońców 

i fortyfikacji, zostanie (post factum) dokonana przez AMJA i przedstawiona w odpo-

wiednim Raporcie. Znajdzie się w nim m.in. opis samego obiektu badań (fortyfikacji 

i obrońców), ustalonego dlań „WŚ” (wojna), ilości i siły stresorów (problemów 

związanych z wojną, obroną, obrońcami i fortyfikacjami), a także opisu potrzeb (z HPM) 

wymagających zaspokojenia, i opisu maksymalnej ilości możliwych zaspokojeń (posu-

nięć obronnych) dla potrzeb ujawnionych w czasie „WŚ” (wojny), jak i przyszłych 

działań prewencyjnych. 

Bez stworzonej przez Taleba koncepcji antykruchości prowadzenie powyższych 

rozważań byłoby niemożliwe. Koncepcja otwiera więc przestrzeń nowych badań 

w obszarze językoznawstwa i kulturoznawstwa adaptacyjnego, dla których antykruchość 

staje się sposobem innego (adaptacyjnego) użycia języka i kultury w indywidualnych 

i społecznych interakcjach.  

To inne użycie języka i (dzieł) kultury wyraża się w tym, że mogą one wywołać 

w mózgu i w organizmie człowieka zarówno „WŚ”, jak i związane z nim zachowania 

antykruche (ale także odporne albo kruche) czyniące mózg i organizm egzystencjalnie 

doskonalszym niż poprzednio. Przykładem antykruchych obiektów kultury i języka są 

np.: tradycje rodzinne, regionalne, etniczne, narodowe; słynne dzieła sztuki, architek-

tury, muzyki i literatury; odkrycia medyczne, techniczne, a nawet kulinarne (przykład 

Taleba). 

Badania antykruchości (we wszystkich czterech rodzajach) powinny udowodnić, że 

obiekt po „WŚ” i stresie jest mocniejszy w swych (adaptacyjnych) możliwościach 

bardziej niż przed „WŚ” (ale mogą zaprzeczyć). Zastosowane metody badawcze winny 

spełniać wymagania naukowości, w szczególności weryfikowalność badań i wyników.  

4. Antykruchość w języku   

Najbardziej zauważalnym dowodem na antykruchość języka jest ilość form, 

w jakich występuje on na Ziemi. [N]a świecie używanych jest około 6-7 tysięcy języków. 

Dokładne ustalenie tej liczby utrudnia brak zgody wśród językoznawców co do klasy-

fikacji niektórych kodów komunikacyjnych jako odrębnych języków bądź dialektów. 

Przeważająca część języków świata pozostaje w formie bezpiśmiennej. Szacuje się, że 
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do 2100 r. wymrze ponad połowa obecnie używanych języków na świecie, dlatego że są 

używane przez bardzo małą liczbę użytkowników. Najpopularniejsze języki to: 

mandaryński (jeden z języków chińskich) (1213 mln użytkowników), angielski (1200 

mln), hiszpański (550 mln), hindi (450 mln) i arabski (390 mln)16
. Jakie „WŚ” 

zmuszają mózg człowieka do stresu powstrząsowego produkującego język? Jest ich 

wiele, a odpowiadające im stresory powstrząsowe (generujące potrzeby językowe) 

można odnaleźć na poszczególnych poziomach Hierarchii Potrzeb Masłowa (HPM). 

Język, jako produkt mózgu i (jego) narzędzie komunikacji (w postaci AAM), bez 

Nadawcy i Odbiorcy nie istnieje. Wydaje się, że Odbiorca jest nawet ważniejszy od 

Nadawcy, ponieważ to Odbiorca decyduje o tym, czy określony strumień dźwięków 

AAM (lub innych znaków) zechce potraktować jako język i będzie starał się go 

zrozumieć. Antykruchość tak zdefiniowanego (uznanego przez Odbiorcę) języka, zgod-

nie z koncepcją antykruchości Taleba, wyraża się w „eksplozji” słownictwa, jego 

poetyki, precyzji wyrażania myśli, bogactwa poruszanych tematów i problemów, oraz 

zasięgu terytorialnego i ludnościowego na świecie. 

Kiedy rozpatrujemy antykruchość związaną z językiem, to dostrzegamy dwa aspekty: 

antykruchość języka jako autonomicznego obiektu kulturowego, oraz antykruchość 

języka indywidualnej osoby – narzędzia jej przetrwania. Te dwie wersje języka nie są 

identyczne, ponieważ w drugim przypadku poszczególne dźwięki, słowa i zdania, 

poetykę oraz intonację wypowiedzi wytwarza indywidualny mózg i narząd mowy jego 

organizmu, które są niepowtarzalne i zależą od wieku mówiącego, płci, środowiska 

i życiowego doświadczenia. Natomiast wspólny język całej wspólnoty jest wersją 

„kompromisową”, stworzoną z wersji języka najbardziej wpływowych i znaczących 

(ilościowo i jakościowo) grup i osób w tej wspólnocie. 

Antykruchość wspólnego zewnętrznego języka jest wspólnym dziełem całej 

wspólnoty mownej. Dlatego, kiedy pojawi się dostatecznie silny językowy „WŚ”, 

wówczas wszyscy jej członkowie odczuwają go w postaci stresu powstrząsowego, 

generującego nowe potrzeby z HPM dotyczące języka. Stres ten i wygenerowane 

potrzeby, zostaną następnie usunięte (przez zaspokojenia tych nowych językowych 

potrzeb) dzięki odpowiednim zachowaniom wspólnoty: antykruchym, odpornym albo 

kruchym. 

Przykładem (w Polsce) językowego „WŚ” dla całej wspólnoty jest w przeszłości 

np. rusyfikacja i germanizacja (zniewolenie zewnętrzne) lub komunistyczna ideolo-

giczna nowomowa po 1945 roku (zniewolenie wewnętrzne). Po takim „WŚ” pojawia 

się w społeczeństwie stres powstrząsowy i zestaw nowych potrzeb (z HPM), takich 

jak: obrona wolności, kultury narodowej, tradycji i języka, oraz obrona społeczeństwa 

przed wynarodowieniem – odnajdywane na poszczególnych poziomach HPM. Jeśli 

stres jest wystarczająco silny, to wywoła społeczne działania, by go usunąć (tj. zaspo-

koić potrzeby w postaci adekwatnych zaspokojeń z HZPM). Te działania mogą spowo-

dować antykruchość języka (jego rozkwit, jeśli są skuteczne) albo kruchość i stopniowe 

niszczenie polskiego języka i kultury. 

Ten sam, co dla całej wspólnoty mownej „WŚ” może oddziaływać na pojedyncze 

osoby w tej wspólnocie. Przykładem jest (językowa) reakcja dwóch poetów na komu-

nistyczne zniewolenie (jako „WŚ”) w powojennej Polsce. W 1950 roku o komuni-

                                                                   
16 Wikipedia, Języki świata, https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_%C5%9Bwiata. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_%C5%9Bwiata
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stycznych (stalinowskich) przywódcach Miłosz pisał: Choćby przed tobą wszyscy się 

skłonili, cnotę i mądrość tobie przypisując, złote medale na twoją cześć kując, radzi że 

jeszcze jeden dzień przeżyli, nie bądź bezpieczny. Poeta pamięta, możesz go zabić – 

narodzi się nowy. Spisane będą czyny i rozmowy… (Washington D.C., 1950)17
. W tym 

samym czasie inny polski poeta Gałczyński w 1953 roku napisał: O, poeci, rozpowia-

dajcie w każdej wiosce, w każdej krainie, ból nasz wielki po wielkim Stalinie. Umarł 

Przyjaciel18
.  

Mamy tu dwa opisy powstrząsowego stresu (poetyckiej reakcji na stalinowski „WŚ”). 

Jeden to negatywny opis Miłosza, wyrażający potrzeby z HPM dotyczące obrony 

prawdy i wolności (które ostatecznie zwyciężyły w Polsce po 1989 roku). Drugi to 

pozytywny opis Gałczyńskiego, wyrażający serwilistyczną postawę wobec przemocy 

i zakłamania zewnętrznego i wewnętrznego (komunistycznego) wroga (która osta-

tecznie upadła w Polsce po 1989 roku).  

Gdy pierwsza postawa, mimo represji, zaowocowała antykruchą mnogością antyko-

munistycznej literatury (oraz innych podobnych form kultury i sztuki), dającej społe-

czeństwu siłę do przezwyciężenia komunizmu w Polsce, druga (serwilistyczna) postawa, 

mimo ogromnego wsparcia stalinowskiej władzy, nie znalazła powszechnego społecz-

nego poparcia, a jej język w postaci komunistycznej nowomowy (propagandy i agitacji) 

ostatecznie, jako kruchy, został przez społeczeństwo odrzucony. 

Analiza (metodą AMJA) problemu antykruchości (odporności i kruchości) anty-

komunistycznej literatury i komunistycznej nowomowy w powojennej Polsce pozwala 

zbadać ich język we wszystkich czterech rodzajach antykruchości Taleba. Język ten, 

jako imperatyw działania społecznego oraz indywidualnego, może ukazać proces 

rozwoju demokracji w społeczeństwie polskim podążającym od państwa egzogenicz-

nego (podbitego zewnętrznie i wewnętrznie przez komunistów) do państwa endoge-

nicznego (wolnego, niepodległego, demokratycznego)
19

. Poniżej przedstawiamy hipotezy 

dotyczące form antykruchości literatury antykomunistycznej w każdym z czterech jej 

rodzajów. 

Antykruchość immunogenna języka literatury antykomunistycznej przejawiałaby się 

w rosnącej ilości nielegalnych wydawnictw oraz piszących przeciwników komuni-

stycznego systemu, w rosnącej liczbie ingerencji cenzorskich oraz w rosnącej liczbie 

działaczy i obozów politycznych. Antykruchość opcjogenna – w liczbie nielegalnych 

publikacji, nielegalnych wystąpień artystycznych i politycznych, oraz w ilości porusza-

nych w nich tematów. Antykruchość prokrastynacyjna – promująca odłożenie konfron-

tacji z władzą na rzecz budowania świadomości demokratycznej w społeczeństwie i we 

władzy oraz na rzecz poszerzania swobód i wolności obywatelskich. Antykruchość 

redundancyjna – promująca wzmacnianie systemów bezpieczeństwa w obszarach 

działalności opozycyjnej i prodemokratycznej. (W podobny sposób można analizować 

kruchość literatury serwilistycznej w czasach komunizmu, w każdym z czterech jej 

rodzajów). 

                                                                   
17 Miłosz Cz., „Który skrzywdziłeś”, Poezje, T. I, Paryż 1984, s. 223, http://www.sbc.org.pl/Content/75728/ 

milosz_prl_i_historia.pdf. 
18 Gałczyński K.I., Umarł Stalin, Kulturalna Polska, http://galczynski.kulturalna.com/a-6577.html. 
19 Szałaj W., Państwo narzędziem przetrwania społeczeństwa na przykładach z historii Polski. Artykuł 

dyskusyjny, [w:] Chodźko E., Śliwa M. (red.), Kultura w świetle badań antropologicznych, psychologicznych 

i socjologicznych, Wydawnictwo TYGIEL, Lublin 2020, s. 69-87. 

http://galczynski.kulturalna.com/a-6577.html
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Przedstawiony w zarysie opis czterech obszarów antykruchości Taleba – widocz-

nych w języku twórczości przedstawicieli powojennych środowisk antykomunistycz-

nych – jest jedynie wskazaniem na (szeroki) zakres takich badań. Przeprowadzenie 

szczegółowych badań w tym zakresie wymaga jednak przygotowania odpowiednich 

projektów badawczych przez Językoznawstwo Adaptacyjne zgodnie z metodą badawczą 

(AMJA) opisaną powyżej. Tworzenie takich projektów winno mieć interdyscyplinarny 

charakter, w szczególności historyczny, psychologiczny, socjologiczny, filozoficzny 

oraz językoznawczy. 

5. Antykruchość w kulturze – jazz 

By mówić o antykruchości w kulturze, należy najpierw zdefiniować pojęcie kultury. 

Językoznawstwo Adaptacyjne korzysta z definicji, którą sformułował Linton: Kultura 

jest konfiguracją wyuczonych zachowań i ich rezultatów, której elementy są podzielane 

(wspólne) i przekazywane przez członków danego społeczeństwa20
. Zatem kulturę tworzą 

wyuczone zachowania członków określonego społeczeństwa oraz  rezultaty owych 

wyuczonych zachowań, lecz muszą one być wspólne dla tego społeczeństwa 

i przekazywane innym jego członkom. 

W Językoznawstwie Adaptacyjnym obiekty kultury, nawet jeśli nie są wyrażone 

w języku pisanym lub mówionym, są formą wypowiedzi w języku „obrazów” zmysło-

wych, odczytywanych przez mózg (walczący o adaptację i przetrwanie w środowisku). 

Ta uwaga jest ważna, ponieważ uświadamia, że dla mózgu każdy jego zmysł jest 

narzędziem „czytania” rzeczywistości zewnętrznej – zarówno opisanej kodem znaków 

graficznych alfabetu, jak i opisanej barwami światła oraz różnorodnością wrażeń 

słuchowych, dotykowych, smakowych i zapachowych. Lecz ważne jest również pod-

kreślenie, że język znaków graficznych tekstów pisanych jest dla mózgu najbardziej 

uniwersalną wersją języka – może zapisać wrażenia („języki”) wszystkich pozostałych 

zmysłów – choć (zawsze) mniej precyzyjnie niż „języki” poszczególnych zmysłów 

(w zakresach ich działania).  

Rozpatrywanie zdefiniowanych powyżej obiektów kultury w aspekcie antykru-

chości może być związane z obiektami kultury na dwa sposoby. Może dotyczyć anty-

kruchości samego obiektu kultury (powstałej pod wpływem działania „WŚ” i powstrzą-

sowego stresu obiektu) lub obiekt kultury może być sam źródłem „WŚ” i przyczyną 

stresu u konkretnych osób (lub obiektów kultury), ujawniającego ich kruchość, odpor-

ność albo antykruchość. W tym kontekście przeanalizujmy problem antykruchości 

muzyki jazzowej (za pomocą analitycznej metody Językoznawstwa Adaptacyjnego 

AMJA). 

Aby sprawdzić (w pierwszym przypadku), w jaki sposób muzyka jazzowa może 

posiadać cechę antykruchości, musimy poznać jej definicję, sprawdzić, na jakie „WŚ” 

może być narażona, jaki stres powstrząsowy i nowe powstrząsowe potrzeby (z HPM) 

mogą się w niej pojawić oraz jaki zbiór zaspokojeń tych nowych potrzeb (w HZPM) 

spowoduje kruchość, odporność albo antykruchość jazzu. Natomiast w drugim przy-

padku, analizując jazz jako źródło „WŚ” dla poszczególnych osób (oraz innych obiektów 

kultury) sprawdzimy, w jaki sposób ów wstrząs (ze strony jazzu) się manifestuje oraz 

jakie stresory (i potrzeby z HPM) w innych osobach (obiektach) generuje. Ostatnim 

                                                                   
20 Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, przeł. Jasińska-Kania A., PWN, Warszawa 1975 [1945], s. 44.  
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etapem będzie opisanie osób redukujących stres powstrząsowy (ze strony jazzu) 

i sposób zaspokojenia powstałych potrzeb adaptacyjnych (aby odnaleźć się artystycznie 

w nowej rzeczywistości opanowanej przez jazz). 

Opisane wyżej postępowanie (pierwsze i drugie) jest opisem metody badawczej 

AMJA. Przystępując do analizy antykruchości jazzu, w pierwszej kolejności zdefiniu-

jemy sam jazz, następnie zdefiniujemy „WŚ” (dla obydwu przypadków) związany 

z jazzem, a potem opiszemy stresory powstrząsowe i nowe potrzeby z HPM oraz 

zaspokojenia (z HZPM) dla tych potrzeb.  

W celu zdefiniowania jazzu jako obiektu kultury (pierwszy etap procedury 

badawczej) posłużymy się jego syntetycznym, ale solidnie przedstawionym opisem 

z Wikipedii
21

. W opisie poszukamy pozostałych informacji ważnych w badaniu 

obydwu rodzajów antykruchości: „WŚ” kreującego jazz i jazzu jako „WŚ”, a także 

stresorów i potrzeb powstrząsowych dla obu przypadków.  

(1) Definicja jazzu: Jazz to gatunek muzyczny zapoczątkowany między rokiem 1890 

a 1900 w Nowym Orleanie, jako połączenie muzyki zachodnioafrykańskiej i euro-

pejsko-amerykańskiej (bluesa, ragtime’u i muzyki europejskiej). Stanowi połączenie 

muzyki ludowej, artystycznej i rozrywkowej. Charakteryzuje się rytmem synkopo-

wanym, a także dużą dowolnością interpretacyjną i aranżacyjną oraz tendencją do 

improwizacji. Ma to związek z faktem, że pierwszymi twórcami tego gatunku byli 

przeważnie nieznający nut potomkowie niewolników. Według niektórych muzykologów 

jazz jest raczej formą interpretacji niż stylem muzycznym.  

Wyróżnia się trzy podstawowe atrybuty jazzu: swing, funkcję ekstatyczną i kod 

indywidualny. Swing to wywodząca się z praktyki czarnych muzyków istota rytmiki 

jazzowej, polegająca na specyficznej lekkości i sprężystości rytmu […] oraz na po-

dziale taktu na nierówne, niemożliwe do zapisu muzycznego jednostki rytmiczne, 

okazjonalnym stosowaniu vibrato, urozmaiceniu linii melodycznej akcentami rytmicz-

nymi i częstych zmianach dynamiki, wywołującej efekt specyficznej „mowy” instru-

mentów.  unkcja ekstatyczna wywodzi się z religijnego charakteru zachodnio-

afrykańskich tańców obrzędowych i zaznacza się w jazzie przede wszystkim w trakcie 

tzw. jam sessions, improwizowanych koncertów. Improwizacja i wzajemna inspiracja 

muzyków prowadzi do czynnego zaangażowania słuchaczy, wyrażającego się w aplauzie, 

okrzykach, oklaskach itp. Kod indywidualny jazzu to identyfikujący wykonawcę sposób 

komunikacji między nim a słuchaczem, przejawiający się w kreacji melodii, vibrato, 

ostrości i zmianach natężenia dźwięku, zaniku dźwięku itp.
22

 

(2) Poszukiwany „WŚ” społecznego ludności czarnej w Afryce, a potem w Ameryce, 

jako przyczyna jazzu, powstał, gdy w wieku XVI i XVII ludność czarnoskórą zaczęto 

sprowadzać do Ameryki Północnej; jej muzyka towarzyszyła ekstatycznym obrzędom, 

tańcom, zajęciom codziennym. Ze względu na warunki życia i korzenie, instrumentarium 

tej muzyki było proste; miała przede wszystkim charakter wokalny (często posługująca 

się falsetem), o nieskomplikowanej melodyce. […]  orma wykonawcza to często 

zawołanie lub pytanie głosu solowego i odpowiedź chóru. Na pieśni czarnych osób 

tego okresu wywierała też duży wpływ hymnodia protestancka, a w niektórych 

rejonach muzyka francuska i hiszpańska. […] Jazz powstał więc na drodze złożonego, 

                                                                   
21 Wikipedia, Jazz, https://pl.wikipedia.org/wiki/Jazz.  
22 Tamże. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/1890_w_muzyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/1890_w_muzyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/1900_w_muzyce
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jazz
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wielofazowego procesu, w którym można wyróżnić etap rozwoju afrykańskiej muzyki 

ludowej i inkorporacji do niej elementów muzyki amerykańsko-europejskiej, wyodręb-

niania się gatunków muzycznych jako źródeł jazzu (negro spirituals, plantation 

songs, blues, ragtime) oraz krystalizowanie się nowego nurtu muzycznego w końcu 

wieku XIX23
. 

Z przytoczonego opisu jazzu wynika, że jest on produktem stresu po „WŚ” 

w postaci niewolnictwa oraz nowej (chrześcijańskiej) religii, jakiego doświadczała 

murzyńska ludność Afryki, której potomkowie na przełomie XIX i XX wieku znaleźli 

się w Nowym Orleanie. Stres powstrząsowy związany ze zmianą pierwotnego środo-

wiska Afryki i rodzimej kultury, tradycji, religii, na środowisko, kulturę i religię białego 

człowieka w USA wytworzył w czarnych niewolnikach nowe potrzeby powstrząsowe 

z HPM. Jedną z nich była potrzeba nowej muzyki wyrażającej nową sytuację, emocje, 

tęsknoty i pragnienia (z różnych poziomów HPM). Najbardziej efektywną formą zaspo-

kojenia tych potrzeb – dającą czarnym niewolnikom antykruchość (wiemy to post 

factum) – okazał się jazz we wszystkich jej rodzajach: immunogennej, opcjogennej, 

prokrastynacyjnej i redundancyjnej. 

(3) Jazz i formy reakcji powstrząsowej na (liczne) stresory
24

 (w formie nowych 

potrzeb z HPM) czarnej ludności w USA: W wieku XIX z tej syntezy w muzyce czarnej 

ludności USA wyklarowały się nowe style i gatunki muzyczne, kluczowe dla genezy 

jazzu: white spirituals (religious ballads, folk-hymns i revival spirituals) oraz negro 

spirituals (ring-shout, song-sermons, jubilee, spiritual mellows i gospel songs), które 

razem z plantation songs weszły do kultury Południa. Kolejne gatunki to trudno-

definiowalny blues i ragtime. Ragtime powstał z przeniesienia na fortepian stylu gry na 

banjo, może być zapisywany nutowo. Blues swą nastrojowość wywiódł ze spirituals 

oraz zawołań i zawodzeń (moans, Field hollers). W wieku XIX blues miał formę 12-tak-

tową, po 1900 zyskał dużą popularność w rejonie Nowego Orleanu i delty Missisipi. 

[…]. W latach 20. blues uzyskał klasyczną formę instrumentalną boogie-woogie25
. 

(4) Antykrucha eksplozja jazzu: Można wyróżnić kilka podstawowych okresów 

stylistycznych w historii jazzu: dixieland (ok. 1910), jazz chicagowski (lata 20.), swing 

(lata 30., szczególnie po 1935 roku), bebop (lata 40.), cool-jazz i hard-bop (lata 50.), 

free jazz (lata 60.). W obrębie tych przemian stylowych nastąpiło przejście od polifonii 

(jazz nowoorleański, dixieland, jazz chicagowski) poprzez jazz symfoniczny i jazz big-

bandów po okres eksperymentów muzycznych, modalizmu i jazz rocka26
. 

(5) Rodzaje antykruchości Taleba w jazzie: 

Antykruchość immunogenna – mogła się rozwijać dzięki muzyce jazzowej poprzez 

zbliżenie ras (czarnej i białej), wzmacniające obydwie rasy immunologicznie. Będąc 

muzyką atrakcyjną zarówno dla czarnych, jak i białych, jazz stał się pretekstem do 

zbliżenia tych odległych od siebie grup rasowych i kulturowych, co w konsekwencji 

powodowało wzmocnienie genetyczne obu grup oraz immunologiczne ludności czarnej 

w nowym środowisku ludzi białych.  

                                                                   
23 Tamże. 
24 Pomijamy tu opis samych stresorów po „WŚ” – problemów czarnych niewolników z Afryki w Ameryce – 
ponieważ jest on dobrze znany z licznych publikacji (i filmów) na ten temat. 
25 Wikipedia, Jazz… 
26 Tamże. 
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Antykruchość opcjogenna – jazz objawił się w postaci antykruchej opcjonalności, 

bogatej w liczne jego gatunki, ponieważ stworzył (aż) 76 nowych jego form. Oto (za 

Wikipedią) główne style jazzowe oraz liczba reprezentacji (w nawiasie) w każdym 

z nich: Big band jazz i swing (19); Bop (3); Hard bop (5); Cool (3); Free jazz (8); 

Fusion jazz (16); Jazz nowoorleański i klasyczny (tradycyjny) (12); Soul jazz i groove 

(3); Style pokrewne (7)
27

.  

Antykruchość prokrastynacyjna – to opóźnianie (dzięki muzyce jazzowej) wyko-

rzenienia ludności afro-amerykańskiej z jej kulturowego dziedzictwa przez nadmierną 

asymilację czarnej ludności do kultury białego społeczeństwa w Ameryce. Posiadanie 

jazzu jako własnej muzyki – niezwykle bogatej i twórczej w każdym obszarze życia 

społecznego ludności afro-amerykańskiej – pozwoliło zaspokajać jej muzyczne potrzeby 

bez głębszego wchodzenia w świat muzyczny społeczeństwa białych, szczególnie 

w sytuacji segregacji rasowej (stworzonej przez białych) istniejącej w USA (praktycznie) 

do lat 60. XX wieku
28

.  

Antykruchość redundancyjna – objawiła się w szczególności przez jazz jako pełen 

nadmiarowych form element w muzyce czarnych, chroniący odrębność kulturową 

afro-amerykanów. Antykrucha redundancja wywołana przez jazz wyrażała się 

w pierwszej kolejności w muzyce rozrywkowej, ponieważ biała ludność Ameryki, gdy 

powstawał jazz, posiadała już w tej dziedzinie bogatą ofertę muzyki euro-

amerykańskiej. Czarna ludność z Afryki, w trosce o własną tożsamość, izolowana od 

białych przez segregację rasową, postanowiła poszerzyć ofertę białych o jazz.  

Lecz redundancyjną wersję stworzono też w muzyce religijnej. Przyjmując 

chrześcijaństwo, czarna ludność spotkała się z określoną doktryną oraz liturgią 

i obrzędowością, w których muzyka i śpiew były już określone w białej kulturze 

amerykańskiej. Czarna ludność mogła te gotowe wzorce przyjąć; mimo to, stworzyła 

własną muzykę religijną, także w formie jazzu, która w tamtym czasie stała się 

redundantnym zabezpieczeniem odrębności etnicznej w obrębie zaadaptowanej kultury 

chrześcijańskiej
29,30

.  

Zatem jazz w muzyce rozrywkowej i religijnej objawił się nie jako „WŚ” (bo było 

nim dla ludności z Afryki niewolnictwo, nowa religia i nowy świat), lecz jako produkt 

stresu powstrząsowego, który generował nowe adaptacyjne potrzeby kulturowe z HPM. 

Jazz był zaspokojeniem (z HZPM) tych nowych potrzeb, adaptującym czarną ludność 

do nowego świata i przetrwania w nim.  

(6) Jazz jako „WŚ” w świecie muzycznym Ameryki: Z szerokiego opisu jazzu 

(Wikipedia) objawia się jednak jeszcze jedna jego (adaptacyjna) funkcja. Jest on także 

(wewnętrznym) „WŚ” dla środowisk muzycznych (i nie tylko) w USA (zarówno 

czarnych, jak i białych) – ze względu na szybko (nawet gwałtownie) rosnącą popular-

ność jazzu, budzącą niepokój wielu osób i środowisk społecznych. Stając się środkiem 
                                                                   
27 Tamże. 
28 Wikipedia, Ruch praw obywatelskich, https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_praw_obywatelskich. 
29 Spyra P., Religijne inspiracje twórczości muzyków jazzowych, Annales, UMCS, Lublin, Vol. XIV 2, L, 

2016, s. 119-193. 
30 Skąd pomysł, by jazz łączyć z religijnymi treściami, pełnymi duchowych treści i wskazujących na wyżyny 

moralności? Pierwszym istotnym punktem styku tych dwóch rzeczywistości są religijne korzenie jazzu. 
Ponieważ powstał on w Ameryce jako jedyny w swoim rodzaju konglomerat dwóch wielkich tradycji (a więc 

zarówno muzyki, temperamentu, kultury, jak i religii): zachodnioafrykańskich z brytyjsko-amerykańskimi 

(Spyra P., s. 140). 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_praw_obywatelskich
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wyrazu dla duchowych uniesień w dziedzinie rozrywki i religii, jazz wywoływał stres 

(obawy) produkujący nowe potrzeby z HPM u muzyków realizujących się w innych 

rodzajach muzyki niż jazz, ponieważ egzystencja tych muzyków była zagrożona przez 

konkurencję ze strony tej nowej muzyki.  

