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Publikacja, którą Państwu udostępniamy, jak i wysta-
wa cyfrowa Antoni Starczewski. Transpozycje są efek-
tem współpracy Centralnego Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi i Fundacji Signum. Projekt stanowi konty-
nuację cyklu realizowanych przez muzeum ekspozy-
cji poświęconych wielkim postaciom polskiej sztuki, 
twórcom wyznaczającym nowe kierunki rozwoju my-
śli artystycznej, a przy tym eksplorującym możliwości 
medium tkaniny, które pozostaje dla nas żywym ob-
szarem badawczym. Bezpośrednim impulsem do przy-
pomnienia sylwetki Antoniego Starczewskiego była 
przypadająca w 2020 roku 20. rocznica jego śmier-
ci. Stała się ona okazją do ponownego przyjrzenia się 
procesowi kształtowania się oryginalnej i spójnej stra-
tegii artystycznej tego twórcy. Starczewski odważnie 

WSTĘP
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eksplorował różne dziedziny sztuk wizualnych i prze-
nosił specyficzne dla danej sztuki elementy w obręb 
innej, pokrewnej. Niezmiernie ważną rolę odgrywały 
tu inspiracje muzyką i językiem. W każdej z dziedzin, 
którymi artysta się zajmował, skupiał się na zagad-
nieniach samego znaku, jego rytmu, zmienności czy 
prawdopodobieństwa wystąpienia jednakowych form. 
Tak szerokie pole doświadczeń umożliwiło mu wypra-
cowanie własnego, niepowtarzalnego alfabetu wizu-
alnego, który stał się jego znakiem rozpoznawczym. 

Choć tkanina nie była ani jedynym, ani głównym 
tworzywem, w jakim pracował Starczewski, to jego 
realizacje w tym medium, pozostające w opozycji do 
dominujących ówcześnie w tej dziedzinie trendów, 
stanowią doskonały przykład transpozycji w twór-
czości artysty, przeprowadzanych na różnych po-
ziomach. Zgrzebne i na pozór proste prace, będące 
klasycznymi gobelinami lub nawiązujące do technik 
wykorzystywanych w tkaninach ludowych, bardzo wy-
raźnie odróżniają się od ekspresyjnej „polskiej tkani-
ny”, która święciła triumfy w latach 60. i 70. XX wieku. 
Na dwubarwnych, płaskich tkaninach wykonanych 
z naturalnych surowców, takich jak wełna, jedwab, 
len, podkreślających jednocześnie rytm konstrukcji, 
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pojawiają się litery, cyfry, kolumny skreślonych tek-
stów lub zwielokrotnione, proste formy organiczne. 
Wprowadzenie na tkaninę tekstu czy też układu zna-
ków zaczerpniętych z natury, inspirowanych pismem, 
zaciera granice pomiędzy tymi obszarami i prowadzi 
do ich syntezy. Podobnych transpozycji artysta doko-
nuje także pomiędzy innymi dyscyplinami, swobod-
nie przekładając ich specyfikę i charakterystyczne dla 
nich środki formalne na inne obszary swojej aktyw-
ności twórczej. Tkaniny stanowią ciekawy przykład 
tego indywidualnego podejścia – odnajdziemy w nich 
zarówno motywy, które Starczewski przeniósł na nie 
z wcześniej zrealizowanych obiektów ceramicznych, 
jak i takie, które stały się podstawą do stworzenia za-
pisu dźwiękowego, będącego finalnie integralną czę-
ścią prezentacji tkaniny. 

Przedmiotem prezentacji, jak i rozważań kurator-
skich Marty Kowalewskiej i Grzegorza Musiała nie są 
oczywiście wyłącznie tkaniny. Stanowią one raczej 
punkt wyjścia do szerszej interpretacji twórczości ar-
tysty i jej transmedialnych aspektów. Zebrane w niniej-
szej publikacji artykuły ekspertów zaproszonych do 
udziału w projekcie: Antoniego Michnika i Kseni No-
uril, tekst kuratorów Marty Kowalewskiej i Grzegorza 
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Musiała, wybór fragmentów z dziennika artysty czy 
wreszcie kalendarium pozwalają na nowo przyjrzeć 
się praktykom artystycznym Starczewskiego w kon-
tekście transgresji dyscyplin artystycznych i ich wza-
jemnych powiązań. 

Aneta Dalbiak 
Dyrektor Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi



Antoni Starczewski w trakcie działań 
performatywnych podczas 11. Międzynarodowego 
Biennale Tkaniny, Lozanna, 1983, fot. dzięki 
uprzejmości Galerii 86
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KOMPLEMEN- 
TARNOŚĆ AKTÓW 
TWÓRCZYCH

MARTA 
KOWALEWSKA, 
GRZEGORZ 
MUSIAŁ

Najważniejsza jest jedność idei. Wybór dyscypliny pla-
stycznej dla wyrażenia myśli jest rzeczą drugorzędną.

Antoni Starczewski1

Idea była dla Antoniego Starczewskiego najważniej-
sza. Jednak gdy przyjrzymy się jego drodze twórczej, 

1 Małgorzata Skuza, Alfabety kształtów i dźwięków, „Dziennik 
Łódzki”, 25–26.11.1995, nr 275, s. 17.
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bardzo konsekwentnie prowadzonej ścieżce narra-
cji, poszukiwaniom w obrębie doboru środków for-
malnych, zauważymy, że materialny aspekt dzieła nie 
był w istocie dla Starczewskiego drugorzędny. Widząc, 
jak zależnie od materii język form ulegał przekształ-
ceniom, z jakim szacunkiem do właściwości surow-
ca i techniki podchodził artysta, trudno uznać wybór 
dyscypliny plastycznej za mniej ważny dla wyrażania 
myśli. To właściwości materiału wydają się inspiracją 
dla Starczewskiego do kształtowania nowych sposo-
bów urealniania idei – i tych całkiem nowych, i już 
wcześniej przepracowywanych.

Starczewski śmiało eksplorował obszary sztuk wi-
zualnych, muzyki, języka. Badał możliwości różnych 
środków wyrazu, wykorzystując specyfikę danego me-
dium do rozwijania swoich koncepcji artystycznych. 
Fascynowała go przy tym idea transpozycji języka 
z jednego medium w drugie. Poszukiwał dróg zamia-
ny kształtu na dźwięk za pomocą, jak nazywał to na-
rzędzie, „fotokomórki”, realizował monumentalne 
kompozycje ceramiczne, tłumacząc na ten język form 
muzyczne rytmy, zgłębiał tajniki sztuki tkackiej, aby 
w twórczy sposób wykorzystać jej materialność. 
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Z cyklu Sylwetki, 1977–1978, fot. Mariusz Kowalski, 
dzięki uprzejmości Galerii 86
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Dla Starczewskiego sztuka była nierozerwalnie 
zespolona z życiem za sprawą przenikania idei arty-
stycznych w sferę osobistych przeżyć. Była ciągłym 
procesem, nieprzerwaną kreacją. Ewa Klekot, tłuma-
cząc teorię Tima Ingolda dotyczącą przepływu ener-
gii między materią a procesem kształtowania, pisała: 
„Proces potoczy się po naszej myśli, jeśli uczynimy od-
powiedni użytek ze skłonności materiału i sprzyjają-
cych warunków, a nie wtedy, gdy będziemy się starali 
zrealizować w materii zaprojektowaną formę”2. Sło-
wa te doskonale oddają filozofię praktyki artystycz-
nej Antoniego Starczewskiego. Zanim podjął działania 
w jakimkolwiek tworzywie, bardzo starannie się przy-
gotowywał, zgłębiał właściwości zarówno surowca, jak 
i techniki. Ważne było działanie, celebracja przebiegu 
poszczególnych etapów tworzenia. 

Kiedy czytamy pozostawione przez artystę dzien-
niki, nie znajdujemy tam rozważań dotyczących ide-
ologicznej warstwy jego sztuki. Jednak procesom 
powstawania dzieła poświęcał wiele uwagi. Na ponad 

2 Ewa Klekot, Linia biegnąca do przodu, w: Tim Ingold, Splatać 
otwarty świat. Architektura, antropologia, design, wyb. i oprac. 
Ewa Klekot, Instytut Architektury, Kraków 2018, s. 151–152.
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tysiącu stronach napotykamy m.in. opisy specyfiki da-
nego medium, właściwości surowca, pracy koncepcyj-
nej związanej z poszukiwaniem rytmów i porządków 
za pomocą zespołu form, czynności składających się 
na żmudny proces przygotowań. Zanim podjął się 
pierwszej realizacji w medium tkaniny, przez kilka lat 
szukał odpowiedniego sposobu pracy z wykorzysta-
niem jego specyfiki. Każda decyzja pracy w nowej dys-
cyplinie podjęta była z pełnym przekonaniem i oparta 
na zdobytej wcześniej wiedzy. 

Realizował prace w ceramice, grafice, tkaninie, two-
rzył instalacje, monumentalne dzieła w przestrzeni 
publicznej. W każdym z tych przykładów wypowie-
dzi analizował zagadnienia rytmu, niepowtarzalności 
w powtarzalności, systemów znaków. Stworzył wła-
sny alfabet form i w naturalny sposób przenosił go na 
projekty, które opierały się na rytmie, tak jak muzy-
ka. W ten sposób powstawały wizualne partytury. Po-
wtarzalność znaków i symboli była dla niego źródłem 
licznych inspiracji i nadawała kierunek poszukiwa-
niom, niezależnie od tworzywa, w którym prace były 
wykonywane. Na każdym polu działania artysty wi-
dać wyraźnie, że podążał drogą wyznaczoną własny-
mi przemyśleniami, a aktualne prądy w sztuce miały 
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dla niego drugorzędne znaczenie. Uważnie śledząc 
dokonania na polu sztuki najnowszej, dbał o to, aby 
pozostać artystą osobnym. Niewątpliwie na drodze 
artystycznej Starczewskiego, na podejściu do podej-
mowanych tematów zaważył fakt, że był on uczniem 
Władysława Strzemińskiego. Jednakże, co należy pod-
kreślić, idee mistrza stanowiły nie tylko inspirację, 
lecz także dawały impuls do podejmowania z nimi 
polemiki. Podczas wieloletniej pracy pedagogicznej 
obsesyjnie wręcz tropił ewentualne naśladownictwa 
i zapożyczenia. Jak mówił w cytowanym na wstępie 
artykule w „Dzienniku Łódzkim”: „Nagrody dostawa-
łem nie dlatego, że robiłem coś tak doskonale jak ro-
bią inni, ale za to, że robiłem coś tak niedoskonale, 
inaczej, po swojemu”3.

Najbardziej znany jest ze swoich prac ceramicz-
nych. Zaraz po ukończeniu studiów w 1955 roku pod-
jął pracę jako projektant w fabryce fajansu i porcelany 
we Włocławku. Doświadczenie to pozwoliło mu po-
znać techniczne tajniki związane z produkcją cera-
miki, co stanowiło później ważne narzędzie w ręku 
artysty. Było to spójne z ideami głoszonymi przez 

3 Małgorzata Skuza, op. cit., s.17.
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Władysława Strzemińskiego o łączeniu sztuki z prze-
mysłem. Twórczość abstrakcyjna jako najwyższa po-
stać sztuki współczesnej miała być laboratorium form 
dla sztuki stosowanej. Strzemiński za pomocą wzor-
nictwa przemysłowego chciał podnieść poziom kultu-
ry plastycznej społeczeństwa. W opracowanym przez 
niego programie Zakładu Plastyki Przestrzennej łódz-
kiej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 
studenci otrzymywali wykształcenie ogólnoplastyczne 
i propedeutyczne. W ramach zajęć powstawały prace 
z różnych specjalizacji: ceramiki, meblarstwa, druku 
na tkaninie itp. Idąc tym śladem, Antoni Starczewski 
wyznawał ideę wprowadzania dobrych wzorców es-
tetycznych do produkcji masowej. W rozmowie z re-
dakcją „Projektu” powiedział: „Nie odróżniam sztuki 
czystej od użytkowej”4.

W latach 50. powstały różnorodne obiekty cera-
miczne – od talerzy, przez niewielkich rozmiarów 
zestawy form abstrakcyjnych, po kompozycje o or-
ganicznych kształtach. Te ostatnie w szczególny spo-
sób wykorzystywały wagę gestu w procesie kreacji. 

4 Antoni Starczewski, kat. wyst., ZPAP, CBWA Zachęta, Warsza-
wa 1973, s. nlb.
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Kompozycja, 1958, olej, płótno, 38,5 × 61 cm, 
Muzeum Sztuki, Łódź
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Bez tytułu, 1956–1957, relief, ceramika szkliwiona, 
17 × 44 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Biologiczne formy wydobywały plastyczność ceramicz-
nej materii, przywodziły na myśl malarstwo informel. 
Doskonale opisał charakter tych prac Andrzej Wirth 
w recenzji wystawy Starczewskiego w Kordegardzie 
w 1961 roku: „Świat ten nie podobny jest jednoznacz-
nie do niczego istniejącego. Powstaje na skrzyżowa-
niu organicznego z nieorganicznym. Nie ma jednak 
cech abstrakcji. Jest przeraźliwie konkretny, zmysłowy, 
rzeczywisty. Kreacjonizm Starczewskiego nie stwarza 
fikcji, lecz nowe przedmioty. Nie zabiega, aby obudzić 
w widzu wiarę w ich istnienie. Bo one istnieją rzeczy-
wiście i ostatecznie. Powstały na skrzyżowaniu dwu-
wymiarowości z trójwymiarowością, na skrzyżowaniu 
malarstwa i rzeźby”5.

Wirth dostrzegł działania na pograniczu malarstwa 
i rzeźby, ale nieposkromiona potrzeba poszukiwania 
doprowadziła Starczewskiego do łączenia znacznie 
odleglejszych zagadnień. Artysta niejednokrotnie pod-
kreślał, że przełomowe znaczenie miał dla niego rok 
1960 – wtedy skrystalizowała się jego idea sztuki, któ-
rej język będzie konsekwentnie rozwijał. W gmachu 

5 Andrzej Wirth, Starczewski w Kordegardzie, „Nowa Kultura”, 
9 lipca 1961, nr 28.
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Układ na dwie ręce, 1959, ceramika szkliwiona, 
320 × 240 cm, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 
fot. Norbert Piwowarczyk
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Układ na dwie ręce (detal), 1959, ceramika szkliwiona, 
320 × 240 cm, Biblioteka Uniwersytetu Łódzkiego, 
fot. Norbert Piwowarczyk 
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Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego (BUŁ) zawisła mo-
numentalna płaskorzeźba ceramiczna jego autorstwa 
zatytułowana Układ na dwie ręce. Dzieło z wielu wzglę-
dów wyjątkowo ważne. Praca ta powstała w latach 
1957–1959 i miała znaczący wpływ na kierunek dal-
szych poszukiwań w sferze formalnej i ideowej. W doj-
rzały sposób wykorzystywała i rozwijała zdobyte do 
tej pory doświadczenia warsztatowe. Wykonanie tak 
dużej kompozycji z kruchego, ceramicznego tworzywa 
nie było łatwe, artysta musiał pokonać wiele ograni-
czeń technicznych. W trakcie przygotowań sporządził 
pomniejszone modele ceramiczne, interesujące dla ba-
daczy studium pracy nad językiem form. Realizacja fi-
nalna ma kształt owalu o wysokości 320 i szerokości 
240 centymetrów, składającego się ze 160 niepowta-
rzalnych elementów zakomponowanych z zastosowa-
niem układu pasowego w 23 warstwach, które tworzą 
pofalowaną, pomarszczoną powierzchnię. Dynamicz-
na struktura odbijająca w szkliwionej powierzchni 
światło została ujęta w jasno wyznaczone podziały 
poziome. Jest to forma tak ekspresyjna, że trudno ją 
opisać po pobieżnym oglądzie. Wymyka się też jasnej 
definicji. Artysta objaśniał: „Powstała ona przy jedno-
czesnym użyciu obu rąk i jest nawiązaniem, między 
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innymi, do ruchów, jakie wykonuje dyrygent kierujący 
orkiestrą”6. To partytura odzwierciedlająca polifonię 
orkiestry, rytmów, kształtów. Jest zapisem ruchu ko-
dującego informacje, a także energii fal dźwiękowych. 

Samo skonstruowanie kompozycji z modułowych 
elementów ułożonych w liniowym porządku było kro-
kiem do opracowania zespołu form będących – jak na-
zwie go później artysta – alfabetem. O ile w Układzie 
na dwie ręce każdy z elementów jest inny, tworzą one 
zdynamizowane wstęgi będące śladem zatrzymane-
go w szkliwionej materii gestu, o tyle już w 1963 roku 
artysta opracowuje grupę około 30 elementów, które 
można zestawiać ze sobą jak czcionki drukarskie. Dwa 
lata później idea ta zostaje przetransponowana na inne 
dyscypliny, w obrębie form rzeźbiarskich kształtowa-
na w różnych materiałach: ceramice, drewnie i metalu. 
W ramach I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu 
(1965) powstała monumentalna forma ze stali w kształ-
cie koła o średnicy 6 metrów. Inspiracją dla tej wy-
jątkowej realizacji był cyferblat zegara. Koło zostało 

6 Antoni Starczewski. Grafika, rysunek, rzeźba, tkanina, doku-
mentacja. Hommage à Strzemiński, kat. wyst., Państwowa 
Galeria Sztuki w Łodzi, Galeria Willa, Łódź 1993, s. nlb. 
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Układ pasowy 
czarno-biały, 1971, 
ceramika szkliwiona, 
płyta drewniana, 
178 × 61 cm, 
Muzeum Sztuki, Łódź



26

Układ linearny z kołkami, 1969, relief, drewno, 
100 × 78 × 8,5 cm, Centrum Rzeźby Polskiej 
w Orońsku
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podzielone na 12 równych stref w układzie promieni-
stym. Dla tej kompozycji Starczewski opracował nowy 
system znaków, nowy alfabet dostosowany do tworzy-
wa konstrukcji. Każdy z 12 segmentów wypełnia zbiór 
znaków ułożonych w różny sposób. Do odczytu ukła-
du znaków artysta wykorzystał warunki naturalne, 
przede wszystkim słońce, które operując na ażurowej 
powierzchni koła, silnie dynamizuje jego strukturę. 
Zaproszenie na biennale stało się okazją do stworze-
nia rzeźby niemającej kontekstu architektonicznego, 
inaczej niż w pozostałych monumentalnych realiza-
cjach. Starczewski długo szukał odpowiedniego miej-
sca w przestrzeni miasta, ostatecznie zdecydował się 
na usytuowanie kompozycji w bezpośrednim sąsiedz-
twie galerii miejskiej w dawnym kościele (w później-
szych latach praca została przeniesiona poza centrum 
miasta). 

Zagadnienie transkrypcji języka jednego medium 
w drugie było inspiracją dla licznych poszukiwań for-
malnych. Starczewski od początku interesował się 
problemem zamiany kształtu na dźwięk, wielkie wra-
żenie wywarł na nim sposób rejestracji fal mózgowych 
w postaci zapisu liniowego. Echa fascynacji wykresami 
encefalograficznymi pobrzmiewają także w układzie 
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Koło, 1965, metal, I Biennale Form Przestrzennych, 
Elbląg, 1965, fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Koło, 1965, metal, śr. 600 cm, Elbląg, 
fot. Norbert Piwowarczyk
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Koło (detal), 1965, metal, śr. 118 cm, model rzeźby 
wykonanej na I Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu, 1965, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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pasów kompozycji z BUŁ-u (podobnie jak w pracy Za-
pis z 1959 roku)7. Jednak Układ na dwie ręce odnosi się 
przede wszystkim do ruchu rąk dyrygenta wykonywa-
nych podczas prowadzenia orkiestry oraz do zapisu 
nutowego. Pracą tą artysta rozpoczął okres poszuki-
wań relacji między sztuką wizualną a muzyką, kiedy 
prawa rządzące kompozycjami dźwiękowymi próbo-
wał przenieść na sztuki plastyczne. 