Lecz także środowiska niezwiązane z muzyką wyrażały obawy wobec jazzu. 

Przejawem tych obaw, były negatywne opinie o jazzie, pełne „uprzedzeń i zagro-

żonych interesów”. Spyra je opisuje następująco: [N]a bazie uprzedzeń (rasowych i nie 

tylko) i twardych realiów rzeczywistości stworzył się [negatywny] obraz muzyka 

[jazzowego]: „jazzman to synonim uzależnionego, alkoholika, powiązanego z seksu-

alnymi ekscesami” (Stan Kenton). Daniel G. Mason nazwał jazz „chorym momentem 

w rozwoju ludzkiej duszy”, a wcześni krytycy jazzu kierowali całą masę uwag 

w kierunku tej muzyki, ponieważ zawierała zbyt wiele ad libitum. Jej formalna wolność 

zapowiadała chaos i była lekceważeniem tego doniosłego gatunku sztuki. Jeszcze inni 

mieli obiekcje do politycznych korzeni i nazywali jazz „bolszewicką, niszczącą zasady 

i założenia przyzwoitej muzyki nadmierną wolnością interpretacji”. Niektórzy z kolei 

obawiali się, że jazz może mieć druzgocący wpływ na ludzką psychikę bądź też może 

spopularyzować międzyrasowy seks (nawet Amerykanie pochodzenia afrykańskiego 

sporadycznie wyrażali swoje zaniepokojenie, czy jazz nie jest czasem jakąś nową bronią 

Ku Klux Klan). Dzięki temu jazz był uważany za „barbarzyńską i zmysłową muzykę 

dżungli, która napierała na zmysły i uczucia, prowadziła do porzucenia przyzwoitości 

i dobrych manier, podważała godność, niszczyła porządek i samokontrolę31
. 

Jeśli przystąpimy do analizy jazzu (metodą AMJA) jako wstrząsu środowiska „WŚ” 

dla środowisk muzycznych (i nie tylko) w USA w pierwszej połowie XX wieku, to 

przedstawiony (w p. 6 analizy) opis może stanowić treść punktu nr 2 tej nowej analizy: 

„Jazz jako „WŚ” w środowiskach muzycznych USA”. W obydwu przypadkach, po 

dojściu do ostatniego punktu analizy, następuje jeszcze jeden punkt procedury AMJA, 

„Sporządzenie Raportu końcowego”. Jest on przedstawieniem (w wersji pisemnej) 

całego procesu analitycznego (i procedury) AMJA ze szczegółowym wyjaśnieniem 

wszystkich etapów analizy, jej elementów i aspektów – w taki sposób, aby stanowił 

wzorcowy model dla kolejnych analiz metodą AMJA. Powtarzalność badań (w treści 

i w formie) metodą AMJA potwierdzi jej naukowy charakter. 

6. Podsumowanie i wnioski   

1. Zdefiniowanie koncepcji antykruchości Taleba nie jest łatwe, ponieważ wydaje 
się, że Taleb (pisząc swą książkę) sam do końca tej koncepcji nie rozumiał. W książce 
stwierdza on, że antykruchość – przeciwieństwo kruchości oznaczającej bardzo małą 
(wąską) tolerancję na „WŚ” – jest cechą obiektów, które posiadają bardzo szeroką 
tolerancję na „WŚ” (czym Taleb w swej książce bardzo się zachwyca). Istotne jednak 
jest to, że ową antykruchość, odporność i kruchość można stwierdzić (odkryć) 
w obiektach dopiero post factum, gdy „WŚ” na obiekcie już się dokonał. Wówczas jego 
skutki będą miały (pozytywną) cechę antykruchości, (neutralną) cechę odporności albo 
(negatywną) cechę kruchości. Możliwość zaistnienia (negatywnej) kruchości po „WŚ” 
sprawia, że świadome poddawanie ludzi antykruchym eksperymentom z udziałem 
„WŚ” jest etycznie wątpliwe. Niestety, (być może) ze względów marketingowych 

                                                                   
31 Tamże, s. 140. 
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Taleb w swej książce o tym nie mówi, co nawet można uznać za rodzaj manipulacji 
z jego strony.  

2. Zrekonstruowany, na podstawie książki, sposób powstawania antykruchości 
(odporności oraz kruchości) przedstawia się następująco: (1) Wstrząs środowiska → 
(2) Stres rzeczy → (3) Reakcja rzeczy na stres → (4) Antykruchość (ulepszenie 
rzeczy), Odporność (rzecz się nie zmienia) albo Kruchość (pogorszenie stanu rzeczy). 

Wstrząs środowiska („WŚ”) może być naturalny (powodzie, susze, trzęsienia ziemi, 
epidemie) lub sztuczny (wojny, przeludnienie, głód, migracje, dewastacja środowiska). 
„WŚ” wywołuje w ludziach stres (w formie różnych stresorów) i związany z nim ból 
(fizyczny i psychiczny). Ów ból (cierpienie) dociera do mózgu, który zmienia go 
w zestaw potrzeb z HPM wymagających zaspokojenia, by usunąć ból (i cierpienie). 
Zależnie od wiedzy i doświadczenia, jakie posiada mózg, tworzy on zestaw zaspokojeń 
dla zdefiniowanych wcześniej potrzeb (z HPM). Im groźniejszy był „WŚ” oraz im 
obszerniejszy zestaw powstrząsowych zaspokojeń (immunogennych, opcjogennych, 
prokrastynacyjnych i redundancyjnych), tym poddany „WŚ” człowiek jest bardziej 
antykruchy. Jeśli stres po „WŚ” nie wywołał żadnych istotnych skutków, to człowiek 
okazał się odporny na (ten) „WŚ”. Natomiast, jeśli „WŚ” był taki, że mózg człowieka 
nie potrafił wytworzyć odpowiednich zaspokojeń dla powstrząsowych potrzeb (z HPM), 
to człowiek ten posiada (negatywną) cechę kruchości (co najmniej na ten konkretny 
„WŚ”). 

3. Przeciwieństwem antykruchości jest kruchość, którą Taleb definiuje następująco: 
wszystko, czemu zdarzenia losowe (lub pewne wstrząsy) przynoszą więcej korzyści niż 
strat, jest antykruche; odwrotna zależność świadczy o kruchości32

. Zdefiniowane w ten 
sposób pojęcia antykruchości i kruchości są jednak mało precyzyjne i względne. 
Przykładem jest „WŚ” pod nazwą Rewolucja Bolszewicka (Październikowa) w Rosji. 
Okazuje się, że wstrząs ten był jednocześnie antykruchy i kruchy, zależnie od tego, do 
której części społeczeństwa został odniesiony. Dla Bolszewików był antykruchy, gdyż 
Rewolucja przyniosła im więcej korzyści niż strat; dla Cara był kruchy – on i jego 
rodzina zostali przez Bolszewików zamordowani, a dla społeczeństwa okazał się 
zarówno antykruchy (dla proletariatu i zwolenników Rewolucji), jak i kruchy (dla bur-
żuazji, kułaków i przeciwników Rewolucji). 

4. Powyższy przykład pokazuje, że ten sam „WŚ” u różnych ludzi może wywołać 
różne skutki z triady Taleba: antykruchość, odporność albo kruchość. Można ją stwier-
dzić post factum, badając daną osobę (grupę osób) przy pomocy analitycznej metody 
Językoznawstwa Adaptacyjnego (AMJA). Szczegółowy jej opis przedstawiono na 
przykładzie badania antyktuchości jazzu (rozdział powyżej). Ze względu na ograni-
czone ramy artykułu nie omówiono (kończącego badanie) Raportu końcowego, ponie-
waż zawierałby on wiele szczegółów samej analizy, jej aspektów i konsekwencji, 
których bez faktycznego badania problemu nie sposób przewidzieć i opisać. Analiza 
antykruchości jazzu pokazuje, jak ważny jest bogaty i rzeczowy zbiór danych źródło-
wych niezbędnych do właściwego przeprowadzenia badań. 

5. Według autora artykułu, istotą antykruchości organizmów żywych (nad czym 
Taleb w swej książce się nie zastanawia) jest odruch obronny wytworzony w procesie 
ewolucji (w długim łańcuchu naturalnej selekcji promującej zachowania obronne 
przeżyciem organizmu) – na poziomie immunogennym, opcjogennym, prokrastyna-

                                                                   
32 Taleb NN., dz. cyt., s. 23. 



 

O antykruchości Taleba w języku i kulturze 
 

175 

cyjnym oraz redundancyjnym. Na każdym z tych poziomów rola rozwijającego się 
mózgu (w zakresie antykruchości) zaczęła odgrywać coraz większą rolę, osiągając 
apogeum w mózgu człowieka. Lecz wówczas mózg zorientował się, że antykruchość 
człowieka jest mocno ograniczona oraz że dominującą jego cechą jest kruchość. Dlatego 
by przetrwać, mózg człowieka zaczął rozwijać kulturę, która dostarczyła człowiekowi 
antykruchych, przez niego stworzonych, narzędzi przetrwania w środowisku naturalnym 
i społecznym. Innym antykruchym (kulturowym) wytworem ludzkiego mózgu stał się 
język, jako narzędzie komunikacji poszerzającej antykruche zachowania człowieka, 
o czym Taleb w swej książce także nie wspomina. 

6. Analityczna metoda Językoznawstwa Adaptacyjnego (AMJA) koncentruje się na 
badaniach tekstów ujętych w strumień adaptacyjnych aktów mowy (AAM) pomiędzy 
Nadawcą (nadawcami) i Odbiorcą (odbiorcami) – zmieniających stan środowiska za 
pomocą ludzkiej mowy

33
 w celu adaptacji do środowiska (naturalnego i społecznego) 

i przetrwania w nim.  
AMJA bada, które AAM (Nadawcy), w jakich okolicznościach i dla którego 

Odbiorcy stają się „WŚ”, a następnie analizuje u Odbiorcy (jego AAM) powstawanie 
powstrząsowej antykruchości, odporności albo kruchości. Analiza wykonywana jest 
post factum (gdy „WŚ” odcisnął już na Odbiorcy swoje piętno). Wówczas należy 
zebrać u Nadawcy i Odbiorcy wszystkie istotne dane (z ich AAM) i prawidłowo przy-
pisać je do poszczególnych poziomach HPM, a następnie właściwie je zinterpretować 
i przedstawić w Raporcie końcowym. 

Ponieważ opis badanego problemu – antykruchości wypowiedzi językowej – wyra-
żony jest w języku, to w analizowanych AAM (Interlokutorów) należy odszukać 
językowe operatory adaptacyjne (JOA)

34
, które swym znaczeniem (semantycznym) 

wskazują na (semantycznie) odpowiednie poziomy w HPM. W ten sposób (w perspek-
tywie HPM) odczytamy zarówno stresory związane z „WŚ”, powstrząsowe potrzeby 
Odbiorcy, jak i zaspokojenia (w HZPM) dla ujawnionych wcześniej jego potrzeb. Przy 
sporządzaniu Raportu końcowego, zgodnie z postulatem Lakoff’a

35
, do prawidłowej 

analizy AAM oraz JOA potrzebna będzie wiedza również z dyscyplin innych niż 
językoznawstwo

36
.  

7. Analityczna metoda Językoznawstwa Adaptacyjnego (AMJA) jest metodą 
alternatywną do krytycznej analizy dyskursu (KAD). Obydwie metody zajmują się 
analizą tekstów, lecz AMJA traktuje tekst (widząc w nim strumień AAM między 
Nadawcą i Odbiorcą) jako narzędzie adaptacji i przetrwania Interlokutorów, czego 
(w zasadzie) nie ma w podejściu reprezentowanym przez KAD. Jednak bez rozumienia 
tekstu w sposób, jaki proponuje AMJA, prawidłowa interpretacja werbalnych interakcji 
Interlokutorów jest, zdaniem autora artykułu, poważnie utrudniona.  

                                                                   
33 Searle wyróżnia pięć podstawowych rodzajów aktów mowy (AM), są to: oświadczenia, rozkazy, obietnice, 

ekspresje (emocjonalne) oraz deklaracje (Searle, 1998 s. 148-150). 
34 Każda wypowiedź Nadawcy, która wywołuje reakcję Odbiorcy, nosi nazwę adaptacyjnego Aktu Mowy 

(AAM). O rodzaju działania Odbiorcy pod wpływem AAM decyduje Językowy Operator Adaptacyjny (JOA) 
– słowo lub zwrot w AAM – wskazujący na problem (Szałaj, 2014a). Lecz o faktycznym działaniu Odbiorcy 

decyduje to, czy AAM Nadawcy zaspokaja (jakąkolwiek) potrzebę Odbiorcy znajdującą się, na jednym (lub 

wielu) z poziomów Hierarchii Potrzeb Masłowa, którą ma w głowie Odbiorca i może on ją wyartykułować. 
35 Lakoff G., Cognitive Versus Generative Linguistics: How Commitments Influence Results, Language & 
Communication, Vol. 11, No 1/2, 1991, s. 53-62. 
36 „Założenie [Zobowiązanie, W.Sz.], aby koncepcje językoznawcze uzgadniać z tym, co generalnie wiadomo 

na temat umysłu i mózgu z dyscyplin innych niż językoznawstwo” (Lakoff, 1991, s. 54), (Konat, 2012, s. 78). 
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O antykruchości Taleba w języku i w kulturze 

Streszczenie 

Artykuł analizuje pojęcie antykruchości (stworzonej przez Talebe w jego książce „Antykruchość. O rzeczach, 
którym służą wstrząsy” (2013 [2012]) i poszukuje w językowych oraz kulturowych zachowaniach mózgu 

(człowieka) takich form zachowania, dzięki którym produkty języka i kultury będą posiadały cechę 

antykruchości. Autor artykułu jest przekonany, że pojęcie antykruchości może być badane przez Języko-

znawstwo Adaptacyjne oraz implementowane do języka i kultury, aby jak najlepiej mogło służyć 
w rozwiązywaniu problemów egzystencjalnych człowieka.  

Przedstawiony w artykule schemat postępowania (analityczna metoda Językoznawstwa Adaptacyjnego 

AMJA) jest schematem metody badawczej stworzonej w ramach Językoznawstwa Adaptacyjnego, które 

wraz z innymi teoriami i hipotezami badawczymi tworzy spójny system, dzięki któremu badacz może 
wykryć i ocenić antykruchość (po „wstrząsie środowiska” „WŚ”) badanego obiektu – w naszym przypadku 

muzyki jazzowej. W pierwszej kolejności należy zdefiniować obiekt poddany „WŚ”, następnie odszukać 

„WŚ”, jakiego obiekt doświadczył. Na koniec opisać stresory powstrząsowe i powstałe z ich powodu nowe 

potrzeby z Hierarchii Potrzeb Masłowa, które zmusiły mózg użytkownika obiektu do szukania zaspokojeń, 
by te potrzeby zaspokoić.  

Duża ilość znalezionych przez mózg zaspokojeń tworzy mocną antykruchość obiektu (świadczy o inteli-

gencji mózgu). Mała ilość zaspokojeń tworzy słabą antykruchość obiektu. Brak dostatecznej ilości 

zaspokojeń powoduje kruchości obiektu, niebezpieczną dla jego przetrwania.  
Antykruchość obiektu można stwierdzić dopiero po „WŚ”. Dlatego prowadzenie antykruchych ekspery-

mentów na ludziach jest etycznie wątpliwe (choć wytwory człowieka można poddawać badaniom ich 

antykruchości, jeśli to nie zaszkodzi ludziom), ponieważ zamiast (pozytywnej) antykruchości, eksperyment 

może ujawnić (negatywną) kruchość, o czym Taleb w swej książce w ogóle nie wspomina. 
Słowa kluczowe: antykruchość, adaptacyjne akty mowy, Hierarchia Potrzeb Masłowa, językoznawstwo 

adaptacyjne 

About Taleb’s Antifragility in Language and Culture 

Abstract 

The article examines the concept of antifragility (created by Taleb in his book „Antifragile. Things That 

Gain Disorder”) and looks for forms of linguistic and cultural behaviour of the human brain that will make 
the products of language and culture have the feature of antifragility. The author of the article is convinced 

that the concept of antifragility can be studied by Adaptive Linguistics and implemented into language and 

culture, so that it can best serve in solving human existential problems. 

 The methodological scheme presented in the article (the AMAL – analytical method of Adaptive 
Linguistics) is a scheme of the research method developed by Adaptive Linguistics, which, together with 

other theories and research hypotheses, creates a coherent system, thanks to which the researcher can 

detect and assess antifragility (after the "environmental shock" "ES ") of the examined object – in our case, 

jazz music. At first, we define the object subjected to "ES", then we find "ES" which the object has 
experienced; finally, we describe the post-shock stressors and the new needs arising from them (on 

Maslow’s Hierarchy of Needs) that forced the brain to seek satisfyings, to satisfy the needs that arose. 

A large number of satisfyings found by the brain creates a strong antifragility of the object (proves the 

brain's intelligence); a small amount of satisfyings creates a weak antifragility of the object. The lack of 
a sufficient amount of satisfyings entails the fragility of the object, which is dangerous for its survival. 

The antifragility of the object can only be ascertained after the "ES"; therefore, conducting antifragile 

experiments on humans is ethically questionable (although human products can be subjected to antifragility 

experiments if it does not harm humans) because instead of (positive) antifragility, the experiment may 
reveal (negative) fragility, which Taleb does not mention in his book. 

Keywords: antifragility, adaptive speech acts, Maslow’s Hierarchy of Needs, adaptive linguistics 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jazz
https://pl.wikipedia.org/wiki/J%C4%99zyki_%C5%9Bwiata
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruch_praw_obywatelskich
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Olga Chrzan
1
  

Kilka subiektywnych słów o sposobie istnienia postaci 

w Teatrze Adama Walnego 

Dotknąć żywym, by żywego dotknąć.  

Powierzyć oddech, by oddychające ujrzeć.  

Wydobyć swoje z siebie i ocalić w wizerunku 

Adam Walny, artysta  

Sposób, w jaki w twórczości teatralnej Adama Walnego powstają byty sceniczne, 

pozostaje na tyle oryginalny, że koniecznym jest poświęcić temu artyście osobne opra-

cowanie. Poniższy tekst jest jedynie takiej pracy namiastką i stanowi wyimek szerszego 

namysłu nad szeroko rozumianym teatrem lalek, a właściwie teatrem animacji. Jest 

bowiem Adam Walny jednym z kaskaderów teatru, którzy z jednej strony wyszli od 

instytucjonalnej formy kształcenia, z drugiej format szkoły uznali za mocno ograni-

czający i zniewalający wręcz twórczą wyobraźnię. Artysta, który urodził się w roku 

1972, jest absolwentem Liceum Sztuk Plastycznych w Supraślu. Szkołę tę ukończył ze 

specjalnością w dziedzinie snycerstwa
2
. Do tematu fascynacji drewnem artysta wraca 

wielokrotnie w całej swojej twórczości, co obserwujemy w realizacjach scenicznych 

jego autorstwa. Wykształcenie plastyczno-rzeźbiarskie uzupełnił Adam Walny dyplo-

mem zdobytym na kierunku reżyseria teatru lalek. Uzyskał go w białostockiej filii 

Akademii Teatralnej. Powodem, który skłonił mnie do bliższego przyjrzenia się twór-

czości artysty, jest z jednej strony niezaprzeczalna oryginalność jego dzieł, z drugiej 

koncepcja całej twórczości a właściwe filozofia artysty-lalkarza. Twórcy zgłębiającego 

tematykę stuporu materii wobec ruchu ciała. Człowieka bacznie przyglądającego się 

naturze świata. Naturze zarówno w znaczeniu filozoficznym, jako pewnego rodzaju 

namysłowi nad mentalnością człowieka jako gatunku, jak również naturze w ujęciu 

czysto biologicznym, związanym z otaczającą tegoż człowieka przyrodą.  

Walny tworzy, jednocześnie kontemplując świat i analizując każdy przejaw jego 

życia. Jest nie tylko aktorem-lalkarzem-animatorem, reżyserem teatru lalek, scenogra-

fem, człowiekiem orkiestrą i demiurgiem uniwersum scenicznego. Jego sposób anali-

zowania przedmiotu, pochylenie się nad każdym szczegółem, a jednocześnie mocno 

osadzona w tekstach kultury filozoficzna koncepcja sposobu istnienia świata, powo-

dują, iż można mówić o filozofii życia z lalką/przedmiotem, dla lalki/przedmiotu, przy 

lalce/przedmiocie, w lalce/przedmiocie. Jeśli chcesz usłyszeć szum wody nie zamykaj 

jej w dzbanie
3
 napisze sam artysta, podejmując próbę omówienia swoich głębokich 

                                                                   
1 Olga Chrzan, Wydział Filologiczny Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, Instytut Nauk o Kulturze, 
Interdyscyplinarne studia doktoranckie „Humanistyka bez granic”. 
2 Snycerstwo – dziedzina sztuki zdobniczej rzeźbienia w drewnie; Snycerstwo jest szczególnie 

charakterystyczne dla sztuki ludowej. Do rzeźbienia w drewnie używa się specjalnych dłut, pobijanych 

knyplem; Snycerka – artystycznie rzeźbiony w drewnie element mebla lub wyposażenia wnętrza; Snycerz – 
rzemieślnik specjalizujący się w rzeźbieniu w drewnie. 
3 Walny A., Teatr przedmiotu. Kulisy warsztatu, arkana rzemiosła, Staromiejski Dom Kultury, Warszawa 

2007, s. 9. 
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przemyśleń nad sposobami istnienia materii. W wywiadzie dla Marii Janus Walny 

powie: Nie trzeba kończyć szkół, żeby czuć materiał. Poza tym, jeśli się coś tam sobie 

wymyśli, to i tak pracuje się jakby od nowa. Bo nie powtarza się tych samych rozwiązań 

[…] nie jest to kwestia jakiegoś przygotowania, raczej otwartej świadomości, że można 

to sobie zrobić […] Bo niektórzy myślą, że nie można… (śmiech) Zamiast pomyśleć, że 

można […] Nie wiadomo, czym to się może skończyć, ale żeby się dowiedzieć, czym to 

się może skończyć, to trzeba zacząć4
. 

Zastanawia Walnego również natura człowieka i natura lalki. Relacja animatora 

i animowanego. Współistnienie żywego i martwego. Artysta próbuje odpowiadać na 

pytania, na które racjonalnej odpowiedzi brak. Z racji specyfiki opisywanych realizacji 

scenicznych Walnego używać będę terminu lalka w bardzo szerokim rozumieniu, nie 

ograniczając się jedynie do technik klasycznych takich jak pacynka, marionetka, kukła 

czy jawajka. Lalką staje się w projekcjach Adama Walnego każdy pozostający w relacji 

z innymi przedmiotami na scenie kawałek materii, który podlega animacji, każda 

wprawiona w ruch, ożywiona forma. Jednocześnie artysta uważa, że lalka postacią 

najbliższa człowiekowi, znaczy na scenie nieco inaczej niż przedmiot. Lalka – córa 

figury […] jest wizerunkiem człowieka przez studium jego braku […] przedstawia 

rzeczywistość zwielokrotnioną – uwolniona od presji przewodu pokarmowego […] 

wydobywa pierwiastek komiczny ze stanów przerażenia i udręki. Personalizuje siły 

absolutne, by przezwyciężyć lęk. Przyporządkowuje boskiemu to, co nędzne. Uwarun-

kowuje Absolutne. Łączy majestat z rubaszną kpiną. Jest do tego zdolna, bowiem 

dystansuje się wobec wszystkiego, co tworzy. Odważna do granic absurdu potrafi 

przeciwstawić się woli twórcy, a nawet go skompromitować. Często kleci swój 

groteskowy świat z zakłóceń transmisji między animatorem a przedmiotem5
. 

W przekonaniu Adama Walnego teatr lalek wywodzi się od rytualnych działań 

nieodłącznie związanych z dawnymi wierzeniami. Drzewo chroniło przed deszczem. 

Stanowiło podstawowy budulec szałasu […] Obserwując – jak wzrasta od nasiona 

z łona ziemi do krzewu, od krzewu do pnia i dalej ku górze, widząc, jak dojrzewa i jak 

osuwa się na ziemię – człowiek poznawał siebie. Z Ziemi w stronę nieba i z powrotem 

do ziemi. Wpatrzony w drzewo dostrzegał analogię: korzeń-stopy, pień-nogi, gałęzie- 

dłonie. Głowy szuka w dziupli – znalazł. Z połączenia kształtu drzewa i człowieka 

narodzi się idol. Z tęsknoty za zmartwychwstaniem człowiek wystrugał z drzewa figurę, 

wokół niej wzniesiono świątynię – twierdzę wiary […] człowiek wpatrzony jak ono 

rośnie jak zmaga się z wiatrem, jak zasypia na zimę, dostrzegł w nim metaforę życia, 

snu i powtórnych narodzin6
. I dalej Wydaje się, że pierwszą figurę człowiek ulepił dla 

zobrazowania mitu […] Od szamanizmu i kreacji zwierzęcej, przez kapłaństwo 

i kreację ducha w rytuałach, do aktorstwa człowiek uwalniał się spod władzy natury7
. 

Walny nie lubi szufladkowania i teatrologicznych analiz. Adam Walny, jest pasjo-

natem, nie interesuje go nic poza lalkarstwem. Surowo ocenia środowisko lalkarskie. 

To pogłębia jego izolację jako twórcy, choć nie wydaje się, aby przeszkadzało mu to 

                                                                   
4 Janus M., Od wędrownego lalkarza do samodzielnego Theatermachera – o samodzielności lalkarzy, [w:] 

(red), Dąbek A., Świątkowska W., Rzemiosło teatru. Etos – profesje – materia, Łaźnia Nowa, Kraków 2015, 

s. 223. 
5 Tamże, s. 16. 
6 Tamże, s. 10-11.  
7 Tamże, s. 13.  
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w prezentacji spektakli8
. Po latach napisze: Osiemnaście lat z lalką, blisko czterdzieści 

ze sobą. Pałuby, figury, nadmarionety, pacynki, jawajki, kukły, plansze, pyskówki, 

sycylijki, marionetki i Bóg wie co jeszcze – od idei, przez projekt aż do trójwymiaru 

obecności – zawładnęły moim życiem i umieraniem. […] Nie daj Boże zostawić te 

koncepcje i dzieła na pastwę teatrologów!9
 

Całkiem to słuszne i trudno nie zgodzić się z artystą. Próby uchwycenia wszelkiej 

sztuki w ramy, a jego sztuki w szczególności, zabijają samą jej istotę. W przypadku 

tworzenia koncepcji walny-teatr można zaryzykować twierdzenie, że wszelkie próby 

poza empatycznego, poza emocjonalnego i poza filozoficznego odbioru stanowią 

profanację wobec oglądanych spektakli, a przede wszystkim stanowią ujmę dla samego 

autora. Gdyby nawet zasugerować się systematyką, którą w jednej ze swoich teore-

tycznych koncepcji zaproponował Henryk Jurkowski
10

, nie sposób przypisać realiza-

cjom Walnego zawartych tam typów relacji animator – przedmiot animowany. Wyznacz-

nikiem typologii Jurkowskiego jest bowiem relacja pomiędzy aktorem a lalką/przed-

miotem. Kim w tych propozycjach pozostaje Walny? Z pewnością jednocześnie 

wchodziłby w rolę aktora jako dawcy głosu i energii ruchowej, kiedy akurat na scenie 

artysta wykorzystuje techniki takie jak kukła czy jawajka. Ukryty za parawanem 

pozostaje całkowicie anonimowy. Jest podporządkowany postaci i działa jedynie na 

rzecz bytu lalkowego. Jednocześnie bardzo słusznie zauważa, że […] parawan jest 

również przedmiotem gry. Podlega transformacji znaczeń11
. I analogicznej transfor-

macji podlega również Walny – animator, a co za tym idzie relacja aktor/przedmiot. 

Artysta działa nieprzewidywalnie. W ramach jednego spektaklu pozostaje niekon-

sekwentny i płynnie żongluje zaproponowanymi przez Jurkowskiego typami, które 

w jego inscenizacjach rozmywają się i przenikają, tworząc nowe, niedookreślone jakości. 

W spektaklu „Dziadek” aktor początkowo jest dawcą energii życiowej przybywa-

jących żegnać zmarłego znajomych, (kukły Wnuczka, Sąsiadki, Kumpla z wojska), 

a jednocześnie, niemal w tym samym momencie, staje przed widzem w sytuacji aktora 

dramatycznego, kreując rolę Dziadka. Kształtuje swoją pozycję na scenie w zależności 

od potrzeby, jaką niesie zmiana relacji i integracji postaci pozostających w planie 

lalkowym, w planie przedmiotu lub animantu. Nie przeszkadza to Walnemu wyjść zza 

parawanu, partycypując w scenicznym świecie z bytami scenicznymi, które stają się 

dla niego równorzędnymi partnerami w teatralnym dialogu. Jednocześnie artysta 

nieustannie występuje przed nami jako aktor „teatru w teatrze”, wprowadzając widza 

w świat scenicznych zdarzeń. Stawia się w pozycji aktora brechtowskiego
12

. Pozostaje 

                                                                   
8 Janus M., Od wędrownego…, s. 225. 
9 Walny A., walny-teatr, Ruthenus, Krosno 2013, s. 3. 
10 Henryk Jurkowski w książce „Aktor w roli demiurga”, proponuje typologię, której wyznacznikiem jest 

relacja pomiędzy aktorem a lalką/przedmiotem: aktor teatru animacji jako dawca głosu i energii ruchowej, 

ukryty za parawanem pozostaje całkowicie anonimowy, jest podporządkowany postaci i działa jedynie na 

rzecz bytu lalkowego; animator w sytuacji aktora dramatycznego, czyli aktor którego każde działanie pozostaje 
w planie żywym, nie wchodzi ono w świat materii nieożywionej; aktor jako partner bytów scenicznych, gra 

bez parawanu a jego równorzędnymi partnerami scenicznym są przedmioty lub animanty; zabieg „teatru 

w teatrze”; aktor teatru animacji jako rzecznik efektu obcości, pozostający na zewnątrz zdarzeń, komentujący 

ich przebieg; aktor w charakterze widzialnego animatora.  
11 Walny A., Teatr…, s. 64. 
12 Aktora brechtowskiego w znaczeniu aktora ujawniającego sposoby kreowania świata scenicznego oraz 

narratora tegoż obrazu. 
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na zewnątrz zdarzeń, komentując ich przebieg. Stwarza świat z chwili na chwilę. 

Performuje go. Oglądając obrazy sceniczne Walnego można pokusić się o twierdzenie, 

że bywa narratorem lub narratorem i obserwatorem zdarzeń w jednym, ale pozostaje 

również partnerem lalki/przedmiotu. Bezustannie działa wśród rzeczy i przedmiotów, 

a w niektórych spektaklach staje się częścią „półożywionego”, a może raczej „półbiolo-

gicznego” bytu. W scenie pogrzebu Dziadka jest Dziadkiem – nieboszczykiem (gra 

w masce), jednocześnie kreuje postaci konduktu żałobnego (animacja kukły), by po 

chwili w zapowiedzianej retrospekcji wcielić się w rolę Dziadka, już całkowicie bez 

maski, pozostając jedynie w partnerskich relacjach z lalkami i przedmiotami.  

1. Ujarzmianie, poznawanie, rozumienie materii 

Nie trzeba udawać,  

że dźwiga się tonę,  

gdy dźwiga się dwie  

Adam Walny pozostaje twórcą nieprawdopodobnie czułym i uważnym na wszel-

kiego rodzaju materie. Już dziecięca czułość, gniew, ciekawość wobec przedmiotu to 

pierwsze próby nawiązania z nim dialogu […] jak oświetlić bryłę? Jak ją poruszyć? 

Do wydobycia, jakich relacji z przedmiotem zobowiązać animatora? Czy użyć 

mechanizmów poruszających bryłę czy korzystać tylko z motoryki człowieka? Z ilu brył 

i w jakich relacjach konstruować postać sceniczną i jej związek z osobą autora? 

W dłoniach lalkarza przedmiot staje się Kimś. […] Porzucony po próbach ożywiania, 

powieszony na gwoździu jest bardziej „martwy”, niż te przedmioty, których lalkarz nie 

dotkną […]13
.  

Pracując z lalką, przedmiotem czy animantem, aktor może uruchomić swoją pamięć 

i powrócić myślami do czasów dzieciństwa. To jego niewyobrażalnie bogate, wyo-

braźniowe zaplecze. Dziecko w każdym z prozaicznych i zwykłych przedmiotów 

potrafi dostrzec istnienie całkowicie odmienne. Te nieprzewidywalne, bo z reguły całko-

wicie odległe od codziennych skojarzeń przywodzących przez dany przedmiot nawią-

zania, stanowią podstawę pracy z materią wszelkiego rodzaju. Z reguły praca rozpo-

czyna się od dokładnego poznania materiału, z którym mamy do czynienia. Całkowicie 

inne konotacje ma w sobie miękki jedwab, jego delikatność, płynność, tendencja do 

mięcia się, w późniejszej percepcji kolor, wzór, faktura. Poprzez dotyk i uważne 

przyglądanie się materii, po próby uruchomienia jej, odnalezienia sposobu, w jaki 

tworzona z wybranego materiału postać ma się przemieszczać, po szukanie jak może 

komunikować, w jaki sposób zmienia się, jak wchodzi w relacje z innymi materiami, 

jak odbija lub nie odbija się od niej światło, jak reaguje na wodę lub inne zewnętrzne 

czynniki. Tworzywo podpowiada kształt, sposób oświetlenia, rodzaj ruchu. Postać rysuje 

się w skupieniu uwagi, pracy dłoni, w dialogu z materią
14

. Aktor lalkarz poszukuje. 

Jednak zanim zacznie pracę z materią, powinien przede wszystkim doskonale poznać 

swoje własne ciało. Wydaje się ono tak organicznie związane z naszym poczuciem 

siebie, iż często zapominamy jak bywa odległe i nieposłuszne. Walny ten moment pracy 

animatora ujmuje następująco: Zdziwienie częścią własnego ciała to reakcja […] 

                                                                   
13 Walny A., Teatr…, s. 49-50. 
14 Tamże, s.17. 
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Niezwykłe zestawienia. Paradoksy koegzystencji, niewspółmierność treści do formy 

czynią ów teatr żywymi i inspirującym wyobraźnię15
.  

Adam Walny uwielbia pracować w drewnie. Jego zgrzebno-surowa estetyka pozwala 

budować świat z każdego niemal przedmiotu, a właściwie często z fragmentów, strzę-

pów, kawałków młynków, rowerów, kół zębatych, pokrywek i blaszanych wiader, 

wyciorów kominowych, rurek i rureczek, desek, sprężyn czy metalowych fragmentów 

siatek. Parciane worki, stare instrumenty muzyczne, ale często również umuzycznione 

przedmioty, których pierwotna funkcja dalece odbiega od tej orkiestrowo-teatralnej, 

przypisanej klasycznym instrumentom. Większość z powstających w ten sposób figur 

jest zdeformowana, powykręcana, jak celnie napisała Marzenna Wiśniewska, iście 

boschowska. W spektaklach Walnego panuje różnorodność. Parciano-metalowo-kole-

jowy „Grandpa” i „Szekspir made in Poland” z jednej strony, z drugiej kolory system 

akwariów i marionetki wodne z Hamletem, gdzieś pomiędzy ażurowe – „muzo-

zwierzęta” ze spektaklu „Noe” czy równie koronkowy i skrajnie umuzykalniony dwór 

duński z „Opus Hamlet”, znaki plastyczne, wodne ekrany i teatr cieni w „Genesis”, 

jarmarczny klimat marionetek w „Misterium”, a ponad tym wszystkim spektakl 

„Gould”, z tytułową nadmarionetą o funeralnym wyglądzie i z klawiszowym mecha-

nizmem ukrytym w fortepianie, dają obraz twórcy wszechstronnego i poszukującego. 

Jak słusznie uważa Marzenna Wiśniewska […] kilkumetrowe pałuby z papieru, drewna 

i sznurka, z niepokojącymi wnękami, skrytkami, szufladami, dziwnymi proporcjami 

kończyn, ciążące ku ziemi i zarazem wyrywające się sile ciążenia staną się […] znakiem 

rozpoznawczym tak w spektaklach solowych, jak i projektach scenograficznych […] 

Śmierć przewrotnie łącząca się z kuglarstwem wejdzie do stałych motywów przed-

stawień Walnego, on sam zaś będzie w nich wcielał się w figurę błazna, żonglera 

opowieściami, w których karnawałowa uciecha przenika się z „memento mori”, 

„sacrum” przejawia się w „profanum”, żywioł groteski rozsadza utarte wyobrażenia, 

a ludyczna igraszka nabrzmiewa odsłonami groźnych postępków człowieka i niepo-

kojących meandrów historii16
. 

Walny na scenie towarzyszy swoim lalkom niemal zawsze. Jest spoiwem wszy-

stkich tych różnorodnych obrazów. Jeśli nie występuje na scenie i fizycznie pozostaje 

nieobecny, to w sposobie istnienia postaci odczytamy jego projekty. Tak dzieje się 

w realizacji „Makbeta” Teatru Lalki i Aktora KUBUŚ” w Kielcach. Artysta powraca 

w tej realizacji do wykorzystania drewna i teatru cieni. 

2. Lalka jako tworzona na wzór podobieństwo 

Sam sobie nie wystarczam.  

Obrazu Bożego potrzebuję,  

lecz z ludzkim wciąż go mylę.  

Szukam go w formach,  

które przybiera otaczający mnie świat […] 

Adam Walny w sposób zdecydowany podchodzi do lalki, jako formy dla teatru 

animacji najbardziej spektakularnej. Artysta wywodzi wszystko od mitycznego, a może 

                                                                   
15 Tamże, s. 55-57 
16 Wiśniewska M., Off- lalkarz Adam Walny, [w:] https://www.teatrlalek-pismo.pl/2021/01/off-lalkarz-adam-

walny-marzenna.html [dostęp od 8.08.2021]. 

https://www.teatrlalek-pismo.pl/2021/01/off-lalkarz-adam-walny-marzenna.html
https://www.teatrlalek-pismo.pl/2021/01/off-lalkarz-adam-walny-marzenna.html
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raczej para-biblijnego początku świata, a to daje mocne podstawy egzystencji lalki 

w teatrze jako tej formy, która najbardziej zbliżona jest wyglądem do człowieka. Daje 

mu zatem poczucie władzy, moce demiurga, status stwórcy („na wzór i podobieństwo 

Boga”). Pozwala jeszcze bardziej zbliżyć się do absolutu, a jednocześnie dokonać 

niemożliwego: ożywić martwe. Człowiek musiał ratować się metaforą. Wypracowany 

przez lata kompromis między martwym a żywym nazwał lalką […] Lalka należała do 

przedmiotów zaprzyjaźnionych ze śmiercią. Stanowiła wizerunek pragnienia znak 

dążeń tego, który śmierci nie podołał. Była świadectwem porażki, a zarazem zapisem 

marzenia o nieśmiertelności17
. Człowiekowi od dawien dawna towarzyszyła pokusa 

tworzenia i ożywiania tego, co odeszło, tego, co martwe. Walny prowadząc lalkę, 

mocno uzależnia to, co czuje jako animator od technik animacji. Lalka żyje krótko, 

choć wielokrotnie […] Nie umiera – nieruchomieje […] nabiera barw w kreacji. […] 

Nieskończoną formę można kończyć w… nieskończoność. Oświetlać, uzupełniać 

dźwiękiem, wprawiać w ruch. Odnaleźć kilka innych form w wariacjach na temat 

jednej z nich […] W czasie i przestrzeni lalka określa swoją podmiotowość […] Pro-

wadząc lalkę od góry, pociągam za nici marionetki […] Oddaję lalce oddech i światło, 

niosę ją wraz z krzyżem, ukrywając się ponad nią […] Gdy prowadzę lalkę od dołu – 

owego demona spod ziemi – ta, stanowi alegorię sił witalnych, co z ziemią wiążą […] 

Pacynka jest lalką, która korzysta z formy ludzkiego ciała w budowaniu postaci sce-

nicznej […] Od sposobu oddychania samej dłoni zaczyna się budowanie w niej postaci18
. 

Według Adama Walnego gra lalką realizuje się nie w procesie utożsamiania 

z postacią, jak ma to miejsce w teatrze dramatycznym, a poprzez wyobrażenie postaci. 

Teatr lalek mobilizuje do uruchomienia wyobraźni. Świat stwarzany na scenie nie 

dotyczy przedmiotów jako takich. Jego misterna struktura powstaje dzięki relacjom 

pomiędzy tymi przedmiotami. Dla animatora szczytem poszukiwań jest odnalezienie 

związków pomiędzy motoryką swoją a ruchem lalki. Dobra animacja według twórcy 

opiera się na zasadzie: minimum ekspresji animatora versus maksimum wyrazu lalki. 

Myli się kto uważa, że poza lalki może coś sugerować. Ona nie znaczy nic. Znaczenia 

rodzą się dzięki frazowaniu, na które składa się podprowadzenie, kulminacja i wybrz-

mienie. Animator, który jawnie stwarza relacje sceniczne, wchodzi poniekąd w rolę 

stwórcy. Ukrycie go za parawanem odbiera mu tę zacną funkcję. Moc lalki i jej nad-

znaczenie w stosunku do przedmiotów odczytać można wyraźnie w momencie, kiedy 

dajmy na to w środku lasu znajdujemy figurę. Instynkt każe nam rozejrzeć się 

w poszukiwaniu człowieka, jednak „jej bezruch wskazuje na jego brak, podobnie jak 

chitynowy pancerz larwy poświadcza nieobecność motyla”
19

. Demiurg – artysta poprzez 

lepienie figury zamykał żywioł życia w kształcie, a kształt ów był obrazem jego duszy. 

Tym samym człowieczeństwo „zaklęte” w figurze, zwyciężając ludzkie słabości, pozo-

stawało ideałem ludzkiego kształtu.  

3. Wybrane realizacje  

Adam Walny wykorzystuje w swojej twórczości wszystkie znane lalkarzom techniki 

klasyczne w tym kukłę, marionetkę, pacynkę i jawajkę. Nie poprzestaje jednak na tych 

tradycyjnych formach teatru lalek. Eksperymentuje, a jego pomyły przybierają czasami 

                                                                   
17 Tamże, s.6.  
18 Tamże, s. 50, 52-54. 
19 Tamże, s. 15.  
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dość skomplikowane formy wymagające poza dobrym pomysłem projektowym i precy-

zyjnym wykonaniem konstrukcyjnym, także mistrzostwa w dziedzinie animacji. Walny 

sam o sobie mówi: Artysta teatru przedmiotu. Pomysłodawca i realizator autorskich 

technik teatru przedmiotu, takich jak: marionety podwodne, nadmarionety klawi-

szowe, figury-instrumenty i wiele innych20. Wszystkie wspomniane tu techniki wiążą 

się z autorskimi spektaklami i zarazem pozostają autorskimi projektami lalek. Wybrane 

przeze mnie dość subiektywnie przykłady, obrazują rozpiętość artystycznego warsztatu, 

jednocześnie potwierdzając więź twórcy z materią, z której tworzy. Jeśli bowiem nie 

potrafimy zapanować nad realną śmiercią, może zapanujemy nad materią na tyle, by 

obraz, to specyficzne zwierciadło, dał nam namiastkę poczucia siły stwórczej. Walny 

kwituje swoje rozważania dość zabawnym, ale jednocześnie gorzkim stwierdzeniem. 

By ukazać śmieszność ludzkiego życia, stworzono teatr lalek i błaznowi powierzono 

w nim główną rolę21
. W swoim performatywnym, monetami błazeńskim, (w szlachet-

nym tego słowa znaczeniu), podejściu do podejmowanej w spektaklach tematyki 

pozostaje zawsze wierny swoim poglądom. 

4. Gould – nadmarioneta klawiszowa  

Państwo przyszli na Goulda?  

Gould dla Bacha…  

Bach dla Boga… […] 

Glenn Gould
22

 był kanadyjskiego pochodzenia światowej sławy pianistą. Zasłynął 

z niepowtarzanych interpretacji dzieł Jana Sebastiana Bacha. Jego wykonania między 

innymi „Wariacji Goldbergowskich” po dziś dzień zachwycają i porywają miłośników 

muzyki klasycznej. Nie powtarzał i nie kopiował sam siebie, poszukując w muzyce 

niemal somatycznych odczuć. Adam Walny w spektaklu „Gould – Wariacje” buduje 

ludzkich rozmiarów nadmarionetę poruszaną systemem mechanizmu klawiszowego. 

Pianista ukazuje się jako Łazarz nagi. Jest marionetką klawiszową. Oto jest autorska 

technika animacji przy pomocy klawiatury fortepianu. C-dur to ruch dłoni i głowy,  

d-moll – kolan, pięt i korpusu. Dwadzieścia cztery klawisze prowadzą figurę Goulda 

z kosmicznego niebytu do tajemnicy fortepianu i muzyki23
. W naturalnych rozmiarów 

fortepianie – trumnie, spoczywa funeralne wyobrażenie, klon Goulda – artysty, którego 

ożywia sam Jan Sebastian. Animator płynnie zmienia role w trakcie trwania spektaklu. 

„Wariacje” to spektakl, podczas którego warto zadać pytanie czy w przypadku teatru 

lalek, a w przypadku tego spektaklu w szczególności, możemy mówić o gatunku, jakim 

jest monodram? Jak bowiem określić spektakl, gdzie animatorowi towarzyszy nad-

marioneta, z którą nomen omen użyczający jej energii i głosu aktor zamienia się rolami? 

                                                                   
20 Walny A., http://kaskaderzyteatru.pl/adam-walny/10-autoprezentacja [dostęp: 12.06.2021]. 
21 Walny A., Teatr…, s. 23.  
22 Glenn Herbert Gould (1932-1982) – kanadyjski pianista i kompozytor znany zwłaszcza ze swoich 

interpretacji utworów Jana Sebastiana Bacha. Szczególną sławę przyniosły mu dwie odmienne interpretacje 
„Wariacji Goldbergowskich” (z roku 1955 i 1981), a także wykonanie „Die Kunst der Fuge” i „Das 

Wohltemperierte Klavier” oraz wiele innych. Mistrz interpretacji muzyki barokowej. Sławne są również jego 

beethovenowskie nagrania – koncertów fortepianowych i sonat. Grał także muzykę dodekafonistów. W 1964 

roku porzucił występy przed publicznością, oddając się wyłącznie nagraniom płytowym. Prowadził programy 
telewizyjne i audycje radiowe. 
23 Walny A., https://www.rmf24.pl/kultura/news-spektakl-o-janie-sebastianie-bachu-w-starym-teatrze-w-

krakow,nId,2554909#crp_state=1[dostęp od 8.08.2021]. 

http://kaskaderzyteatru.pl/adam-walny/10-autoprezentacja
https://www.rmf24.pl/kultura/news-spektakl-o-janie-sebastianie-bachu-w-starym-teatrze-w-krakow,nId,2554909#crp_state=1%5B
https://www.rmf24.pl/kultura/news-spektakl-o-janie-sebastianie-bachu-w-starym-teatrze-w-krakow,nId,2554909#crp_state=1%5B
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Nie czas tu i nie miejsce na rozwijanie tego wątku, jednak warto zasygnalizować ten 

ciekawy trop badawczy i „przypadek” sztuki teatralnej, która wymyka się przypo-

rządkowaniu gatunkowemu. Walny zaczyna spektakl, stawiając się w sytuacji aktora 

dramatycznego
24

. Jest Gouldem, który wyrzuca publiczności jej wadliwe, chrome 

wręcz podejście do muzyki. Ale jest Gouldem, który już nie chce grać dla tłumów. 

Chce grać i stapiać się z muzyką, z linią melodyczną, harmonią i rytmem. Chce zostać 

sam z muzyką. Jest ona dla niego czymś więcej niż odtwarzaniem zapisu nutowego. 

Nuty Bacha zagra byle organista. Żeby zagrać muzykę Bacha, trzeba Bachem stać się25
 

powie Gould-Walny-aktor żywego planu, by niemal w tym samym momencie, podczas 

otwartej zmiany, wykorzystując zabieg teatru w teatrze przywdziać kostium Bacha 

i wejść w jego „buty”, mówiąc: Glenn Gould wykonywał moją muzykę, jakby sam ją 

napisał. Rozumiał ją tak, jak rozumie się własny organizm26
. Artysta-Walny jest 

i Gouldem i Bachem. Poruszana za pomocą fortepianowych klawiszy nadmarioneta 

jest funeralnym wyobrażeniem Goulda. W finale zasiada ona na krześle
27

 przed instru-

mentem, podczas gdy Bach-Walny zapada się w czeluść fortepianu spokojny o swój 

dorobek artystyczny.  

Spektakl ten prowadzi widza przez dramatyczne wydarzenia z życia dwóch wspa-

niałych artystów. Barokowego kompozytora i współczesnego pianisty. W słowach 

monologów rysuje się obraz dwóch geniuszy, których połączyła organiczna wręcz moc 

czucia muzyki całym sobą. Gould, uczulony na dotyk innych, niemal paranoicznie 

unikający tłumów, stroniący od ludzi i Bach, którego talent doceniono dopiero po 

śmierci. Bach, który słowami Walnego mówi: Organista podczas utworu musi się 

nachodzić28
. Gould, który ustami Walnego mówi: Tę konsekwentną ciągłość niepo-

rozumień nazywamy kulturą. To zobowiązuje29
. W finałowej scenie i ostatnim monologu 

Bacha wybrzmiewa ton żalu do ludzkości, która śle w kosmos nagranie „Wariacji 

Goldbergowskich”
30

 w wykonaniu Goulda, a nie potrafi docenić tego, co tu i teraz 

Gould tworzył. Per analogiam Bach, pozostając organistą w kościele pod wezwaniem 

świętego Tomasza, był nie doceniany i nie zrozumiany przez swój czas, przez ludzi 

swojej epoki.  

Adam Walny napisał kiedyś, że […] celem współpracy lalki i lalkarza winno by 

opisanie niemożliwego, pokazanie niewidzialnego, ujawnienie ciałem duchowego. 

A nie potwierdzenie tego, co oczywiste i dowiedzione słowem i rozumem […] Lalka 

z fizyki czyni metafizykę. Reorganizuje rzeczywistość31
. Gould, a właściwie jego 

upostaciowiony duch, powstający z grobu – fortepianu, lekko już nieświeży geniusz 

                                                                   
24 Analizowany przeze mnie spektakl, to wersja walny-teatr, w której Adam Walny występuje osobiście 

w głównej roli. W premiera, która miała miejsce na Scenie Kameralnej Teatru Starego w Krakwie 

10.03.2018, w postać Bacha wcielił się Krzysztof Stawowy. 
25 Walny A., Gould – Wariacje, http://kaskaderzyteatru.pl/adam-walny/11-gould-wariacje [dostęp: 

1.05.2021]. 
26 Tamże. 
27 Glen Gould na fortepianie grał, siedząc od wczesnej młodości na krześle zrobionym mu przez ojca, nawet 

wówczas kiedy już było prawie kompletnie zniszczone. 
28 Walny A., Gould – Wariacje… 
29 Tamże. 
30 W 1977 roku astronauci z NASA wysłali w kosmos Arię z „Wariacji Goldbergowskich”, jako wizytówkę 

homo sapiens na wypadek gdyby żyli tam Marsjanie. 
31 Walny A., Teatr…, s. 50-051. 

http://kaskaderzyteatru.pl/adam-walny/11-gould-wariacje
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klawiszy, rozmawiający z (paradoksalnie) żywym Bachem (aktor), zamieniają się 

miejscami. Żywe zastępuje martwe. Umarłe wchodzi w rolę żywego. Metafizyka 

wydarza się na styku. Paradoks odwróconego czasu. Bach jeszcze żyje i docenia Goulda. 

Gould już pochowany. Milcząco przygląda się temu co mówi o nim Bach. Jan Se-

bastian czuje tak jak Gould i jest przekonany, że Gould czuje tak jak Jan Sebastian. 

Walny poza opowieścią o artystach, mówi o współodczuwaniu. Gould porusza się bez 

słów. Jest niemym świadkiem przeżyć Bacha. Ostatecznie jednak to milczenie wygrywa. 

A może wygrywa muzyka? A może empatia i wspólnota odczuć? Bach zapada się 

w dół a Gould dalej gra. A Walny? Dalej tłumaczy nam świat metafizycznymi 

obrazami scenicznymi.  

 
Rysunek 1. „Gould – Wariacje”, fot. Tomasz Pienicki [źródło: https://walny-teatr.pl] 

5. Grandpa (Dziadek) – kukły, pacynki, maska 

Historia opowiedziana w spektaklu „Dziadek” powstała w oparciu o wspomnienia 

Walnego – wnuczka o jego Dziadku. Sceniczny świat kolejny raz zostaje wykreowany 

na granicy żywe-martwe. Scena pierwsza. Tytułowy Dziadek, (Adam Walny, aktor 

dramatu), leży w trumnie – odwróconej lokomotywie. Grandpa ukazuje się oczom 

widza jako ciało aktora przyodziane w maskę. Rodzi się z ciała żywego aktora i przed-

miotu. Widzimy jego zwisającą rękę, żywą i martwą zarazem dyndającą bez ruchu 

z zaimprowizowanej trumny. Jednocześnie Walny-animator, pozostaje dawcą energii 

i głosu przychodzących żegnać starca najbliższych. Wnuczka, sąsiadki, kolegi z wojska. 