Rytmy w tkaninach, grafikach i płaskorzeźbach 
postrzegał jako partytury. Do prac-partytur pokazy-
wanych w paryskiej Galerie Prismes André Almuró, 
francuski twórca muzyki elektroakustycznej, spe-
cjalnie skomponował utwory odtwarzane podczas 
wernisażu (14 lutego 1962). Z czasem Starczewski 
dla lepszego podkreślenia rytmu i harmonii swoich 
prac sam zaczął grać w czasie wernisaży, a raczej wy-
dawał rytmiczne dźwięki na celowo rozstrojonych 
skrzypcach8.

7 Antoni Starczewski (1973), op. cit., s. nlb.

8 Na przykład podczas wernisażu wystawy Starczewski w Ga-
lerii Kramy Dominikańskie podczas 7. Międzynarodowego 
Biennale Grafiki w Krakowie w 1978 roku.
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Kompozycja na dwie ręce (detal), 1959, 
ceramika szkliwiona, 64 × 50 × 10 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Wazon – rzeźba przyścienna, 1960, 
relief, fajans szkliwiony, 25 × 46 × 5 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Norbert Piwowarczyk
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Układ pasowy rytmiczny, 1960, 
ceramika szkliwiona, 231 × 22 cm, 
Muzeum Sztuki, Łódź
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Rytmy muzyczne były inspiracją dla m.in. monu-
mentalnych realizacji ceramicznych – ścian we foy-
er Teatru im. Jaracza w Łodzi, nad którymi artysta 
pracował w latach 1967–1970. Jak każdą z realizacji 
Starczewskiego te dwie kompozycje należy odczyty-
wać wielopłaszczyznowo. Na ich przykładzie możemy 
prześledzić ewolucję alfabetu twórcy. W ceramicznej 
ścianie zbudowanej z elementów pokrytych ciemno-
grafitowym szkliwem dostrzegamy syntetyczne po-
traktowanie elementów języka, zgeometryzowanie 
form i rygorystyczne zakomponowanie całości we-
dług schematu dwupasowego. W obydwu pracach au-
tor w przemyślany sposób użył światła jako integralnej 
części kompozycji. Na jednej z nich refleksy świetlne 
odbijały się od zbudowanej z rytmicznie rozmieszczo-
nych modułów ciemnej szkliwionej powierzchni. Nato-
miast druga, ściana świetlna (o powierzchni 40 metrów 
kwadratowych), składała się z harmonijnie zgrupowa-
nych, perforowanych białych „pilastrów”, przez które 
przezierało światło. Każdy moduł kompozycji był wy-
posażony w otwory o różnorodnych kształtach two-
rzących liniowe sekwencje znaków. Przywodzą one na 
myśl zapisy (dziurkowane) na wstęgach papieru uży-
wanych w pianolach, w których sekwencje perforacji 
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Antoni Starczewski na tle ściany światła, 1970 
(realizacja 1967–1970), Teatr im. Stefana Jaracza 
w Łodzi, fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Antoni Starczewski na tle ściany świetlnej, 
Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, 1970,  
fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Antoni Starczewski na tle płaskorzeźby ściennej, 
lata 70., Teatr im. Stefana Jaracza w Łodzi, 
fotografia czarno-biała, kolekcja prywatna, dzięki 
uprzejmości Galerii 86
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Płaskorzeźba ścienna (detal), 1967–1970, 
ceramika szkliwiona, 327 × 638 cm, Teatr im. Stefana 
Jaracza w Łodzi, fot. Norbert Piwowarczyk
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Płaskorzeźba ścienna (detal), 1967–1970, 
ceramika szkliwiona, 327 × 638 cm, Teatr im. Stefana 
Jaracza w Łodzi, fot. Norbert Piwowarczyk
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w jednej linii odpowiadały jednemu dźwiękowi. Na za-
chowanym szkicu projektowym ściany świetlnej ko-
lejne piony modułów określone zostały kolejnymi 
literami alfabetu. Obiekt ten łączył ze sobą kilka sys-
temów zapisów, a jednocześnie wykorzystywał efeme-
ryczną „materię” samego światła. 

Warto w tym miejscu przywołać inny projekt, któ-
ry podobnie jak ściana świetlna był przeznaczony 
dla konkretnej przestrzeni – ceglaną ścianę kąpie-
liska Fala w Łodzi. Ta monumentalna kompozycja 
z 1976 roku, niestety już nieistniejąca, stanowiła zna-
komity przykład fascynacji artysty architekturą. Już 
wcześniej Starczewski interpretował strukturę i kon-
strukcję zabytkowych budowli, które oglądał w czasie 
swoich podróży, ale w tym przypadku sięgnął również 
po materiał przynależny obiektom architektonicznym. 
Wykorzystał modułowy charakter elementów wykona-
nych z półklinkierowej cegły, aby zbudować kompozy-
cję o harmonijnych podziałach pionowych pilastrów. 

Cegieł użył już w 1973 roku, kiedy na potrzeby in-
dywidualnej wystawy w warszawskiej Zachęcie przy-
gotował zestawy modułów ręcznie formowanych 
i wypalanych w XIX-wiecznej cegielni w Kawęczynie. 
Potraktował je nie jak elementy konstrukcyjne, ale 
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Płaskorzeźba z cegieł, 1973, instalacja site-specific, 
cegły ręcznie formowane, wymiary różne, wystawa 
indywidualna artysty w Zachęcie, Warszawa, 1973, 
fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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„litery” alfabetu. Poprzez różnorodne ułożenie na po-
zór jednakowe elementy tworzyły rytmicznie zróż-
nicowane, dynamiczne ciągi liniowego zapisu. W ten 
sposób podłoga jednej z sal ekspozycyjnych stała się 
instalacją site-specific. 

W latach 70. Starczewski zaczął wykorzystywać 
w swoich instalacjach owoce i warzywa – najpierw 
te prawdziwe, surowe, a następnie porcelanowe, po-
zostawione bez szkliwa lub pokryte polewą. Była to 
konsekwencja poszukiwania różnorodności kształtów 
w grupie jednakowych, wydawałoby się, form. Artysta 
osobiście jeździł na targi, aby przebrać tony ziemnia-
ków, główek cebuli, jabłek i marchwi o jak najbardziej 
różnorodnych kształtach. Na początku malował je bia-
łą farbą. Dzięki ujednoliceniu koloru wszelkie cechy, 
dzięki którym formy różniły się od siebie – wypustki, 
bruzdy, niedoskonałości czy choćby wielkość – ule-
gały uwypukleniu. Efekt ten skłonił artystę do wy-
konania porcelanowych odlewów w skali 1 : 1. Tak 
powstały zestawy elementów, które mógł wykorzy-
stywać w instalacjach. Z wielką precyzją układał je 
w równych rzędach na stołach pokrytych śnieżnobia-
łymi, wykrochmalonymi obrusami, budując swoiste 
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Układ z ziemniakami III (detal), ok. 1974, 
porcelana biskwitowa, 20,5 × 29,5 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Norbert Piwowarczyk



45

Układy warzyw i owoców (detal), 1973, terakota, 
porcelana biskwitowa, 15 × 34 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Stół z układem ceramicznych marchewek, rekonstrukcja 
asamblażu z 1973 roku na podstawie zachowanej 
dokumentacji fotograficznej, ceramika biskwitowa 
i szkliwiona na biało, stół drewniany, obrus bawełniany, 
182 × 97 × 70 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Stół z układem ceramicznych marchewek (detal), 
rekonstrukcja asamblażu z 1973 roku na podstawie 
zachowanej dokumentacji fotograficznej, ceramika 
biskwitowa i szkliwiona na biało, stół drewniany, 
obrus bawełniany, 182 × 97 × 70 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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monostruktury. W dziennikach wspominał, że źró-
dłem inspiracji były wielkanocne i bożonarodzenio-
we stoły, które można było obchodzić ze wszystkich 
stron9. Tworzył również instalacje efemeryczne, skła-
dające się całkowicie bądź częściowo ze świeżych wa-
rzyw (ogórków) czy pieczywa (bagietek i bułek). Tutaj 
idea transpozycji języka form jest bardzo czytelna. 
Przeniesione z natury i uszeregowane w równych rzę-
dach na powierzchni białego płótna, wypreparowane 
z szumu codzienności, traciły swoją realność. Kiedy 
artysta pokrywał je białą farbą, wydobywał fakturę 
ich powierzchni, jednak podskórne procesy z biegiem 
czasu zmieniały ich kształt. Kolejnym krokiem było 
ich zatrzymanie w ceramicznej masie – nie tylko odse-
parowanie od rzeczywistości, lecz także pozbawienie 
życia, aby zachować tę stworzoną przez naturę for-
mę na zawsze. Porcelanowe kształty ziemniaków czy 
marchwi stawały się elementami plastycznego języka 
artysty. Starczewski różnicował ich powierzchnie, zo-
stawiając matowe biskwitowe struktury pochłaniają-
ce światło lub wyświecając je za pomocą polewy. Nie 

9 Antoni Starczewski, Dziennik, t. 4 (1 listopada 1969–22 czerw-
ca 1983), maszynopis, s. 1037.
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Wystawa indywidualna Antoniego Starczewskiego 
i Mariusza Kowalskiego, Ośrodek Propagandy Sztuki, 
Łódź, 1974, fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Stół z układem ceramicznych marchewek oraz 
z dodanymi naturalnymi bułkami poznańskimi, 
rekonstrukcja asamblażu z 1973 roku na podstawie 
zachowanej dokumentacji fotograficznej, bułki, ceramika 
biskwitowa i szkliwiona na biało, stół drewniany, 
obrus bawełniany, 182 × 97 × 70 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Stół z układem ceramicznych marchewek oraz 
z dodanymi naturalnymi bułkami poznańskimi (detal), 
rekonstrukcja asamblażu z 1973 roku na podstawie 
zachowanej dokumentacji fotograficznej, bułki, ceramika 
biskwitowa i szkliwiona na biało, stół drewniany, 
obrus bawełniany, 182 × 97 × 70 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Stół z układem naturalnych angielek i bułek 
poznańskich, rekonstrukcja asamblażu z 1973 roku 
na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficznej, 
bagietki i bułki, stół drewniany, obrus bawełniany, 
182 × 97 × 70 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Stół z układem naturalnych angielek i bułek 
poznańskich (detal), rekonstrukcja asamblażu 
z 1973 roku na podstawie zachowanej dokumentacji 
fotograficznej, bagietki i bułki, stół drewniany, 
obrus bawełniany, 182 × 97 × 70 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Układy warzyw i owoców, 1973, terakota, porcelana 
biskwitowa, 15 × 34 cm, kol. prywatna, dzięki 
uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Układy warzyw i owoców, 1973, terakota, porcelana 
biskwitowa, 15 × 34 cm (jeden panel), kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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zawsze były prezentowane w formie instalacji, może-
my spotkać mniejsze układy przytwierdzone do pro-
stokątnych ceramicznych płyt. Zachowały jednak swój 
modułowy charakter, przeznaczone do różnego spo-
sobu prezentacji – czy to w formie fryzu, czy wieloele-
mentowych kompozycji. 

Stoły narracyjne były komponowane z zachowa-
niem ścisłego rygoru rytmu, ale za pomocą niepowta-
rzalnych elementów/znaków. W ten sposób artysta 
konstruował narrację z pozornie identycznych ele-
mentów, które po bliższym przyjrzeniu ujawniały swój 
unikatowy charakter. Stoły wypełniały porcelanowe 
jabłka, marchwie i ziemniaki (te jako jedyne były szkli-
wione w różnych kolorach). Najbardziej rozbudowa-
ny stół narracyjny Starczewski skomponował wokół 
swobodnie, z humorem potraktowanego tematu higie-
ny jamy ustnej. Tu bohaterami stały się szczoteczki do 
zębów, pasty, bandaże, ale i kieliszki do koniaku. Ich 
rytmiczne rzędy stanowiły harmonijną całość z usta-
wionymi w szeregi porcelanowymi jabłkami i mar-
chewkami10. Stoły koncentrowały się wokół tematu 

10 Szczególnym projektem była prezentacja stołów w łódzkim 
Parku Sienkiewicza przy okazji indywidualnej wystawy ar-
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Układ z ziemniakami III (detal), ok. 1974, porcelana 
biskwitowa, 20,5 × 29,5 cm, kol. prywatna, dzięki 
uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Układ z ziemniakami, ok. 1974, porcelana szkliwiona 
i biskwitowa (płyta), 20,5 × 29,5 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Stół z kolorowymi kartoflami, 1973, porcelana 
szkliwiona i biskwitowa, obrus, stół drewniany, 
181 × 97,5 × 70 cm, Muzeum Sztuki, Łódź
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Stół narracyjny na temat higieny jamy ustnej 
z pastą do zębów, kieliszkami, bandażami, 
porcelanowymi odlewami jabłek i marchwi (detal), 
1976, wystawa Paralele, Muzeum Sztuki, Łódź, 
1976–1977, fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Stół narracyjny na temat higieny jamy ustnej z pastą do 
zębów, kieliszkami, bandażami, porcelanowymi odlewami 
jabłek i marchwi, rekonstrukcja asamblażu z 1976 roku 
na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficznej, 
ceramika biskwitowa i szkliwiona, szczoteczki do zębów, 
kieliszki, bandaże, metalowe tubki, stół drewniany, obrus 
bawełniany, 182 × 98 × 70 cm, kol. prywatna, dzięki 
uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Stół narracyjny na temat higieny jamy ustnej z pastą do 
zębów, kieliszkami, bandażami, porcelanowymi odlewami 
jabłek i marchwi (detal), rekonstrukcja asamblażu z 1976 
roku na podstawie zachowanej dokumentacji fotograficznej, 
ceramika biskwitowa i szkliwiona na biało, szczoteczki do 
zębów, kieliszki, bandaże, metalowe tubki, stół drewniany, 
obrus bawełniany, 182 × 98 × 70 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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g b h, początek lat 80., tkanina podwójna, wełna, 
110 × 86 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk 
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g b h (detal), początek lat 80., tkanina podwójna, 
wełna, 110 × 86 cm, kol. prywatna, dzięki 
uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk 
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żywności, higieny. Uzupełnieniem tej narracji jest tka-
nina zatytułowana g b h, przedstawiająca rytmiczne 
ciągi słów: „gówno”, „bułka”, „chleb” przedzielane sa-
mogłoskowymi sekwencjami. 

Dla Antoniego Starczewskiego zatem poszczególne 
dziedziny sztuki były nie tylko odmiennymi formami 
wypowiedzi artystycznej, ale też źródłem inspiracji 
i doświadczeń, które przenosił na pozostałe obsza-
ry aktywności twórczej. Tkaniny stanowią ciekawy 
przykład takiego podejścia – odnajdziemy w nich mo-
tywy, które artysta zrealizował wcześniej w trójwy-
miarowych obiektach ceramicznych. Tkanina jako 
medium interesowała go od dawna. Kiedy przebywał 
na kilkumiesięcznym stypendium we Francji w 1962 
roku, szczególną uwagę poświęcał realizacjom tkac-
kim. W swoim dzienniku niejednokrotnie komento-
wał wystawy, na których tkaniny były prezentowane, 
odwiedzał galerie specjalizujące się w sztuce użyt-
kowej, rozmawiał z artystami działającymi na tym 
polu. W obszernej notatce z 14 marca 1962 roku opisał 

tysty w Ośrodku Propagandy Sztuki w 1974 roku – w spowitej 
śniegiem przestrzeni stoły przykryte białymi obrusami, a na 
nich rzędy ceramicznych form zapożyczonych od natury 
w połączeniu z krągłościami świeżo upieczonych bułek. 
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spotkanie z legendarnym Jeanem Lurçatem w jego pa-
ryskiej pracowni. Artysta był ważną postacią związaną 
z rozwojem powojennej tkaniny francuskiej, propaga-
torem realizacji opartych o kartony numeryczne. Star-
czewski rozmawiał z nim głównie o zagadnieniach 
technicznych, procesie powstawania projektu, surow-
cach, rozwiązaniach kolorystyczno-walorowych. Pisał: 
„Ten sposób tworzenia pozwala na skoncentrowanie 
się i widzenie całości w innym zupełnie schemacie”. 
Będąc pod wielkim wrażeniem tej wizyty, pojechał do 
Angers, aby zobaczyć spektakularną XIV-wieczną Apo-
kalipsę – zespół 71 tapiserii (pierwotnie 90) o łącznej 
długości 106 metrów i wysokości 6 metrów, przedsta-
wiających objawienie św. Jana. Zanotował w dzienniku: 
„Robię notatki, szkice kompozycyjne, szkice układu 
faktur i przechodzenia form. Jest to najlepsze malar-
stwo gotyckie, jakie tu widziałem. […] Forma budują-
ca (abstrakcyjna) silniejsza niż u wielu współczesnych 
abstrakcjonistów. Treść działa niekiedy silnie, po pu-
stce abstrakcji – jest to czymś. Niektóre ujęcia jak na 
filmie i obraz w ruchu”11.

11 Antoni Starczewski, Dziennik, t. 1 (23 marca 1939–13 czerwca 
1962), maszynopis, s. 204.
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Artysta odbył również podróż do oddalonego od Pa-
ryża około 400 kilometrów Aubusson, znanego ze zna-
komitych warsztatów tkackich, w których mistrzowie 
rzemiosła realizowali gobeliny według kartonów arty-
stów. Odwiedził tam pracownię jednego z najbardziej 
znanych i cenionych – François Tabarda, wykonawcy 
pierwszych abstrakcyjnych tkanin na podstawie dzieł 
Wassily’ego Kandinsky’ego, Jeana Arpa i Victora Vasare-
ly’ego, a także jednego wyjątkowego projektu Magdale-
ny Abakanowicz. Ciekaw był również l’École Nationale 
d’Arts Décoratifs (ENAD), gdzie spotkał się z dyrekto-
rem, Michelem Tourlière’em. Dość krytycznie jednak 
ocenił tamtejszy system nauczania. Doświadczenia 
zdobyte we Francji w 1962 roku były niezwykle ważne, 
pozwoliły mu zobaczyć odmienną drogę rozwoju tkani-
ny niż w Polsce, poznać zupełnie inny sposób myślenia 
o tkaninie. Przez kilka lat analizował te doświadczenia 
i zbierał własne, zanim zlecił wykonanie projektu opar-
tego na wypracowywanej przez siebie koncepcji sztuki.