Aktor leżący jako martwy dziadek w trumnie, jednocześnie prowadzi pozostałe postaci 

wykonane w technice kukły. Kiedy towarzyszący artyście muzyk ogłasza zmianę czasu 

zdarzeń scenicznych, zapowiadając retrospekcję, przed oczyma widza zaczyna rysować 

się historia życia bohatera dramatu. Przestrzeń zbudowana z wielofunkcyjnych przed-

miotów, które za pomocą kilku zaledwie ruchów zmieniają swoją rolę w scenicznym 

świecie. Całość scenografii oraz materiały, z których Walny buduje świat Dziadka, to 

parciano-metalowe uniwersum. Stanowią je młynki, konstrukcje z metalowych pła-

skowników, zużyte ramy okien, stare sprężyny, gwoździe i deski. To wszystko tworzy 

jednorodnie plastyczny świat. W spektaklu artysta wykorzystuje grę maską, pacynki 
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oraz kukły, jednocześnie pozostając cały czas ich żywoplanowym partnerem. Zaskakuje 

pomysłowością. Kurczak, będący jednocześnie Teściem, Walny-Dziadek, jednocze-

śnie zmarły i animator lalkowego planu. Postaci opowiadanej na scenie historii są 

ontologicznie skomplikowane. Rodzą się w procesie performowania materii, ale twórca 

nie porzuca planu żywego. Łączy animanty, kukły, przedmioty i swoje ciało. Użycza 

go martwemu, by za chwilę wrócić do sytuacji aktora dramatycznego i bez najmniej-

szych oporów przejść do współistnienia z lalkami na scenie. 

W spektaklu „Dziadek” postaci z wielkim kunsztem wpasowane zostały w klimat 

kolejowej historii nestora rodu. Spektaklowi towarzyszy muzyka na żywo, grana na 

gitarze elektrycznej oraz wszelkiego rodzaju umuzycznione przedmioty, na których gra – 

rytmizuje sceny artysta.  

 
Rysunek 2. „Dziadek” („Grandpa”), [źródło: https://walny-teatr.pl] 
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6. Hamlet oddychał powietrzem – marionetki podwodne 

Adam Walny, realizując „Hamleta”, wykorzystuje autorskie projekty marionetek – 

marionetki podwodne. Każda z postaci dramatu Szekspira, poza tytułowym Hamletem 

(marionetka) oraz Duchem Ojca (żywy plan-aktor), pozostaje zamknięta w swoim 

własnym mikroświecie – w indywidualnym akwarium. Postaci prezentujące dwór nie 

oddychają powietrzem. Woda, w której stale przebywają, daje poczucie duszności, 

braku wolności oraz uwikłanie w wewnętrzne zależności wikłające ludzi dworu. Co 

prawda postaci te, mówiąc, wydychają powietrze, (widać buzujące w wodzie jego 

bąbelki), a kiedy giną otaczająca je woda zmienia kolor, sugerując rozlewającą się 

dookoła ofiar krew, to jednak funkcjonują w strefie mentalnej innych wartości niż 

czyni to Hamlet. Duch Ojca, kreowany przez samego Walnego w planie żywym, 

pochodzi z jeszcze innego świata. Duch towarzyszy Hamletowi nieustannie. Żywy 

aktor odgrywa postać zmarłego Króla-Ojca, choć jest jednocześnie bardziej martwy niż 

Hamlet – marionetka, który pozostaje poza wszelkimi dworskimi układami i zależno-

ściami. Oddycha powietrzem. Doskonale wyczuwa fałsz i zakłamanie systemu władzy. 

Marionetki dworskie żyją, ale jest to raczej wegetacja polegająca na podporządko-

waniu się i konformizmie. Hamlet – martwa materia – żyje tu jako jedyny na prawdę. 

Jego system wartości nie załamuje się pod wpływem płynących z władzy korzyści. 

Duch-Ojciec, żywy aktor, jest martwy, ale jego martwota jest zdecydowanie inna od 

tej, którą reprezentują postaci Gertrudy czy Stryja. Marionetki zanurzone w wodzie są 

martwe za życia, bo nie doceniają jego jedynych słusznych wartości. Duch jest 

martwy, bo został zgładzony. Dworzanie są martwi, bo nie potrafią żyć. Artysta po raz 

kolejny bardzo świadomie żongluje tym, co martwe i żywe. Bawi się w podkreślanie 

wartości podmiotu za pomocą przedmiotu. 

  
Rysunek 3. „Hamlet” [źródło: https://walny-teatr.pl] 
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7. Opus Hamlet i Noe, czyli grające ażury  

Stwarzając świat biblijnego Noego oraz wracając do królewicza duńskiego Halmeta, 

Walny kolejny raz zaskakuje pomysłowością i oryginalnością. Ażurowe postaci obu 

tych dramatów, nie mówią w zamian za to wydają dźwięki. Skonstruowane z rowero-

wych kół ze szprychami, mechanicznych elementów napędu jednośladu, wyciorów czy 

rur uruchamianych i wydających dla siebie tylko specyficzne dźwięki, tworzą obraz 

dworu, jego tajemnic i jego zbrodni, ale są również światem arki i jej Dyrygenta. 

W spektaklu „Opus Hamlet”, wszystkie postaci uruchamiane są siłami dwójki niemych 

animatorów. Analogicznie skonstruowane postaci zwierząt w spektaklu „Noe”, ożywia 

animator – Dyrygent-narrator. Wprowadza widza w historię Arki, by pozwolić poszcze-

gólnym istotom wypowiadać się ich własnym dźwiękopodobnym językiem. 

W „Opusie” świat sceniczny animuje dwóch aktorów. „Noe” to spektakl, podczas 

którego Walny zaprasza do ożywiania postaci również widza. Nie zmienia to jednak 

sposobu istnienia na scenie owych muzycznych bytów, zdecydowanie natomiast 

podkreśla ich performatywny sposób stawania się. Ich ulotny, niepowtarzalny status 

ontologiczny
32

. Coś, co umyka opisom i definicjom, bo istnieje jedynie podczas 

stawania się i trwa dokładnie tyle chwil ile się staje.  

 
Rysunek 4. „Opus Hamlet” [źródło: https://walny-teatr.pl] 

 
Rysunek 5. „Noe” [źródło: https://walny-teatr.pl] 

                                                                   
32 Ulotność w sensie stawania się postaci w procesie performowania materii, która jest jej podstawą bytową 

w fenomenologicznym tego słowa znaczeniu.  
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8. Postaci zrodzone z przedmiotów i machina teatru cieni 

By podkreślić różnorodność pomysłów i realizacji w ogromnym skrócie wymienię 

zaledwie jeszcze kilka przykładów zobrazowanych fotografiami. „Szekspir made in 

Poland”, czyli uliczne widowisko, w którym Walny konstruuje postaci z drewna 

i metalu, a jednocześnie swoim zwyczajem towarzyszy im w planie żywym.  

 
Rysunek 6. „Szekspir made in Poland” [źródło: https://walny-teatr.pl] 

„Misterium narodzenia” – spektakl w charakterze i sposobie prowadzenia tekstu 

mocno zbliżony do jarmarcznych popisów teatrów wędrownych, operujący klasycznymi 

formami lalkowymi jednak wykonanymi z typowych dla twórczości Walnego przed-

miotów codziennego użytku. W inspirowanym biblijnymi przypowieściami „Misterium 

Narodzenia” wykazuje ogromne poczucie humoru, komunikatywność, wszechstron-

ność, doskonały warsztat animacyjny (niech ktoś spróbuje przez godzinę opowiedzieć 

o apostołach i młodych latach Jezusa, grając kilkadziesiąt postaci ludzi i zwierząt!). 

Dla mnie bomba […] 33
 napisała swego czasu Hanna Baltyn po jednej z edycji Festiwalu 

Lalek dla Dorosłych „Lalka też człowiek”.  

Zbiór etiud „Motyl”, stanowiący swoisty przegląd wielu technik, z którymi zmaga 

się Adam Walny. W każdej z prezentacji zawiera się rys jego indywidualności. Mamy 

tu chociażby bohatera – pijaka, którego oczy są jednocześnie dwoma postaciami 

kochanków spoglądających na siebie jakby z okiem domu, czy wyciskaną przez sito 

kojarzące się ze starego typu maszynkami do mielenia mięsa postać, rodzącą się jako 

przepuszczona przez otwory w metalowym kręgu, dwuwymiarowa masa. 

                                                                   
33 Baltyn H., Lalka też człowiek, Teatr, 4, 2007, s. 21-22. 
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Rysunek 7. „Misterium narodzenia” [źródło: https://walny-teatr.pl] 
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Rysunek 8. „Motyl” [źródło: https://walny-teatr.pl] 

Ciekawym przykładem w twórczości Walnego jest spektakl „Genesis”. Twórca 

buduje dla jego celów specjalną konstrukcję, dzięki której na scenie mamy okazję 

oglądać w technice teatru cieni zabawną i jednocześnie zaskakującą efektami opo-

wieści o stworzeniu świata. Postaci w tej realizacji istnieją jedynie dzięki grze świateł 

i genialnemu wyczuciu cienia. Artysta nie ogranicza się tylko do czerni i bieli. Świat 

budowany na oczach widza ma wiele barw. Towarzyszy mu muzyka na śpiew, muzyka 

grana na żywo oraz narracja „z offu” prowadzona przez samego twórcę. W tej realizacji 

artysta posługuje się przede wszystkim znakiem plastycznym, który przekształca się 

i wiruje na oczach widza niczym kalejdoskop, tworząc coraz to nowe obrazo-znacze-

nia. Walny wprowadza tu poza teatrem cieni również elementy teatru czarnego, lalki 

planszetowe, ażurowe, płaskie. Świat powstaje na naszych oczach dzięki zmieniającym 

się działaniom animacyjnym, ale powstaje w wyniku zmian relacji pomiędzy poszcze-

gólnymi klatkami tego oryginalnego „filmu”.  
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Rysunek 9. „Genesis” [fot. Paulina Wyrt] 

9. Makbet – pałuby 

[…] nie ma szkoły, prototypów, kanonów,  

na których można się oprzeć w wystawianiu Szekspira  

[…] figury lalkowe są tym, czym dla teatru dramatycznego są miecze,  

sztylety i inne narzędzia zbrodni.  

Lalki są bronią, za którą możemy się schować;  

która pozwala nam mówić o rzeczach strasznych,  

nie w bezpośredni sposób […] 
34 

 

 

 

                                                                   
34 Makbet, materiał promocyjny Teatru Kubuś, https://www.teatrkubus.pl/spektakle-dla-mlodziezy- 

i-doroslych/makbet. 
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Rysunek 10. „Makbet” fot. Bartek Warzecha [źródło: https://www.teatrkubus.pl] 

https://www.teatrkubus.pl/
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Co jakiś czas lalkarz buntownik z wyboru decyduje się na artystyczny romans 

z instytucjami, głównie w roli scenografa, rzadziej reżysera35
. Mający swoją premierę 

w 2019 roku Makbet jest spektaklem, który powstał w Teatrze Lalki i Aktora „Kubuś” 

w Kielcach. Jego charakterystyczna dla Walnego plastyczność, drewno, wykorzystanie 

postaci-pudeł, postaci półludzkich-półlalkowych, teatru cieni, znaku plastycznego jako 

nierozłącznego elementu twórczości, potwierdza jedynie nieskończoną moc wyobraźni 

artysty. Centralnym miejscem akcji jest ogromna obrotowa scena, zbita ze świeżych 

żerdzi, przedstawiająca zarówno otwarte pole, na którym swoje praktyki odprawiają 

Czarownice, sale czy komnaty pałacowe, w których dokonywane są kolejne zbrodnie, 

jak i skraj birnamskiego lasu, który w finale otacza tytułowego bohatera. […] W tę 

scenę, przypominającą cmentarzysko, wpuszczonych jest siedem skrzyń. W trakcie 

spektaklu aktorzy wyjmują je kolejno, prezentując widzom ukryte w nich postaci dra-

matu. Wszystkie są zdeformowane, poskręcane, pozwijane. […] Praca tymi pięknymi, 

choć ciężkimi i topornymi figurami-obiektami sprowadzona jest głównie do ekspozycji 

czy ukazania obecności, rzadziej zaś do konkretnej animacji ich poszczególnymi 

i rozczłonkowanymi narządami. […] Równolegle z akcją toczącą się na obrotowej 

scenie, nakręcanej za pomocą korbki […] przez Lady Makbet […] w głębokim planie 

rozgrywa się komentarz do wydarzeń […] Hekate […] czerwoną substancją 

obrysowuje, umieszczone na wielkich, transparentnych horyzontach, cienie bohaterów. 

Walny nie pozostawia złudzeń […] Nikt nie ucieknie przed swoim losem36
. 

Adam Walny jest z całą pewnością twórcą teatru animacji bardzo płodnym i pomy-

słowym. W jego realizacjach sporo miejsca jako materiał dla realizowanych projektów 

zajmuje drewno, przedmioty codziennego użytku. Twórca nie stroni od gwoździ, wiader, 

łopat, starych młynków i maszynek, desek, specjalnie skonstruowanych maszyn. Do-

cenia również bardzo proste przedmioty użyte całkowicie wbrew pierwotnemu ich 

przeznaczeniu. Z tych zwykłych, siermiężnych wręcz materiałów konstruuje Adam 

Walny autorskie projekty. Posiadają one zdolność nietypowego ruchu, który jedno-

cześnie jest przez widza odczytany jako całkowicie naturalny. Adam Walny często 

towarzyszy swoim lalkom na scenie. Mocno harmonizuje i umuzykalnia spektakle. 

Ważny jest dla niego rytm. Jednocześnie wykazuje ogromną uważność na materie, 

z jaką pracuje. Nie znajdziemy u niego postaci stworzonych na wzór i podobieństwo 

aktora. Z całą pewnością jednak korzysta z formy, która rodzi się na styku żywego 

planu oraz elementu/rekwizytu będącego częścią planu plastycznego. Przedmiot staje 

się u Walnego czymś w rodzaju identyfikatora postaci. Jest znakiem plastycznym 

wskazującym na pochodzenie etniczne, stan posiadania, rodzaj wykonywanego 

rzemiosła czy status społeczny. Doświadczenie teatralności rodzi się raczej z tego, że 

ciała lalek traktuje on jako samoistne sceny, którymi władają siły wynikające tak z ich 

materialnej struktury, jak i koncepcji konstrukcyjnej. Walny z reguły działa jako 

performer, który wzbudza prosty ruch lalek i uczestniczy w tym, jak zmienia się rytm 

tego ruchu w wyniku ciężaru samej lalki, jej balansu, układu sił jej grawitacji, współ-

ależności tworzących ją elementów37
. Trochę niczym Kantor dzięki znakowi plastycz-

nemu konkretyzuje metaforę, unaocznia symbol, pozostawia znak w zastępstwie 

                                                                   
35 Wiśniewska M., Off – lalkarz… 
36 Suszczyński K., Szekspir według Walnego, https://e-teatr.pl/szekspir-wedlug-walnego-a272594 [dostęp od 

8.08.2021]. 
37 Wiśniewska M., Off-lalkarz…  

https://e-teatr.pl/szekspir-wedlug-walnego-a272594


 

Olga Chrzan   
 

196 

postaci. Walny nie stroni również od bytów-hybryd. Warto wspomnieć, że spektaklom 

Walnego zawsze towarzyszy doskonale dobrana muzyka, często wykonywana na żywo 

wydobywana za pomocą skonstruowanych grających form/postaci. Realizacje pozostają 

mocno zrytmizowane, szczególnie w momentach użycia przedmiotów – instrumentów. 

Przez całą twórczość Walnego przebija się fascynacja tematem stworzenia, chęć 

poczucia demiurgiczności, a jednocześnie duża pokora wobec stwórcy, wobec świata, 

wobec nieskończoności. Pycha ludzka pokazana bywa w zabawny sposób, nie stroniąc 

od pozostawienia gorzkiego smaku egocentryzmu i zadufania ludzkości. Jak słusznie 

zauważa Krzysztof Renik. Swoisty dystans wobec tradycyjnego teatru marionetek to 

charakterystyczna cecha twórczości Walnego. Z jednej bowiem strony jest on z całą 

pewnością zanurzony w tradycji lalkarskiej, z drugiej wszakże wychodzi poza trady-

cyjną scenę marionetek, a w jego twórczości pojawiają się elementy zupełnie innych 

sztuk38
. To między innymi przyczynia się do powstawania bytów scenicznych orygi-

nalnych, pokomplikowanych ontologicznie, zawieszonych między tym, co martwe 

a tym, co biologiczne, a przede wszystkim, rodzących się w procesie performowania, 

na oczach widza, czasem z jego udziałem.  

Powyższe rozważania to zaledwie rys prezentujący drobną cząstkę działań arty-

stycznych jednego z najciekawszych twórców teatru lalek w Polsce. W moim odczuciu 

Adam Walny zdecydowanie zasługuje na miano kaskadera teatru.  
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Kilka subiektywnych słów o sposobie istnienia postaci w Teatrze Adama Walnego 

Streszczenie 

Rozważania nad bytami scenicznym, które w swoich autorskich spektaklach kreuje Adam Walny, rozpo-

czynam od wyjaśnienia kilku elementarnych kwestii związanych ze sposobem istnienia postaci scenicznej 

i jej zdecydowanie odmiennym od literackiego statusem ontologicznym. Teatr, niezależnie od konwencji, 

pozostaje osobowy i egzystencjalny. Byt sceniczny jest unaocznioną konkretyzacją postaci dramatycznej, 

której status pozostaje czysto literacki. Postać w dramacie wyznacza język, czas, przestrzeń, ruch, a także 

fonia. Jej byt jest czysto językowy, stanowi cząstkę przyszłego obrazu scenicznego. Będzie ona w nim 

pełnić funkcję podmiotu przeżywającego, partnera w konfliktach, adwersarza w dialogach, otrzyma 
funkcję nośnika znaczeń. Każda postać dramatyczna pozostaje w optyce scenicznej rolą. W teatrze ani-

macji, rola aktora zostaje nieco przedefiniowana. Aktorowi współtowarzyszy bowiem lalka, przedmiot, 

animant. Głównym tematem moich badań, jest próba odpowiedzi na pytania o ontologie bytu scenicznego, 

który składa się jednocześnie z martwego przedmiotu i żywego podmiotu. Bytu, który jest hybrydą czło-
wieka i lalki, bytem stworzonym na pograniczu przedmiotu i ciała aktora. W swoim referacie chciałabym 

przedstawić, w jaki sposób tego typu postaci spotykamy w teatralnej działalności Adama Walnego. Aktora, 

reżysera, a przede wszystkim kreatora niepowtarzalnych bytów scenicznych, powstających w wyniku 

procesu performowania różnego rodzaju materii. Jak pisze sam artysta tworzywo podpowiada kształt, 
sposób oświetlenia, rodzaj ruchu. Postać rysuje się w skupieniu uwagi, pracy dłoni, w dialogu z materią. 

Słowa klucze: Adam Walny, walny-teatr, teatr lalek, teatr animacji, amiant, kukła, marionetka, hybryda, 

byt sceniczny, znak plastyczny, nadmarioneta  
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Agnieszka Dębowska
1
  

Zabawa, strój i taniec. Wzajemne przenikanie się ducha, 

materii i historii w powieści „Wyspa” Róży Ostrowskiej 

1. Wstęp 

Johan Huizinga w swoim słynnym studium „Homo ludens. Zabawa jako źródło 

kultury” konstatuje: Zabawa jest starsza od kultury2; bo chociaż pojęcie kultury może 

być nieostre, zakłada ono w każdym razie istnienie jakiejś ludzkiej społeczności, zwie-

rzęta zaś nie czekały wcale, iżby dopiero ludzie nauczyli je zabawy. Można wręcz 

spokojnie powiedzieć, że obyczajowość ludzka nie dołączyła do ogólnego pojęcia 

zabawy żadnych istotnych cech szczególnych3
. Ten sam badacz we wspomnianej publi-

kacji między innymi wyróżnia następujące elementy charakteryzujące ów szczególny 

rodzaj ludzkiej aktywności: jest ona swobodnym działaniem4
, nie jest <zwykłym> czy 

też <właściwym> życiem5
, znajduje się poza procesem bezpośredniego zaspokajania 

konieczności i żądz6
, cele, którym służy, same znajdują się poza granicami bezpo-

średnio materialnych interesów bądź też indywidualnego zaspokojenia życiowych 

konieczności7, cechują ją ograniczoność, odrębność oraz powtarzalność
8
, zaś element 

napięcia odgrywa […] szczególnie ważną w niej rolę9. Zabawa [ponadto – A.D.] łączy 

i dzieli. Przykuwa. Urzeka, czyli: oczarowuje10
. Autor „Jesieni średniowiecza” również 

stwierdza, że W swych bardziej rozwiniętych formach zabawa przeniknięta jest rytmem 

i harmonią, owymi najszlachetniejszymi darami zdolności estetycznego postrzegania, 

jakie dane zostało człowiekowi. Różnorodne i bliskie więzy wiążą zabawę z pięknem
11

. 

W tym artykule podejmę próbę analizy fragmentu „Wyspy” Róży Ostrowskiej 

dotyczącego udziału niektórych powieściowych postaci w zabawie tanecznej
12

 odby-

wającej się w miejscowości Rybaki.  
Na zabawę w tej wsi przybywa dużo osób – zarówno młodzież, jak i dorośli

13
. 

Taniec podkreśla wyjątkowość danej chwili, nadaje jej odświętny charakter
14

, nie tylko 

                                                                   
1 agnieszka.debowska@op.pl, Instytut Filologii, Akademia Pomorska w Słupsku, https://www.apsl.edu.pl/. 
2 Odnośnie literatury izraelskiej zob. Agnon Sz.J., Przypowieść o skrybie i inne opowiadania, przeł. 

P. Paziński, Wydawnictwo Nisza, Warszawa 2016, s. 9-284.  
3 Huizinga J., Homo ludens. Zabawa jako źródło kultury, przeł. M. Kurecka i W. Wirpsza, Wydawnictwo 

ALETHEIA, Warszawa 2007, s. 11.  
4 Tamże, s. 20.  
5 Tamże, s. 21.  
6 Tamże, s. 22.  
7 Tamże, s. 23.  
8 Tamże, s. 23-24.  
9 Tamże, s. 25.  
10 Tamże.  
11 Tamże, s. 20.  
12 To pojęcie można zdefiniować w następujący sposób: jest to szczególne spotkanie towarzyskie z tańcami 

przy muzyce, w różnym kontekście czasu historycznego, miejsca odbywania, udziału uczestników i sposobu 
organizowania. [...]. Zabawy taneczne to także tańce w rodzaju gier – zabaw o charakterze tanecznym [...]. 

Cyt. za. Dąbrowska G.W., Taniec w polskiej tradycji. Leksykon,Wydawnictwo MUZA, Warszawa 

2005/2006, s. 286-287.  

mailto:agnieszka.debowska@op.pl
mailto:agnieszka.debowska@op.pl
https://www.apsl.edu.pl/
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jednoczy grupy oraz społeczności, ale także w sposób holistyczny integruje jednostkę 
ludzką, o czym między innymi mówi podmiot liryczny w wierszu zatytułowanym „O, 
człowieku, ucz się tańczyć”, którego autorem najprawdopodobniej jest August 
z Hippony: Chwalę taniec,/ ponieważ uwalnia ludzi/ od balastu rzeczy/ i wiąże 
jednostkę z wspólnotą./ Chwalę taniec,/ który wiele wymaga,/ ale też wszystkiemu 
sprzyja –/ zdrowiu i jasności umysłu,/ a także uskrzydleniu duszy./ Tańczyć znaczy 
przemieniać czas i przestrzeń;/ tańczenie zmienia człowieka,/ który jest w stałym 
niebezpieczeństwie/ bycia wyłącznie umysłem,/ rozumem i wolą./ Natomiast taniec 
żąda całego człowieka –/ człowieka, który żyje przywiązany do swego wnętrza,/ który 
nie jest opętany przez chciwość, żeby/ zawsze więcej,/ lub też przez diabła samolubstwa 
czy przez „Ja”. / Taniec wymaga człowieka chętnego,/ szlachetnego, opanowanego;/ 
człowieka o zrównoważonych siłach./ Dlatego chwalę taniec./ O, człowieku, ucz się 
tańczyć,/ a jeśli nie, to aniołowie w niebie/ nie będą wiedzieli, co z tobą począć/

15
.  

W wierszu „Pokolenie” Henryka Grynberga podmiot liryczny akcentuje również 
ekstatyczny charakter tańca: spieszą się kiedy tańczą/  boją się że nie zdążą odtańczyć/ 
posiadania brzuchów pośladków i nóg/ szarpią i próbują odrzucić/ [...] głowy/16. 

Jak podaje Grażyna Władysława Dąbrowska „Niewiele wiemy o tańcach ziemi 
kaszubskiej (w jej szerokim zasięgu, od zachodu i południa), na Kociewiu w okolicach 
Świecia i u Borowiaków Tucholskich – poza: chodzonym17, walcerkiem18, szoczem19 
i wiwatem20, 21. Natomiast w okolicach Kartuz, Kościerzyny oraz na pobrzeżu Bałtyku 
zlokalizowano występowanie następujących tańców regionalnych: koses

22
, kowol

23
, 

gapa (wrona – gapa)
24

, koseder
25

, dżek
26

, Mareszka
27

, Naszo koza
28

, ewczarz
29

, szeper
30

, 

                                                                   
13 Ostrowska R., Wyspa, Wydawnictwo Morskie, Gdynia 1960, s. 102-113.  
14 W wielu religiach taniec, obok składania ofiary, jest najważniejszą czynnością kultyczną. Taniec może 
bowiem wprost wyrażać na zewnątrz to, co człowieka porusza od wewnątrz. Patrz: Lurker M., Słownik 

obrazów i symboli biblijnych, przeł. BP K. Romaniuk, Wydawnictwo „Pallottinum”, Poznań 1989, s. 242.  
15 Cyt. za Dąbrowska G.W., Taniec w polskiej tradycji..., s. 11. 
16 Grynberg H., Pokolenie, s. 46, [w:] Grynberg H., Antynostalgia, Oficyna Poetów i Malarzy, Londyn 1971. 
Por. tegoż, Żydowska wojna. Zwycięstwo, „Siedmioróg”, Wrocław 1997, s. 88.  
17 Taniec związany z obrzędową częścią wesela [...]. Cyt. za Dąbrowska G.W., Taniec w polskiej tradycji..., s. 30. 
18 Inna nazwa tego tańca to walc. Patrz: tamże, s. 274. Zob. także: tamże, 270-274.  
19 Osoby Tańczą parami w ujęciu zamkniętym [...] z przytupem na koniec frazy muz. [skrót autora – A.D.] lub 
zdania [...]. Cyt. za tamże, s. 253. 
20 Tańczony podczas uroczystości weselnych wiąże się ze wznoszeniem toastów i «wiwatowaniem» z [...] 

butelką z napitkiem i kieliszkiem w rękach jednego z tancerzy. Patrz: tamże, s. 278.  
21 Tejże, Lokalizacja tańców regionalnych w Polsce. Na podstawie badań terenowych i według autorów prac 
uwzględnionych w załączonej bibliografii oraz nadesłanych zapisów tańców dotychczas niepublikowanych, 

s. 361, [w:] tamże. 
22 P. Szefka podaje, że [...] [jest – A.D.] to dożynkowy pochód [...], polonez kosiarzy, kierowany przez 

„żniwnego wójta”. Nazwa [tego tańca – A.D.] kojarzy się z popularnymi w Europie tańcami szkockimi [...], 
które przetrwały w zmienionej formie jako → [...] szocz [...]. Cyt. za Dąbrowska G.W., Taniec w polskiej 

tradycji..., s. 89. 
23 Kowal to Nazwa różnych tańców, spotykanych w wielu regionach kraju, imitujących czynności kowala albo 

związanych z przyśpiewką o kowalu. Zob. tamże, s. 92.  
24 Taniec kaszubski niepotwierdzony we współczesnych badaniach. Inna nazwa tego tańca to „taniec wroni”. 

Patrz: tamże, s. 59. 
25 Nazwa i taniec znane także jako „szkocka polka” [podkr. autora – A.D.] [...]. Cyt. tamże, s. 89. 
26 Taniec [...] męski (bez udziału kobiet) [...]. Zob. tamże, s. 53. 
27 Maruszka [podkr. autora – A.D.] (od imienia Maria). Taniec [...] w rytmie walca [...]. [...]. Według P. Szefki 

wywodzi się [...] z żeglarskich tańców [...] i został przeniesiony [...] ze Skandynawii. Patrz: tamże, s. 125. 
28 Nazwa tańca [...] pochodzi od treści przyśpiewek. Cyt. za tamże, s. 95. 
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owczarz
31

, walc
32

, nenka (Naszo Nenka)
33

, riis-dwa
34

, okrąc sę wkół
35

, wetrójhnik
36

, 
wide wita

37
, szewc

38, 39
.    

Natomiast Marek Czarnowski między innymi wymienia takie tańce kaszubskie, jak: 
krzyżnik

40
, diôbli tónc

41
, glemda

42
, cepôrz

43
, mulszka

44
, kosedera

45
, rëbôcczi tónc

46
, 

wôłtok
47

, klepôcz
48

 oraz wróżbë, brutczi tónc oraz naspik (ostatnie trzy tańce [...] 
wykonywano podczas oczepin i na noc [...] poślubną pary młodej49

). 

                                                                   
29 Inna nazwa tego tańca to „owczarz” bądź „szeper”. Jest to „Kaszubska odmiana [...] tańca-zabawy ze 
śpiewem [...]. Cyt. za Dąbrowska G.W., Taniec w polskiej tradycji..., s. 54, 169.  
30 Tamże, s. 249, 169-170.  
31 Tamże, s. 170 
32 Uzdolnieni muzykanci lud. [skrót autora – A.D.] [...] odtwarzali je [tj. walce – A.D.] na swój sposób bądź, 
w wyniku własnej wyobraźni muz. [skrót autora – A.D.], tworzyli nowe utwory taneczne o całkowicie 

odmiennym charakterze niż modne walce z miejskich sal balowych. Cyt. za tamże, s. 270.  
33 Słowo nenka [podkr. autora – A.D.] [oznacza – A.D.] («matka»). Na Kaszubach, żywy taniec o charakterze 

zabawy. Nazwa [pochodzi – A.D.] od początkowych słów przyśpiewki [...]. Tamże, s. 141.  
34 Tamże, s. 234. 
35 Taniec na Kaszubach [...] z przyśpiewką w rodzaju walczyka [...]. Tamże, s. 164. 
36 Inaczej zwany między innymi trojakiem. Taniec 3 osób, zazwyczaj znajdujących się obok siebie, w jednej 

linii[...]. Tamże, s. 277, 266-267.  
37 Prawdopodobnie inna nazwa tego tańca to Wide witta – zabawa taneczna nawiązująca do obrzędu 

owocobrania [...]. Cyt. za Czarnowski M., Folklor Kaszub, s. 19, http://wspolnotapolska.org.pl/polski 

folklor/e_book/ebook3_kaszuby.pdf.  
38 Taniec ten jest jednym z najstarszych na Kaszubach. [...] [Istnieje również – A.D.] legenda mówiąca [o tym 
–   A.D.], że tańczył go [...] król Jan III Sobieski podczas wizyty u chorążego Kulczyka, kaszubskiego dowódcy 

chorągwi kaszubskiej w [...] bitwie pod Wiedniem. Zob. tamże. Por. Dąbrowska G.W., Taniec w polskiej 

tradycji..., s. 249-250. 
39 Tejże, Lokalizacja tańców regionalnych w Polsce. Na podstawie badań terenowych..., s. 361, [w:] tamże.  
40 taniec, w którym występuje [...] krok marsza z krzyżowaniem nóg, ręce tancerzy są w ujęciu na krzyż na 

plecach, grupa tańczy na planie krzyża. Zob. Czarnowski M., Folklor Kaszub, s. 20, 

http://wspolnotapolska.org.pl/polskifolklor/e_book/ebook3_kaszuby.pdf. 
41 czyli taniec diabelski, wywodzi się z obrzędu odpędzania złych mocy z domu. Ten męski taniec swoim 
charakterem, gwałtownymi podskokami i popisowymi ewolucjami miał przestraszyć duchy i diabły i odpędzić 

[...] je z obejścia. Tańcowi towarzyszyły głośne okrzyki, gwizdy i pohukiwania, a chłopcy wykonywali wysokie 

podskoki, przechodzili krokiem tanecznym pod splecionymi rękoma, przeskakiwali przez wysokie przeszkody 

z zaplecionych rąk towarzyszy. Cyt. za tamże, s. 19. 
42 taniec towarzyszący obrzędowi wyzwolin owczarza oraz postrzyżyn. Wyśmiewał niezdarność młodych 

adeptów pasterstwa. Patrz: tamże.  
43 taniec [...] związany [...] ze zwyczajem jesiennych lub zimowych omłotów. [...]. Młodzież w czasie przerwy 

w pracy, umilała sobie czas tańcem, który [...] imitował [...] pracę młócenia cepami. Zob. tamże. 
44 taniec „dojrzałych owoców”, tańczony podczas jesiennego święta plonów, kiedy wszyscy mieszkańcy wsi 

wystawiali swoje produkty, owoce, warzywa, przetwory i nalewki. Młodzież tańcem pragnęła uhonorować 

dobrą jakość produktów gospodarza. [...] Tancerka „kusi” swojego partnera dojrzałym owocem, 

„uciekając” przed nim [...]. Cyt. za tamże, s. 18.  
45 Kaszubi uważają [ten taniec – A.D.] za swój taniec rodowy. Tańcząc go, wkładają weń całe uczucie, 

radość, a nade wszystko powagę. Toteż nigdzie nie spotyka się frywolnego tańca. Koséder jest żywy, ale 

zawsze poważny [...]. Zob. tamże.  
46 jest tańcem wykonywanym przez rybaków po powrocie [...] z połowu. Wyrażał [on – A.D.] radość ze 
szczęśliwego powrotu [...], [...] prosto z brzegu rybacy kierowali się wprost do karczmy [...]. Często [był – 

A.D.] tańczony jeszcze w ubiorze rybaka – w sztormiakach i „kapuzach” na głowach oraz wysokich 

«skórzniach» (butach rybackich). Nieodłącznym atrybutem tańca był [...] kufel piwa w ręku tancerzy. Cyt. za 

tamże, s. 17.  
47 Jest to taniec morski, imitujący fale Bałtyku [...] pierwsza część wolna, spokojna ([...] jak pogodne morze), 

druga natomiast szybka i dynamiczna (jak wzburzone morze). Tańczony zwykle w trójkach [...]. Bywa [...] 

nazywany „kaszubskim trojakiem”. Patrz: tamże.  

http://wspolnotapolska.org.pl/polskifolklor/e_book/ebook3_kaszuby.pdf
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2. Kaszubski strój ludowy i odświętny ubiór wybranych bohaterów 

powieści  

Sportretowani w „Wyspie” Kaszubi nie noszą stroju regionalnego, gdyż ten rodzaj 

ich ubioru zanikł już w połowie XIX wieku
50

. Powieściowe Kaszubki na potań-

                                                                   
48 Służył przeprowadzeniu weselników z domu panny młodej do wynajętego od sąsiadów domu, w którym 

odbywała się weselna zabawa. [...]. Tancerze idą parami [...] wykonując przy tym rytmiczne klaskanie, 

klepanie się po udach lub w ręce. Zob. tamże, s. 19. 
49 Cyt. za Czarnowski M., Folklor Kaszub, s. 19, http://wspolnotapolska.org.pl/polskifolklor/e_book/ 

ebook3_kaszuby.pdf.  
50 Gajek J., Od redakcji, s. 3, [w:] Stelmachowska B., Atlas polskich strojów ludowych. Strój kaszubski. Część 

I Pomorze. Zeszyt 2, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1959.  
Praca Bożeny Stelmachowskiej dotyczy ubioru ludowego mieszkańców wschodniej części Kaszub. W stroju 

tym wyróżniają się trzy zasadnicze typy: 1) strój rolników, 2) rybaków nadmorskich oraz 3) kaszubskiej 

podmiejskiej ludności Gdańska. Ludowymi ubiorami Kaszubów są również następujące stroje: Kabatków (od 

sukmanki podobnej do kaftana, […] zwanej „kabot”), Kaszubów nadlupawskich, Borowiaków tucholskich, 
kociewski i malborski. Na terenie Kaszub strój ludowy […] nie istnieje we właściwym tego słowa znaczeniu, 

zaś ludowe ubranie, które naszą Kaszubi podczas różnych uroczystości jest strojem świetlicowym.  

Mamy tu do czynienia ze zjawiskiem kostiumologicznym, które w Polsce dotychczas nie ma precedensu. Strój 

ten [tj. ludowy strój kaszubski we właściwym znaczeniu tego słowa – A.D.] nie przeniósł się bowiem 
bezpośrednio z chaty na estradę muzyczną, czy taneczną, jak w wielu innych regionach Polski, ale powstał 

pośrednio, drogą rekonstrukcji. W pracy nad rekonstrukcją starano się niewątpliwie kierować 

wspomnieniami ludu. Te zaś z natury rzeczy były nikłe. […] ludzie, którzy w drodze wywiadów terenowych 

sięgali […] do […] tradycji ustnej, nie wywiązali się dobrze ze swego zadania. Nie umieli bowiem odróżnić 
cech typowych stroju od jego cech przypadkowych”. Hafty „komponowała od r. 1906 Teodora Gulgowska, 

[…], przetwarzając na technikę hafciarską motywy zabytkowej kaszubskiej ornamentyki malowanej lub 

rytowanej. Tego rodzaju ozdoby stroju nie miały żadnej tradycji lokalnej, a były tylko zastosowaniem 

indywidualnych pomysłów zdobniczych do stroju regionalnego, który posiadać chciano. Rekonstrukcja stroju 
kaszubskiego w XX wieku prowadzona była przez kobiety […] [i – A.D.] odnosiła się wyłącznie do stroju 

kobiecego, a całkowicie pomijała strój męski. To też męski strój świetlicowy nie nawiązywał do żadnej 

tradycji historycznej. 

Pierwsza wiadomość o stroju o stroju kaszubskim sięga XIII wieku, […] podał ją kronikarz Bogufał. 
Informacja jego ogranicza się do stwierdzenia, że była to odzież szeroka, długa i fałdzista, oraz do podania 

etymologii słowa Kaszuba, które wedle niego ma wywodzić się od kasaj huby tj. guby czyli fałdy. 

Długosz zapisał o Kaszubach: <… po długich sukmanach i baranich czapkach łatwo można ich było odróżnić 

od ich niemieckich sąsiadów>. […] W XVI w. kronikarz książąt pomorskich Tomasz Kanzow 
[prawdopodobnie Tomasz Kantzow – A.D.], zwrócił uwagę na strój szlachty kaszubskiej, zachwycając się 

jego przepychem: <Jest to wspaniały lud i bardzo przebiera miarę w odzieży oraz ozdobach, że oto wśród 

szlachty u mężczyzn aksamit i jedwab, a u kobiet złote i srebrne części, perły i duże złote łańcuchy uchodzą za 

strój zwykły>. Strojem ludowym Kaszubów się nie interesował. 
Więcej szczegółowych danych do historii stroju kaszubskiego dostarcza nam historia sztuki (między innymi 

obrazy, miedzioryty, sztychy, ryciny, drzeworyty).  

Ludność Kaszub w rozwarstwieniu klasowym składała się […] z: 1) właścicieli ziemskich, tj. szlachty, 2) 

gburów, 3) zagrodników, tj. chłopów bezrolnych, a nadto 4) z chłopów folwarcznych. Najniższa warstwa 
społeczna, do której należeli fornale, nie miała ubioru ludowego o charakterze regionalnym.  ornale bowiem 

w XIX wieku służący panom przeważnie niemieckim, mieszkający w domach robotniczych, a wynagradzani 

głównie naturaliami […] nie posiadali warunków do kultywowania jakiegokolwiek stroju reprezentacyjnego. 

Podobnie miała się rzecz z zagrodnikami, tj. niezależnymi wprawdzie i samodzielnymi robotnikami rolnymi, 
posiadającymi tylko dom z ogródkiem, a wegetującymi dzięki sezonowej pracy na emigracji, czy też chodząc 

na frejkę do gbura w sąsiedztwie lub na pańskie. Jedni w zamian za określoną ilość dni <odróbki> w czasie 

żniw lub w jesieni otrzymywali od pana lub gbura kawałek ziemi pod ziemniaki lub żyto, inni w poszukiwaniu 

pracy szli na Żuławy, do Saksonii, Meklemburgii i Prus, a na zimę wracali do swych rodzin, przywożąc nieco 
grosza […] i […] odzież zakupioną na obczyźnie. 

Nie zaznaczyła się odrębnością stroju szlachta kaszubska. Pod naporem niemczyzny przestała ona istnieć w II 

połowie XIX w., a miejsce jej zajęli obszarnicy niemieccy. Drobna zaś schłopiała szlachta zagonowa wsiąkła 
 

http://wspolnotapolska.org.pl/polskifolklor/e_book/ebook3_kaszuby.pdf
http://wspolnotapolska.org.pl/polskifolklor/e_book/ebook3_kaszuby.pdf


 

Agnieszka Dębowska 
 

202 

                                                                   

w stan gburski, w związku z czym zasadniczo nie wyodrębniła się od gburów strojem zarówno męskim, jak 

i kobiecym.  

Jedyną warstwą społeczną, […], która utrzymała własny strój i odróżniała się od kosmopolitycznego ubioru 
panów, jako też fabrycznej odzieży zagrodników – była warstwa gburska. Strój ten, tak jak i gdzie indziej, 

zależał w dużym stopniu od dochodów z ziemi. Na Kaszubach jest klimat surowy, zimy długie, ziemia na ogół 

mało urodzajna a plony liche. Toteż strój ludowy, a szczególnie męski, nie nosił znamion dostatku. Z końcem 

XIX w. i w wieku XX zachowały się jedynie jego nikłe resztki i to w formie wybitnie przetworzonej pod 
wpływem miasta. 

Każda „kaszebska biołka” miewała pewną ilość niebieskich zapasek, ale punkt honoru stanowiło posiadanie 

jedwabnej, ciemnozielonej zapaski na uroczyste okazje. […]. Kaszubskie złotogłowie było nakryciem głowy 

jedynie kobiet zamożnych. […]. W czasach, gdy bogate gburki tezaurowały swe kapitały w złotogłowiach, to 
mężowie ich – w srebrnych guzach. Tak było jeszcze na przełomie XVIII i XIX wieku. Wspomina te czasy 

Keller piszący w r. 1818: <Ale spytać się takiego Kaszuby, czy on sobie te guzy sprawił, to powie, że je ma po 

swoim ojcu, albo starku. Więc ten jego ojciec albo starek, co jeszcze polskie rządy pamiętał na Kaszubach, 

mógł sobie kupić takie duże, często srebrne guzy – musiał się zatem lepiej mieć, jak jego syn dzisiaj, albo 
wnuk na tym samym gospodarstwie, co mu ledwie stanie na podatki i sól>. 

Na zanik kaszubskiego stroju regionalnego poważny wpływ wywarła moda w miejscowościach zamieszkałych 

przez Niemców, przyjmowana bez zastrzeżeń przez ludność kaszubską. Pernin stwierdza np. że w okolicy 

Pucka <niemczyzna na ogół przeważa>, gdyż ludność przejęła tam modę miejską, a w związku z tym 
upodobanie do koloru czarnego. Natomiast ludność uboższa, a szczególnie mieszkająca w zwartej masie 

i […] z dala od ognisk niemieckich utrzymywała tradycyjną barwność ubrania kobiecego. […]. Ubogich 

chłopów na pustkowiach wśródleśnych nie stać było na zakup kosztownych materiałów i na zamawianie 

ubrań u krawców miejskich. 
Reprezentacyjnym typem dawnego haftu kaszubskiego są czepki złote czyli złotogłowie lub złotnice […], 

noszone podczas uroczystości rodzinnych, dorocznych kościelnych oraz czepki jedwabne z haftem 

wielobarwnym […]. Oba typy tych czepków wykonywane były w XVIII wieku w klasztorze benedyktynek 

w Żarnowcu […] oraz norbertanek w Żukowie […], a po sekularyzowaniu tych zakonów w r. 1772 – także 
przez ich świeckie wychowanki. W I poł. XIX w. zanikło hafciarstwo złotnic, a zdaje się nieco dłużej trwała na 

Kaszubach sztuka wielobarwnego haftu jedwabnego. Złotogłowie wykonywane było z aksamitu […]. Do haftu 

używano złotych lub srebrnych nici, tj. nici jedwabnych owiniętych cieniutką blaszką metalową, paseczków 

błyszczącej blaszki złotej lub bajorka tj. cieniutkiego drucika spiralnie skręconego w rureczkę [...]. Technika 
robienia złotnic obejmowała 4 rodzaje haftu […]. Praca ta oczywiście, jak w ogóle haft złoty, wymagała 

oprócz wprawy, także benedyktyńskiej cierpliwości. […]. Obok aksamitu używano jedwabiu, a do każdego 

rodzaju materiału dostosowywano odpowiednią technikę hafciarską. […] Zarówno złotogłowie, jak i haft 

wielobarwny zamarły koło połowy XIX w. Noszono jeszcze długo po matkach i babkach odziedziczone czepce, 
ale brakło [zabrakło – A. D.] artystek hafciarek, które by chciały wrócić do dawnej pięknej tradycji. Moda na 

czepce haftowane minęła. […]. Zaledwie nieliczne leciwe i nieco przyćmione okazy [jedwab należy chronić 

przed światłem słonecznym – A.D.] niegdyś imponujące przepychem, gdy złoto i srebro dodawało im blasku 

– poszły do muzeum.  
Bardzo typowym na Kaszubach nakryciem głowy były muce, czapy futrzane z nausznicami i długim okryciem 

karku. […]. Szyto je ze skóry czarnego jagnięcia. […]. Aczkolwiek czapkę futrzaną noszono na Kaszubach 

o każdej porze, to jednak obok niej były w użyciu również przez cały rok kapelusze […]. Ponad to w lecie 

noszono kapelusze słomkowe o denku wysokim. 

Jedyną ozdobą stroju męskiego były dawniej guzy bursztynowe i srebrne guziki.[…]. Uzupełnieniem stroju 

Kaszuba była rogowa tabakierka w kształcie rożka, lub wiśniowa w formie puzderka oraz laska kunsztownie 

zagięta, wykonana na specjalnym przyrządzie.  

Według wersji ludowej haft kaszubski jest siedmiokolorowy. Cechą charakterystyczną haftów kaszubskich jest 
konturowanie ich nicią czarną, co ma plastycznie uwypuklić ornament. […] nie znaleziono dotychczas 

dowodów na to, aby w kobiecym stroju kaszubskim – poza czepkami – występował jakikolwiek haft kolorowy 

[…]. Zastosowanie więc barwnego haftu do zdobnictwa kobiecych koszul, zapasek i gorsetów na Kaszubach 

nie można zaliczyć do prób rekonstruowania, lecz raczej do artystycznego projektowania, mającego 
tymczasowo zastąpić brak naukowego określenia formy, zdobnictwa i kolorystyki dawnego autentycznego 

stroju kaszubskiego. Cyt. za Stelmachowska B., Atlas polskich strojów ludowych. Strój kaszubski..., s. 5-26, 

28-46, 51-56.  
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cówkę
51

, którą organizuje „sołtysowa Rozalka”
52

 ubrane są odświętnie. Monika (główna 

bohaterka „Wyspy”), będąc na tej wiejskiej zabawie, zauważa, że obowiązującym tam 

strojem kobiet są sukienki, przede wszystkim jedwabne
53

 oraz buty – zamszowe 

korki
54

, czyli obuwie, których spód zrobiony jest z korka a wierzch z zamszu. W ten 

szczególny dla nich czas powieściowe bohaterki chcą ładnie wyglądać, bo ich stroje 

mają kwiatowe desenie, o czym świadczy fragment zdania: Migały […] kwiaty na 

sukniach kobiet55
. Opisany w „Wyspie” wir tańca i muskający te odzienia wiatr

56
 pod-

kreślają seksapil bohaterek. Jedwabny materiał to synonim luksusu, piękna, wyrafino-

wania i ponadczasowej elegancji
57

. Zabawa w Rybakach jest wyjątkowym wydarze-

                                                                   

Uzupełnieniem ubioru [kobiecego – A.D.] były różnego rodzaju wstążki i tasiemki oraz naszyjniki i inne 
ozdoby z bursztynu. Noszono także krzyżyki, kolczyki oraz pierścionki. Były to wyroby pochodzenia 

miejskiego, często fabrycznego […]. Na Kaszubach silnie rozwinięte było bursztyniarstwo. Kobiety 

u cechowych rzemieślników lub wiejskich samouków zamawiały różne ozdoby. Najczęściej wkładano kolczyki 

(zausznice) w kształcie przepołowionego okrągłego paciorka z półkoliście wypukłą stroną frontową i płaską 
tylną, do której mocowano zapinkę z drutu żelaznego bądź srebrnego. Ponadto noszono okrągłe lub owalne 

broszki, naszyjniki często ozdobione krzyżykiem lub serduszkiem oraz różańce. Cyt. za Piskorz-Branekova E., 

Strój kaszubski, s. 12-17, [w:] tejże, Ocalić od zapomnienia. Polskie stroje ludowe, MUZA S.A., Warszawa 

2006. 
Kaszubski strój świetlicowy, który ubierają kobiety składa się z koszuli, serdaka, haftowanego złotą lub 

srebrną nicią, czepka, spódnicy, fartucha, halki, pantalonów, białych pończoch i pantofli na obcasie. 

Natomiast męski rodzaj tego stroju jest złożony z następujących elementów garderoby: koszuli, kamizelki, 

długiego kabata bez rękawów, płóciennych lub sztruksowych spodni, wysokich czarnych butów i kapelusza 
opasanego czerwoną wstążką. Patrz: Drzeżdżon R., Klëka albo kaszubskie abc... Kilka słów o Kaszubach i ich 

ziemi, Wydawnictwo Region, Gdynia 2009, s. 41-42. Zob. także: Kwidziński F., Kaszubskie stroje ludowe, 

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Kaszuby”, Kartuzy 1998.  
51 W powieści Aleksandra Majkowskiego „Życie i przygody Remusa” jeden z bohaterów, podkreślając 
istotną rolę tańca w kulturze Kaszubów, stwierdza: Umiem jeszcze zagrać parę piosenek [...], 

a tańcować do mojej muzyki oni [...] potrafią, bo [...] nogi ich [...] zostały kaszubskie. Patrz: Majkowski 

A., Życie i przygody Remusa. Zwierciadło kaszubskie, nowe wydanie poprawione według rękopisu autora, 

przeł. L. Bądkowski, Wydawnictwo REGION, Gdynia 2017, s. 315.  
52 Ostrowska R., Wyspa..., s. 102.  

Wspomniana „sołtysowa Rozalka” to nie córka, lecz żona sołtysa, której na imię Rozalia. Moim zdaniem 

najlepiej  o tym świadczy powyższy fragment utworu: Przeciągłym spojrzeniem obrzuciła [tj. Rozalka – 

A.D.] Romana i złapała go za rękę. – Trafiło ci się szczęście, co, chłopcze? […] – Jaka śmieszna ta Rozalka – 
powiedziałam. – Ty sę Monika nie gniewaj, ona tak zawsze. – Waleska zniżyła głos do szeptu. – Jak jej knop 

[prawdopodobnie autorka powieści miała na myśli wyraz „knåp”, tj. chłopiec. Patrz: Sychta B., Słownik gwar 

kaszubskich na tle kultury ludowej, t. II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław-Warszawa-Kraków 

1967, s. 177 – A.D.] wpadnie w oko, nie przepuści. Ona zawsze czepia sę Romana, baba wstydu nie ma. 
Patrz: Ostrowska R., Wyspa..., s. 104-105.  
53 Tamże, s. 103.  
54 Tamże.  

Buty tego rodzaju prawdopodobnie nawiązywały swoim fasonem do modnych wówczas na Zachodzie 

„czółenek na grubym klocku”. Cyt. za: Wendzonka K., Moda lat 60. – poznaj najbardziej charakte-

rystyczne elementy tej dekady, [brak numeru strony], https://trendy.allani.pl/moda-lat-60/.  
55 Ostrowska R., Wyspa..., s. 106.  

Lata 50. XX wieku to w modzie przede wszystkim czas kwiatowych wzorów. Zob. Horakiewicz A., baan, 
[brak numeru strony], https://baan.pl/lata-50-te-w-modzie-jak-sie-ubrac/. 
56 Od jeziora szedł powiew nocy i omiatał tańczących w milczeniu ludzi. Patrz: Ostrowska R., Wyspa..., s. 108.  
57 W starożytności Jedwabny Szlak był wykorzystywany przede wszystkim w ciągu pierwszego tysiąclecia 

n.e., a szczyt jego prosperity przypadał na czasy dynastii Tang (618-907) oraz […] na okres dominacji 
Mongołów w XIII w. […], gdy handel między Europą a Azją odbywał się drogami morskimi, Jedwabny Szlak 

był już tylko wspomnieniem. W czasach, gdy [ten – A.D.] szlak wykorzystywano w celach handlowych, był on 

w rzeczywistości ciągiem dróg łączących Wschód z Zachodem. Na terenie Azji Środkowej „powstało kilka 
 

https://trendy.allani.pl/moda-lat-60/
https://baan.pl/author/alicja-horakiewicz/
https://baan.pl/lata-50-te-w-modzie-jak-sie-ubrac/
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niem (z braku innych), więc powieściowe bohaterki prawdopodobnie zakładają 

najlepsze stroje, jakie posiadają. Ponadto, jedwab był materiałem, z którego w prze-

szłości na Kaszubach były wykonane różne części garderoby (jak chociażby zawiązy-

wana przez mężczyzn pod szyją chustka w czerwonym kolorze; odświętne, kolorowe 

zapaski kobiet oraz chustki, które przerzucały one przez szyję, czy słynne jedwabne 

złotogłowie haftowane jedwabnymi nićmi)
58

 i choć strój ludowy zanikł bardzo wcześnie, 

o czym uprzednio wspomniano, to pamięć o tej wyjątkowej materii najprawdopodobniej 

przetrwała w tradycji ustnej, co może tłumaczyć, dlaczego powieściowe Kaszubki, 

kobiety proste i ubogie, przychodzą w jedwabnych sukniach na wiejską potańcówkę.  

Schyłek lat 50. i początek 60. XX w. (I wydanie „Wyspy” – 1960 r.) to Gomuł-

kowska epoka niedostatku materialnego i siermiężnego życia. Tancerki z „Wyspy”, 

ubierając mieniące się różnokolorowymi kwiatami jedwabie, w pewnym sensie 

prawdopodobnie protestują także przeciwko szarzyźnie ówczesnej egzystencji. 

2.1. Kaszubska młodzież 

Młodsi mieszkańcy wsi, nieco wstydliwi, ociągają się z uczestnictwem w tanecznym 

wieczorze. Monika, idąca na zabawę, dostrzega niezdecydowane dziewczyny 

w furtkach i grupki chłopców, sterczących na drodze59
. Wszyscy oni [tj. młodzieńcy – 

A.D.] nosili ciemne ubrania z kanciastymi ramionami i szerokimi spodniami [...]60
. 

Prawdopodobnie krój tych marynarek nawiązuje do ubioru bikiniarzy. Mianem 

„bikiniarza” określano przedstawiciela polskiej subkultury młodzieżowej z lat 50. 