Gdy w Polsce w owym czasie święciła triumfy tka-
nina eksperymentalna, śmiałe fakturowe rozwiązania 
znajdowały licznych entuzjastów, a rodzimi twórcy 
stali na czele rewolucji, artysta docenił wielowiekową 
tradycję tapiserii francuskich. Prace Starczewskiego 
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zaskakiwały konceptualnym podejściem oraz per-
fekcją tradycyjnego warsztatu. Co ważne, rodząca się 
na forum Międzynarodowego Biennale Tkaniny w Lo-
zannie (1962–1995) polska szkoła tkaniny za jeden 
z podstawowych postulatów obrała wykonanie dzie-
ła osobiście przez artystę zamiast realizacji gobelinu 
w oparciu o projekt malarski. Starczewski, który ro-
zumiał uwarunkowania determinujące taki sposób 
myślenia i znał podłoże ideologiczne odnowy języka 
tkaniny, w swojej sztuce opowiedział się za sposobem 
od wieków rozwijanym we Francji. Warto podkreślić, 
że nie miało to wpływu na warstwę ideową ani ikono-
graficzną dzieła, a jedynie na aspekty formalne. Uzna-
jąc potrzebę precyzji, doskonałości wykonania, zlecał 
realizację swych kompozycji wykwalifikowanym rze-
mieślnikom. Zależało mu na perfekcyjnym wykonaniu, 
nie na spontanicznym nowatorstwie. Nowe idee wyra-
żał w klasycznych gobelinach oraz w technice tkaniny 
podwójnej. Przywiązywał wielką wagę do szlachetnych, 
stosowanych od wieków surowców: wełny, jedwabiu, 
lnu. Dbał o to, by budowa tkaniny wyraziście podkre-
ślała rytm konstrukcji. Te w większości dwubarwne, 
uporządkowane, wręcz ascetyczne w formie kompo-
zycje są wyraźnie zrytmizowane. 
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Kompozycja, 1966, gobelin, wełna, len, 
250 × 150 cm, Centralne Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Projekt gobelinu Kompozycja, 1966, gwasz, kredki, 
papier, 48 × 23,7 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Biało-szary, 1970, gobelin, wełna, len, 288 × 142 cm, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi,  
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Projekt gobelinu Biało-szary, do 1970, gwasz, papier, 
51,4 × 25,1 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Tkaniny znajdujące się w zbiorach Centralne-
go Muzeum Włókiennictwa w Łodzi są znakomitym 
przykładem tak charakterystycznego dla Antoniego 
Starczewskiego zabiegu transpozycji. Nawiązują do 
słynnej realizacji z BUŁ-u, ceramicznej kompozycji 
znajdującej się niegdyś w Izbie Rzemieślniczej w Ło-
dzi, kompozycji ściennych z Teatru Jaracza czy do 
Koła w Elblągu. Warto przyjrzeć się temu, jak arty-
sta dokonuje przekładu języka form z jednej materii 
na drugą. Poprzez dokładne poznanie narzędzi i pro-
cesu technologicznego transkoduje system znaków. 
Jasna konstrukcja tkaniny determinowana dwoma 
podstawowymi elementami wątku i osnowy wymusza 
znaczne uproszczenia. W archiwum CMWŁ znajduje 
się odręczna notatka Starczewskiego:

„W moich dotychczasowych poszukiwaniach tkac-
kich starałem się 

1 – odrzucić element iluzji i anegdoty jako 
bardziej właściwy innym sztukom

2 – ograniczyć ekspresję formy celem działania 
na skupienie uwagi widza, a nie na jej 
rozproszenie
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Koło, 1965, metal, śr. 118 cm, model rzeźby 
wykonanej na I Biennale Form Przestrzennych 
w Elblągu, 1965, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk



75

Projekt gobelinu Kompozycja w kole, 1968, 
linoryt, gwasz, papier, 99,7 × 100 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Kompozycja w kole, 1968, gobelin, wełna, len, 
200 × 190 cm, Centralne Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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351924, 1969, ceramika szkliwiona, 74 × 117,5 cm, 
Muzeum Sztuki, Łódź
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Kompozycja, 1972, gobelin, wełna, len, 146 × 192 cm, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Kompozycja, 1972, gobelin, wełna, len, 203 × 186 cm, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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3 – włączyć tkaninę do otoczenia na zasadzie 
jej „niedziałania” – współistnienie, a nie 
dominowanie

4 – awansować tkaninę przez jej cofnięcie 
i zbliżenie do splotu płótna, którego odkrycie 
przez człowieka jest dla mnie największym 
osiągnięciem tkackim”12.

Takie rozumienie medium tkaniny jest świadec-
twem niezależności twórczego myślenia. Artysta nie 
poddawał się panującym wówczas awangardowym 
nurtom poszukiwania nowego języka w obszarze tej 
dziedziny sztuki ani nie hołduje historycznym ideom 
podporządkowania tkaniny architekturze. Zwrócił się 
bezpośrednio ku specyfice medium, podstawowym 
elementom konstrukcji, splotu. Odmienność podej-
ścia Starczewskiego do tkaniny polegała na cofnięciu 
się do jej archetypicznych korzeni, na przetranspono-
waniu myśli na tkaninę w jej najbardziej tradycyjnym 
wydaniu. 

Każdy twórca wypowiadający się w dziedzinie 
tkaniny artystycznej jako wyjątkowe wyróżnienie 

12 Antoni Starczewski, odręczna notatka w teczce artysty, 
archiwum CMWŁ.
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Les Suites paralleles / Suity równoległe, 
1976–1977, szycie maszynowe, jedwab, folia 
syntetyczna, bawełna, 300 × 290 cm, Centralne 
Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, fot. Agnieszka 
Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Les Suites paralleles / Suity równoległe (detal), 1976–1977, 
szycie maszynowe, jedwab, folia syntetyczna, bawełna, 
300 × 290 cm, Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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traktował możliwość zaprezentowania się na Między-
narodowym Biennale Tkaniny w Lozannie. Starczew-
ski w latach 1971–1985 aż sześciokrotnie brał udział 
w tym wydarzeniu. Prezentował tradycyjne w formie, 
lecz awangardowe w sferze ikonograficznej prace wpi-
sujące się w nurt jego własnych szerokich poszukiwań. 
Jedynie praca Les Suites parallèles z 1977 roku (sekwen-
cje linearnie zszywanych worków z przezroczystej fo-
lii, wypychanych runem) świadczy o próbie podjęcia 
dialogu z ówcześnie panującymi w sztuce nurtami. 

W 1983 roku Starczewski zaprezentował cykl mo-
nochromatycznych tkanin wykonanych starą techni-
ką tkaniny dwuosnowowej, przedstawiających układy 
samogłosek, niekiedy podkreślonych, kiedy indziej od-
dzielonych od siebie sekwencją myślników. Integralną 
częścią prezentacji był zapis dźwiękowy. Artysta na-
grał w profesjonalnym studio tzw. recytatywy – wypo-
wiadane przez siebie lub lektora układy samogłosek. 
Tkaniny i głos stanowiły całość, pokazywały zainte-
resowanie Starczewskiego dźwiękiem, którym wie-
lokrotnie uzupełniał swoje prace, wprowadzając je 
w obszar performansu. Ważnym elementem perfor-
matywnym były również gesty dłoni artysty nawią-
zujące do języka migowego – współgrały z warstwą 
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Antoni Starczewski w trakcie działań performatywnych 
podczas 11. Międzynarodowego Biennale Tkaniny, 
Lozanna, 1983, fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Recytatywy, 1981–1983, tkanina podwójna, wełna, 
120 × 90 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Recytatywy (detal), 1981–1983, tkanina podwójna, 
wełna, 120 × 90 cm, kol. prywatna, dzięki 
uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Recytatywy (rewers), 1981–1983, tkanina 
podwójna, wełna, 120 × 90 cm, kol. prywatna, dzięki 
uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Recytatywy (rewers, detal), 1981–1983, tkanina 
podwójna, wełna, 120 × 90 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk 
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wizualną i dźwiękową całości. Sam Starczewski, bio-
rąc udział w działaniach improwizowanych, miał na 
twarzy nalepione samogłoski. Co ciekawe, tkaniny za-
prezentowane w Lozannie zawierały ciągi złożone wła-
śnie z samogłosek, naprzemiennie z liniową notacją 
składającą się cyfr. Stanowiło to połączenie dwojakie-
go rodzaju zapisu. Dla podkreślenia performatywnego 
charakteru prezentacja tkanin odbywała się w plene-
rze, w otoczeniu drzew iglastych. 

W 1973 roku w trakcie wywiadu zapytano artystę, 
czy „spośród uprawianych przez niego dyscyplin jedna 
z nich ma znaczenie wiodące, dla której inne doświad-
czenia stają się tylko komplementarne?”. Odpowiedź 
brzmiała: „Znaczenie wiodące miała niewątpliwie 
rzeźba, która nasunęła mi pomysły tkackie. Te wpły-
nęły z kolei na rzeźbę i grafikę. Obecnie moim dzia-
łaniem wyjściowym, przynajmniej teoretycznie, jest 
grafika jako najszybszy sposób zapisu”13.

Przyglądając się twórczości Starczewskiego w dzie-
dzinie grafiki, można odnieść wrażenie, że owa szyb-
kość zaspokajała głód eksperymentowania, pracy 
w materiale, który pozwalał na omal natychmiastowe 

13 Antoni Starczewski (1973), op. cit., s. nlb.
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wcielanie idei. Stosowanie różnych rodzajów papie-
ru, mnogość technik drukarskich w połączeniu z in-
gerencją bezpośredniego gestu artysty sytuowały te 
działania pośród najbardziej awangardowych w ów-
czesnej grafice polskiej. Starczewskiemu przyniosły 
one wiele nagród na forum międzynarodowym, w tym 
na prestiżowym Biennale Grafiki w Tokio w 1979 roku. 
W tej formie mógł najpełniej realizować swoje zain-
teresowanie znakiem i pismem, bowiem wielość na-
rzędzi pozwalała mu poddawać analizie różne formy 
zapisu: pismo odręczne, maszynowe, alfabet Braille’a, 
druk gazetowy.

W latach 70. Starczewski studiował grafologię. Fa-
scynowała go świadomość ścisłej zależności między 
formą znaku pisanego a zmianami psychicznymi. In-
teresowało go, w jaki sposób stan umysłu w danej 
chwili przekłada się na rysunek pisma, co o nas mówi. 
W dzienniku 23 lutego 1962 roku zanotował: „Jestem 
zmęczony – piszę w łóżku. Myślę, czy nie pozostać przy 
tym charakterze pisma – jest zabawne – między odbio-
rem graficznym a odbiorem treści jest nieco dłuższa 
odległość”14. Problemy zapisu informacji, przełożenia 

14 Antoni Starczewski, Dziennik, t. 1 op. cit., s. 186.
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Bez tytułu, lata 70./80., pismo odręczne, atrament, 
papier, 25,4 × 19,5 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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g b h, 1986, gofraż, papier, 31,2 × 20,7 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Bez tytułu, lata 70./80., pismo odręczne, druk, atrament, 
papier, 21,8 × 19 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Układ cyfr i znaki korektorskie, lata 70./80., pismo odręczne, 
atrament, papier, 28 × 20,5 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Bez tytułu, niedat., ołówek, kredka, papier, 17 × 50 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. 
Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Bez tytułu, niedat., pismo odręczne, atrament, papier, 
26,9 × 25,6 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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dźwięku i poszczególnych zgłosek na formę graficzną 
zajmowały go w równym stopniu co oderwanie pla-
styczności zapisu od informacji. 

W takim swego rodzaju laboratorium artysta prze-
pracowywał wiele zagadnień (niektóre z nich odnaj-
dziemy również w realizacjach z wykorzystaniem 
innych mediów), jak np. niepowtarzalność tej sa-
mej formy-znaku w nieskończonym jej powielaniu. 
Idea ta najpełniej wybrzmiała w kompozycjach z wy-
korzystaniem kształtu, który sam artysta przyrów-
nywał do ziaren ryżu. Istnieje wiele grafik z takim 
motywem przewodnim. Starczewski zmieniał układy 
z pozoru identycznych owalnych, wydłużonych form, 
nadawał im różne rytmy, zmieniał kierunki liniowe, 
dynamizował bądź uspakajał relacje między ciągami 
„ziaren”. Za każdym razem uzyskiwał inny efekt. Ta 
sama idea różnorodności w pozornej jedności kształ-
tów wyrażona została za pomocą alfabetu form opar-
tych na kształcie liści różnych gatunków drzew lub 
układów kompozycyjnych zbudowanych na zasadzie 
repetycji liścia wybranego gatunku. Podobną zasadę 
wykorzystywał w pracach wykonanych z użyciem liter 
alfabetu, np. samogłoską „a” – wielokrotnie napisaną, 
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T r s / t r. s., 1977–1984, druk wypukły, papier, 
26,5 × 21,5 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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MF 7, 1972, linoryt, papier, 39,5 × 39,5 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Composition a + b, 1969, linoryt, papier, 
21,5 × 41 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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A – a, 1971, linoryt, papier, 40 × 86,6 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Composition II/ab + cd, 1970, linoryt, papier, 
40 × 40 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ



103

MF, 1971, linoryt, papier, 41,8 × 42 cm, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Układ monofakturowy, 1978, technika mieszana 
(pochodna gobelinowej, sumak), wełna, bawełna, len, 
239 × 226 cm, Centralne Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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MF 2 / g, 1971, gofraż, papier, 49,5 × 35,7 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Monoformy, 1974, relief, porcelana biskwitowa, 
44,5 × 35 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Monoformy (detal), 1974, relief, porcelana biskwitowa, 
44,5 × 35 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Kartofle i cebule, 1974, relief, porcelana biskwitowa, 
44,5 × 35 × 4 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Kartofle i cebule (detal), 1974, relief, porcelana 
biskwitowa, 44,5 × 35 × 4 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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MF-31-l-2, 1974, linoryt, papier, 40 × 39,6 cm, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Biało-czarny, 1974, technika mieszana (gobelin 
i sumak), wełna, bawełna, len, 250 × 250 cm, 
Centralne Muzeum Włókiennictwa w Łodzi, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Drawing, 1974, gofraż, letraset, papier, 41,5 × 39,5 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Liście dębu, 1974, gofraż, papier, 41,5 × 39,5 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86,  
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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MF-31-l-2, 1974–1975, linoryt, papier, 17 × 17 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Norbert Piwowarczyk
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ML 1, 1973, linoryt, papier, 42,2 × 41,6 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Samogłoski w kółkach z akcentami podkreślone, 
1986, relief, porcelana szkliwiona, 17,5 × 14,5 × 0,8 cm, 
Muzeum Sztuki, Łódź
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Samogłoski w kółkach z akcentami podkreślone, 
1986, relief, porcelana szkliwiona, 17,5 × 14 × 0,8 cm, 
Muzeum Sztuki, Łódź
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si.e 10, 1977/1984, druk wypukły, papier, 
25,7 × 21,8 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 
86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Układ samogłoskowy oparty na tekście, 1978, 
pismo maszynowe, papier, 65,5 × 50,2 cm, 
Muzeum Sztuki, Łódź
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Układ samogłoskowy oparty na tekście, 1978, 
pismo maszynowe, papier, 65,5 × 50,2 cm, 
Muzeum Sztuki, Łódź
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Układ samogłoskowy oparty na tekście, 1978, 
pismo maszynowe, papier, 41 × 29,8 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Układ samogłoskowy oparty na tekście, 1978,  
pismo maszynowe, papier, 41,5 × 33,9 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Układ samogłoskowy oparty na tekście, 1978, pismo 
maszynowe i pismo odręczne, ołówek, papier, 41 × 34 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Agnieszka 
Ambruszkiewicz / CMWŁ
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wyrytą, odbitą. Litera ta za każdym razem ma nieco 
odmienny kształt. 

Artysta w swych realizacjach na papierze wykorzy-
stywał wiele systemów zapisu dźwięków związanych 
z wymową i notacją poszczególnych głosek. Pojawia-
ją się znaki diakrytyczne i korektorskie. Litery kom-
ponowane są w grupy bądź występują w porządku 
liniowym w równych odstępach między sobą, niejed-
nokrotnie zestawione z notacją cyfrową lub znakami 
interpunkcyjnymi, a także alfabetem form zaczerp-
niętych z natury (liście). 

Starczewski wykorzystywał zastane, wyjęte z rze-
czywistości układy tekstów, np. karty książek telefo-
nicznych, gazet codziennych, książek, przemówienia 
polityków. Nie interesowała go treść, lecz układ szpalt, 
wierszy i akapitów. Najczęściej ingerował w warstwę 
kompozycji poprzez wprowadzanie skreśleń wyrazów 
czy dodawanie znaków typograficznych. Warto przyj-
rzeć się tym obiektom również pod kątem transpozycji 
idei. Wymienione powyżej problemy artysta analizo-
wał za pomocą różnorodnych środków formalnych. 
Prace na papierze obejmują działania z wykorzysta-
niem odręcznych zapisów, odbitek w technice linory-
tu, ale również kolaży z użyciem tekstów gazetowych, 
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Bez tytułu, lata 70./80., druk, tusz, papier, 
22,5 × 18,8 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Rysunek nr 2, 1974, pismo odręczne, kolaż, 
ołówek, papier, gazeta, 64,7 × 49,7 cm, 
Muzeum Sztuki, Łódź
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Bez tytułu, niedat., kolaż, plastikowy widelec, 
kredki, papier (gazeta, karton), 24,7 × 32,7 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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tr / e, 1977/1985, druk wypukły, papier, 20 × 20 
cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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tr 2 (detal), 1977–1979, druk wypukły, papier, 
16,4 × 17,4 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Teksty skreślane, 1988, druk wypukły, papier,  
27,8 × 21,7 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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tx. i. 1. g, niedat., gofraż, papier, 60 × 42 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Norbert Piwowarczyk
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Bez tytułu, niedat., gofraż, papier, 60 × 42,5 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Norbert Piwowarczyk
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tr 4 n / g, 1977/1985, gofraż, papier, 21,5 × 22 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Norbert Piwowarczyk
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Teksty skreślane, 1986, relief, porcelana szkliwiona, 
14 × 14,5 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Teksty skreślane, 1986, relief, porcelana szkliwiona, 
14 × 14,5 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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katalogów czy obiektów ready-made, jak również 
gofraży. 

Szczególnie te ostatnie stanowią interesujący przy-
kład omawianego zagadnienia transpozycji. Sebastian 
Dudzik zauważa: „Reliefowe odbitki Starczewskiego 
[…] łączyły w sobie doświadczenia grafiki artystycz-
nej z rzeźbą. Ich trójwymiarowość i obiektowy cha-
rakter w pierwszej połowie lat 70. były na gruncie 
polskim pewnym novum. Wyznaczały trend coraz wy-
raźniejszej emancypacji grafiki z dotychczasowych 
technologicznych ograniczeń i jej zbliżenia do innych 
mediów”15. Co ciekawe, doświadczenia zdobyte w pra-
cy z podłożem papierowym i techniką gofrażu zaowo-
cowały niezwykle interesującymi przeniesieniami na 
inne media. 

W zbiorach CMWŁ znajdują się trzy gobeliny, dla 
których możemy odnaleźć ich graficzne odpowiedni-
ki. To tkanina o kompozycji opartej na sekwencjach 
kształtów różnych gatunków liści zatytułowana Bia-
ło-czarny (Listki) z 1974 roku, obiekt Układ mono-
fakturowy z 1978 roku z motywem ziaren ryżu oraz 

15 Sebastian Dudzik, Antoni Starczewski. Artysta i uniwersum, 
Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2014, s. 116.
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monochromatyczny gobelin z cyklu Teksty skreślone 
(projekt 1977, wykonanie 1979 ). Kompozycję Samogło-
ski i znaki korektorskie Starczewski przełożył na ję-
zyk tkaniny dwuosnowowej w prezentowanych na 11. 
Miedzynarodowym Biennale Tkaniny w Lozannie Re-
cytatywach (1981–1983). W tej samej technice zostały 
zrealizowane Teksty skreślone (1985). Powstały również 
dwie wersje koloryzacji prac ceramicznych na podsta-
wie grafiki Samogłoski i znaki korektorskie (1986), a tak-
że realizacja ceramiczna i odlew w brązie kompozycji 
z cyklu Teksty skreślone, czteroszpaltowe (1998). Trans-
pozycje te świadczą o wrażliwości na specyfikę mate-
riału – taka sama kompozycja ewoluuje pod wpływem 
właściwości surowca, jak również dyktowanych przez 
technikę wykonania ograniczeń. Antoni Starczewski 
całą swoją sztuką potwierdzał, że tak naprawdę w po-
zornie jednakowych elementach kryje się niesłycha-
na różnorodność.
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Teksty skreślane, 1977–1979, gobelin, len, 
245 × 234 cm, Centralne Muzeum Włókiennictwa 
w Łodzi, fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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Teksty skreślane, ok. 1985, tkanina podwójna, 
wełna, 130 × 100 cm, kol. prywatna, dzięki 
uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Teksty skreślane (detal), ok. 1985, tkanina 
podwójna, wełna, 130 × 100 cm, kol. prywatna, 
dzięki uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert 
Piwowarczyk
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Teksty skreślane (rewers), ok. 1985, tkanina podwójna, 
wełna, 130 × 100 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Teksty skreślane (rewers, detal), ok. 1985, tkanina 
podwójna, wełna, 130 × 100 cm, kol. prywatna, dzięki 
uprzejmości Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk



Antoni Starczewski w mieszkaniu-pracowni, 
lata 80., fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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RYTMY RZEŹBY,  
RYTMY JĘZYKA –  
DŹWIĘK 
W TWÓRCZOŚCI 
ANTONIEGO 
STARCZEWSKIEGO

ANTONI MICHNIK

Szukałem cię ciszo; nie było cię tam w dole w miasteczku, 
a ja pragnąłem być sam z tobą i myślami moimi. Znala-
złem cię na jednej z okolicznych gór. Czasami tylko jak 
zza mgieł doleci mnie szelest pracy kopalnianej głuszo-
ny przez powiew, a przez cały czas towarzyszy ci śpiew 
koników na kilka głosów – nie przeszkadza jednak wcale,  

a raczej jest twym jedynym towarzyszem. 