[ubiegłego wieku – A.D.], wyrażającego swój nonkonformistyczny stosunek do rzeczy-

                                                                   

jego odgałęzień. Przebiegał przez wiele oaz, a jego dostępność zależała nie tylko od ukształtowania terenu, 
ale i od pór roku oraz sytuacji politycznej w poszczególnych regionach”. Nazwę <Jedwabny Szlak> nadano 

im dopiero w XIX w. kiedy podróżnicy i archeolodzy zaczęli odkrywać zaginione, legendarne miasta. W 1877 

r. niemiecki geograf Ferdinand von Richthofen jako pierwszy użył nazwy Jedwabna Droga. Jednakże 

Jedwabny Szlak był nie tylko drogą transportu jedwabiu i innych towarów. Oprócz kupców, wykorzystywali 
go najeźdźcy, podróżnicy, misjonarze i pielgrzymi. To tędy wędrowały idee, myśl naukowa, wynalazki, religie, 

filozofie, zbliżając odizolowane dotąd krainy. Jedwabny Szlak zaczyna się w Xi’an w Chinach i kończy 

w Antiochii […] na tureckim wybrzeżu Morza Śródziemnego lub w Stambule. Ciągnie się przez ponad 8000 

km [...]. Wspomniana droga przebiega przez tereny o niesamowitym krajobrazie, w tym przez kilka 
najbardziej na świecie jałowych pustyń, jak: Takla Makan i Pustynia Syryjska oraz góry: Karakorum, Kun – 

lun, Pamir, Hindukusz i Tien – szan. Najważniejszymi rzekami są Huang He w Chinach, Amu – daria w Syrii 

Środkowej oraz Tygrys i Eufrat w Iraku i Syrii. Cyt. za Halliday T. (red.), Jedwabny Szlak. Przewodnik 

ilustrowany, tłum. H. Górski, Langenscheidt Polska, Warszawa 2010, s. 11, 20-21.  
Jedwab wytwarzano w PRL w Milanówku, w fabryce o bogatej przedwojennej tradycji. Tę tkaninę 

produkowała rodzina Witaczków, która została zesłana na Kaukaz w 1914 roku. W dzisiejszym Tbilisi 

Henryk Witaczek zdobył wiedzę na temat hodowli jedwabników i po powrocie do wolnej Polski, wraz siostrą 

Stanisławą, zajęli się sadzeniem drzew morwowych i hodowlą jedwabnika. Z jego nici produkowano 

klasyczne tkaniny z jedwabiu. W PRL zakład ten znacjonalizowano. Zob. Witaczek-Nehring B., Gdzie jest 

morwa tam jedwabnictwo być może, s. 1-8, https://milanowek.pl/images/aa_artykuly_obrazki/2016/ 

20160606/gdzie_jest_morwa_tam_jedwabnictwo_byc_moze.pdf Patrz także: [brak imienia i nazwiska 

autora], O firmie, [brak numeru strony], https://jedwab-polski.pl/o-firmie/#/ms-1/3.   
Nowy Jedwabny Szlak to sieć dróg transportowych łączących Chiny i Europę Zachodnią. Jedna z jego 

kolejowych odnóg biegnie przez Polskę. Cyt. za Walków M., Nowy Jedwabny Szlak może pomóc załatać 

wyrwę w łańcuchach dostaw, [brak numeru strony], https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/nowy-

jedwabny-szlak-transport-z-chin-a-wplyw-koronawirusa-sars-cov-2/4l5gr15.  
58 Stelmachowska B., Atlas polskich strojów ludowych. Strój kaszubski..., s. 5-26, 28-56.  
59 Ostrowska R., Wyspa..., s. 103-104. 
60 Tamże, s. 104.  

https://businessinsider.com.pl/finanse/handel/nowy-jedwabny-szlak-transport-z-chin-a-wplyw-koronawirusa-sars-cov-2/4l5gr15
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wistości głównie przez charakterystyczny, jaskrawo kolorowy ubiór61
. Do zasadniczych 

elementów jego stroju należała długa aż po kolana, zazwyczaj kraciasta marynarka 

rozcięta z tyłu aż po pierwszą [kość – A.D.] krzyżową, a nazywana w języku bikiniarzy 

„maniorem”. Dalej koszula: kolorowa, w różne wzory, z długimi mankietami, spod 

której koniecznie musiała wystawać podkoszulka również kolorowa i w prążki. Jed-

nakże najważniejszym symbolem bikiniarskiego stroju był jaskrawo kolorowy krawat 

noszony na gumce, czyli „krawatto”. Im bardziej był kolorowy i pstrokaty, tym większa 

była duma jego właściciela. Nierzadko na krawatach pojawiały się własnoręcznie 

malowane egzotyczne motywy, wśród których szczególną popularnością cieszyły się 

wyobrażenia nagich kobiet i palm, [...], złotych kółek i różnych „fosforyzujących 

idiotycznych wzorów”. Kolejnym ważnym atrybutem były spodnie: przykrótkie, nie-

kiedy bardzo wąskie, sięgające do łydek, odsłaniające prążkowane skarpetki w jaskra-

wych kolorach znane jako „piratki” lub „sing-singi”. [...] [Wizerunku – A.D.] 

dopełniały odpowiednie buty: zamszowe mokasyny (zamszaki) na grubej, około trzy-

centymetrowej kauczukowej podeszwie (to znaczy na słoninie). Ponadto każdy 

szanujący się bikiniarz nosił na głowie obowiązkowo kapelusz typu «naleśnik», który 

spoczywał na fantazyjnie ułożonej fryzurze zwanej „plerezą” lub „mandoliną”62
. 

Maciej Chłopek natomiast pisze, że: Marynarki noszone przez bikiniarzy miały bardzo 

rozbudowane bary, w których wszyte były duże ilości waty [...]
63

. Poza krojem ramion 

marynarek, który wpisywał się w modne ówczesne trendy
64

, ciemna kolorystyka 

odzieży chłopców jest typowa dla ubrań preferowanych w PRL. Jednakże krój spodni, 

w które ubrani są wiejscy chłopcy, odbiega od kanonów bikiniarskiej mody, dlatego, iż 

założenie przez dorastającego młodzieńca obcisłej i przykrótkiej dolnej części garnituru, 

prawdopodobnie byłoby sprzeczne z prowincjonalnym wyczuciem elegancji oraz 

obyczajem.  

2.2. Aktorka z miejskiego teatru 

Główna bohaterka „Wyspy” – Monika, jak wszyscy mieszkańcy wsi, przygotowuje 

się do wzięcia udziału w zabawie:  

Wielka zabawa taneczna... Uśmiechnęłam się [tj. Monika – A.D.] do swego 

odbicia w lustrze, nagle rozbawiona. Jakiż to strój, ta czarna wycięta koszulka, 

                                                                   
61 Patrz: Zblewski Z., Kim byli bikiniarze?, [brak numeru strony], https://twojahistoria.pl/2018/02/11/kim-

byli-bikiniarze/. Zob. także: Kuroń J., Wiara i wina. Do i od komunizmu, Niezależna Oficyna 
Wydawnicza, Warszawa 1989, s. 44-45. Cyt. za Zblewski Z., Kim byli bikiniarze?, [brak numeru 

strony], https://twojahistoria.pl/2018/02/11/kim-byli-bikiniarze/.  
62 https://www.cupofsox.com/bikiniarze-cid-16.  
63 Cyt. za Chłopek M., Bikiniarze. Pierwsza polska subkultura, Wydawnictwo Akademickie „ŻAK”, 
Warszawa 2005, s. 100. 
64 Ponadto Cechą charakterystyczną bikiniarzy, przez nieprzychylne im osoby nazywanych także 

„bażantami”, „dżolerami” lub „figusami” („fagasami”), była głęboka niechęć do wszelkiej polityki, postawa 

hedonistyczna, ironiczno-krytyczny stosunek do wszelkiego rodzaju norm społeczno-obyczajowych oraz [...] 
bezkrytyczne uwielbienie dla zachodniej, a zwłaszcza amerykańskiej kultury masowej, przede wszystkim zaś 

dla jazzu, którego głównym propagatorem był nieformalny lider polskiego „bikiniarstwa” Leopold Tyrmand. 

[...] kiedy 3 stycznia 1954 roku w sprzedaży pojawił się nowy ilustrowany tygodnik „Dookoła świata”, 

prezentujący w lekkiej formie uproszczony, niekiedy wręcz cukierkowy obraz „zagranicy”, szybko zaczęto 
nazywać go złośliwie „Głosem Bikiniarza”. Patrz: Zblewski Z., Kim byli bikiniarze?, [brak numeru strony], 

https://twojahistoria.pl/2018/02/11/kim-byli-bikiniarze/. O tej specyficznej subkulturze pisał również Leopold 

Tyrmand. Por.: Tegoż, Dziennik 1954, Wydawnictwo MG, Warszawa 2009. 

https://twojahistoria.pl/2018/02/11/kim-byli-bikiniarze/
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ta szeroka spódnica z czerwonego kretonu, te czarne trumniaki [...]65. 

Przegięłam się w pasie i cyganicha w upstrzonym lustrze przegięła się 

wyciągając kusząco dłoń. Roześmiałam się. Włosy – co zrobić z włosami? [...]. 

Ależ oczywiście. Koński ogon. Bawmy się do końca w młodą dziewczynę66.  

Wystrojona Monika z satysfakcją ogląda siebie w lustrze. Dla niej pełni ono funkcję 

podobną do fetyszu. I nie jest dla bohaterki istotne, iż ten przedmiot może zniekształ-

cać odbicie przeglądającej się w nim osoby, gdyż jego powierzchnia pokryta jest 

różnymi plamami. Ważność lustra podkreśla nie tylko dwukrotnie pojawienie się tego 

rzeczownika w przywołanym fragmencie tekstu, ale też krygowanie się wspomnianej 

kobiety przed lustrem, akceptacja swego wyglądu oraz podjęcie przewrotnego zamysłu – 

wcielenia się podczas tanecznego wieczoru w rolę rywalki młodej letniczki Basi 

i przeistoczenia się na czas zabawy w postać pełnej niezwykłej magii
67

, uwodzicielkę. 

Przytoczony akapit utworu wskazuje, że powieściowa aktorka ma zamiar podjąć 

pewnego rodzaju podstępną grę (o czym świadczy pojawiający się w tekście rzeczow-

nik „cyganicha”
68

) w nie zobowiązującą miłość.  

Odświętny strój bohaterki „Wyspy” opisany jest w szczegółowo. Czerwień i czerń 

– dwa kontrastujące i zwracające na siebie uwagę kolory garderoby – symbolizujące na 

zasadzie antynomii życie, miłość, śmierć oraz upadek
69

. Monika niby z przekąsem 

ocenia swój strój, ale jak się zaraz przekonamy, jej opinia jest przewrotna i nieszczera. 

Zapewne doskonale wie, iż opisany wyżej ubiór będzie ją wyróżniał pośród tańczących 

i skupi ona na sobie uwagę przybyłych na potańcówkę ludzi. Uczesanie
70

 i strój letniczki 

mieszkającej u Waleski mogą być, w ocenie ludzi XXI wieku, proste i zwyczajne do 

tego stopnia, iż niewielu zapewne przypuszcza, że powieściowy wizerunek Moniki 

nawiązuje do najnowszych trendów w modzie europejskiej lat 50. i 60. XX wieku. 

Wygląd aktorki z „Wyspy” stanowi niejako kopię image wielkiej filmowej gwiazdy 

tamtego czasu, Brigitte Bardot. Fryzura ta odmładza, będącą w wieku dojrzałym, 

główną postać utworu Ostrowskiej. Wygląd Moniki informuje nas nie tylko o jej 

statusie społecznym
71 

– jest przecież aktorką i jak można się zorientować na podstawie 
                                                                   
65 Były to czarne, płaskie pantofle (dziś porównalibyśmy je do baletek), robione z przerobionych w domu 

tenisówek z których wycinano część ze sznurówkami. Cyt. za: [brak imienia i nazwiska autora], Świat bez 
dżinsów – moda młodzieży powojennej, [brak numeru strony], http://www.muzeum.szczecinek.pl/assets/ 

files/swiat-bez-dzinsow.pdf.  
66 Ostrowska R., Wyspa..., s. 103.  
67 jesteś czarownica – rzekła [Karolina do Moniki – A.D.] ze śmiechem. – O, ty jesteś czarownica! Zob. 
tamże, s. 184.  
68 Jest to żartobliwe określenie oznaczające oszustkę, krętaczkę. Patrz: [brak imienia i nazwiska autora], 

Słownik języka polskiego, [brak numeru strony], https://sjp.pl/cyganicha.  
69 Oesterreicher-Mollwo M., (oprac.), Leksykon symboli, przeł. J. Prokopiuk, Wydawnictwo ROK 

Corporation S.A., Warszawa 1992, s. 27-28.  
70 Prawdopodobnie dlatego, iż kobiece (dziewczęce) uczesanie w koński ogon w Polsce w latach 60. tych 

ubiegłego wieku było tak popularne, powstała na ten temat piosenka pod tym samym tytułem śpiewana przez 

zespół Gawęda, który został założony w 1952 roku i działa do chwili obecnej. Patrz: [brak imienia i nazwiska 
autora], Gawęda, [brak numeru strony], https://gaweda.waw.pl/gaweda/ i Stawecki Zbigniew, Gawęda – 

Koński ogon, [brak numeru strony], https://www.tekstowo.pl/piosenka,gaweda_1,konski_ogon.html.  
71 W Polsce w tamtym czasie podobnie ubierały się Beata Tyszkiewicz i Krystyna Kofta, która, jak 

wspomina, nosiła spódnice z kretonu własnoręcznie malowane i czarne trumniaki wykonywane z tenisówek. 
Szarłat 2009: Szarłat A., Celebryci z tamtych lat. Prywatne życie wielkich gwiazd PRL-u. Kraków 2014. Zob. 

Szarłat A., Celebryci z tamtych lat. Prywatne życie wielkich gwiazd PRL-u, Znak Litera Nova-Społeczny 

Instytut Wydawniczy Znak, Kraków 2014, s. 374-375.  
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analizy tekstu, zna najnowsze trendy w ówczesnej modzie polskiej i zagranicznej. 

Ubiór tej powieściowej bohaterki odzwierciedla również pragnienia tej postaci, bo Role 

społeczne, reguły sytuacyjne, to jak jesteśmy ubrani, to, czy biorąc udział w rywalizacji, 

jesteśmy anonimowi, czy bardzo widoczni, a także sama obecność innych, mogą mieć 

silny wpływ na nasze zachowanie72
. Ponadto, strój jest jedną z form niewerbalnego 

komunikatu – ujawnia wiele informacji o człowieku, jak chociażby charakter, 

osobowość, jego nastrój i wyczucie estetyki oraz stopień opanowania reguł savoir 

viver’u. Modnie ubrana Monika jest świadoma swej kobiecości: urody, finezji ruchów, 

osobistego czaru, a także emanującego z niej erotyzmu. Podkreślić należy, iż nie 

wszystkie osoby mogą zamanifestować oryginalność społeczną, gdyż „idiosynkrazja 

nie znajduje się u wszystkich indywiduów; jakkolwiek bowiem każdy osobnik społeczny 

nieco odbiega od ustalonego typu, ale tylko w niektórych wypadkach ta odmiana oso-

bista typu jest przez innych i przez niego samego uświadamiana w stopniu dosta-

tecznym, aby wystąpić jako osobna właściwość charakterystyczna w jego własnych 

i cudzych oczach”.
73

  

3. Zabawa jako forma odmiennej rzeczywistości i specyficznych reguł 

Halina Mielicka-Pawłowska stwierdza, iż „Zabawa jest możliwa wtedy, gdy odre-

alniona zostanie rzeczywistość poprzez communitas74
, czyli poczucie więzi izolujących 

osoby bawiące się od wszelkich wpływów świata zewnętrznego. Transcendencja
75

, 

wywołana poczuciem przynależenia do wspólnoty bawiących się, jest formą izolacji 

i sposobem na jej manifestowanie chroniącym wspólnotę
76

. Wspomniana badaczka 

konstatuje, że „zabawa unieważnia stan posiadania, zakres posiadanej władzy77, 

                                                                   

Tyrmand w „Dzienniku 1954” pisze, że Polacy nawet najgłupsi, jakby rozumieli, że styl ubierania się jest 

w każdej epoce funkcją sztuk pięknych i dziś też nie może być inaczej. Modę masową stworzyli Amerykanie 

i Żadne „żelazne” kurtyny nie stanowią dla niej zapory, jej potęga przenika wszędzie, nie można jej zwalczyć 
ani światopoglądem, ani zakazem, ani szyderstwem. Do Polski przybywa ona w „ciuchowych” paczkach. Na 

praskim placyku pokrytym kolorowymi szmatami tłoczą się żony komunistycznych dygnitarzy [...]. Rzecz 

jasna, że „ciuchy” są źle widziane   i mogą stanowić ruinę kariery, toteż do pracy chodzi się w zetempowskiej 

koszuli i w waciaku [...]. Są jednak tacy, którzy karierę już zrobili, boją się mniej [...]. […] nie mają na sobie 
guzika od kalesonów czy tasiemki u majtek krajowej produkcji. Wszystko z Ameryki, Londynu, Paryża, 

Mediolanu Cyt. za Tyrmand L., Dziennik..., s. 130-131. 
72 Zimbardo P.G., Johnson R.L., McCann V., Psychologia. Kluczowe koncepcje, T. IV, Psychologia 

osobowości, przeł. J. Kowalczewska, A. Wilkin-Day, red. naukowa M. Materska, Wydawnictwo Naukowe 
PWN, Warszawa 2010, s. 30.  
73 Znaniecki F., Wstęp do socjologii, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, s. 307. Cyt. za  

Mielicka-Pawłowska H., Homo ludens communitas, s. 546, [w:] A. Teterycz-Puzio (red.) i W. Bejda we 

współpracy z L. Kościelakiem, Homo ludens. Zabawy i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów 
Europy Środkowej i ich sąsiadów, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, Słupsk 2017. 
74 „Communitas oznacza społeczność wydzieloną, niezróżnicowaną i pozbawioną struktur społecznych 

różnicujących ludzi, a zarazem wspólnotę «różnych jednostek» zjednoczonych rytuałem wprowadzającym 

wszystkich uczestniczących w inny wymiar rzeczywistości.” Zob. tamże, s. 543.  
75 W tym kontekście transcendencja oznacza „przekraczanie granic realnego świata społecznego”. Patrz: 

tamże, s. 545.  
76 Tamże.  
77 Jednakże należy mieć na uwadze, iż „gdy trudno jest zrezygnować z różnic dystansów społecznych, a więc 
wtedy, gdy zabawa jest sformalizowana, służbowe relacje między uczestnikami zabawy ulegają zmianie 

i stają się grą towarzyską. Reguły […] są płynne, aczkolwiek wymagają przestrzegania wtedy, gdy chodzi 

o zakres posiadanej władzy. Zawsze istnieje bowiem niebezpieczeństwo, że konsekwencje złamania zasad 
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szacunek przypisywany pozycji społecznej jednostek oraz wszelkie inne cechy, jak na 

przykład poziom wykształcenia, które […] [w innych okolicznościach – A.D.] brane są 

pod uwagę przez ludzi nawiązujących różnego rodzaju stosunki społeczne. […]. Trans-

gresja osobowości dokonująca się w trakcie zabawy daje możliwość potwierdzenia 

własnej wartości i rekonstruowania tożsamości indywidualnej. Celem zabawy jest 

dobrze się bawić, czyli odczuwać przyjemność w tym, co unieważnia codzienność 

i zmienia reprezentowany na co dzień typ osobowości”78
. Ponadto, zabawa jest nie tylko 

sposobem na zaspokojenie potrzeb psychicznych, ale też swoistym odreagowaniem 

sytuacji stresotwórczych sformalizowanego życia społecznego79
. 

4. Podsumowanie  

Johan Huizinga pisze, że zabawa: Upiększa życie, uzupełnia je i w tej właśnie 

mierze jest niezbędna, niezbędna jako funkcja biologiczna dla poszczególnej osoby 

i niezbędna dla społeczeństwa z uwagi na zawarty w niej sens, ze względu na swoje 

znaczenie, na wartość wyrazu i z uwagi na związki duchowe i społeczne, które tworzy: 

słowem, jako funkcja kulturowa. Zaspokaja ideały wyrazu i współżycia. Ma swoje 

miejsce w sferze znajdującej się ponad czysto biologicznym procesem […]. Zabawa 

ludzka należy przecież, w każdym razie we wszystkich swoich wyższych formach, 

w których coś oznacza czy też coś święci, do sfery uroczystości i kultu – do sfery 

świętej80
. Ten sam badacz konstatuje: Wraz z zabawą poznajemy jednak, czy chcemy 

tego, czy nie – ducha. Zabawa nie jest bowiem substancją, niezależnie od tego, na 

czym właściwie polega jej istota. Już w świecie zwierząt przełamuje ona bariery 

istnienia fizykalnego. […] Dopiero dzięki wpływom ducha […], istnienie zabawy staje 

się możliwe, wyobrażalne i pojmowalne. Egzystencja zabawy potwierdza nieustannie, 

i to w sensie najwyższym, ponadlogiczny charakter naszej sytuacji w kosmosie. […] 

Bawimy się i wiemy, że się bawimy, a więc jesteśmy czymś więcej niż jedynie 

rozumnymi istotami, ponieważ zabawa nie jest rozumna81
.  
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Zabawa, strój i taniec. Wzajemne przenikanie się ducha, materii i historii 
w powieści „Wyspa” Róży Ostrowskiej 

Streszczenie 
Artykuł dotyczy zabawy, tańca oraz mody polskiej w latach 50. i 60. XX wieku przedstawionej przede 
wszystkim na ówczesnym tle historyczno-gospodarczo-społecznym Polski Ludowej.  
W zaprezentowanym tekście opowiedziano również dzieje regionalnego stroju Kaszubów oraz scharak-
teryzowano ludowe tańce kaszubskie. Ponadto w pracy ukazano – w sposób lapidarny i okrojony – historię 
Jedwabnego Szlaku oraz dzieje produkcji jedwabiu przez polską fabrykę w Milanówku. W tekście przed-
stawiono jedną z definicji zabawy oraz opisano jej funkcje w życiu indywidualnym i społecznym, wskazując 
na jej prymarny charakter względem kultury. W artykule zaprezentowano taniec i zabawę jako element 
harmonijnej egzystencji człowieka, holistycznego postrzegania jednostki ludzkiej, przejaw piękna, har-
monii, sacrum oraz usytuowano te rodzaje aktywności w sferze duchowej człowieka, z natury rzeczy 
wymykającej się racjonalnemu rozumowaniu. W pracy przedstawiono też historię stroju regionalnego 
Kaszubów i zdefiniowano pojęcie „kaszubski strój świetlicowy”. W analizowanym fragmencie utworu 
Ostrowskiej „Wyspa” zaprezentowano trendy w modzie polskiej w latach 50. i 60. XX wieku na przy-
kładzie ubioru powieściowych postaci, które biorą udział w wiejskiej zabawie na świeżym powietrzu. 
Podkreślono, że ich odświętne stroje są inspirowane tradycją, ale też trendami występującymi w modzie 
polskiej oraz zagranicznej tamtego okresu. Interpretowany fragment powieści jest próbą połączenia 
(w sposób fragmentaryczny i niepełny) dziejów: Pomorza, Kaszubów, Polski oraz cywilizacji. Praca może 
stanowić asumpt do dalszych badań, które mają na celu między innymi zachowanie pamięci historycznej 
i kulturowej oraz dziedzictwa kulturowego zarówno w wymiarze uniwersalnym, jak i polskim. 
Słowa kluczowe: Ostrowska, strój, tańce kaszubskie, jedwab. 
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Festivity, costumes and dance. Mutual interference of spirit, matter and history 

in a novel "Wyspa" (Island) by Róża Ostrowska 

Abstract 
The paper refers to the festivities, dance and the Polish fashion of the 1950s and 1960s, described 

specifically on the basis of the social and historical background of the Polish People’s Republic of that 

time. In the paper under consideration, a history of the regional Cashubian folk costume was presented 

along with a characteristic of Cashubian folk dances. Furthermore, the paper also presents, in conscise and 
abridged way, the history of the Silk Route and production of silk at a Polish factory in Milanówek. The 

paper presents one of the definitions of festivity and describes its function in the life of an individual and in 

social life, indicating its primary character in reference to culture. The article describes dance and festivity 

as elements of the harmonious human existence, a holistic perception of an individual, a manifestation of 
beauty, harmony and sacrum. These symptoms of human activity were allocated to the spiritual realm of 

man, naturally eluding rational reasoning. The paper also presents a history of the regional Cashubian folk 

costume, and the concept of the "Cashubian club room costume" was defined. In the analysed part of 

"Island" by Ostrowska, trends in the Polish fashion of the 1950s and 1960s were presented and exemplified 
by the outfits of the protagonists of the novel who participate in an open air folk dance party. It was 

emphasized that their festive outfits were inspired by tradition but also by the trends in the Polish and 

foreign fashion of that time. The interpreted fragment of the novel is an attempt at a combination (in 

a fragmentary and incomplete way) of the history of Pomerania, Cashubians, Poland, and the civilisation. 
The paper may constitute an inducement to further research aiming, among others, at the preservation of 

the historical and cultural memory and cultural heritage both in the universal and Polish dimension.  
Keywords: Ostrowska, costumes, Cashubian dances, silk 
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Młyny wietrzne w kulturze materialnej wsi 

1. Wprowadzenie 

Młyny, w tym także młyny wietrzne od wieków stanowiły istotny składnik krajobrazu 
kulturowego. Dzisiaj, w dobie dynamicznego postępu technicznego, są zabytkami za-
równo architektury, jak i techniki – tym cenniejszymi, że zachowanymi w bardzo już 
małej liczbie. Ochrona dawnych wiatraków jest zadaniem trudnym. Obiekty te, pozba-
wione w okresie po II wojnie światowej pierwotnej funkcji, uległy bądź to rozbiórce, 
bądź postępującej degradacji technicznej. Do zagłady młynów wietrznych w Polsce 
przyczyniły się przede wszystkim: postęp techniczny w młynarstwie (przejawiający się 
w zwiększeniu wydajności produkcji) oraz polityka gospodarcza w okresie komunizmu 
(nacjonalizacja, niszczenie drobnej wytwórczości). Poza funkcją gospodarczą odgrywały 
wiatraki istotną rolę w kulturze wsi, stanowiąc (obok kościoła czy karczmy) centrum 
życia towarzyskiego, a sam młynarz należał do elity lokalnej społeczności. Dziś, po 
latach zapomnienia, nieliczne ocalałe wiatraki powracają do łask, stając się ważnym 
elementem budowania lokalnej tożsamości. 

Celem artykułu jest przybliżenie historii młynów wietrznych w Europie i Polsce, 
omówienie roli wiatraków w kulturze materialnej (technicznej) oraz ukazanie zmian, 
jakie zaszły w ich postrzeganiu jako zabytków w okresie po II wojnie światowej. 
Społeczna i kulturotwórcza rola młynarza została dostrzeżona w literaturze: wymienić 
tu można takie pozycje jak „Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu” Krzysz-
tofa Rzepkowskiego, „Młynarstwo magiczne” Jerzego Adamczewskiego czy książki 
Jana Święcha, a zwłaszcza jego „Tajemniczy świat wiatraków”. Na uwagę zasługuje 
także opracowanie „A future for mills. Principles for dealing with heritage mills”, w któ-
rym sformułowana została polityka rządu holenderskiego wobec wiatraków. Bardzo 
duży nacisk kładzie się tu na integralność zabytku, która dotyczy nie tylko samego 
młyna, ale także jego kontekstu krajobrazowego i społecznego. Istotnym elementem 
niniejszego artykułu jest także wskazanie możliwych sposobów ochrony młynów wie-
trznych w ujęciu interdyscyplinarnym, a więc nie tylko jako „znaków” w krajobrazie, 
ale także jako zabytków techniki/architektury mogących integrować lokalną społeczność.  