Antoni Starczewski, 14 sierpnia 1946
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W roku 1966 Antoni Starczewski wybrał się w podróż 
do Grecji i odwiedził między innymi Epidauros. Zapi-
ski w jego dzienniku z tej wizyty ogniskują się wokół 
zachwytu akustyką ruin amfiteatru, pisze m.in.: „Teatr 
jest wielkim instrumentem, naturalnym, każde miejsce 
w przestrzeni może być źródłem dźwięku”1. Akustycz-
ne właściwości tego miejsca inspirują go do myślenia 
o relacji między dźwiękiem i przestrzenią. „Świadome 
zlokalizowanie rytmów i ich umiejscowienie w prze-
strzeni (naturalne tu) może stworzyć kompozycję 
odgłosowo-muzyczną. Możliwości (s)tworzenia muzy-
ki – rytmu przez niemuzyka, dla świadomego i odczu-
wającego rytmy”. Echo, pogłos i warunki akustyczne 
ruin amfiteatru pobudzają koncepcję kreacji warstwy 
dźwiękowej przez „niemuzyka” – a więc i jego samego. 

„Jest to znajdowanie siebie w przestrzeni, powtó-
rzenie siebie i skontrolowanie (jakże pochlebne), je-
steśmy takimi, jakimi chcielibyśmy być, słyszymy się 
sami o wiele lepiej, wchłaniamy i jesteśmy wchłonięci 
[…] Wrócić naprawdę, tu jest coś, co się łączy z moimi 

1 Antoni Starczewski, Dzienniki 1939–1983 [fragmenty], w: An-
toni Starczewski 1924–2000, red. Andżelika Wesołek, Marcin 
Bauer, Andrzej Miastkowski, kat. wyst., Muzeum Sztuki 
w Łodzi, Łódź 2002, s. 127 (2 października 1966).
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poszukiwaniami – żeby jeszcze mieć magnetofon. 
Wydaje mi się, że koncert rąk mógłby dać wiele mnie 
samemu. W tej małej próbie znalazłem coś bardzo 
mojego”2. 

W Epidauros dokonał się zwrot Antoniego Star-
czewskiego w stronę bezpośredniego, osobistego zaan-
gażowania w eksperymenty z dźwiękiem. Na początku 
lat 70. (najwcześniejsze znane mi zapiski na ten te-
mat pochodzą z roku 1970) zacznie eksperymentować 
z grą na przestrojonych/rozstrojonych skrzypcach, re-
jestrowaną na taśmie magnetofonowej, a później tak-
że w warunkach studyjnych – z myślą o tworzeniu 
warstwy dźwiękowej towarzyszącej pracom plastycz-
nym, przede wszystkim rzeźbom i tkaninom. Dźwięk 
ma dopełniać kompozycje przestrzenne tworzone 
przez relacje prac z przestrzeniami wystawienniczymi, 
a co więcej – przenosić w wymiar audialny elementy 
lub przynajmniej „ducha” jego prac3. W 1974 roku do 
brzmienia skrzypiec dołączą eksperymenty wokalne, 

2 Ibidem. 

3 „W domu wściekła próba gry na skrzypcach w duchu moich 
układów pasowych – z myślą o nagraniu na magnetofonie”; 
Antoni Starczewski, op. cit., s. 133 (28 grudnia 1970).
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które zdominują część nagrań towarzyszących jego 
pracom w latach 80. 

Jednak tak jak wizyta w Epidauros nie była pierw-
szym zetknięciem Starczewskiego ze starożytną archi-
tekturą pobudzającą jego akustyczne zainteresowania 
(w jego dziennikach znajdziemy ślad fascynacji akusty-
ką amfiteatru w Syrakuzach oraz tzw. Ucha Dionizosa), 
tak jego skrzypcowo-wokalne nagrania nie zapocząt-
kowały eksperymentów z wykorzystaniem dźwięku. 
Artysta szukał możliwości poszerzenia swych prac 
o warstwę audialną już na początku lat 60., a od końca 
lat 50. interesował się przekładem różnych wymiarów 
dzieła muzycznego na strukturę kompozycji wizual-
nych. Wszystko to czyni z niego jednego z zapomnia-
nych pionierów sound artu w Polsce. 

W 1961 roku Starczewski wyjechał na stypendium 
rządu francuskiego do Paryża. W stolicy Francji po-
jawił się z wyraźnym zamiarem zorganizowania so-
lowej wystawy swojej ceramiki; jego dzienniki z tego 
okresu pełne są zapisków o poszukiwaniu odpowied-
niej przestrzeni i pokazach prac urządzanych w poko-
ju hotelowym dla różnych galerzystów. Od początku 
powracało też pragnienie artysty, by jego wystawie to-
warzyszyła muzyka, która będzie oddawać audialnie 
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strukturę jego prac. Podobno zabrał ze sobą do Paryża 
„wykresy dźwięków w przestrzeni”4, co świadczyłoby 
o soundartowej z ducha koncepcji sonicznego rzeź-
bienia przestrzeni ekspozycyjnej. Początkowo szu-
kał mechanicznej przekładni, zamiany rytmów brył 
na dźwięki poprzez „fotokomórkę” (o tym, co mógł 
mieć na myśli, piszę dalej), następnie zdecydował się 
na współpracę z poznanym przypadkowo kompozy-
torem André Almuró. Wiemy, że Almuró zaprezento-
wał materiał dźwiękowy podczas wernisażu wystawy 
w Galerie Prismes (14 lutego 1962), a notatka praso-
wa zamieszczona w „Le Monde” sugeruje, że dźwię-
ki rozbrzmiewały również później podczas trwania 
ekspozycji5. Jednak niewiele wiadomo na temat cha-
rakterystyki zaprezentowanego materiału – w jakim 
stopniu faktycznie odzwierciedlał założenia Starczew-
skiego i czy rzeczywiście był to materiał specjalnie 

4 Janusz K. Głowacki, Artysta osobny. Szkic do badań nad 
twórczością Antoniego Starczewskiego, w: Antoni Starczewski 
1924–2000, op. cit., s. 17.

5 Antoni Starczewski, op. cit., s. 114 (14 lutego 1962); J. M., A Tra-
vers Les Galeries, „Le Monde”, 23 lutego 1962, https://www.
lemonde.fr/archives/article/1962/02/23/a-travers-les-gale-
ries_2350135_1819218.html (dostęp 20 października 2020).
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przygotowany na wystawę (co podkreślano w katalogu). 
Z opisu w dzienniku możemy wnioskować, że była to 
intensywna kompozycja elektroniczna na taśmę, od-
twarzana z adaptera6. Almuró specjalizował się wów-
czas w kompozycjach silnie przetwarzanych studyjnie 
dźwięków instrumentalnych, skąpanych w pogłosach 
i echach, zaszumianych dodatkowymi studyjnymi 
efektami i manipulacjami. 

Kontekstem dla tej wystawy było trwające od po-
łowy lat 50. bezprecedensowe wtargnięcie dźwięku 
w przestrzenie galeryjne. Z jednej strony, wiązało się 
to z ogromnym sukcesem rzeźby kinetycznej w deka-
dzie 1955–1965, która wprowadziła do galerii na szero-
ką skalę szumy elektryczności i wiatraków, brzęczenia 
silników i innych mechanizmów, brzmienia magne-
tycznych drgań oraz zdezelowanych radioodbiorni-
ków, perkusyjne uderzenia rozmaitych obiektów7. 

6 „W salce ludzi sporo, muzyka przerasta mury. W tym jeden 
wysoki pisk. Kiedy jednak coś się w nadajniku psuje, czuję 
jej brak. Potem słucha się jej z przerwami – fatalny adapter”; 
Antoni Starczewski, op. cit., s. 114 (14 lutego 1962).

7 Na temat znaczenia sztuki kinetycznej jako pierwszej fali 
sound artu zob. Antoni Michnik, Stojące fale i metazabawki: 
rzeźba kinetyczna jako wczesny sound art, „Glissando” 2017, 



150

Zapis, 1959, relief, ceramika szkliwiona, 
53 × 27 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Zapis (detal), 1959, relief, ceramika szkliwiona, 
53 × 27 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk
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Z drugiej strony, trzeba pamiętać o multimedialnych 
spektaklach powojennych wystaw światowych, na 
czele ze słynnym Pawilonem Phillipsa na Expo 58 
w Brukseli. Robert Rauschenberg wprowadził do swo-
ich obrazów radioodbiorniki (Broadcast, 1959), a Jean 
Tinguely organizował koncerty kinetycznych prac pla-
stycznych szumiących silnikami (Mes étoiles – Con-
cert pour sept peintures, 1958). Jednak idea, że dziełu 
plastycznemu może towarzyszyć specjalnie zakom-
ponowana warstwa dźwiękowa wchodząca w relację 
z warstwą wizualną – odzwierciedlająca ją, stanowią-
ca przekład czy po prostu nawiązująca do jej struk-
tury – wciąż była ideą świeżą. Almuró, w młodości 
malarz inspirujący się surrealizmem, na przełomie lat 
50. i 60. był już doświadczonym twórcą eksperymen-
talnego teatru radiowego, tworzącym również muzykę 
elektroniczną w oparciu o nowe możliwości studyj-
ne, związanym wówczas z G.R.M. Pierre’a Schaeffera 
i Pierre’a Henry’ego. 

Inspirację stanowiły tu nie tylko najnowsze 
osiągnięcia plastyki i wystawiennictwa, lecz tak-
że kino, czego ślad znajdziemy również w zapiskach 

nr 31, s. 4–25.
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Starczewskiego. To właśnie w kontekście filmu poja-
wia się w jego dziennikach owa „fotokomórka”, która 
może oznaczać magnetyczny system zapisu dźwięku 
na taśmie filmowej, umożliwiający synchronizację 
optycznego sygnału przez magnetofon. Na początku 
lat 60. nowa fala takich urządzeń zmodernizowała 
produkcję filmową – za sprawą magnetofonu Nagra 
skonstruowanego przez mieszkającego w Szwajcarii 
Polaka Stefana Kudelskiego, którego Starczewski po-
zna w 1971 roku. Na wystawie w paryskiej Galerie 2C 
2A w 1972 roku pracom artysty będą już towarzyszy-
ły nagrania jego własnej muzyki. Wiemy, że kiedy za-
prezentował je w następnym roku na monograficznej 
wystawie w Zachęcie, dobiegały z magnetofonu Nagra. 

RYTM, ZAPIS, GEST

Być może należałoby zapytać, skąd u artysty plastyka, 
ucznia Władysława Strzemińskiego, takie zaintereso-
wanie dźwiękiem. Odpowiedź będzie w tym wypadku 
prosta – to wyciągnięcie konsekwencji z założeń teorii 
samego Strzemińskiego. W Kompozycji przestrzeni obli-
czeniach rytmu czasoprzestrzennego Strzemiński wraz 
z Katarzyną Kobro otwierają rzeźbę, z jednej strony, 
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na czasowość percepcji rytmów wizualnych, „dyna-
mizmów” oraz energii kinetycznych zawartych w for-
mach, a z drugiej – sugerują przedefiniowanie relacji 
przestrzennych kreowanych przez rzeźbę, wyjście poza 
proste rozumienie bryły. Te dwie koncepcje otwiera-
ją drogę do poszerzenia rzeźby o warstwę stanowią-
cą audialną obecność danej struktury w przestrzeni. 
Tymczasem już w roku 1948 Starczewski pisał: „Mu-
zykę liczę miarą wiersza i obrazem. Te trzy dziedziny 
nie mogą istnieć bez siebie”8. 

Wszystkie nagrania wykorzystywane przez Star-
czewskiego podczas wystaw są uważane za zaginione. 
Pod koniec życia artysta przygotował jednak swoisty 
reenactment swoich muzycznych performansów na po-
trzeby poświęconego mu, nieukończonego filmu do-
kumentalnego9. Z zachowanego materiału możemy 
wywnioskować, że przygotowane nagrania opierały 

8 Antoni Starczewski, w: Od baroku do kubizmu, kat. wyst., 
Klub Plastyków przy polskiej YMCA, Łódź 1948, cyt. za: Ja-
nina Ładnowska, Szkic do biografii, w: Antoni Starczewski 
1924–2000, op. cit., s. 143. 

9 Alexandre Jacquat, Materiały do filmu dokumentalnego o An-
tonim Starczewskim, druga połowa lat 90., zbiory Grzegorza 
Musiała.
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się na negacji klasycznej muzycznej narracji, unika-
ły rozwoju formy i koncentrowały się na powtarza-
nych modulacjach wynikających z przyjętych założeń. 
W kontekście zachodniej muzyki eksperymentalnej 
działania Starczewskiego możemy uznać za domoro-
słe poszukiwania paralelne do protodronowego nurtu 
minimalizmu, którego symbolem stała się nowojor-
ska scena na czele ze środowiskiem Theatre of Eternal 
Music (La Monte Young, Marian Zazeela, Tony Conrad, 
John Cale). Nie wiemy jednak nic o tym, by łódzki ar-
tysta znał założenia estetyczne tego środowiska, choć 
oczywiście istnieje możliwość, że się z nim zetknął. 
W jego pismach nie znajdziemy też odniesień np. do 
istotnych dla niemal każdej osoby z tego kręgu założeń 
buddyzmu zen. Wydaje się zatem, że w wypadku Star-
czewskiego mamy do czynienia raczej z rozwinięciem 
teorii unizmu na gruncie warstwy dźwiękowej rzeźby, 
paralelnie do adaptacji unizmu przez Zygmunta Krau-
zego na polu muzyki komponowanej10. 

10 Janusz K. Głowacki interpretował niegdyś zwrot Starczew-
skiego na początku lat 60. jako sprzeciw wobec unizmu 
w kontekście krytyki rzeźby barokowej przedstawionej 
przez Strzemińskiego w Kompozycji przestrzeni obliczeniach 
rytmu czasoprzestrzennego. Osobiście mam wrażenie, że 
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Fotografia z podróży do Włoch, 1962, 
dzięki uprzejmości Galerii 86
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Projekt rozmieszczenia elementów ceramicznych 
monumentalnej płaskorzeźby dla Teatru im. Stefana 
Jaracza w Łodzi, 1969, atrament, papier, 41,5 × 29,7 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86
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Antoni Starczewski przy projektowaniu układu 
płaskorzeźby, ok. 1969, fot. dzięki uprzejmości 
Galerii 86
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Kluczową kategorią w kontekście teorii rzeźby 
Strzemińskiego jest oczywiście „rytm czasoprzestrzen-
ny”. W twórczości Starczewskiego od samego począt-
ku możemy dostrzec trwałą fascynację wizualnymi 
rytmami, w jego archiwum znajdziemy liczne zdjęcia 
rytmicznych struktur architektonicznych, a w pracach 
z dojrzałego okresu rytmy czasoprzestrzenne wiązały 
się ze splotami muzyki i dźwięku z gestem i zapisem. 

Koniec lat 50. to przełomowy okres w twórczości 
Starczewskiego, który rezygnuje wówczas z malar-
stwa, a także z klasycznie rozumianego przedstawie-
nia i symbolu w swych pracach ceramicznych. W ich 
miejsce pojawiają się prace operujące samą materią 
bryły, w tym charakterystyczne układy rozrzeźbio-
nych, dynamicznych, falujących pasów, które staną 
się jednym ze znaków rozpoznawczych jego dojrza-
łych prac. Jeśli przyjrzymy się z boku pojedynczemu 
z takich pasów, możemy ulec złudzeniu, że patrzymy 
na model jakiegoś górskiego pasma. Albo – na zapis 

Starczewski świadomie porzucił malarstwo i koncepcję 
obrazu jako wrażenia czysto wzrokowego, szukając nowej 
harmonii napięć rytmów i dynamizmów rzeźbiarskich 
w strukturach opartych na spójnych założeniach teoretycz-
nych oraz spójnych „alfabetach”. Zob. Janusz K. Głowacki, 
op. cit., s. 15. 
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drgań fali. Wiemy, że inspiracją dla konstrukcji tych 
układów pasowych stały się rytmy zapisów procesów 
rejestracji funkcjonowania ludzkiego organizmu11.

11 Janusz K. Głowacki, który jako pierwszy zwrócił uwa-
gę na znaczenie tego typu wizualności dla rytmiki prac 
Starczewskiego, w roku 1978 sugerował, że chodzi o zapis 
encefalografu (EEG), mierzącego aktywność mózgu. Sam 
Starczewski poniekąd potwierdził to w wywiadzie udzielo-
nym Elżbiecie Dzikowskiej. Natomiast Głowacki w roku 2001 
pisał w tym kontekście o „zapisach badań elektrokardiogra-
ficznych i fonokardiograficznych”. Zob. Janusz K. Głowacki, 
Artysta osobny…, op. cit., s. 17; idem, Rytmy i systemy, „Odgłosy” 
1978, nr 25, s. 9; Elżbieta Dzikowska, Artyści mówią: wywiady 
z mistrzami grafiki, Rosikon Press, Izabelin 2011, s. 210; Seba-
stian Dudzik, Antoni Starczewski. Artysta i uniwersum / Artist 
and the Universe, Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2014, s. 
39–49. Niezależnie od tego, które falowe reprezentacje funk-
cjonowania organizmu stanowiły bezpośrednią inspirację 
dla Starczewskiego, aby zrozumieć ich znaczenie, wystarczy 
spojrzeć choćby na Zapis (1959), pracę z ceramiki szkliwio-
nej, w której artysta czysto graficznie, „pasowo”, niczym na 
kartce, zestawia rozmaite rytmy drgania fal. Z dzisiejszej 
perspektywy warto jednak przypomnieć, że EEG w latach 60. 
stało się ważnym instrumentem muzyki eksperymentalnej. 
Najbardziej znany jest przełomowy Music for Solo Performer 
(1965) Alvina Luciera – rodzaj utworu perkusyjnego, w któ-
rym za pomocą aktywności fal mózgowych wykonawca ste-
ruje falami rezonującymi w perkusjonaliach. Ale rozmaite 
eksperymenty z EEG prowadzono wówczas również choćby 
we francuskich (Pierre Henry) i skandynawskich (Errki Ku-
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Związek tej formy z dźwiękiem sięga jednak głębiej – 
falowy dukt drgań to przecież również pismo dźwię-
kowej nowoczesności, nierozłącznej z duktem zapisu 
fonograficznego. W przypadku eksperymentalnych 
prac dźwiękowych Starczewskiego pasowy układ 
znajdował odzwierciedlenie w konstrukcji skrzypiec 
i równoległych zróżnicowanych wibracjach i rytmach 
dźwięków poszczególnych strun. 

Sama idea układu pasowego wpisuje się w mu-
zyczny podział przestrzeni – w jego pracach operują-
cych tymi układami możemy dostrzec np. wizualny 
przekład partytur (z podziałem na pasy-partie), poli-
rytmiczny ciąg fal dźwiękowych wchodzący w dialog 
z nowymi językami zapisu powojennej muzyki kompo-
nowanej równolegle z rozwojem studiów muzyki elek-
tronicznej. Odnajdujemy w tych pracach polirytmie 
zapisów fal wykraczających poza ramy standardowej 

renniemi) studiach muzyki elektronicznej. Szerzej na ten 
temat zob. np. Flora Lysen, The Inteface Is the (Art)Work: EEG-
-Feedback, Circuited Selves and the Rise of Real-Time Brainmedia 
(1964–1977), w: Brain Art: Brain-Computer Interfaces for Artistic 
Expression, red. Anton Nijholt, Springer, [b.m.] 2019, s. 33–63; 
Beniamin Głuszek, Manifest neuromuzyki? Music for Solo 
Performer Alvina Luciera, „Glissando” 2014, nr 25, s. 124–127.
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Kompozycja na dwie ręce, 1959, ceramika szkliwiona, 
64 × 50 × 10 cm, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86, fot. Norbert Piwowarczyk



163

notacji muzycznej, wymagających udoskonalanych 
wówczas zapisów falowych oraz spektrogramów12. 

Przełomową pracą, w której Starczewski po raz pierw-
szy w pełni zastosował założenia estetyki układów pa-
sowych, stał się Układ na dwie ręce (1959) przeznaczony 
do holu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego. Praca ta 
(wraz z nieco odmiennymi wariantami w mniejszej ska-
li, np. Kompozycją na dwie ręce, 1959) jest realizacją rzeź-
biarskiej polirytmii w oparciu o wybrane gesty – gesty 
rąk dyrygenta. Układ na dwie ręce stanowi zatem rodzaj 
strukturalnej reprezentacji choreografii muzycznego 
występu. Został umieszczony pośrodku ściany krótsze-
go boku długiego holu, w miejscu zbiegu spojrzeń osób 
przebywających w tej przestrzeni. Usytuowanie pracy 
sprawia, że możemy odnieść wrażenie, iż jesteśmy pu-
blicznością obserwującą rozciągnięty w czasie, bezgłośny 
występ dyrygenta. Zastosowany przez Starczewskiego 

12 Falowy wymiar audialnej modernizacji w XIX wieku sprawił, 
że w okresie Wielkiej Awangardy powstawała cała paleta 
nowych sposobów zapisu rozmaitych dźwięków – na czele 
z ludzką mową (szczególnie na gruncie etnomuzykologii). 
Falowy zapis drgań rozlał się równocześnie po różnych ob-
szarach ówczesnej kultury. Zob. np. Patrick Feaster, Pictures 
of Sound: One Thousand Years of Educed Audio: 980–1980, 
Digital-To-Dust, Atlanta 2012.
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zabieg – nagromadzenie wizualnych rytmów w oparciu 
o wyizolowane ruchy ciała – budzi skojarzenie z seria-
mi fotografii z przełomu XIX i XX wieku analizującymi 
poszczególne elementy ludzkich czynności czy ruchu 
zwierząt. Owo chronofotograficzne myślenie jest kolej-
nym sposobem otwarcia kompozycji rzeźbiarskiej na 
czas i współgra z muzyczną tematyką pracy. 

Relacja gestu oraz muzyki i dźwięku w twórczości 
Starczewskiego wiąże się również z jego doświadcze-
niami z młodości – pracą jego matki w szkole dla osób 
niesłyszących13. Gest ręki to przecież element języka 
migowego – a zatem tekst oraz pismo wpisane w gest. 
Czy to z tego powodu w Epidauros myślał o „koncer-
cie na ręce”? 

NOTACJA

W latach 60. Starczewski wypracował system alfabe-
tu, którym operował, łącząc falowo-rytmiczne mo-
duły prac opartych na strukturze układów pasowych. 
Wprowadzony system stał się pierwszym z szeregu 
alfabetów jego wizualnych realizacji, które nabrały 

13 Zob. np. Janusz K. Głowacki, Artysta osobny…, op. cit., s. 17. 
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Samogłoski ze znakami korektorskimi, 
1977/1979, druk wypukły, papier, 28,6 × 20,1 cm, 
kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86, 
fot. Agnieszka Ambruszkiewicz / CMWŁ
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– zwłaszcza w latach 70. – wyraźnie tekstualnego cha-
rakteru. Ale artystyczne alfabety stały również za jego 
pozornie „nietekstualnymi” pracami, operującymi 
powtórzeniem, modularnością, seriami. Starczewski 
zresztą wielokrotnie podkreślał, że wiele z jego prac 
można traktować jako potencjalne partytury. Ich po-
datność na taką interpretację zawiera się właśnie 
w (niekiedy ukrytym) tekstualnym wymiarze. W tym 
kontekście możemy też spojrzeć na nowo na wielokrot-
nie podkreślane14 napięcie w twórczości Starczewskie-
go – między powtórzeniem i wyjątkowością każdego 
z elementów tworzonych przezeń serii. To podejście 
bliskie muzyce i szerzej, sztukom performatywnym – 
każdy element wymaga kolejnego wykonania, które 
wprowadza rozmaite mikroróżnice. Między innymi na 
tym właśnie opiera się estetyka wspomnianego wcze-
śniej medytacyjnego nurtu amerykańskiego minima-
lizmu spod znaku Theatre of Eternal Music. 

Eksperymenty z nagrywaniem partii wokal-
nych towarzyszących grze na skrzypcach doprowa-
dziły Starczewskiego w latach 70. do koncepcji tzw. 

14 Zob. np. Bożena Kowalska, Niepowtarzalność w powtarzal-
ności, w: Antoni Starczewski 1924–2000, op. cit., s. 10–13.
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letresonów – tekstualnych prac (przede wszystkim 
grafik, kolaży na papierze oraz tkanin) otwartych na 
możliwość wokalnego wykonania. W efekcie audialna 
warstwa jego prac była w tym czasie interpretowana 
jako ekspansja tekstualno-językowego wymiaru jego 
twórczości15. 

Starczewski podążał tu śladami neoawangardo-
wej poezji eksperymentalnej, badającej – wraz z upo-
wszechnieniem technologii nagrywania dźwięku, 
zwłaszcza magnetofonów – relacje między pismem 
i głosem, literami i głoskami, czcionkami i fonema-
mi. Przyznawał się po latach do fascynacji letryzmem, 
w dziennikach wspomina m.in. spotkanie z Åke Hodel-
lem, jednym z najważniejszych wokalnych eksplorato-
rów ze środowiska poezji dźwiękowej, które powstało 
wokół szwedzkiego ośrodka muzyki eksperymental-
nej Fylkingen. Hodell należał do pionierów tzw. text-
-sound composition, różnorodnych formalnie utworów 
muzycznych wychodzących od brzmienia mowy, two-
rzonych często z wykorzystaniem studyjnych technik 
montażu, nagrań terenowych, dźwięków konkretnych 

15 Zob. np. Janina Ładnowska, Pismo Antoniego Starczewskiego, 
„Odgłosy” 1976, nr 38, s. 8. 
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lub elektronicznych. W efekcie znaczna część text-
-sound compositions przybierała formę hybrydowych 
słuchowisk, jednak równie obszerna grupa stanowiła 
wokalne eksperymenty na gruncie poezji dźwiękowej. 
Kwestia letrystycznych inspiracji Starczewskiego ma 
dla nas zasadnicze znaczenie. Jacques Donguy słusz-
nie akcentuje znaczenie letryzmu dla powojennego 
rozwoju poezji dźwiękowej16 – to tu krystalizuje się wi-
zualno-audialny splot, który wykracza poza założenia 
konkretyzmu w stronę nacisku na oralno-piśmienni-
czy aspekt języka. 

Letresony Starczewskiego wpisują się znakomicie 
w tę tradycję wokalno-językowych poszukiwań sty-
mulowanych przez rozpowszechnianie magnetofo-
nów oraz nowe możliwości studiów radiowych, muzyki 
elektronicznej i muzyki eksperymentalnej. W twór-
czości Hodella z lat 60. (choć moglibyśmy równie do-
brze wziąć pod uwagę inną postać szerokiej sieci poezji 
dźwiękowej tego okresu) znajdziemy analogiczne za-
interesowanie powtarzalnymi seriami liter, które jako 

16 Jacques Donguy, Poezja eksperymentalna. Epoka cyfrowa 
(1953–2007), przeł. Magdalena Madej, słowo/obraz terytoria, 
Gdańsk 2014, s. 130–131.
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Antoni Starczewski w trakcie działań performatywnych 
podczas Międzynarodowego Biennale Tkaniny, 
Lozanna, 1983, fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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wykonywane głoski zawierają całą gamę mniejszych 
lub większych różnic. Poeci dźwiękowi działali również 
w sferze wizualnej, rozwijając tradycje poezji konkret-
nej, tworząc kompozycje wizualno-tekstualne operu-
jące przestrzenią całych kartek-obrazów. 

Jako poeta dźwiękowy, Starczewski był zaintere-
sowany odsemantycznieniem języka i łączeniem jego 
formalnych, wizualnych lub audialnych aspektów. 
W pracach takich jak Rysunek nr 2 (1974) interesowa-
ło go wizualne zestawienie duktu pisma, litery pisanej 
oraz bloków tekstu drukarskiego. Powstawały w ten 
sposób niejako trzy rodzaje pasów poziomych, linear-
nych układów rytmicznych, które można zinterpreto-
wać jako trzy partie wykonawcze. W serii prac z tego 
okresu (np. Rysunek, lata 70.), na kartkach zadruko-
wanych równomiernie, rytmicznie rozmieszczonymi 
permutacjami ciągów samogłosek, znajdziemy po-
między rzędami znaków dopisaną niejako drugą par-
tię wokalną – ciągi słów zapisanych ręcznym pismem. 

Zainteresowanie układem bloków tekstowych do-
prowadzi Starczewskiego do serii Tekstów skreślanych 
(od drugiej połowy lat 70.), które niekiedy bywają in-
terpretowane w kontekście cenzury. Artysta po la-
tach podkreślał jednak przede wszystkim formalny 
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wymiar kompozycji bloków tekstowych. Szczególnie 
istotne dla nas jest to, że w ten sposób znów zbliżał 
się do języka wizualnego partytur kompozycji mu-
zyki konkretnej i elektronicznej operujących bloka-
mi dźwiękowymi, które mogły być wypełnione przez 
realizatorów-interpretatorów dowolnym materiałem 
dźwiękowym przy zachowaniu relacji kolejnych seg-
mentów. Klasyczny przykład stanowi tu partytura nie-
ukończonego Williams Mix Johna Cage’a (1950–1952) 
oparta na zestawianiu fragmentów taśmy magneto-
fonowej, pociętych i układanych wedle precyzyjnych 
wskazówek Cage’a obejmujących np. kąty nachylenia 
poszczególnych fragmentów. Praca nad klejeniem i ze-
stawianiem taśmy stała się dla Cage’a impulsem do 
rozwijania estetyki przedziałów czasowych. Dla Star-
czewskiego przedziały czasowe nie miały jednak ta-
kiego znaczenia, jego wokalizy w większym stopniu 
miały charakter improwizacji, a głos podążał raczej 
za duktem odręcznego pisma niż rygorystyczną struk-
turą rytmicznego druku.

W latach 80. rozwinięciem tekstualno-wokalnych 
poszukiwań Starczewskiego stały się tzw. recytaty-
wy – całościowe połączenie tekstualnych prac na tka-
ninie z nagraniami wypowiadania głosek. Recytatywy 
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prezentowane były domyślnie jako całościowe au-
diowizualne environment – jak choćby na biennale 
w Lozannie w 1983 roku. Tutaj artysta wprowadził do-
datkowy element performatywny, wkraczając samemu 
w przestrzeń rozwieszonych tkanin z literami naklejo-
nymi na twarzy – w ten sposób wpisał się w nurt post-
letrystycznego, cielesnego performansu poetyckiego. 

W okresie recytatywów Starczewski zaczął wzboga-
cać swe tekstualne kompozycje o system dodatkowych 
oznaczeń wywiedzionych ze znaków korektorskich. 
Wprowadzenie tych elementów jeszcze bardziej zbli-
ża te prace do partytur tekstowych opatrzonych do-
datkowymi wskazówkami wykonawczymi. Janusz K. 
Głowacki dostrzegał w tym zabiegu fascynację przej-
ściem od zapisu metrycznego wiersza do średnio-
wiecznych sposobów notacji, na czele z neumatyczną 
notacją opartą na gestach rąk dyrygentów chorałów17. 
Należy zaznaczyć, że współcześnie raczej odrzuca 
się chironomiczny charakter tzw. ekfonicznej notacji 
wczesnośredniowiecznej muzyki bizantyjskiej oraz 

17 Janusz K. Głowacki, Artysta osobny…, op. cit., s. 17. Zob. rów-
nież Sebastian Dudzik, op. cit., s. 48–49.
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europejskiej notacji neumatycznej18. Niezależnie od 
tego możemy przypuszczać, że ów – choćby teore-
tyczny – splot gestu pisarskiego (aktu pisania), chi-
ronomicznego (gest dyrygenta) oraz wykonawczego 
(wydobycie dźwięku) mógł być dla Starczewskiego po-
ciągający. Artysta wykorzystał istniejący system zna-
ków i zmodyfikował go, grupując zdarzenia dźwiękowe 
w podserie, sugerując akcenty oraz rytmikę wykonania 
tak, że stanowią one relatywnie przejrzyste instruk-
cje wykonawcze,. 

O ile pierwsze nagrania skrzypcowe Starczewskie-
go stanowiły poszerzenie rzeźby i jej struktury o wy-
miar audialny, rozciągnięcie w przestrzeń dźwięku 
prac, które mogły jednak funkcjonować bez niego (np. 
być sprzedawane), o tyle letresony były autonomicz-
nymi kompozycjami muzycznymi, prezentowanymi 
przy okazji różnych wystaw jako warstwa współgrająca 
z pracami wizualnymi. Dopiero Recytatywy to całość 
pomyślana od początku jako struktura immanentnie 
audiowizualna, stąd też ów „partyturowy” charakter 

18 Zob. np. Kenneth Levy, The Origin of Neumes, „Early Music 
History” 1987, t. 7, s. 59–90; David Hiley, Western Plainchant: 
A Handbook, Clarendon Press, Oxford 1995, s. 370.
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kompozycji zawartych na tkaninach. Nawet kiedy nie 
towarzyszy im dźwięk, domagają się interpretacji. 

PERFORMANS

W roku 1973 w czasopiśmie „Odgłosy” ukazał się krót-
ki wywiad ze Starczewskim zatytułowany Nie tylko na 
skrzypcach…19. Instrument pojawia się jednak tylko na 
zdjęciu, cała rozmowa dotyczy prowadzonej przezeń 
Katedry Tkaniny Unikatowej oraz Pracowni Gobeli-
nów i Dywanów w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk 
Plastycznych w Łodzi. A jednak może z tego paradok-
salnego zestawienia wyziera ważny aspekt twórczo-
ści Starczewskiego?

Po pierwsze, zamieszczenie tego zdjęcia w oderwa-
niu od tematu rozmowy wpisuje się w różne perfor-
manse życia codziennego, które nieustannie odgrywał. 
Skrzypce stały się jego rekwizytem, widzimy go z nimi 
na różnych zdjęciach w rozmaitych strojach. Poka-
zują nam tę stronę jego osobowości oraz twórczości, 

19 Nie tylko na skrzypcach…, z Antonim Starczewskim rozma-
wia Andrzej Grun, „Odgłosy” 1973, nr 32, s. 7.
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Antoni Starczewski w mieszkaniu-pracowni, 1974, 
działanie performatywne, fot. dzięki uprzejmości 
Galerii 86



176

która jest odległa od poważnych struktur monumen-
talnej ceramiki czy wzorów jego tkanin. Czy brzmienia 
rozstrojonych skrzypiec towarzyszące jego wysta-
wom w latach 70. dopełniały przestrzeń ekspozycyj-
ną wachlarzem awangardyzujących, nieoczekiwanych 
brzmień, czy też funkcjonowały jako pastisz sonory-
zmu, igła przekłuwająca balon powagi monumental-
nych prac? 

Być może na muzyczną twórczość Starczewskiego 
należy spojrzeć jako na performans muzycznej (neo)
awangardy. Z pewnością fascynowała go konfronta-
cja z własnym głosem oraz własnym graniem – może-
my dostrzec to choćby w przytoczonym na początku 
cytacie na temat quasi-scenicznego doświadczenia 
w Epidauros. 

Wiemy, że Starczewski cenił muzykę Oliviera Mes-
siaena, Iannisa Xenakisa, Philipa Glassa, interesowała 
go improwizacja jazzowa, a także projekty partycypa-
cyjne (w dzienniku wspomina o filmie dokumentują-
cym projekt muzyczny angażujący pacjentów kliniki 
psychiatrycznej)20. W 1973 roku rozważał zapisanie 

20 Antoni Starczewski, Dzienniki…, op. cit., s. 136 (26 września 
1971). 
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się na kursy muzyki nowej w Kolonii. W tekście do ka-
talogu wystawy w Galerie 2C 2A (1972) skupił się przede 
wszystkim na swoich nagraniach. Z dzienników prze-
bija uporczywe poszukiwanie sposobu profesjonaliza-
cji nagrań dokonywanych na własnym magnetofonie, 
a następnie w studiu Filmówki – z nadzieją, że następ-
ne będą już realizowane w jakimś studio radiowym. 
Jego zdjęcie z „Odgłosów” może sugerować wirtuozerię, 
ale na gruncie muzyki pozostał Starczewski amatorem. 

Mimo to – lub może właśnie dzięki temu – zajmuje 
ważne miejsce w historii sztuki dźwięku w Polsce, choć 
niemal nigdy nie jest w tym kontekście wymieniany. 
Tymczasem to on najprawdopodobniej był pierwszym 
polskim artystą, którego wystawie przez cały czas jej 
trwania towarzyszyła specjalnie napisana kompozycja 
muzyczna – do tego elektroniczna. Kiedy na począt-
ku lat 70. przestrzenie galeryjne zaczęły wypełniać 
brzmienia jego własnych nagrań, dźwięk zdążył się 
już zadomowić w galeriach w Polsce. Transmedialne 
podejście Starczewskiego do działalności artystycznej 
sprawia jednak, że również jego późniejsze muzyczno-
-dźwiękowe poszukiwania stanowią istotny element 
historii polskiego soundartu.



Bez tytułu, lata 70./80., działanie performatywne 
podczas pobytu w szpitalu, fot. dzięki 
uprzejmości Galerii 86

Antoni Starczewski, Mariusz Kowalski, Bez tytułu, 
lata 60./70., film 16 mm przeniesiony na nośnik 
cyfrowy w 2019, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86
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„Dotyk to pierwszy i być może najpotężniejszy język, 
jaki poznajemy w bardzo wczesnej młodości” – twier-
dzi dr Tiffany Field, dyrektorka Instytutu Badań nad 
Dotykiem na Uniwersytecie w Miami1. 

Choć przelano wiele atramentu, próbując usytu-
ować polskiego artystę w międzynarodowych kano-
nach historii sztuki drugiej połowy XX wieku, mało 
uwagi poświęcono jego twórczości i jej znaczeniu 

1 Andrew Reiner, The Power of Touch, Especially for Men, „The 
New York Times”, 5 grudnia 2015, https://www.nytimes.
com/2017/12/05/well/family/gender-men-touch.html (dostęp 
20 listopada 2020).

DOTYK 
W TWÓRCZOŚCI 
ANTONIEGO 
STARCZEWSKIEGO

KSENIA NOURIL
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w kontekście międzynarodowego konceptualizmu. 
Historyk sztuki Janusz Krzysztof Głowacki określił 
Starczewskiego mianem „artysty osobnego”, który ze-
tknąwszy się z krajowymi i międzynarodowymi nur-
tami w sztuce, nie naśladował ich, ale adaptował je na 
swoje potrzeby2. Efektem tej adaptacji były prace nie-
powtarzalne. Podobnie jak wielu artystów Starczewski 
nie sugerował interpretacji nawet w przypadku swo-
ich najbardziej enigmatycznych prac konceptualnych. 
Badanie jego dorobku jest więc z jednej strony wyzwa-
niem, a z drugiej – doświadczeniem wyzwalającym3.

2 Janusz K. Głowacki, Artysta osobny. Szkic do badań and 
twórczością Antoniego Starczewskiego, w: Antoni Starczewski 
1924–2000, red. Andżelika Wesołek, Marcin Bauer, Andrzej 
Miastkowski, Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź, 2002, s. 14–17.

3 Dla mnie, amerykańskiej historyczki sztuki oraz kuratorki 
sztuki nowoczesnej i współczesnej, Starczewski – artysta 
który przeżył prawie cały XX wiek i zmarł w roku 2000 – 
był postacią całkowicie nieznaną. Dzięki pogłębionej lek-
turze odkryłam niebywale płodnego twórcę, który w ciągu 
swojej ponad 50-letniej kariery sięgał po rozmaite media 
dla wyrażenia swojego przekazu. Jednak po zapoznaniu 
się z kalejdoskopową różnorodnością prac, które po sobie 
pozostawił, nie udało mi się sformułować wielu wniosków.
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Przywołane na wstępie słowa dr Tiffany Field jasno 
wskazują, któremu z wątków w analizie i interpreta-
cji twórczości (nie tylko późnej) Antoniego Starczew-
skiego można oddać pierwszeństwo. Spojrzenie na tę 
sztukę przez pryzmat „wartości dotykowych”, mają-
cych znaczenie dla działań artysty już w latach 50., 
znajduje uzasadnienie m.in. w jego biografii. Jako syn 
dwójki nauczycieli odziedziczył zapewne skłonności 
pedagogiczne. Jego matka uczyła w szkole dla dzieci 
głuchoniemych i dzięki niej poznał język migowy. Sam 
też dość wcześnie zainteresował się alfabetem Brail-
le’a. Oba sposoby komunikacji stanowiły punkt wyj-
ścia do wielu działań i analiz twórczych4. Ten szczegół 
biograficzny, często ledwie wzmiankowany, w pewnym 
sensie determinuje podejście Starczewskiego do twór-
czości artystycznej. 