2. O pochodzeniu wiatraków europejskich 

Wiatraki odegrały ważną rolę w historii młynarstwa (a historia młynarstwa ściśle 
związana jest z historią postępu technicznego i odkryć, które odmieniły warunki życia 
na Ziemi i stały się motorem przemian gospodarczych, społecznych i kulturowych). 
Jedną z ostatnio wydanych książek na ten temat jest wspomniany wyżej „Złoty kciuk” 
Krzysztofa Rzepkowskiego. Na podstawie analizy obszernej literatury europejskiej 
autor wywodzi, iż młyny wietrzne są wynalazkiem średniowiecznym

2
. Nie jest tu 

                                                                   
1 filip.tomaszewski@p.lodz.pl, Zakład Historii Architektury, Rewitalizacji i Konserwacji Zabytków, Instytut 

Architektury i Urbanistyki, Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Politechnika 
Łódzka. 
2 Rzepkowski K., Złoty kciuk. Młyn i młynarz w kulturze Zachodu, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Toruń 

2015, s. 74. 

mailto:filip.tomaszewski@p.lodz.pl
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specjalnie odkrywczy, jako że już Stanisław Małyszczycki w swoim monumentalnym 
dziele pt. „Młynarstwo zbożowe”, wydanym w 1890 roku podkreśla średniowieczne 
pochodzenie wiatraka – wynalazku, który – jak twierdzi – nie mógł być znany w staro-
żytnym Rzymie, gdyż w takim przypadku byłby wspomniany przez Witruwiusza lub 
Pliniusza w ich pismach

3
. Podobnie K. Rzepkowski wskazuje na brak wzmianek 

literackich oraz świadectw archeologicznych z okresu starożytnego, które wskazywa-
łyby na wykorzystywanie w tym okresie młynów wietrznych. Nie stanowi też dowodu 
takiej tezy wzmianka (będąca być może dodatkiem średniowiecznego kopisty) o wia-
traku służącym do napędu organów zamieszczona w traktacie technicznym „Pneu-
matica” Herona z Aleksandrii, uczonego greckiego z I w. n.e.

4
 Analogiczne konkluzje 

przedstawiają Richard Bennett i John Elton w dwutomowym dziele „History of corn 
milling”, wydanym w Londynie w latach 1898-1899

5
. 

Pierwsze pewne źródła świadczące o znajomości wiatraków na kontynencie euro-
azjatyckim pochodzą z IX i X wieku z „Księgi pomysłowych wynalazków” autorstwa 
trzech braci znanych jako Banu Musa datowanej na lata 850-870 oraz pism al-
Istakhriego powstałych przed rokiem 951, w których mowa o młynach wietrznych 
z Sistanu (zachodnia część dzisiejszego Afganistanu)

6
. Stanisław Małyszczycki pisze, 

że wiatraki znane były Persom w VII stuleciu naszej ery, gdy za panowania kalifa 
Omara państwo perskie zostało podbite przez Arabów

7
. Potwierdza to Encyklopedia 

Britannica
8
. Wielu autorów wskazywało właśnie na wschodnie pochodzenie młyna 

wietrznego. Uważano, że pomysł wiatraka przemiałowego Europejczycy podpatrzyli 
u Arabów podczas wypraw krzyżowych

9
. Poglądowi temu sprzeciwiał się już S. Małysz-

czycki, wskazując, że nie ma nań żadnych dowodów
10

. Polemizując z tezą o wschodnim 
pochodzeniu wiatraków nadmienia, że inni znowu pisarze zaprzeczają temu [wschod-
niemu pochodzeniu europejskich młynów wietrznych – przyp. autora], przypisując 
pierwsze wprowadzenie wiatraków Europejczykom

11
. Powołuje się w tym miejscu na 

dzieła: Johanna Beckmanna „Beiträge zur Geschichte der Erfindungen”, Moritza 
Rühlmanna „Allgemeine Maschinenlehre” oraz artykuł „Siła wietrzna, stosowana do 
popędu młynów”, opublikowany w 1863 roku w dzienniku „The Practical Mechanic”. 
Autor tego artykułu argumentuje, że implementowanie wschodniego typu wiatraka 
(z pionową osią obrotu skrzydeł) do Europy przez krzyżowców jest nieprawdopodobne, 
ponieważ wiatraki typu zachodniego (z poziomą osią obrotu) nie występowały na 
wschodzie

12
. Podobne stanowisko zawarł William Fairbairn w książce „Treatise on 

mills and millwork”
13

. 

                                                                   
3 Małyszczycki S., Młynarstwo Zbożowe, nakładem „Arkonii”, Warszawa 1890, s. 34. 
4 Rzepkowski K, dz. cyt., s. 73-74. 
5 Bennett R., Elton J., History of corn milling, vol. II, Watermills and windmills, 1899, s. 224. 
6 Rzepkowski K., dz. cyt., s. 77. 
7 Małyszczycki S., dz. cyt., s. 34. 
8 https://www.britannica.com/technology/windmill, dostęp: 13.05.2021. 
9 Rzepkowski K., dz. cyt., s. 77. 
10 Małyszczycki S., dz. cyt., s. 34. 
11 Tamże. 
12 Power of wind as applied to flour mills, [w:] Practical mechanic’s journal, v. VIII – second series, April 

1863 – March 1864, s. 231. 
13 Fairbairn W., Treatise on mills and millwork, London 1878, s. 271-273. 

https://www.britannica.com/technology/windmill
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Jan Święch z kolei, cytując Clauda Rivalsa, wskazuje, że to krzyżowcy wybudowali 
pierwszy młyn wietrzny typu zachodniego, jaki kiedykolwiek istniał w Syrii

14
. Analiza 

konstrukcyjna i technologiczna najstarszego typu wiatraka z osią poziomą (czyli 
„koźlaka”) może wskazywać, że wywodzi się on bezpośrednio od młyna wodnego 
(z pionowo ustawionym kołem wodnym), a nie od młynów azjatyckich

15
. Biorąc pod 

uwagę, że młyn wodny z kołem poziomym jest nieco starszym wynalazkiem (ok. 260-
250 r. p.n.e.) w stosunku do młyna wodnego z kołem pionowym (ok. 240 r. p.n.e.)

 16
, 

uzasadniona wydaje się teza, że wiatrak typu wschodniego wzorowany był na starszym 
typie młyna wodnego, a wiatrak typu zachodniego na nieco nowszym młynie z piono-
wym kołem wodnym i przekładnią paleczno-cewiową. Oba typy młynów wietrznych 
mogły zatem pojawić się niezależnie. Istnienie dwóch ośrodków powstania wiatraków 
(Sistan oraz nadmorskie tereny Europy Zachodniej – Normandia, Flandria, Bretania, 
Anglia) potwierdza w swoich badaniach Jan Święch

17
. W dalszej kolejności rozważa 

on możliwości rozprzestrzeniania się wiatraków, nie dając jednoznacznej odpowiedzi 
na pytanie czy przyszły one do Europy ze wschodu, czy stanowiły endemiczny wyna-
lazek, czy też oba kierunki przenikały się nawzajem

18
. 

Jeśli chodzi o konkretne daty pojawienia się wiatraków na kontynencie europejskim, 
widoczne są znaczne rozbieżności wśród badaczy. Według Andrzeja Gładkowskiego 
najwcześniejsze dokumenty historyczne (tj. nadania uprawnień przemiału w wiatra-
kach) pochodzą z Hiszpanii i Francji (XI wiek), a następnie z Niemiec (XI wiek), Anglii 
(XIII wiek), Holandii (XV wiek), a jeszcze późniejsze ze Szkocji (początek XVIII 
wieku)

19
. Według K. Rzepkowskiego dla Normandii najstarsza wzmianka dotyczy 

wiatraka położonego we wschodniej części półwyspu Cotentin, w Saint-Martin-de-
Varreville (prawdopodobnie lata 80. XII wieku), dla Flandrii – młyna w Wormhoudt 
(1183 rok), dla Bretanii – młyna z okolic Saint-Malo (lata 1191-1192), dla Anglii – 
młyna z Amberley w hrabstwie Sussex (lata 1180-1185)

20
. John Reynolds pisze 

o wiatraku odnotowanym w Anglii w niewielkiej wiosce Weedley w Yorkshire w roku 
1185 r.

21
 Z kolei S. Małyszczycki wspomina, że po raz pierwszy wzmianka o wiatraku 

europejskim pojawia się we Francji w jednym dyplomie z roku 1105, z czego wszakże 
daje się wnioskować, że młyny wietrzne były już nieco wcześniej znane we  rancji22

. 
Richard L. Hills w książce „Power from wind. A history of windmill technology” 
zaznacza, że rzekomy dyplom jest fałszerstwem. Doszukując się najstarszych śladów 
wiatraków wskazuje na zachowane do dzisiaj zabytkowe młyny wietrzne we Francji: 

                                                                   
14 Święch J., Tajemniczy świat wiatraków, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Łódź 2005, s. 22. 
15 Wiatrak kozłowy z poziomą osią obrotu skrzydeł wyposażony był w przekładnię paleczno-cewiową, 

analogiczną jak w młynach wodnych z kołem pionowym. Jest to istotny argument przemawiający za tym, że 

technologicznie wiatrak zachodni wywodzi się od młyna wodnego (z tą różnicą, że silnik wodny zastąpiono 

silnikiem wiatrowym). 
16 Rzepkowski K., dz. cyt., s. 49-51. 
17 Święch J., dz. cyt., s. 22. 
18 Tamże, s. 24-25. 
19 Gładkowski A., Historia techniki młynarstwa polskiego, [w:] Inżynierowie polscy w XIX i XX wieku, t. 11, 

red. Z. Mrugalski, Warszawa 2008, s. 33. Andrzej M. Gładkowski ps. „Andrzejek”, „Ostoja” jest wybitnym 

specjalistą w dziedzinie przemysłu spożywczego, był uczestnikiem Powstania Warszawskiego, autor książek 

„Symbol Polski Walczącej, Motoryzacja w konspiracji”. 
20 Rzepkowski K., dz. cyt., s. 78. 
21 Reynolds J., Windmills & Watermills, Londyn 1970, s. 69. 
22 Małyszczycki S., dz. cyt., s. 34. 
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Moulin de Hofland w Houtkerque datowany co prawda na 1782 rok, ale z odkrytą 
podczas renowacji w 1908 roku datą 1114 (już wtedy mało czytelną, a obecnie nieza-
chowaną) oraz Moulin du Nord w Hondschoote

23
 (fot. 1). Ten ostatni pochodzi z 1547 

roku, chociaż na jednej z jego belek widnieje data 1127. Byłby to zatem najstarszy 
zachowany młyn wietrzny w Europie

24
. S. Małyszczycki pisze, że w Niemczech 

wiatraki pojawiły się w XI wieku, a do Anglii trafiły z Francji w XII wieku.  Z kolei 
we Włoszech odnotowano wiatrak w 1332 roku, w Hiszpanii w 1393 roku, w Holandii 
w 1439 roku, a w Szkocji dopiero w 1720 roku

25
. Wcześniejszą datę pojawienia się 

wiatraków w Europie podają Luděk Štěpán, Radim Urbánek i Hana Klimešová 
w książce „Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II” – ich zdaniem pierwsza wzmianka 
o młynie wietrznym w Anglii pochodzi z 833 roku

26
 (chodzi o list pt. „Unum Molen-

dinum Venticum”). Wskazywałoby to na Anglię jako kolebkę wiatraka europejskiego. 
Richard L. Hills porusza tę kwestię, wskazując jednak, że nie ma wystarczających 
dowodów na to, że opisywane w liście molendinum (danina w zbożu lub mące) dotyczy 
wiatraka

27
. Czescy autorzy podają następujące daty pojawienia się młynów wietrz-

nych: dla Niemiec jest to rok 1253, dla Holandii – 1274, dla Czech – 1277, dla Włoch 
– 1332

28
. R.L. Hills wskazuje z kolei: dla Niemiec rok 1222, dla Holandii – 1274 

(wiatrak w Haarlem), dla Danii – 1259. Dla Włoch potwierdza datę 1332 (zgoda władz 
Wenecji na budowę wiatraka wydana dla Bartolomeo Verde), jednak wskazuje, że 
Dante Alighieri (zmarły w 1321 roku) wspomniał o młynie wietrznym w „Boskiej 
komedii”, zatem wiatraki musiały być znane we Włoszech wcześniej

29
. Bolesław 

Orłowski najwcześniejsze wzmianki o istnieniu wiatraków przypisuje Francji (1105 rok), 
Normandii (1180 rok), Anglii (ok. 1185 rok). Następnie wskazuje Kolonię (1222 rok) 
i Sienę (1237 rok)

30
. Holenderski molinolog Jannis C. Notebaart lokalizuje europejską 

kolebkę wiatraków w Normandii (lata 80. XII wieku). Według tego badacza kolejne 
etapy rozprzestrzeniania się wiatraków to: południowo-wschodnia Anglia (1191 rok), 
Niderlandy (XII/XIII wiek), Niemcy (1222 rok), Szlezwig-Holstein (1234 rok), Dania 
(1259 rok), Czechy (1277 rok), Norwegia (koniec XIII wieku), Szwecja (1300 rok), 
Portugalia (1303 rok) Hiszpania (1330 rok), Łotwa (1330 rok), Finlandia (poł. XV 
wieku), Austria (poł. XVI wieku)

31
. Wyjaśnienie rozbieżności w dokładnym datowaniu 

pojawienia się pierwszych europejskich wiatraków wymagałoby zapewne pogłębionych 
studiów. Jednak w kontekście przytoczonych dat słuszne wydaje się podsumowanie 
dokonane przez J. Święcha: 

                                                                   
23 Hills R.L., Power from wind. A history of windmill technology, Cambridge University Press 1996, s. 36. 
24 https://www.moulins-a-vent.net/Moulins/hondschoote_nord.htm, dostęp: 8.06.2021. 
25 Małyszczycki S., dz. cyt., s. 35. 
26 Štěpán L., Urbánek R., Klimešová H., Dílo mlynářů a sekerníků v Čechách II, Argo 2008, s. 21. Na list 

„Unum Molendinum Venticum” wskazuje także Jadwiga Kaczmarek w książce „Wiatraki” (s. 16) oraz 

J. Święch w książce „Tajemniczy świat wiatraków”, s. 18. 
27 Hills R. L., dz. cyt. s. 36. 
28 Štěpán L., Urbánek R., Klimešová H., dz. cyt., s. 21. 
29 Hills R.L., dz. cyt. s. 40. 
30 Orłowski B., Wiatrak, [w:] Encyklopedia odkryć i wynalazków, red. B. Orłowski, Z. Płochocki, 
Z. Przyrowski, Warszawa 1979, s. 392-393. 
31Podaję za: Adamczewski J., Młynarstwo magiczne, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2005, 

s. 19-20. 

https://www.moulins-a-vent.net/Moulins/hondschoote_nord.htm
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1. Niemal wszyscy znawcy problematyki wymieniają Sistan jako miejsce, gdzie 
występowały młyny wietrzne o pionowej osi obrotu. Czas ich powstania niebu-
dzący wątpliwości można określić na VII-VIII wiek. 

2. Pierwsze niebudzące zastrzeżeń wzmianki o młynach wietrznych w Europie 
pochodzą z XII wieku. 

3. Europejskie młyny wietrzne posiadały poziomą oś obrotu. 
4. Były dwie drogi rozprzestrzeniania się wiatraków: z zachodu Europy na wschód 

oraz z Sistanu (Iranu) na zachód
32

. 
Podobne konkluzje przedstawia Bolesław Orłowski w artykule „Jak ujarzmiono 

wiatr” zastrzegając jednak, że nie wiadomo, czy wiatrak europejski wywodzi się od 
seistańskiego, czy też został wynaleziony niezależnie33

. 
Upowszechnienie wiatraków nastąpiło znacznie później niż młynów wodnych. Na 

ziemiach polskich było to prawie o dwa wieki później (młyny wodne pojawiły się 
zapewne ok. XII wieku, wiatraki – pod koniec XIII wieku). Budowa młynów wietrznych 
wymagała dosyć wysokich umiejętności cieśli – budowniczych, mimo to wiatraki można 
było budować szybciej i przeważnie dużo taniej, niż młyny wodne – wymagające 
często ulepszania okolicznych stosunków wodnych. Stąd upowszechnienie wiatraków 
stało się większe. Przy mniejszej wydajności jednostkowej, odegrały one dużą rolę 
w młynarstwie

34
. Jeśli chodzi o datę pojawienia się wiatraków na terenach dzisiejszej 

Polski większość badaczy wskazuje drugą połowę XIII wieku
35

. Pierwsze wzmianki 
znajdujemy w dokumentach pomorskich z 1271 (zezwolenie na budowę młynów 
poruszanych wodą lub powietrzem nadane klasztorowi w Białym Buku przez księcia 
Wiesława z Rugii

36
). W pierwszej połowie XIV wieku wiatraki na terenie Pomorza są 

już dość liczne
37

. Pierwszy odnotowany w źródłach młyn wietrzny w Wielkopolsce 
wzniesiono w Kobylinie (1303 roku)

38
. Najpóźniej pojawiły się na terenie Małopolski – 

pierwszy wiatrak w okolicach Krakowa pojawił się dopiero w 1714 roku
39

, Na zie-
miach Polski południowej wiatraki upowszechniły się w mniejszym zakresie. Wkro-
czyły tam bowiem jako konkurencja dla istniejących już młynów wodnych

40
. 

Jeśli chodzi o pochodzenie wiatraków występujących na ziemiach polskich wśród 
autorów podejmujących interesujący nas temat istnieje rozdźwięk. Zygmunt Gloger 
w „Encyklopedii Staropolskiej” wskazuje, że wiatraki przywędrowały do nas 
z Zachodu („Młyny wodne i wietrzne były oczywiście wcześniej znane we Włoszech 
niż w Niemczech, skoro dawni Niemcy wzięli z włoskiego mulino wyraz swój mulin, 
a Polacy zrobili z tego młyn”

41
). Z kolei w tomie VII „Encyklopedii rolniczej” wydanej 

                                                                   
32 Święch J., dz. cyt., s. 18. 
33 Orłowski B., Jak ujarzmiono wiatr, „Inżynier budownictwa”, miesięcznik Polskiej Izby Inżynierów 

Budownictwa, nr 11 (67), 2009, s. 42-44. 
34 Gładkowski A, dz. cyt., s. 36. 
35 Święch J., dz. cyt., s. 26. Baranowski B., Polskie młynarstwo, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1977, s. 22. Kaczmarek J., Wiatraki, s. 21. Orłowski B. Wiatrak, [w:] 

Encyklopedia odkryć i wynalazków, Warszawa 1979, s. 392-393. 
36 Dembińska M., Przetwórstwo zbożowe w Polsce średniowiecznej (X-XIV wiek), Zakład Narodowy im. 

Ossolińskich, Wrocław-Warszawa 1973, s. 128. 
37 Święch J., dz. cyt., s. 26. 
38 Tamże. 
39 Baranowski B., dz. cyt., s. 32. 
40 Gładkowski A., dz. cyt., s. 34. 
41 Gloger Z., Encyklopedia Staropolska Ilustrowana, t. 3, Warszawa 1958, s. 221. 
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nakładem Gebethnera i Wolffa w 1898 roku w obszernym omówieniu hasła „Młynar-
stwo zbożowe” czytamy, że pierwsze urządzenia młynów wietrznych przeszły do nas ze 
Wschodu42

. Za wschodnim pochodzeniem wiatraków w Polsce opowiadali się także 
A. Sackiewicz („Z dziejów młynarstwa”), F. Klaczyński („Wiatraki w Polsce”), 
E. Dąmbska („Budownictwo i architektura młynów wietrznych w Polsce”), A. Gład-
kowski („Historia techniki młynarstwa polskiego”) nie przedstawiając jednak argum-
entacji takiego punktu widzenia

43
. Pewną zagadkę może stanowić opisany przez 

Stanisława Solskiego w książce „Architekt Polski”
44

 wiatrak służacy do wyciągania 
wody ze studni (przy pomocy wiaderek). Urządzenie ma pionową oś obrotu, a sposób 
„łapania” wiatru przy pomocy skrzynek skórzanych albo z płótna woskowanego, które 
by mogły brać siła wiatru i od niego biorąc obrót obracać cewy45

 mógł być inspiro-
wany wschodnim typem wiatraka. Autor wspomina, że machin takowych jest kilka 
w Warszawie, z nich tego się nauczy rzemieślnik na oko, czego w tej nauce nie 
zrozumie46

. 

 
Fotografia 1. Moulin du Nord w Hondschoote (Francja); prawdopodobnie najstarszy wiatrak zachowany 

w Europie, fot. Mathieu Quaeybeur, 2007 r.; 

źródło: https://www.moulins-a-vent.net/Moulins/hondschoote_nord.htm 

                                                                   
42 Encyklopedia rolnicza, t. VII, wyd. Muzeum Przemysłu i Rolnictwa w Warszawie, Warszawa 1898, s. 143. 
43 Pisze o tym J. Święch w książce Wiatraki. Młynarstwo wietrzne na Kujawach, Włocławek 2001, s. 42 oraz 

B. Igliński, A. Iglińska, G. Koziński, M. Skrzatek, R. Buczkowski w artykule Wind energy in Poland – 

history, current state, surveys, renewable energy sources act, SWOT analysis, [w:] Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 64 (2016), s. 19-33. Autorzy błędnie przypisują S. Małyszczyckiemu pogląd 
jakoby był zwolennikiem tezy o wschodnim pochodzeniu wiatraków europejskich. 
44 Solski S.., Architekt Polski, to jest nauka ulżenia wszelkich ciężarów, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 

Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, Wrocław 1959 (reprint oryginału z 1690 roku). Książka jest jednym 

z najwspanialszych zabytków piśmiennictwa technicznego w Polsce. 
45 Solski S., Architekt Polski, Księga I – Zabawa III, Nauka 26 – Wiaderka wodą ociążone ciągnąć w studnie 

wiatrem, s. 312. 
46 Tamże, s. 313. 
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3. Społeczna rola młyna i młynarza 

Zarówno sam młyn, jak i postać młynarza pełniły w ciągu minionych wieków 

istotną rolę społeczną. Młynarz nie był, jak ma to miejsce dzisiaj, postacią anonimową. 

Należał do lokalnej elity. Pozycja społeczna młynarza była szczególna w społeczeń-

stwie przedindustrialnym, porównywalna jedynie z księdzem
47

. W procesie produkcji 

chleba przemiał jako jedyne ogniwo był poza kontrolą chłopa. Autorytet młynarza wyni-

kał także z tego, że wykazywał się on dużą sprawnością fizyczną i wytrzymałością, 

dobrym słuchem, który pozwalał wychwycić niepokojące odgłosy w pracy urządzeń 

młyńskich, a przede wszystkim wysokimi umiejętnościami technicznymi. Młyn bowiem 

wymagał nieustannej troski i ciągłych prac serwisowych
48

. Stereotypy dotyczące mły-

narza zmieniały się na przestrzeni dziejów. Tak długo jak długo posługiwano się miarą, 

młynarz postrzegany był jako kuty złodziej i zausznik diabła, a począwszy od XVII 

wieku, jednocześnie jako uosobienie beztroski i radości życia
49

. Szczególną pozycję 

młynarza w strukturze społecznej wsi gwarantował przymus mlewa, czyli obowiązek 

dokonywania przemiału ziarna przez mieszkańców danego okręgu w młynie wyzna-

czonym przez władzę zwierzchnią (przymus mlewa feudalnej Europie nie wszędzie 

i nie zawsze obowiązywał, np. w średniowiecznej Polsce przymus występował głównie 

na ziemiach północnych
50

. W wyniku uwłaszczenia wiele młynów wodnych i wiatra-

ków znalazło się w rękach bogatych mieszczan i chłopów. Po uwłaszczeniu status spo-

łeczny młynarzy plasował się między pozycją bogatych chłopów, a drobnym ziemiań-

stwem. Zdarzało się, że bogaci młynarze nabywali dobra ziemskie i przechodzili do 

stanu szlacheckiego
51

. Zamożność przypisywaną młynarzom tłumaczono często ich 

nieuczciwością. Wraz z rozwojem młynarstwa przemysłowego młynarz staje się anoni-

mowy, zanika jego rola kulturotwórcza. 

Młyn z kolei był miejscem, wokół którego koncentrowało się życie towarzyskie 

(podobnie jak w kościele czy na targu, fot. 2). Z młynami wietrznymi związana jest też 

specyficzna symbolika. Z jednej strony wiatrak był przedstawiany jako nośnik treści 

pozytywnych (chrześcijańska symbolika skrzydeł wiatraka kojarzących się z krzyżem 

Męki Pańskiej, teologiczna interpretacja przemiału zboża na mąkę, symbol ładu i pra-

cowitości), z drugiej zaś treści negatywnych – jako miejsce, w którym ograbia się 

chłopów z owoców ich ciężkiej pracy, a w którym w nocy gromadzą się siły nieczyste. 

Te negatywne konotacje potęgowała szczególna lokalizacja wiatraków poza terenami 

zamieszkanymi oraz zaawansowana technologia. W krajobrazie wysoka bryła wiatraka 

konkurowała ze strzelistą wieżą kościoła. Z wiatrakami związane jest też zjawisko ich 

personifikacji i antropomorfizacji. Opisał je obszernie prof. Jan Święch w książce 

„Tajemniczy świat wiatraków”. Przytoczę tutaj kwintesencję wypowiedzi piętnastu 

młynarzy, którą J. Święch określił mianem kanonu:  

Wiatraka się nie buduje, nie wznosi się. Wiatrak zostaje powołany, bierze 

początek, albo przychodzi. Budować można dom, stodołę, oborę, to co stoi 

nieruchomo. Wiatrak porusza się, chodzi, pracuje, wydaje dźwięki, mówi, gra, 

                                                                   
47 Rzepkowski K., dz. cyt., s. 12-13. 
48 Rzepkowski K., dz. cyt., s. 152. 
49 Tamże, s. 328-329. 
50 Tamże, s. 142. 
51 Tamże, s. 146. 
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muzykuje, zawodzi, niedomaga, choruje, gniewa się, odpoczywa, śpi. Wiatrak 

żyje, czuje. Jest jak człowiek i tak jak nie ma takiego samego człowieka, tak nie 

ma takiego samego wiatraka. Każdy wiatrak ma swój charakter jedyny 

i niepowtarzalny. Ojcem wiatraka jest cieśla i on zawsze potwierdza to znakiem. 

Wiatrak odchodzi lub ginie, a tam, gdzie pracował, pozostaje jego mogiła52. 

Wiatrak był zatem nie tylko bezosobowym narzędziem pracy młynarza, ale jego 

towarzyszem, kompanem. Tym bardziej smuci fakt, że po odejściu dawnych młynarzy 

ich spadkobiercy nie potrafili tego docenić. Młyny wietrzne zostały porzucone jako 

bezużyteczne relikty przeszłości. Czas po II wojnie światowej to okres epoki wiatra-

ków. Nie mogły one sprostać konkurencji wydajnych i nowoczesnych młynów moto-

rowych. Tu i ówdzie służyły jeszcze jako śrutowniki, eksploatowane na potrzeby własne 

lub przekształcane były na młyny elektryczne. Nacjonalizacja większych zakładów 

oraz celowe niszczenie drobnej wytwórczości przez władze komunistyczne dopełniły 

dzieła destrukcji. Przez wieki nieodłącznie związane z polską kulturą i krajobrazem 

wiatraki musiały odejść. 

Dziś, przy dramatycznie kurczącym się zasobie, młyny wietrzne stały się cennymi 

zabytkami, a postrzeganie ich tylko jako zbędnego balastu na szczęście odchodzi już 

do przeszłości. Nowe pokolenie zupełnie inaczej niż rodzice podchodzi do spuścizny 

po swoich dziadkach, zaczyna ją doceniać i podejmuje kroki w celu ratowania wiatra-

ków. O ile przez długie lata PRL-u i w pierwszym okresie III Rzeczpospolitej niemalże 

jedyną formą ochrony tych zabytków była ich translokacja do muzeów na otwartym 

powietrzu, o tyle dzisiaj pojawia się coraz więcej inicjatyw mających ocalić wiatraki in 

situ. Są to w głównej mierze inicjatywy samorządowe, ale zdarzają się także prywatne. 

Nie bez znaczenia pozostają też przedsięwzięcia o charakterze popularyzatorskim 

i edukacyjnym. Wiatraki znów zaczynają integrować lokalną społeczność i służą budo-

waniu tożsamości. Z racji swojej wyjątkowości bardzo często stają się elementem 

identyfikującym daną wieś lub gminę. 

4. Wiatraki dzisiaj 

Zanim przejdę do syntetycznego opisu przykładów pokazujących jak dzisiaj młyny 

wietrzne funkcjonują w kulturze materialnej wsi (a także małych miast), pozwolę sobie 

przytoczyć trochę danych z nimi związanych. Jeśli chodzi o liczby istniejących na 

ziemiach polskich wiatraków, B. Baranowski podaje, że w końcu XVIII w. na obszarze 

dzisiejszej Polski było ok. 6000 wiatraków
53

, przy czym terenami gdzie występowały 

najliczniej była Wielkopolska, północny Śląsk, Kujawy i tereny przyległe
54

. W wieku 

XIX liczba wiatraków wzrastała i dopiero na przełomie wieków XIX i XX zaczęła się 

zmniejszać
55

. W 1924 roku w granicach II Rzeczpospolitej funkcjonowało ich 6360
56

. 

W 1954 roku spośród 3280 wiatraków na terenie Polski zaledwie 63 zakwalifikowano 

do dalszej eksploatacji
57

. W latach 1959-1960 przeprowadzono pod egidą Ministerstwa 

Kultury i Sztuki inwentaryzację młynów wietrznych pod kątem ich wartości jako 

                                                                   
52 Święch J., dz. cyt., s. 138. 
53 Baranowski B, dz. cyt., s. 34. 
54 Baranowski B, dz. cyt., s. 34. 
55 Tamże, s. 73. 
56 Dzik A., Młynarstwo w Polsce, Związek Młynarzy Polskich, Warszawa 1928, s. 22-23. 
57 Święch J., dz. cyt., s. 29. 
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zabytków. Ewidencją objęto 867 wiatraków, a największe ich zgrupowania odnoto-

wano w województwie poznańskim i warszawskim. Z tej liczby czynnych było jeszcze 

około 100 młynów (w większości poruszanych już przy pomocy energii elektrycz-

nej)
58

. W Polsce ostatnim pracującym wiatrakiem wykorzystującym siłę wiatru był 

prawdopodobnie młyn wietrzny w Chlebczynie (gmina Sarnaki). Mełł zboże aż do 

1985 roku, a po śmierci właściciela (zmarły w 1998 roku Stanisław Sterniczuk), został 

przeniesiony w okolice Warszawy
59

. Obecnie w Polsce rejestrem zabytków objęte są 

242 wiatraki (143 koźlaki, 69 holendrów, 17 paltraków, 13 wiatraków o niezidenty-

fikowanym typie), z czego najwięcej w Wielkopolsce (88)
60

. Jeśli chodzi o wiatraki 

eksponowane w polskich muzeach na otwartym powietrzu, to w 2020 roku było ich 

71
61

, a w 2014 roku (według inwentaryzacji przeprowadzonej przez prof. Jana Święcha) – 

55
62

. Widzimy zatem, że zasób mamy bardzo ubogi – dla porównania w Niderlandach 

liczba pracujących lub odrestaurowanych wiatraków przekracza 1100 sztuk
63

. 

 

Fotografia 2. Wiatrak w Lesznie przy ul. Strumykowej, 19.10.1983 r. Wiatrak zawsze był miejscem, 
w którym młynarz nie był postacią anonimową, a wizyta w młynie była okazją do spotkań towarzyskich; 

źródło: archiwum autora 

                                                                   
58 Gdaniec Z., Dzień dzisiejszy wiatraków, [w:] Mówią Wieki, nr 11/1968. 
59 Historia i współczesność Gminy Sarnaki, rozdz. 10, Sołectwa, Zubkowicz R., s. 112. 
60 Habecka-Rosiak E., Windmills as the Forgotten Cultural Heritage Returning to Favour, [w:] Acta 

Universitatis Lodziensis. Folia Archaeologica, nr 34, 2019, s. 132. Porównaj z: Mosakowski Z., Brykała D., 

Prarat M., Jagiełło D., Podgórski Z., Lamparski P., Watermills and windmills as monuments in Poland – 

protection of cultural heritage in situ and in open-air museums, [w:] Muzeológia a kultúrne dedičstvo, 2020, 
vol. 8, issue 3, s. 52 (autorzy podają liczbę 254 wiatraków objetych rejestrem zabytków). 
61 Mosakowski Z., Brykała D., Prarat M., Jagiełło D., Podgórski Z., Lamparski P., dz. cyt., s. 54. 
62 Święch J., Ochrona młynarstwa wiejskiego w polskich muzeach na wolnym powietrzu. Założenia 

i realizacja, [w:] Młynarstwo tradycyjne – wczoraj, dziś, jutro… Problemy zachowania ginącego dziedzictwa, 
Przybyła-Dunin A., Grabny B., Roszak-Kwiatek P. [red.], Chorzów 2017, s. 143. 
63 Bazelmans J., van’t Hof J., Nienhuis G., Troost G., Pfeiffer W., A future for mills. Principles for dealing 

with heritage mills, Cultural Heritage Agency, June 2012, s. 13. 
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Syntetyczny opis obecnej sytuacji wiatraków w Polsce, w szczególności zaś 

inicjatyw dotyczących ich konserwacji, a niekiedy przywracania jako działających 

młynów oparłem na danych pozyskanych ze wszystkich Wojewódzkich Urzędów Och-

rony Zabytków (w tym także ich poszczególnych delegatur). Dane te zebrałem w roku 

2019 roku. Dotyczyły one prac restauratorskich i konserwatorskich podejmowanych 

przy zabytkowych wiatrakach po roku 1989. Uzupełnieniem tak zebranej wiedzy stały 

się dane z rejestru zabytków udostępniane przez Narodowy Instytut Dziedzictwa oraz 

doświadczenia własne. Będąc architektem zaangażowanym w projekty restauracji 

młynów wietrznych, miałem możliwość bezpośredniego zapoznania się z omawianą 

problematyką. Poza rejestrem i ewidencją zabytków niewątpliwą wartość poznawczą 

(choć nie zawsze stricte naukową) mają różnego rodzaju bazy danych: wśród starszych 

opracowań wymienić należy sześciotomową serię „Katalog Zabytków Budownictwa 

Przemysłowego w Polsce”, wydaną w latach 1958-1979 pod redakcją J. Pazdura. 

Z nowszych na uwagę zasługuje z pewnością „CeBaDoM – Centralna Baza Danych 

o Młynach” tworzona w ramach Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych, 

witryna internetowa p. Wiesława Kawała www.wiatraki.org.pl, której ambicją jest 

pokazanie zasobu wiatraków w skali kraju oraz wirtualne muzeum „Moje Wiatraki” 

Wiesława Szkopka – kolekcjonera wszystkiego, co zawiera wizerunek wiatraka: od 

etykiet piwnych, przez znaczki, gadżety, po zdjęcia – ten ostatni dział kolekcji jest 

z punktu widzenia badacza najbardziej interesujący. Biorąc pod uwagę bardzo duży 

zasięg terytorialny prowadzonych badań i dużą liczbę obiektów istnieje ryzyko pomi-

nięcia jakiegoś wartościowego młyna. Pojawiają się też nowe inicjatywy związane 

z ratowaniem wiatraków, a zatem temat pozostaje cały czas „otwartą księgą”.  

Wśród najstarszych zachowanych w Polsce wiatraków wymienić można nastę-

pujące obiekty:  

 wiatrak – koźlak z m. Gryżyna znajdujący się obecnie na terenie tzw. małego 

skansenu przy Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy; na belce „mącznej” 

wiatraka zachowana jest data 1585; 

 wiatrak – koźlak z m. Wroniawy w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej 

Wielkopolski w Wolsztynie, datowany na 1603 rok; 

 wiatrak – koźlak z m. Chorzepin znajdujący się obecnie w tzw. Zagrodzie 

Młynarskiej w Uniejowie, datowany na 1644 rok
64

 (fot. 3), datowanie należałoby 

zapewne potwierdzić badaniami dendrochronologicznymi); 

 wiatrak – koźlak w m. Sowina Błotna (gm. Pleszew) – 1645 rok; 

 jeden z dwóch zachowanych wiatraków – koźlaków w m. Krzywiń (obiekt 

zlokalizowany przy cmentarzu) – 1698 rok; 

 wiatrak – koźlak w m. Drewnica (gm. Stegna) – 1718 rok; 

 wiatrak – koźlak w m. Chwalborzyce (gm. Świnice Warckie) – 1722 rok (data 

wyryta jest na belce nad wejściem do wiatraka); 

 wiatrak – koźlak w Lesznie przy ul. Osieckiej – 1728 rok (fot. 4); 

                                                                   
64 Katalog zabytków budownictwa przemysłowego w Polsce, red. J. Pazdur, t. IV – woj. łódzkie, z. 6 – 

powiaty Łęczyca i Poddębice, Zakład Narodowy im. Ossolińskich – Wydawnictwo Polskiej Akademii Nauk, 

Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1972, s. 32. 

http://www.wiatraki.org.pl/
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 wiatrak – koźlak w m. Chrosno (gm. Kruszwica) – 1767 rok (fot. 6), obiekt wart 

podkreślenia z racji bardzo dużej ilości zachowanej pierwotnej substancji 

budowlanej. 

Zachowała się też pewna liczba wiatraków z drugiej połowy XVIII wieku Wy-

mienić tu można wiatraki w Osiecznej koło Leszna, wiatrak w Sulmierzycach (gm. loco) 

czy wiatrak z m. Piętno (gm. Tuliszków), który przeniesiony został do prywatnego 

skansenu w Biczu w okolicach Konina. Dokładne ustalenie liczby zachowanych 

najstarszych polskich wiatraków wymagałoby zapewne bardziej szczegółowych badań 

(zarówno archiwalnych, jaki i dendrochronologicznych). 

Wskazać można wiele przedsięwzięć mających na celu ochronę zabytkowych 

wiatraków w Polsce. Poza dość popularną metodą relokowania ich do muzeów na 

otwartym powietrzu wymienić należy inicjatywy prywatne i samorządowe. Spośród 

pozyskanych danych wybrałem reprezentatywne przykłady, dzieląc je na następujące 

kategorie: 

1. kompleksowa restauracja wiatraka połączona z jego translokacją i przywróceniem 

sprawności technicznej; 

2. kompleksowa restauracja wiatraka przeprowadzona in situ z przywróceniem 

sprawności technicznej; 

3. zachowawcza restauracja młyna przeprowadzona in situ bez przywracania 

sprawności technicznej. 

Pojęcie „sprawności technicznej” nie musi oznaczać przywrócenia wszystkich 

funkcjonalności młyna wietrznego (poczynając od możliwości nastawiania skrzydeł do 

kierunku wiatru, na zdolności przemiału ziarna kończąc). Dla potrzeb niniejszego 

artykułu przyjęto, że częściowe usprawnienie młyna (np. możliwość uruchamiania 

skrzydeł) także traktowane jest jako osiągnięcie przezeń „sprawności technicznej”. 

W tym miejscu pragnę też doprecyzować pojęcie restauracji wiatraka w muzeum na 

otwartym powietrzu: jeśli wcześniej translokowany do skansenu wiatrak po latach 

odrestaurowano i uruchomiono, to dla potrzeb niniejszego opracowania traktuję takie 

działanie jako przeprowadzone in situ. 

Do pierwszej grupy wiatraków zaliczyć można obiekty odrestaurowane w latach 

2010-2012 w Uniejowie (woj. łódzkie) w ramach budowy tzw. Zagrody Młynarskiej. 

Jest to zespół muzealno-noclegowy z czterema oryginalnymi zabytkowymi obiektami 

architektury drewnianej przeniesionymi z terenu województwa łódzkiego. W ramach 

inwestycji do Uniejowa trafiły dwa zabytkowe wiatraki – koźlaki: z m. Zbylczyce  

i z m. Chorzepin (oba położone pierwotnie w gminie Świnice Warckie, powiat 

łęczycki). Poza wyżej wymienionymi wiatrakami do Zagrody translokowano dwór 

z miejscowości Nagórki (gm. Grabów) oraz chałupę z m. Skotniki (gm. Zgierz). 

Ponadto, na terenie kompleksu wzniesione zostały: kopia drewnianej stodoły z m. 

Besiekiery (gm. Grabów), kopia murowanego budynku inwentarskiego z Uniejowa 

oraz współczesny budynek biurowo-gospodarczy. Inwestycja zrealizowana została przez 

Gminę Uniejów, przy znaczącym udziale środków europejskich w ramach projektu 

„Termy Uniejów – Regionalny Markowy Produkt Turystyki Uzdrowiskowej”. Inwe-

stycja stanowi interesujący przykład wykorzystania zabytków do celów komercyjnych. 

Zagroda Młynarska nie jest rekonstrukcją jakiejś konkretnej, historycznej zagrody 

młynarza, stanowi raczej konglomerat zabytkowych obiektów lub ich kopii skompo-

nowany pod kątem współczesnych potrzeb użytkowych. I tak wiatrak ze Zbylczyc 
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przeznaczony został na cele muzealne. Możemy tu mówić o zachowaniu ciągłości 

funkcji młyna przemiałowego, albowiem wiatrak (mimo problemów techniczno-orga-

nizacyjnych) okazjonalnie jest uruchamiany, Wiatrak z Chorzepina (fot. 3) zaadapto-

wano do celów noclegowych (mimo adaptacji skrzydła wiatraka można okazjonalnie 

wprawiać w ruch). Z kolei w chałupie ze Skotnik urządzono niewielką karczmę, dwór 

z Nagórek zaadaptowano na pensjonat, a budynek stodoły przeznaczono na miejsce 

organizacji imprez firmowych, warsztatów i konferencji. Ciągłość funkcji zachował 

budynek inwentarski, który służy obecnie jako stajnia. 

 

Fotografia 3. Wiatrak – koźlak z Chorzepina w Zagrodzie Młynarskiej w Uniejowie, 2012 r., fot. autora 

Kolejnymi odrestaurowanymi w ostatnim czasie obiektami zaliczonymi do 

pierwszej grupy są: 

 wiatrak – koźlak z m. Zawada (gm. Łęczyca), przeniesiony do skansenu „Łęczycka 

Zagroda Chłopska” w Kwiatkówku koło Łęczycy (lata 2011-2012); inwestorem 

było Muzeum Archeologiczne i Etnograficzne w Łodzi; 

 wiatrak – koźlak w Lesznie (fot. 2, 4); obiekt ten został przeniesiony w okresie maj 

– wrzesień 2018 roku z ulicy Strumykowej w rejon skrzyżowania ulic Osieckiej 

i Popiełuszki na teren gospodarstwa pomocniczego Zespołu Szkół Rolniczo-

Budowlanych; w 2019 roku przedsięwzięcie zostało wyróżnione w konkursie 

Generalnego Konserwatora Zabytków „Zabytek zadbany” w kategorii „zabytki 

techniki”; inwestorem było Miasto Leszno; 

 wiatrak rolkowy (paltrak) z m. Władysławowo (gm. Wierzbinek, pow. Konin), 

przeniesiony w 2018 roku do m. Prusim (gm. Kwilcz, pow. Międzychód) do 

ośrodka wypoczynkowego „Olandia”; nadmienić należy, że wcześniej inwestor 

translokował drewniany wiatrak holenderski z Niegocina koło Mławy, a obecnie 
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planuje kolejną inwestycję związaną z przeniesieniem wiatraka – koźlaka  

z m. Krzywosądów (gm. Gołuchów); 

 wiatrak – koźlak z m. Wierzbica w Muzeum Wsi Radomskiej w Radomiu; 

w okresie listopad 2017 rok – czerwiec 2018 rok dokonano translokacji wiatraka 

w obrębie Muzeum Wsi Radomskiej, przywracając jego sprawność techniczną 

(wcześniej pełnił funkcję m.in. kawiarni); 

 wiatrak – koźlak z m. Dębno w Muzeum Wsi Kieleckiej w Tokarni, odrestauro-

wany i uruchomiony w 2010 roku; 

 wiatrak – koźlak z m. Zaduszniki w Kujawsko-Dobrzyńskim Parku Etnograficznym 

w Kłóbce; 

 wiatrak – koźlak z m. Czacz w Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Prze-

mysłu Wiejskiego w Jaraczu; rekonstrukcja obiektu zakończyła się w 2010 roku; 

 wiatrak – koźlak z m. Wroniawy w Skansenie Budownictwa Ludowego Zachodniej 

Wielkopolski w Wolsztynie; 

 wiatrak – koźlak w m. Czerlejno; w 2020 roku z inicjatywy burmistrza Gminy 

Kostrzyn (powiat poznański) obiekt został zakupiony i zdemontowany, obecnie 

oczekuje na ponowny montaż w nowej lokalizacji. 

Z kolei interesującymi przykładami wiatraków z zaliczonych do drugiej grupy są: 

 wiatrak holenderski w Pyzdrach (fot. 5); restauracja przeprowadzona w 2019 roku 

umożliwiła pełną restytucję obiektu jako działającego młyna; inwestorem była 

Gmina i Miasto Pyzdry; 

 wiatrak – koźlak w m. Bierzgłowo (gm. Łubianka); w 2007 roku obiekt został 

zakupiony przez parafię pw. Wniebowzięcia NMP w Bierzgłowie, której staraniem 

w latach 2010-2011 został poddany pracom restauratorskim. 

 wiatrak z m. Grzawa w Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie” 

(paltrak przebudowany z koźlaka);  

 wiatrak – koźlak z m. Wodziany w Muzeum Budownictwa Ludowego – Parku 

Etnograficznym w Olsztynku. 

Przykładów kompleksowych restauracji dokonanych in situ jest stosunkowo 

niewiele. Widoczna jest w polskiej praktyce konserwatorskiej tendencja do dokonywania 

translokacji, co jednak wiąże się z pozbawieniem obiektu jego naturalnego kontekstu 

krajobrazowego. 

Do trzeciej grupy zaliczyć możemy następujące przykłady: 

 wiatrak – koźlak w m. Chrosno, gm. Kruszwica (fot. 6); wiatrak w Chrośnie 

zakupiony został przez Gminę Kruszwica, która obecnie prowadzi jego komplek-

sową restaurację; wiatrak pracował przy pomocy siły wiatru do 1971 roku, w nim 

między innymi realizowano zdjęcia do ekranizacji „Antka” Bolesława Prusa; obiekt 

ze względu na XVIII-wieczną metrykę i konieczność zachowania jak największej 

ilości najstarszej substancji zabytkowej został poddany konserwacji zachowawczej 

bez przywracania pełnej sprawności technicznej; 

 wiatrak – koźlak w m. Solca Wielka (gm. Ozorków); 

 wiatrak – koźlak w m. Rdutów Nowy (gm. Chodów). 

Dwa ostatnie wiatraki zostały uratowane z inicjatywy prywatnej. Należą one do 

grupy wiatraków łęczyckich, tzn. położone są w granicach województwa łęczyckiego 

z lat 1351-1793. 
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Fotografia 4. Wiatrak – koźlak w Lesznie przy ul. Osieckiej, 2019 r.; jest to ten sam obiekt,  

który przedstawia fotografia nr 2; fot. autora 

 

Fotografia 5. Wiatrak holenderski w Pyzdrach, 2020 r.; fot. autora 
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Fotografia 6. Wiatrak – koźlak w Chrośnie na Kujawach podczas prac restauratorskich, 2021 r.; fot. autora 

Nie sposób wymienić tu wszystkich inicjatyw dotyczących młynów wietrznych 

w Polsce. Cieszy przede wszystkim rosnące zainteresowanie tymi zabytkami samorzą-

dów, ale i osób prywatnych (a trzeba mieć świadomość, że kompleksowa restauracja 

takiego obiektu to wydatek kilkuset tysięcy złotych). Wiatraki to nie tylko dominanty 

i znaki w krajobrazie, to także zabytki techniki, które kryją w sobie wyrafinowaną 

technologię. Dlatego ich konserwacja wymaga działań interdyscyplinarnych – po-

trzebni są sprawni cieśle – konserwatorzy, ale także specjaliści w zakresie młynów 

pędniowych. Efektem takiej restauracji może stać się obiekt sprawny technicznie 

(w tym miejscu należy podkreślić, że sprawność techniczna nie musi być najważniejszym 

atutem zabytku – zwłaszcza wtedy, kiedy ponowne uruchomienie młyna oznaczałoby 

konieczność wymiany oryginalnej substancji zabytkowej). 

Żeby ocalić wiatraki od zapomnienia i podtrzymać tradycyjny zawód młynarza, nie 

wystarczy chronić tylko materialne ślady przeszłości. Potrzeba działań promocyjnych 

i edukacyjnych skierowanych przede wszystkim do młodych. W tej materii znaczącymi 

sukcesami może poszczycić się Muzeum Młynarstwa i Wodnych Urządzeń Przemysłu 

Wiejskiego w Jaraczu (oddział Muzeum Narodowego Rolnictwa i Przemysłu Rolno-

Spożywczego w Szreniawie). Muzeum od 2009 roku organizuje cykliczne spotkania 

miłośników wiatraków i młynów wodnych, festyny młynarskie, koordynuje także 

organizowany od 2016 roku tzw. Dzień Młynów (w którym swoje podwoje otwierają 

zabytkowe młyny w całej Polsce). Godna odnotowania jest także działalność Stowa-

rzyszenia na Rzecz Ochrony Dziedzictwa „Młyn – Papiernia” w Barlinku. W Młynie – 

Papierni realizowane są działania związane z edukacją na rzecz zachowania dzie-

dzictwa kulturowego i przyrodniczego, a szczególnie z ochroną zabytków. Coraz po-

pularniejsze stają się warsztaty dla dzieci i młodzieży z cyklu „od ziarenka do bochenka” 

realizowane przez muzea na otwartym powietrzu. Godne wzmianki i pochwały było 

także zorganizowanie w 2021 roku przez Fundację Muzeum Światowego Dziedzictwa 

Natalii Lyons (visitme.com.pl). konkursu plastycznego „Nasz wiatrak – nasze dzie-

dzictwo”. 
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5. Podsumowanie 

Ochrona zabytkowych wiatraków w Polsce nie może pozostać domeną specjalistów 

i pasjonatów. Ograniczenie działalności na tym polu do tak wąskiego grona nie przy-

niesie pozytywnego przełomu w ratowaniu „skrzydlatych olbrzymów”. Wydaje się, że 

bez uświadomienia sobie kulturotwórczej roli tradycyjnego młynarstwa i bez dostrze-

żenia społecznej roli zabytków walka o ich zachowanie dla przyszłych pokoleń może 

zostać przegrana. Przedstawione przykłady inicjatyw mających na celu przywracanie 

młynów wietrznych tak w krajobrazie, jak i w szeroko pojętej kulturze materialnej, 

dają jednak pewną nadzieję. Problematyka ochrony wiatraków wydaje się zagadnie-

niem niszowym, jednak wraz z rozwojem społeczeństwa coraz bardziej dostrzeganym. 

Oczywiście nie uratujemy i nie zachowamy dla przyszłych pokoleń wszystkich 

zabytkowych młynów. Postęp techniczny rządzi się swoimi regułami (zawsze wygra 

ten, kto produkuje taniej i bardziej wydajnie niż konkurencja). Tak jak nie jeździmy na 

co dzień zabytkowymi samochodami z lat 60. XX wieku (lecz trzymamy je w garażach 

jako auta klasyczne), tak samo nie wrócimy do metod przemiału ziarna wynalezionych 

ponad 800 lat temu (lecz możemy je realizować w niewielkim zakresie, choćby w celach 

edukacyjnych). W dobie dynamicznego postępu technicznego i globalizacji potrze-

bujemy coraz bardziej zakotwiczenia w przeszłości. Wiatraki mogą stać się łącznikiem 

z minionymi czasami, elementem, który przypomni nam, że odnawialne źródła energii 

funkcjonowały od zarania przemysłu, a zmiany w tym zakresie przyniosło dopiero 

wynalezienie maszyny parowej i rewolucja przemysłowa. Coraz większą popularność 

zyskuje żywność produkowana ekologicznymi metodami – być na tym polu młyny 

wietrzne mogą jeszcze odegrać istotną rolę. 
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Młyny wietrzne w kulturze materialnej wsi 

Streszczenie 

Młyny, w tym także młyny wietrzne od wieków stanowiły istotny element życia wsi. Wokół młyna, podobnie 
jak w kościele czy karczmie, koncentrowało się życie towarzyskie. Młynarz był jednym z liderów lokalnej 

społeczności, choć nie zawsze pozytywnie postrzeganym. Na pewno nie był postacią anonimową, jak to 

ma miejsce w dobie dzisiejszej, kiedy funkcjonują już tylko młyny będące wielkimi zakładami przemysło-

wymi. Młynarz był postacią obdarzoną wieloma zdolnościami. Poza przemiałem potrafił wykonywać szereg 
czynności związanych z obsługą i usprawnianiem swojego zakładu pracy. Zabytkowe wiatraki stanowiły 

(i stanowią do dziś) istotny składnik krajobrazu kulturowego. Są one dzisiaj zabytkami zarówno architektury, 

jak i techniki – tym cenniejszymi, że zachowanymi w bardzo już małej liczbie. Wiatraki odegrały ważną 

rolę w historii młynarstwa (a historia młynarstwa ściśle związana jest z historią postępu technicznego 
i odkryć, które odmieniły warunki życia na Ziemi i stały się motorem przemian gospodarczych, społecznych 

i kulturowych). Artykuł ma na celu przybliżenie historii młynów wietrznych w Europie i Polsce, omówienie 

roli wiatraków w kulturze materialnej (technicznej) oraz ukazanie zmian, jakie zaszły w ich postrzeganiu 

jako zabytków w okresie po II wojnie światowej (od niechcianych i pogardzanych do stanowiących przed-
miot dumy lokalnej społeczności). Celem artykułu jest także wskazanie możliwych sposobów ochrony 

młynów wietrznych w ujęciu interdyscyplinarnym, a więc nie tylko jako „znaków” w krajobrazie, ale także 

jako zabytków techniki/architektury mogących integrować lokalną społeczność. 

Słowa kluczowe: młyn wietrzny, wiatrak, młynarz, przemiał 
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