Widać to wyraźnie we wczesnych pracach artysty 
ujawniających jego predylekcję do ręcznie formowa-
nych obiektów ceramicznych. Przykładem może tu być 
Układ na dwie ręce (1959). Ta dobrze znana, wielkofor-
matowa praca eksponowana w Bibliotece Uniwersytetu 

4 Gustaw Romanowski, Antoni Starczewski: łódzki, oryginalny, 
światowy, „Kronika Miasta Łodzi” 2017, nr 3(79), s. 94.
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Łódzkiego zawiera ponad 20 falujących pasów przy-
pominających wstęgi, które razem tworzą wertykal-
ny owal pokryty matowym szkliwem. Podobnie jak 
mandorla, która przyciąga uwagę do wizerunku Jezu-
sa Chrystusa w bizantyjskich mozaikach czy średnio-
wiecznych rękopisach, owalny kształt tej kompozycji 
angażuje zarówno wzrok, jak i dotyk widza. 

Jako dzieło sztuki Układ na dwie ręce pobudza za-
tem zmysł dotyku patrzącego, spełniając tym samym 
Berensonowski wymóg tworzenia wartości dotyko-
wych5. Dotyk ma fundamentalne znaczenie dla dzia-
łalności artystycznej człowieka. „Malarz musi zatem 
zrobić świadomie to, co wszyscy robimy nieświado-
mie – skonstruować trzeci wymiar […], wzbogacić 
wrażenia wzrokowe o wartości dotykowe”6 – pisał Be-
renson. Koncepcja ta, choć straciła na aktualności, 
wciąż jest istotna i może być pomocna w głębszym 

5 W swojej książce z 1896 roku Florentine Painters of the Re-
naissance amerykański historyk sztuki Bernard Berenson 
ukuł słynne pojęcie „wartości dotykowych” (tactile values), 
którym określał zdolność obrazu do wywołania wrażenia 
dotykowego poprzez oddziaływanie na wzrok.

6 Bernard Berenson, The Florentine Painters of the Renaissance, 
G.P. Putnam and Sons, New York 1909, s. 4.
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i bardziej wnikliwym rozumieniu twórczości Antonie-
go Starczewskiego. 

W książce Antoni Starczewski. Artysta i uniwersum 
historyk sztuki Sebastian Dudzik konkluduje: „Dotyk 
w rozumieniu Starczewskiego ma przede wszystkim 
charakter inicjujący i sprawczy. […] Dzięki niemu twór-
ca najpierw buduje świadomość własną, następnie 
kieruje świadomością widza. […] Poznawczy charak-
ter zmysłu dotyku ma więc wymiar realny i symbo-
liczny”7. Empatia – kolejny efekt dążenia artysty do 
osiągnięcia wartości dotykowych, o kluczowym zna-
czeniu – jest niewątpliwie immanentną cechą twór-
czości Starczewskiego. 

Układ na dwie ręce pokazuje, jak ważne obok warto-
ści dotykowych jest użycie przez artystę gestu – „istot-
nego elementu procesu” realizowanego przy pomocy 
techniki, a inspirowanego przez międzynarodowe nur-
ty artystyczne, wśród których wymienić można infor-
mel, z którym Starczewski zetknął się za granicą, oraz 
wpływ miejscowego środowiska artystycznego, np. 

7 Sebastian Dudzik, Antoni Starczewski. Artysta i uniwersum, 
Fundacja 9/11 Art Space, Poznań 2014, s. 50–51. 
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taszystowskich poszukiwań Teresy Tyszkiewiczowej8. 
Dudzik twierdzi, że wczesny okres i późniejsze etapy 
w karierze Starczewskiego łączy „wątek eksponowane-
go gestu i emocjonalnej gry”9. Przykładem tego jest na-
kładanie na siebie kolejnych warstw w pracach takich 
jak Stań się oraz dekoracyjnych talerzach z motywa-
mi ludowymi. Na początku lat 70. Starczewski dawał 
temu jeszcze silniejszy wyraz w litografiach, m.in. ML 1 
(1973) i Plusy (1974–1984). „Pracując nad kompozycją, 
artysta był jednocześnie uczestnikiem wyznaczonego 
przez siebie eksperymentu. Dzięki temu mógł na bieżą-
co porównywać najmniejsze nawet zmiany własnego 
nastroju ze zmianami w sposobie zapisu notowanego 
znaku”10. Wszystko to napędzają emocje wyrażone po-
przez modelowanie form, które łączą się, budując fre-
netyczną, odśrodkową energię kinetyczną11.

Podobny efekt energii jest osiągany przy użyciu 
innych środków wyrazu w cyklach fotograficznych 
i krótkich formach filmowych kręconych na taśmie 

8 Janusz K. Głowacki, op. cit. s. 16

9 Sebastian Dudzik, op. cit., s. 34. 

10 Ibidem, s. 108.

11 Ibidem, s. 36. 
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8 i 16 milimetrów. Prace te, w większości zrealizowa-
ne przez Starczewskiego w latach 60. i 70., były pre-
zentowane okazjonalne, głównie w gronie przyjaciół, 
a w niektórych przypadkach – wcale. Mówią dużo 
o osobie artysty, jego podejściu do sztuki i życia. 

Na jednej z najwcześniejszych inscenizowanych 
fotografii Starczewskiego widoczny jest jego Układ 
pasowy rytmiczny z 1960 roku. Zdjęcie wykonano 
w domowej pracowni artysty. Inspirowana Układem 
na dwie ręce (1957–1959) praca wisi na ścianie po le-
wej stronie kadru, po prawej widzimy Starczewskie-
go w stoickiej pozie, niepatrzącego ani na rzeźbę, ani 
w obiektyw. Ukazany jest częściowo na tle otwartych 
drzwi, dzięki czemu oglądający zdjęcie może zajrzeć 
w głąb mieszkania, które było jednocześnie pracow-
nią twórcy. Choć niewiele można tam dostrzec, drzwi 
stanowią w sensie dosłownym i przenośnym przejście 
między życiem a pracą artysty. Jak przystało na twór-
cę prawdziwie awangardowego, Starczewski – który 
po drugiej wojnie światowej studiował teorię unizmu 
u samego Władysława Strzemińskiego w Państwo-
wej Wyższej Szkole Sztuk Pięknych w Łodzi – dążył 
do „reintegracji sztuki z praktyką życiową” zgodnie 
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Antoni Starczewski w mieszkaniu-pracowni, 
w tle Układ pasowy rytmiczny z 1960, 
fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Antoni Starczewski w mieszkaniu-pracowni, 
koniec lat 60., fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Antoni Starczewski w egzotycznym nakryciu głowy, 
lata 70., fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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z postulatem niemieckiego teoretyka marksistowskie-
go Petera Bürgera z 1974 roku12. 

Starczewski wykorzystał później wielokrotnie mo-
tyw fotografowania się na tle swoich prac w bezna-
miętnej pozie. Na wszystkich zdjęciach siedzi na tym 
samym krześle w stylu Ludwika XV na tle swojego dzie-
ła. Za każdym razem kreuje swój wizerunek przy uży-
ciu różnych rekwizytów. Artyście udało się poszerzyć 
własną formę ekspresji przy pomocy fotografii i fil-
mu. Jego obszerne archiwum pozwala przypuszczać, 
że fotografia była dla niego bardzo istotna i stale wy-
korzystywał ją, by kreować siebie, nawet w sytuacjach 
nienoszących znamion procesu artystycznego. Przy-
kładem może być zdjęcie wykonane podczas podróży 
do Azji w latach 70., na którym widzimy zwyczajnie 
ubranego artystę, ale w egzotycznym, bogato zdo-
bionym nakryciu głowy. Na szyi ma zawieszony apa-
rat fotograficzny. Jego wzrok skierowany jest w bok, 
na twarzy widnieje wystudiowany wyraz zdziwienia. 
To niebędące dziełem sztuki zdjęcie jest naznaczone 

12 Peter Bürger, Theory of the Avant-Garde, przeł. Michael Shaw, 
University of Minnesota Press, Minneapolis 2007, s. 22. 
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Bez tytułu, lata 50./60., fotomontaż, fotografia 
czarno-biała, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86
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Bez tytułu, lata 50./60., fotomontaż, fotografia czarno- 
-biała, kol. prywatna, dzięki uprzejmości Galerii 86
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Bez tytułu, lata 50./60., fotomontaż, fotografia 
czarno-biała, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86
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teatralnością, którą Starczewski wprowadził do swo-
ich inscenizowanych cyklów fotografii w latach 60. i 70. 

Na kilku portretach wykonanych za pomocą mon-
tażu negatywowego Starczewski wskazuje inny kie-
runek poszukiwań gestu fotograficznego. Technika ta 
była charakterystyczna dla historycznej awangardy – 
stosowali ją na początku XX wieku np. László Moho-
ly-Nagy i Aleksandr Rodczenko. Obrazy te wywierają 
silne wrażenie nie tylko za sprawą teatralności uzy-
skanej przez kontrastowe oświetlenie, ale także dzięki 
odniesieniu do ruchu. Na każdej fotografii Starczew-
ski pojawia się kilkakrotnie w różnych pozycjach. To 
zwielokrotnienie, z pewnością będące tu głównym 
motywem, wzmacnia gest artysty, przerysowując jego 
ruch. Podobny zabieg multiplikacji został zastosowa-
ny także w miniaturze filmowej wykonanej podczas 
Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w 1965 roku, 
w której artysta raz za razem wychyla się zza rzeźby. 
Ta prosta scena w dobitny sposób oddaje performa-
tywną osobowość artysty. 

W cyklach fotograficznych dokumentujących im-
prowizowane performanse Starczewski posuwa się 
o krok dalej. Na zdjęciach ze szpitala artysta poka-
zany jest jako pacjent otoczony przez grupę młodych 
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Bez tytułu, lata 70./80., działanie performatywne 
podczas pobytu w szpitalu,  
fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Bez tytułu, lata 70./80., działanie performatywne 
podczas pobytu w szpitalu,  
fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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Elbląg, 1965, film 16 mm przeniesiony na nośnik 
cyfrowy w 2019, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86
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pielęgniarek. Teatralność tych przedstawień jest do-
prowadzona do maksimum. Choć wykonane nie ręką 
artysty, ale obiektywem aparatu, przywołują „istot-
ny element procesu” charakterystyczny dla praktyki 
Starczewskiego13. 

Użycie gestu osiąga apogeum w krótkich filmach 
Starczewskiego. Najlepszym tego przykładem jest nie-
my film pokazujący gestykulujące dłonie, w którym 
gest wysunięty jest bezsprzecznie na pierwszy plan. 
Na początku oglądamy zbliżenie postaci starszej kobie-
ty, która zaciska ręce, nerwowo chwyta oparcie krze-
sła i wskazuje pracę Starczewskiego widoczną w tle. 
W drugiej części filmu kobieta demonstruje ruchy rąk 
przypominające język migowy, chwilami na tle cera-
micznej pracy Starczewskiego. W ostatnich scenach 
jej ręce zostają zastąpione rękami artysty, które kon-
tynuują wykonywanie gestów do kamery. Zmiana pod-
miotu jest zauważalna tylko dzięki różnicy w stroju, 
jako że Starczewski ma na sobie czarną koszulę z dłu-
gimi rękawami, którą widać w kadrze. 

Dla widzów obeznanych z dziełem artysty uży-
cie fotografii i filmu nie powinno być zaskoczeniem. 

13 Sebastian Dudzik, op. cit., s. 35.
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Antoni Starczewski, Mariusz Kowalski, Bez tytułu, 
lata 60./70., film 16 mm przeniesiony na nośnik 
cyfrowy w 2019, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86
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Antoni Starczewski, Mariusz Kowalski, Bez tytułu, 
lata 60./70., film 16 mm przeniesiony na nośnik 
cyfrowy w 2019, kol. prywatna, dzięki uprzejmości 
Galerii 86
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Opowiadający się za multidyscyplinarnością w prak-
tyce artystycznej Starczewski nigdy nie ograniczał 
się do jednego medium. W ten sposób otworzył się 
nie tylko na nieograniczone możliwości twórcze, 
lecz także na możliwość popełnienia błędu. Jak pi-
sze Dudzik, „[…] Starczewski dopuszczał zaistnienie 
pewnych odstępstw i drobnych nieścisłości wynika-
jących z niedoskonałego i nie w pełni zmechanizo-
wanego operowania narzędziem”14. Rezultatem owej 
akceptacji nieścisłości, a nawet fascynacji nimi było 
„odrywanie i notowanie niuansów, wszelkich najdrob-
niejszych nawet różnic pozwalających odczuwać cha-
rakterystyczny dla liniowego zapisu upływ czasu”15. 
W 1973 roku artysta porównywał dostępność wyko-
rzystywanych przez niego mediów i szybkość reali-
zacji przy ich użyciu: „Rzeźba […] jest zabawą bardzo 
kosztowną, [wymagającą] zależności od wielu osób. 
[…] Tkanina, a więcej jeszcze grafika, dają mi możli-
wość szybszej wypowiedzi”16. Taśma filmowa i błona 
fotograficzna były kolejnym przekaźnikiem ekspresji 

14 Ibidem, s. 84.

15 Ibidem, s. 85.

16 Ibidem, s. 82.
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twórczej Starczewskiego. Nawet na celuloidzie arty-
sta potrafił uzyskać wartości dotykowe w „[ekspery-
mentowaniu] z multiplikacją i nakładaniem na siebie 
wizualnych narracji”17. 

17 Ibidem, s. 88.



Antoni Starczewski w masce na wystawie 
w Muzeum Architektury we Wrocławiu,  
1973–1974, fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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DZIENNIKI 1939–1983 
(FRAGMENTY)

ANTONI 
STARCZEWSKI

wybór: Marta Kowalewska, Grzegorz Musiał

Po śmierci Antoniego Starczewskiego w 2000 roku 
w jego domu-pracowni zostały znalezione zeszyty 
i notatniki z prywatnymi zapiskami. Nie był to regu-
larnie prowadzony dziennik, raczej opatrzone data-
mi spisywane refleksje. Już od czasów licealnych do 
1983 roku Starczewski relacjonował ważne wydarze-
nia, notował rozważania, spisywał komentarze na 
temat lektur, wystaw (w tym własnych), filmów, spek-
takli teatralnych, prowadził notatki z licznych podró-
ży, jak również z działalności pedagogicznej w PWSSP 
w Łodzi. Uporządkowania, odczytania i przepisania 
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zapisków podjęła się pracująca ówcześnie w Muzeum 
Sztuki w Łodzi kuratorka Marta Ertman. W archiwum 
Galerii 86 przechowywany jest maszynopis dzienni-
ków liczący ponad tysiąc stron,  podzielony na cztery 
tomy. Tom I obejmuje okres od 23 marca 1939 roku do 13 
czerwca 1962, tom II – od 14 czerwca 1962 do 3 listopada 
1966, tom III – od 6 listopada 1966 do 31 października 
1969, tom IV – od 1 listopada 1969 do 22 czerwca 1983.

W 2002 roku Janina Ładnowska, przygotowując 
retrospektywną wystawę Antoniego Starczewskiego 
w Muzeum Sztuki w Łodzi, w katalogu towarzyszącym 
ekspozycji zamieściła niewielki wybór notatek. Były 
to głównie uwagi na temat działalności artystycznej 
i licznych podróży artysty. Zestaw ten przybliżał czy-
telnikowi barwną postać twórcy i przywoływał waż-
ne wydarzenia z jego życia.

Redaktorzy tej książki również zdecydowali się 
opublikować fragmenty dzienników Antoniego Star-
czewskiego. Wyboru dokonali, mając na uwadze 
przybliżenie wydarzeń, które stanowiły inspirację 
dla twórcy, wpłynęły na rozwój jego sztuki i świado-
mości artystycznej. Jednym z głównych wątków są 
tu doświadczenia zdobywane w trakcie zagranicz-
nych podróży, spotkań z artystami i ludźmi sztuki. 
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Interesujące są fragmenty ukazujące determinację 
Starczewskiego w dążeniu do urzeczywistnienia pew-
nych idei, z których zresztą nie wszystkie doczeka-
ły się realizacji, jak przenoszenie kształtu na dźwięk 
z użyciem „fotokomórki”. Wiele spośród wybranych 
zapisków dotyczy trudności, na jakie napotykał arty-
sta w trakcie realizacji swoich prac – przykładem jest 
często wspominany proces wypalania ceramicznych 
form we włocławskiej fabryce fajansu. Inne wątki wią-
żą się z powstaniem monumentalnej rzeźby w ramach 
I Biennale Form Przestrzennych w Elblągu w 1965 
roku czy kwestią doboru surowców do kompozycji 
tkackich. Notatki na te tematy, pozornie skupione na 
zagadnieniach technicznych, są świadectwem kształ-
towania się idei i języka form, które tak dobrze współ-
grały w twórczości artysty. Przede wszystkim jednak 
pokazują spójność jego poszukiwań i to, jak płynnie 
przebiegał proces transpozycji języka plastycznego 
we wszystkich eksplorowanych przezeń dyscyplinach.

Podczas przepisywania rękopisów po śmierci An-
toniego Starczewskiego dzienniki nie były poddawa-
ne redakcji, zamieszczono komentarze w miejscach 
trudnych do odczytania lub całkowicie nieczytelnych. 
W obecnym wyborze tekst również pozostawiono 
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1961

23 listopada, czwartek 
[Paryż]
[…] Próbki do studiów. Wykresy dźwięków przestrzeni, 
materiały potrzebne między innymi do doświadczeń 
nad zamianą kształtu na dźwięk za pomocą fotoko-
mórki. Urzędnik po części z ciekawości, a więcej z po-
dejrzliwości wypytuje, jak można zamienić kształt na 
dźwięk. Mój swobodny wykład (brakuje mi trochę słów 
technicznych). […]

w brzmieniu oryginalnym, natomiast poprawiono 
i uzupełniono interpunkcję oraz pisownię nazw wła-
snych, rozwinięto skróty, zastosowano kursywę dla 
tytułów, ujednolicono zapisy dat dziennych, godzin i li-
czebników. Informacje od redakcji, najczęściej dotyczą-
ce osób, miejsc i wydarzeń, zamieszczono w nawiasach 
kwadratowych. Jednak ze względu na prywatny charak-
ter notatek, a co za tym idzie, skrótowe bądź enigma-
tyczne zapisy, nie udało się zidentyfikować wszystkich 
osób czy wystaw, o których wspomina artysta.
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29 listopada, środa
[…] Odwiedzam przed zamknięciem Galerie La Demeu-
re – z polecenia [René] Étiemble’a i Gherbranda. Nie 
bardzo mi odpowiada lokal – tkactwo współczesne, 
po kątach ceramika. Wolałbym odejść od rzeczy ma-
jących łączność z użytkowością. […]

2 grudnia, sobota 
[Paryż – artysta przygotował prezentację prac w swo-
im pokoju hotelowym]

[…] Wciąż rozwieszanie pracy. Hotel wszystko zabi-
ja. W dodatku bidet na froncie. Wystawa na bidecie? 
Pani A. bardzo życzliwa po obejrzeniu prac, mówi, że 
mogę zrobić u stolarza ściankę na jej rachunek, sam 
tylko musiałbym ją przymocować do ściany. Ścianka 
zasłoniłaby umywalkę i bidet – mógłbym ją pomalo-
wać na czarno i wieszać na niej prace. Życzliwość ho-
telarki jest bardzo nagła, prowadzi mnie również do 
piwnicy, żeby wybrać graty – ścianki i listwy, które 
mogą mi się przydać. Daje mi ładne czerwone zasło-
ny (wreszcie gładkie) na okna – z zasłon robię jednak 
ściankę działową – pręt przymocowuję drutami do rur 
i haków sufitowych. Firanki usuwam całkiem – oka-
zuje się, że zielone listwy okienne i zielona „przysłona 
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balkonowa” widoczna przy silnym oświetleniu są do-
skonałym teatralnym tłem do mojej pracy – układ pa-
sów rytmicznych. Do tej, która ma odcienie zieleni. Na 
przedłużeniu lustra, na pół za kotarą – złota głowa, 
nad tapczanem na czarnym tle – układ kierunków, na 
starej szafie – pasy czarne, reprodukcje z matowego 
papieru, na drzwiach – plakat, ogród osobliwości na 
szafie, do pokazywania na sztaludze. Marmurek nad 
tapczanem zlikwidowany przez obicie czarnym pa-
pierem. Sztaluga v. a. [Yves Lalvy] genialna. Góra koń-
czy się ramą – jakby blejtram – jej stary kolor stapia 
się z kolorem mebli. 

Prace można oglądać. […]

3 grudnia, niedziela 
[Paryż]
[…] Dzisiaj w Salon des Surindépendants i Salon de 
l’École Française (Musée d’Art Moderne). Nędza. Kil-
ka możliwych prac ginie w śmieciach. Konający ta-
szyzm. Jedna abstrakcja geometryczna – dobra, bo 
jedna (kilka prac jednego malarza). Najlepsze chyba 
to malarstwo czyste jarmarczne. Obraz: Ewa i Adam 
na pniu drzewa czy gałęzi, Ewa (duże białka) sięga po 
jedyne jabłko (jabłoń ma liście bzu), Adam siedzący 
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okrakiem głaszcze ją jedną ręką po tyłku. U ich stóp 
żółte czerwone gruszki i jabłka. 

Zostałem dobity przez wystawę sztuki rumuńskiej 
XIX i XX wieku (tamże), kilka minut w muzeum na 
oglądaniu kolekcji wspaniałego malarstwa. Szary Pi-
casso. W muzeum małe zmiany. Léger wystawiony na 
kolorowych ścianach. Jestem zmęczony. Wydaje mi się, 
że Léger jest najdoskonalszym malarzem socrealizmu 
(!), najlepszą stroną malarstwa tematycznego lekkie-
go. Muskuły ludzi pracy. Le Corbusier mnie cieszy – bo 
widzę go tu po raz pierwszy. Czy dlatego wydaje mi się 
tak świeży? Dynamiczny i architektoniczny. Obrazy na 
kolorowych ścianach. Lubię czerwień. Jestem na tyle 
zmęczony poprzednimi wystawami, że najlepiej reagu-
ję na duże kolorowe powierzchnie ścian. […]

5 grudnia, wtorek 
[Paryż]
[…] W galerii jest [Zoltán] Kemény. Przedstawiam się, 
gratuluję mu (starszy pan). Jest bardzo miły. Rozmowa 
o sztuce wschód – zachód. […] Mówię o [Władysławie] 
Strzemińskim i moim z nim pokrewieństwie arty-
stycznym. W niektórych pracach malarzy wystawia-
jących w Paryżu (wydaje mi się) jest wpływ malarstwa 
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i założeń unistycznych Strzemińskiego (u Keményego – 
czy nie ma coś z tego? Może nie bezpośrednio? Duch 
czasu? To pokrewieństwo – nie, nie jest to najważniej-
sze w jego pracach). Wydaje mi się, że na Keményego, 
jak i na mnie wpłynęło rozwijające się malarstwo ru-
chome i geometryczne (Denise René) – czy nie widzie-
liśmy tego w tym samym czasie? Kemény widzi u mnie 
wpływ l’art populaire chyba niesłusznie – reprodukcje 
fałszują. […]

11 grudnia, poniedziałek 
[Paryż]
O 16.30 u Jeana Cassona z polecenia Friedmana 
i Etiemble’a. Miły, grubawy starszy pan, mieszka pra-
wie na dachu muzeum. Ostatnie piętro. Z okien wi-
dok na szyby dachowe budynku, zamknięte ścianami 
ostatniego piętra. Kwadrat widoku. Prosi, żeby poka-
zać zdjęcia. Rozmowa o Strzemińskim, mojej ewen-
tualnej wystawie, założeniach muzycznych, mówię 
o fotokomórce – co do niego trafia: kształt harmonij-
ny (układ kształtów harmonijnych) zamieniony na 
dźwięk brzmi harmonijnie. 

Pytam, co mi radzi. […]
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14 grudnia, czwartek 
[Paryż]
[…] Podczas koncertu w galerii Duncana [Galerie Ray-
mond Duncan] myślałem o zamianie kompozycji na 
dźwięk. O ile by się nie udało za pomocą fotokomórki, 
to przecież można by to było zagrać (fortepian, skrzyp-
ce lub to plus to). Pierw przepisać na liczby? Natural-
nie to już mija. Jutro na śniadanie u Friedmana – wziąć 
polecenie do profesora, który prowadzi wykłady z mu-
zyki na Sorbonie – może być mi potrzebne. […]

15 grudnia, piątek 
[Paryż]
[…] Po 21 na wernisażu u Iris Clert i Denise René. Z Al-
lanem [Kosko].

Iris Clert: Espaces de silence [Paula] van Hoeydoncka. 
Malarstwo chyba nieciekawe, ale zadziwiające dwa in-
strumenty, myślałem, że to rzeźby. Konstrukcja z meta-
lu, z poduszek, rurek szklanych i drutów, rurki (różnej 
wielkości) przy potarciu palcami maczanymi w wodzie 
wydają dźwięk! Bardzo dobry i ciekawy. Trochę orga-
ny? Dziwna rzecz, aparat ten, instrument, pozwala, by 
muzyka odbywała się przy kontakcie między aparatem 
a człowiekiem. To trzeba pokazać ruchami. Na dwóch 
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instrumentach grał artysta z żoną. Przypuszczam, że 
na muzyce się nie znali (cały plus), pomimo to nie było 
w niej zgrzytów i miejsc fałszywych (słuchałem krót-
ko). Rurki szklane różnych długości (2–3?). Artysta, 
pocierając ręką, wywołuje skrzypienie bardzo cieka-
we. To wszystko – to skrzypienie i dźwięki – są jakby 
wynikiem swobodnych ruchów ręki. (Czy nie za bar-
dzo tłumaczę na siebie?). […]

16 grudnia, sobota 
[Paryż]
[…] Pytam [Iris Clert] o dziwne instrumenty. Okazuje 
się, że nie są one wymysłem malarza, ale Iris sprowa-
dziła je specjalnie dla uświetnienia otwarcia. Kon-
struktor i muzyk nazywa się Jacques Lasry. Allan 
[Kosko] mówi, że mógłbym z nim pomówić (wziąć by 
trzeba adres od Iris Clert). […]

19 grudnia, wtorek 
[Paryż]
[…] U Denise René – dzisiaj ubrana na czerwono, 
w czarnych okularach na pensjonarkę. Prace układam 
na podłodze, bardzo to niekorzystne, w sali, gdzie wi-
szą Kandinsky, Arp itp. Denise: c’est de la nature. 
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To nie [ten] typ galerii. Ze Strzemińskim nie widzi 
pokrewieństwa (pasy rytmiczne), ślepa? Nigdy bym do 
tego nie doszedł bez niego. Chciałaby naśladownictwa? 
Różnice wątków rytmicznych (ja). Radzi galerie… je-
stem zdziwiony. Niektóre poszukiwania galerii to wręcz 
naśladownictwa unizmu Strzemińskiego bądź prace 
o kierunku zagadnień podobnym do moich realizacji, 
bardzo podobnym, z tym że moje realizacje są bardzo 
techniczne i trwałe. Klocki drewniane, sześciany o ryt-
mie nachyleń – to nie mariaże? Bryły z kwadracików 
z plastyku zawieszonych w przestrzeni to powietrze? 
Nic nie mówię, naturalnie ma prawo wyboru. […] 

1962

2 stycznia, wtorek 
[Paryż]
[Jean Claude de] Feugas przychodzi z muzykiem – tech-
nikiem (z technikiem muzykiem) [André] Almuró. Roz-
mowa. Almuró znajduje, że tłumaczenie za pomocą 
fotokomórki jest inhumain. Mój punkt widzenia: trudno 
powiedzieć dzisiaj, co jest humain, a co inhumain, moż-
liwości ludzkie nieograniczone. Może w tym wypadku 
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nie chodzi o jakieś czysto mechaniczne szablonowe 
tłumaczenie kształtu na dźwięk, ale nowe zakompo-
nowanie na podstawie danego układu, o transpozycję 
muzyczną. Almuró pokazuje wykres dźwięków: (głos, 
gitara, fortepian) uzyskane za pomocą maszyn. Są to 
nieduże kartki jak z zeszytu, tylko węższe. Niektóre 
z nich znajduję dobrymi kompozycjami plastycznymi 
(protesty Almuró). Poszukiwania współczesnych pla-
styków są zbliżone, podobieństwo jednego z układów 
głosowych do kompozycji Mondriana. Twierdzę, że 
wielu współczesnych malarzy w poszukiwaniach pla-
stycznych nie osiąga tak dobrych kompozycji. Almuró 
zgaduje, że chciałbym transpozycje – możliwie klasyka, 
co byłoby ograniczeniem jego wolności kompozycyjnej. 
Ja: dla mnie wykonanie mojej kompozycji i transpozy-
cji możliwie bliskiej mogłoby być manifestacją mojej 
wolności. Zgadzam się naturalnie, że sprawa transpo-
zycji to zagadnienie czysto subiektywne, każdy zrobił-
by to inaczej i ja sam mógłbym różnie interpretować to 
samo, nawet moje [prace]. Almuró mógłby wykonywać 
transpozycje na muzykę konkretną trzech prac. Prace 
go bardzo interesują. W piątek mamy posłuchać jego 
muzyki, zna de Seina (Feugas ma też być), o ile by mi 
to odpowiadało – mówi – to, co on robi.
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Feugas nie rezygnuje ze znalezienia kogoś do reali-
zacji technicznej za pomocą fotokomórki. […]

5 stycznia, piątek 
[Paryż]
[…] Około 15 Almuró, także Feugas. Feugas ma ze sobą 
małą rzeźbkę [Vassilakisa] Takisa z magnesami. Kiedy 
wchodzę, słuchają nagranej na taśmie mechanicznej 
muzyki (rytm mechaniczny) z jakiejś ruchomej rzeź-
by Takisa. 

Croquis Almuró, potem fragment innego utworu. 
Nie znam osiągnięć obecnej muzyki konkretnej, nie 
mogę więc powiedzieć, na ile to jest własne i oryginal-
ne. Moje skojarzenia z muzyką klasyczną, wolałbym 
więcej organizacji, kontrastów i spięć. Przy kilku frag-
mentach odczuwam radość fizyczną, to dobrze. 

Almuró pokazuje serie rysunków do jego muzyki, 
głównie koła przeplatane z taszyzmem. Mówię, że to 
według mnie nie bardzo odpowiada bogactwu muzy-
ki, że wolę muzykę. Dla niego to jest dobrym odbiciem 
jego utworów. Część wyświetla epidiaskopem – swoje. 
Czy tamte też nie są jego? Moja uwaga nieco go zmro-
ziła, może nawet ruszyła. Ma mnie chyba za nie bardzo 
mądrego, jego uliczka jest niewątpliwie szersza, niż to 
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widzi (uliczka muzyczna). Ukrytymi ruchami (w sobie) 
broni prawdziwej muzyki, wie, „że się mylę”. „Moja fi-
lozofia” nie mówi tego dość wyraźnie. Nieduży, bardzo 
wysokie czoło, do szyi włosy, skłonność do tuszy (?).

Mam mu zostawić do poniedziałku trzy zdjęcia 
(muzyka ze zdjęć!) – do tych trzech zdjęć ma nagrać 
trzy transpozycje. Feugas, nim odchodzimy, mówi, że 
nie zrezygnujemy jednocześnie z poszukiwań muzycz-
nych bliższych moim założeniem. 

Zaraz też u Feugasa w domu (bardzo żałosny, cho-
lera, podobny do mojego, także mało gratów) mówimy 
z następnym, nazwiska zapomniałem, od muzyki me-
chanicznej i matematycznej – coś takiego, ten widzi 
takie rozwiązanie (ciągle chodzi o kompozycję 58): po-
robić przekroje zakresowe, podzielić wysokość dźwię-
ku na 12 części (czas w poziomie na odcinki 12 + 12 + 
12 + 12) i oznaczyć to cyframi. On by zorganizował za-
mianę cyfr na nuty, z których można by grać normal-
nie. Nie bardzo mnie to bawi.

W domu po powrocie robię prowizoryczny szkic 
i dochodzę do wniosku, że najwygodniej byłoby to 
przerysować na 12 skrzypiec. 12 skrzypiec. Jest w tym 
coś bardzo śmiesznego.
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12 stycznia, piątek 
[Paryż]
[…] Almuró spotykam przypadkowo na ulicy. Staram 
się być jak najbardziej uprzejmy, ma jedno oko tro-
chę błądzące, pytam, co z muzyką, czy by nie chciał 
jednak wpaść do mnie. Chciałbym mu lekko wyjaśnić 
zasadę kompozycji jednej z prac, co by mogło mu się 
ewentualnie przydać do transpozycji. Układ kierunków 
ma ukryty schemat kompozycyjny. On woli pokazać 
mi w przyszłym tygodniu, co zrobił, i wtedy porozma-
wiać, nie chce się sugerować. Przy okazji wspominam, 
że mam pewne znajomości w radiu łódzkim i może by 
się udało spopularyzować tą drogą jego muzykę – to 
go interesuje. […]

19 stycznia, piątek 
[Paryż]
[…] Dyrektor An… pisze kartkę do dyrektora szkoły 
tkackiej w Aubusson o ułatwienie mi poznania Au-
busson: pan [Michel] Tourlière, który jest plastykiem, 
ma obecnie w Galerie La Demeure wystawę gobeli-
nów. […]
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20 stycznia, sobota
[Paryż]
[…] W La Demeure, żeby zobaczyć się z Tourlière’em, dy-
rektorem szkoły tkackiej w Aubusson – jest w Aubus-
son. W galerii teraz jego wystawa, kilka dobrych prac: 
trochę sztywne, znakomite operowanie materiałem 
i fakturą. Dobre wydawnictwa o tkaniu. Może kiedyś 
coś mojego z tkactwa – obliczam ilość prac zawieszo-
nych i wymierzam wzrokiem galerię. […]

28 stycznia, niedziela 
[Chartres]
Chartres, od 12 do wieczora. Katedra, św. Piotr i mu-
zeum. 
Witraże! Żywy mur – zmiany w czasie! Dzieło sztu-
ki – największe, jakie dotąd tu odczułem. Zwiedzają-
cy kontemplują je długo. Katedra muzeum. Dla mnie 
wiele wspólnego z gobelinami francuskimi o założe-
niach monumentalnych. Wszedłem pod koniec mszy – 
wspaniale działa lekkie wzniesienie podłogi od wejścia 
do miejsca pierwszych tylnych siedzeń. Wprowadza 
w atmosferę i nabożeństwo. Organy na kształt nieto-
perza przylepione do ściany nawy środkowej po prawej 
stronie. Wieczorem, w ciągu dnia powracałem, dziwne 
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piski nietoperzy, zapewne nietoperzy, jakieś ultradź-
więki. Katedra w ciemności zaledwie podświetlona, 
eksponowany ołtarz środkowy, ten, przy którym się 
odprawia nabożeństwa.

Nie można tego opisać: witraże.

14 lutego, środa 
[Paryż]
Z [Jackiem] Sienickim od 10 rozwieszamy prace 
[w Galerie Prismes]. Dajemy sporo czarnego tła (Llo-
bé [właściciel galerii] i Feugas nie chcieli). W tym 
pomieszczeniu trudno rozmieścić tyle prac, cztery zo-
stają niezawieszone (gorsze).

W południe idziemy razem na obiad. Llobé nadal jest 
dość miły. Wreszcie jako tako rozmieszczone – 17.30 – 
Sienicki odchodzi. Zostaję sam, żeby jeszcze umoco-
wać ceramiki, bo niektóre wiszą nisko i bardzo łatwo 
stłuc. To zabiera mi czas do 18.50! O 19 otwarcie. Jestem 
strasznie brudny i mam czarne ręce. Muszę się iść umyć 
i przebrać przyzwoicie. Ale przychodzi dr [André] Pecker 
z panią od pisma i jacyś krytycy z „Le Figaro”. Feugasa 
nie ma, muszę się z Llobem jeszcze zostać. Przychodzę 
znowu o 20. Wtedy kiedy fala ludzi odpływa. W książ-
ce uwaga „czekaliśmy całą godzinę!” – Pillement. „I my 
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też” – podpis [Aleksandra] Henisza i Jabłońskiego (nie 
znam). Pierwszą osobą [jest] pani [Izabella] Furrer. Sie-
dzi w korytarzyku na stołeczku odświętnie ubrana. 
(Później znajduję w książce uwagę: „Patrząc na pań-
skie dzieła, czuję swoją nicość” – Furrerowa). Zaimpo-
nowały jej strona kupiecka i reklamowa! Mówi, że takiej 
wystawy jeszcze w Paryżu nie było (prosta niewiedza). 
Zaprasza mnie na niedzielę (czuję nieme zaofiarowa-
nie pożyczki) i chce mi opowiedzieć, co było podczas 
mojej nieobecności. 

W salce ludzi sporo, muzyka przerasta mury. W tym 
jeden wysoki pisk. Kiedy jednak coś się w nadajniku 
psuje, czuję jej brak. Potem słucha się jej z przerwa-
mi – fatalny adapter.

Almuró miły i uśmiechnięty. Jesteśmy chyba z sie-
bie zadowoleni. Minąłem się z Choszowskim i V.H. 
[Georges’em van Haardtem] Przychodzą panien-
ki z Ministère des Affaires Étrangères – panie Leger 
i Langsdorf – panna Leger ma skojarzenia z plastrami 
miodowymi i brodawkami. Wystawa je bawi, zapowia-
dają Thabault [?]. Rozmowa z Koreańczykami – w tym 
jeden malarz od Facchettiego [Galerie Paul Facchetti]. 
Oglądają prace długo. Feugas na czarno z atłasowy-
mi klapami marynarki. Przedstawiają mi jakąś starą 
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princesse, która także rzeźbi. Pyta, co myślałem, robiąc 
„to”. Druga princessa, którą odruchowo całuję w rękę – 
mówię potem, że nigdy nie będę princesses w rękę ca-
łować – c’est plutôt princesse – putassière. […] 

Jacek Sienicki, koleżanka z PIS-u [Państwowego In-
stytutu Sztuki], koleżanka ze szkoły, inni rodacy. Miła 
rozmowa z panią Renault – jej doskonałe skojarzenia 
plastyczne i rada, żeby się skontaktować z pismem 
„Planète” (Renault od samochodów). Na chwilę jeszcze 
Thubault [?], ale adapter nie funkcjonuje już. Na zakoń-
czenie Allan [Kosko] – idziemy do kawiarni obok. Piję 
tylko czekoladę. Rozmowa. Uwagi Allana o moim nie-
właściwym spóźnieniu się, jego gniewy, kiedy w spo-
sób realistyczny i krytyczny traktuję ten „wielki świat”. 
Dla niego wielkość, która nawet bazuje na samym ty-
tule, jest czymś. Po 12 w domu zmęczony. […]

22 lutego, czwartek 
[Paryż]
Widzenie z [Olivierem] Messiaenem. Pan w średnim 
wieku, uroczy. Łagodny i uśmiechnięty. Potem żałuję, 
że nie zostałem na jego wykładzie. Zna mnie z kata-
logu – na wystawę się wybierał (mam trochę tremę). 
Mówię o moim zamiarze przetłumaczenia kształtu na 
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dźwięk za pomocą fotokomórki. Poleca mi [Pierre’a] 
Schaeffera de sa part – to coś. (On sam nie dysponu-
je takimi środkami). Schaeffer prowadzi cały ośrodek 
doświadczalny muzyki konkretnej. Messiaen obiecu-
je przyjść na wystawę. Ma mnie uprzedzić telefonicz-
nie. […]

23 lutego, piątek 
[Paryż]
[…] Jestem zmęczony – piszę w łóżku. Myślę, czy nie 
pozostać przy tym charakterze pisma – jest zabawne – 
między odbiorem graficznym a odbiorem treści jest 
nieco dłuższa odległość. [Fragment ten istotnie napi-
sany jest innym charakterem pisma – ME]. […] 

1 marca, czwartek 
[Paryż]
U Arpa. Wspaniała wizyta. Trochę byłem zażenowany, 
ale on całkiem miły. Polską się interesuje, Strzemiń-
skim i [Henrykiem] Stażewskim. (Później prosi, żeby 
ułatwić mu nabycie Stażewskiego, w Szwajcarii ma 
bardzo ciekawego Strzemińskiego). Pokazuje mi trzy 
pracownie (dwie gipsowe, jedna metalowa i jedna pra-
cownia codziennego użytku, którą mnie w zaufaniu 
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[pokazał]). I cieszę się. Arp to nie jedna […] bryła opły-
wowa (Arp pracuje na ogół na w gipsie bezpośrednio 
narzędziami, chlapie i skrobie – stąd kształt. Rzeczy 
modelowane w glinie zupełnie inne, rzeźby – i rysun-
ki – o dwóch ścianach równoległych mają inny charak-
ter – wpływ materiału), ale także rysunek realistyczny, 
taszyzujący, obraz malowany z ramą. Marszandom 
daje rzeczy płynne – to jego styl handlowy – sam się 
bawi sztuką, która mu przyjemność sprawia. Z mar-
szandów żeśmy się podśmiewali. […]

Po bytności u Arpa czuję się młodziej o kilka lat. 
Znajduję z nim jakąś równoległość artystyczną: zain-
teresowanie dla różnych dziedzin sztuki, zmienność 
(ewolucyjną lub nie) formy. Lekceważenie przepisu 
o jednej, niezmiennej formie dla malarza, o formie 
„opracowanej” ([…] łatwej, handlowej, na przykład kre-
ska pod kątem 35°). […] 

5 marca, poniedziałek 
[Paryż]
[…] Spotkanie na mojej wystawie z Henrym Galy-Car-
les’em. Bardzo do mnie życzliwie i dobrze usposobio-
ny. Doskonale rozumie łączność muzyka-ruch-kształt. 
Przedstawiam mu całość. Różne organizacje ruchu, 
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stąd duża rozpiętość pracy. Rysunek ruchu (kształtu) 
na taśmie dźwiękowej – dźwięk. Bierze jedno zdjęcie. 
Spotkamy się w Pavillon [de] Marsan. […]

7 marca, środa 
[Paryż]
[…] W studio muzyki konkretnej jestem o 11. Niestety, 
dość długo muszę czekać (potem mam jeszcze iść do 
Luwru na L’Objet). Skierowano mnie do [Philippe’a] Car-
sona (muzyk). Mówię, o co mi chodzi. Tłumaczenie fo-
tograficzne na dźwięk za pomocą ścieżki dźwiękowe 
i fotokomórki lub rysunkowe. Pytam, czy znają Almuró. 
Mówię że Almuró dorobił mi do tej pracy muzykę, ale 
mnie osobiście chodziłoby o co innego, mianowicie o ści-
słe przełożenie kształtu na dźwięk – sprawdzenie mu-
zyki w kształcie (zbieżności muzyki i kształtu, ruchu). 
Almuró, nadmieniam, uznał tę myśl za głupią (stupide). 
Dowiaduję się przytem, że Almuró pracował tu w studio… 

9 marzec, piątek 
[Paryż]
[…] U Césara na rue dr. Blanche. Bardzo ekskluzywna 
uliczka. Jednocześnie ze mną przychodzi jakiś Szwaj-
car od krótkometrażówek. 
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Mieszkanie muzeum. To swobodne muzeum zbie-
racza. César się bawi zbieraniem przedmiotów, mebli 
i prac, które mu przyjemność sprawiają. […] Ubra-
ny w jakiś strasznie wschodni szlafrok (spał) schodzi 
po schodach z drugiej kondygnacji. Wielki wschod-
ni wąs, mały César (na zdjęciu swojej książeczki jest 
przystojnym mężczyzną i nie byle jakiego wzrostu). 
Ramy mieszkania robią swoje. W jego mieszkaniu nie 
ma ani jednej jego rzeźby (to bardzo miłe […]). César 
schodzi. Jest w tym jakiś teatr, ale i coś bardzo natu-
ralnego. Na bosaka. Częstuje nas lurą herbacianą. […] 
Rozmowa swobodna. César ma czasami zwyczaj kła-
dzenia komuś ręki na ramieniu lub trzymania za ra-
mię. Tak jakby chciał lepiej zrozumieć, od razu na ty, 
ja też. Czuje się tu świetnie, u siebie. To wnętrze, które 
go odsłania. Ten człowiek prosty i otwarty. Jest, twier-
dzi, robotnikiem, który się wzbogacił i korzysta z tego 
(przeciwnie niż bogaty Giacometti, który snobuje się 
biedą i nędzą na Montparnassie). Jest wolny. Robi to, 
na co ma ochotę. Nie jest na pensji galerii, nie może ro-
bić na zamówienie. Mieszkanie kupiła mu galeria. […]

Rozmawiamy o Polsce, systemach. On bardzo ceni 
Polskę i to, co się u nas dzieje. Naszą roztropność po-
lityczną i swobodę, wolność wypowiedzi plastycznej, 
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jedyną w naszym obozie. Wyłudzam katalog z dedy-
kacją. Oglądam kilka dużych [prac?], ostatnich? po-
dobne problemy układów pasowych i rytmów. On to 
podobieństwo widział u mnie, ale i różnice. […]

Po rozmowach osobisto-polityczno-kulturalnych 
u Césara myślałem o życiu. Tu i u nas. Jest coś bardzo 
podobnego, różnica ustrojowa jest tylko legendą. Tu 
i tam jest ten sam ustrój, na równie złych podstawach. 
Przesąd, protekcja, łokieć. Wolność to chyba sprawa 
osobista, realizuje się ją samotnie i indywidualnie.

14 marca, środa 
[Paryż]
Rano [o] 10 u [Jeana] Lurçata. Jest młody! (ur. 1892). 
Żywy i miły. Od razu kieliszki. […]

Mówimy o materiale, o pięknie materiału, Lurçat 
trze – głaszcze gobelin, o wełnie – najlepsze gatunki 
najtańsze i szorstkie, o założeniach ściennych i wiel-
kich możliwościach gobelinu przy rozwiązaniach 
monumentalnych. „Co pan myśli o fakturowych – 
nieklasycznych, o gobelinach z pustkami (dziury) 
i eksperymentalnych?”. Lurçat jest przeciw temu 
wszystkiemu. […] 
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19 marca, poniedziałek 
[Paryż]
[…] W Musée des Arts Decoratifs […] najbardziej pocią-
gają mnie dwie rzeczy – Nicolas Schöffer – zwłaszcza 
ściana muzyczna. […] 

Muzyka Schöffera to jakby muzyka sfer – muzyka 
płynących przemian życia, ciągła, dynamiczna w cią-
głości, nie ma wielkich napięć uczuciowych i spadków, 
kompozycja otwarta. […]

21 czerwca, czwartek 
[Ferrara]
Spóźniam się na pociąg do Ferrary. Ale znajduję Ricie-
go i biorę na wystawę. Jednak nic nie kupuje. Po połu-
dniu w Ferrarze. Dziś Boże Ciało i muzea pozamykane. 
Uderza mnie fasada Pałacu Diamentów [Palazzo dei 
Diamanti]. Miękka powierzchnia, ciepła. To jednak ar-
chitektura. I niespodzianką – katedra. Jej bok i góra, 
kolumny „rysowane”, zmiany w poszczególnych kolum-
nach. Ciekawa zwłaszcza jedna partia. Wydaje się, że są 
zestawienia opracowań wielu rąk: więc element czasu. 
To samo, co widziałem w aplikacji lamajskiej w Paryżu: 
małe obrazki Buddy o jednolitym formacie, wykonane 
przez poszczególnych wiernych i zszyte w całość. 
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Wiele ciekawych domów z cegły, z opracowaniem 
detalu ceramicznego, nawet dobre gzymsy. Ulice w sta-
rym mieście. Miasto w jakiś sposób prawdziwe.

22 czerwca, piątek 
[Ferrara]
[…] Dobrze oglądam, szkicuję schemat kompozycyjny 
fasady Pałacu Diamentów, interesuje mnie powierzch-
nia. Mierzę kostkę diamentową – nie mam linii – kart-
ką. Nieduża wysokość szczytu kostki. Te wiadomości 
mogą mi się przydać przy ewentualnym rozpracowy-
waniu dużych powierzchni ściennych. […]

1 lipca, niedziela 
[Faenza]
Rano w katedrze. Później obserwowałem fasadę ko-
ścioła. Pomiędzy 13 a 14.30 zjawia się na niej boczne 
światło. W tym czasie mur żyje. Obejrzałem dobrze 
z bliska układ cegieł. Różne kąty nachylenia. Układ 
zmienny – pas płaski i pas aktywny. Dolny układ spo-
kojny przechodzi w swobodny, płaszczyzna nabiera 
odchyleń, znowu u góry przechodzi w układ bardziej 
architektoniczny. Nie bez znaczenia kolor cegły (część 
przy szczycie). Z bliska to zupełnie coś innego. […]
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22 lipca, niedziela 
[Florencja]
Muzea otwarte tylko do 13. Prawdziwe biegi. Musée 
des Offices [Le Gallerie degli Uffizi], Musée du Bar-
gello [Museo del Bargello], Galerie delle Arte [Galleria 
di Belle Arti]. Tu najdłużej. Notatki z Michała Anioła, 
małe analizy. Nowoczesność Michała Anioła: świado-
me gromadzenie kontrastów psychologicznych i for-
malnych (skróty psychologiczne i formalne), materiał 
i narzędzie (współdziałanie), działanie zależnością ne-
gatyw-pozytyw. Dawid w galerii i Dawid w plenerze to 
dwie różne rzeźby na skutek otoczenia. Dawid jest po-
myślany w architekturze.

16 listopada, piątek 
[Warszawa]
[…] W ciągu dnia dwa razy na van Goghu [wystawa 
w Muzeum Narodowym w Warszawie]. Więc jednak 
Siewca (1888) jest tym obrazem, do którego powracam. 
Kolory omdlewające, wizja świata w świetle i ruchu. 

Jest w tym moje zaspokojenie wyobraźni o widze-
niu impresjonistycznym. Może jednak najbardziej tu 
interesuje sprawa ruchu (to, na co wpadłem w cerami-
ce, inne wymiary), numeruję i nazywam ruchy:
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1. ruch najszybszy wiatraczkowy (siewca)
2. ruch ziemi (złożony) 

a) ruch obrotowy – zegarowy 
b) ruch samej powierzchni (faktury)

3. ruch promieni słońca
4. ruch złożony łanu zboża (ruch obrotowy poziomy 

i uboczny ruch pionowy)
5. ruch zwolniony (plama prawa górna)
6. ruch plamy płaskiej (dom) z głębi do przodu lub 

odwrotnie 
7. zapis ruchu (wrony) […]

24 listopada, sobota 
[Warszawa]
[…] Wieczorem w teatrze na balecie Marthy Graham. 
Balet, który powstał z dobrego połączenia pierwiast-
ków wschodnich i zachodnich (znam nieco operę 
chińską). Najlepszy z trzech chyba balet o raju i Akro-
baci Pana Boga. Świetne. Dekoracje Isamu Noguchie-
go (ten sam, co w Paryżu lampy – kolumny zwisające 
z sufitu). Świetne zgranie ruchu, dekoracji i światła. 
Wieloznaczeniowość (poezja) interpretacji, coś, cze-
go nie ma zupełnie w naszych baletach i pantomi-
mach. W Akrobatach statyczna rola Marthy Graham. 
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Świetne kontrasty ruchu między muzykami, Martą 
Graham i tancerzami (bezruch, ruch zwolniony, ruch 
szybki). […]

1963

8 lutego, piątek 
[Łódź]
(…) U [Włodzimierza] Parysa oglądam kamerę szes-
nastkę pożyczoną od mojego studenta, mamy nią coś 
robić razem i osobno. To mnie bardzo pociąga – szes-
nastka! Stanisław miał ósemkę. 

10, 11 i 12 maja 
[Włocławek]
We Włocławku. Mieszkam u sióstr (pojedynczy poko-
ik). W zakładzie dalszy ciąg układu na dwie ręce. Pra-
ca nawiązuje do pracy w BU [Bibliotece Uniwersytetu 
Łódzkiego] (tylko że tu kompozycja w dwóch kwadra-
tach – na ewentualną ścianę dla Edka – do domu stu-
dentów). Tam wielowątkowość, tu rytmy tworzą trzy 
główne motywy.
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1. szeroki – na dwie ręce (jeden moment cięcia 
naturalistycznego)

2. motyw pasów płaskich
3. motyw pasów ciętych mechanicznie i układa-

nych skosem.[…]

8 grudnia, niedziela 
[Warszawa] 
[…] Wczoraj w Warszawie na wystawie [Magdaleny] 
Abakanowicz – dobrze, że byłem – uzyskiwanie efek-
tów malarskich już w samym tkaniu – niektóre pro-
jekty w temperze nawet słabe – realizacje dobre – gra 
materiału i wyczucie jego możliwości. Niektóre pro-
blemy techniczno-formalne po linii moich poszuki-
wań szkolnych (studenci).

Dobrze, że widziałem (iść po linii różnic). Norze [Ele-
onorze Szczepańskiej] rysuję na kartce schematy mojej 
nowej kompozycji tkackiej – gobeliny przyścienne lub 
działowe wiszące pośrodku pomieszczeń, komponowa-
ne z pasów niezszytych – różnej długości – z przerwa-
mi lub bez. Gobeliny ptaki (żeby tylko nie wyszły ptaki), 
organy z Chartres. […]
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1964

7 lutego, piątek 
[Włocławek]
W katedrze. Potem do fabryki – 12, siedzę do 23. Do 15 
wykańczam cegiełki i kinkiety. Potem w modelarni 
nad wykończeniem „płonącej bramy”. Przed wyjściem 
z pracy wszystko psuję. Okazuje się, że nie mogę po-
wrócić do mojej koncepcji z ’63 roku. Trzeba było po-
prawić od razu. Teraz mogę wziąć tylko główną myśl 
i zrobić to według moich nowych zasad. To grzebanie 
w glinie i wyszukiwanie rytmu kształtów przez ręcz-
ne formowanie nie pozwala mi się wyrazić. Do Pary-
ża będę musiał powtórzyć formę z dwóch kwadratów, 
w porcelicie. Od nieregularnego jedzenia coś z żo-
łądkiem. Dość mam pracy tu i tu, myślę, czy nie czas 
odejść z Włocławka, pracować w domu i móc założyć 
wreszcie rodzinę. Zdaje się, że jeszcze nie dotrzymam 
tego terminu dostawy prac dla Izby [Rzemieślniczej]. 
Muszę jechać do Łodzi przygotować grunt na ewentu-
alne opóźnienie. 
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7 marca, sobota 
[Włocławek]
[…] We Włocławku dokończony prawie mój pierwszy 
alfabet plastyczny – niestety około 50 elementów – 
powinienem usunąć podobne. Ułożyłem projekt pasa 
6-metrowego, ale rozebrałem. Złożyłem pierwszą płyt-
kę garnirowaną. Myślę, że garnirując gotowe elementy 
do wielkości niewielkich płyt, które będę montować, 
skrócę cykl koncepcyjno-produkcyjny i będę mógł ro-
bić duże formaty nie tak wielkim wysiłkiem. Sporo po-
mysłów. Jednak po pół tygodnia we Włocławku.

24 kwietnia, piątek 
[Włocławek]
Do 1 w nocy w fabryce. Układam z surowych kostek 
kompozycję. Za mało form, trzeba czekać na ponow-
ne odlanie tych elementów, które się powtarzają po-
nad 12 razy. Jutro dokończę – to forma próbna.

1 maja, piątek 
[Włocławek]
1 maja w zakładzie do 3 w nocy. Starałem się być nie-
widoczny, nikt nie pracował. 
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Dorobiłem część lewą. Ten wymiar mogę wysłać – 
90 × 120 cm. Kompozycja straciła charakter raporto-
wy. Akcent skupiający w lewej części górnej. Drażni 
jeszcze jeden moment arytmiczny, ale przecież takich 
jest dużo, na pewno, to wypływa ze sposobu kompono-
wania także. Rytmiczne prace to powinny lepiej wy-
płynąć. Tylko lubię mieć wszystko zapięte na ostatni 
guzik. Być pewnym całkowicie.

25 czerwca, czwartek 
[Łódź]
[…] Wieczorem u Łubieńca [Albina Łubniewicza], oglą-
dam w pracowni ścieżkę dźwiękową fragmentu filmu 
Popiół i diament. Tworzy ona dwie kolumny (drogi) ar-
chitektoniczne, aż dziwne. Zapis dźwięku jest bardzo 
obrazowy, nic się nie powtarza. […]

10 lipca, piątek 
[Włocławek]
[…] Pas III – czwarty dzień – lewa strona po skosach, 
dynamiczna w stosunku do prawej – odpowiedniki 
akcentowe z lewej i prawej, ale jeszcze nie ustalone 
wszystko. Wyważyć ostatnią zgodność między prawą 
i lewą.
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13 lipca, poniedziałek 
[Włocławek]
Sobota wieczorem i cała niedziela pas nr 3, to już 
drugie i trzecie posiedzenie [?], ale wyklarowało się 
całkiem: część prawa – duże kontrasty i jednakowe za-
kończenie z dwóch stron. W środku akcent centralny – 
dwa skrzydła powinny być różne. Zachowanie jakiejś 
centralności układu ze względu na niewielką długość 
(6 m) wydaje mi się słuszne, wnętrze jest małe i spo-
kojne – przez główne wejście widok na środek ukła-
du. Jestem w tym punkcie pracy, że mogę ją przerabiać, 
choć było już tyle zmian. […]

18 lipca, sobota 
[Włocławek]
Więc piąty dzień (układ pasowy III). Siedzę do drugiej 
w nocy, wynoszę pracę wieczorem na dwór, ale jest bar-
dzo złe światło, stawiam w drzwiach piwnicy pokoju 
pierwszego – dużo lepiej widzę. W piwnicy nie widać – 
światło jest zbyt górne. Przy lampie dużo lepiej. Z nie-
cierpliwością zaczynam zmieniać elementy, zanosi się 
na dalsze przeróbki jutro, niespodziewanie się wyjaśnia. 
Układ się czyta – podział całości na 3 części oraz na 
1/3 i 2/3, oraz na pół. Łączenie i przeciwstawianie sobie 
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symetrii i asymetrii. Rozwiązanie wydaje mi się słuszne, 
jest najlepsze z trzech – także najmniej części wyjścio-
wych. Na jednej piątej z prawej może być… te części dwie 
po środku i malejące do tyłu są nawiązaniem do orga-
nów? Jutro odlewy.

30 listopada, poniedziałek 
[Łódź]
Przewód [habilitacyjny]. Jest W. z Gdańska i T. z War-
szawy. W. moje prace się podobają – w pierwszej chwili 
jest zdziwiona, że te same zagadnienia można rozwią-
zywać w ceramice i gobelinie. […]

1965

28 stycznia, czwartek 
[Warszawa]
[…] U [Mariana] Bogusza – pokazać, jak zawiesić pra-
ce [na wystawie w Galerii Krzywe Koło] i proszę, żeby 
uważać na płaskorzeźby ceramiczne (2 pasy, najlep-
szego nie pokazałem). Proponuję, żeby się czegoś na-
pić. U Fukiera rozmawiamy o Elblągu (jesteśmy już na 
ty), gdzie odbywa się biennale rzeźby [Biennale Form 
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Przestrzennych] – więcej zresztą rzeźbiarzy z zagrani-
cy niż z kraju. Możliwości realizacji rzeźby w mieście 
na koszt jednego z zakładów. Darmo hotel, robocizna, 
materiał. Otrzymuje się 150 zł dziennie. Projekty po-
zostają własnością autora. Jestem wytypowany do re-
alizacji w tym roku. Dostanę zaproszenie, prospekt, 
ankietę do wypełnienia. Czas realizacji mógłbym prze-
sunąć na później. 

W CBWA w sprawie 44 salonu sztuki dekoracyjnej, 
na który mnie zaproszono. Po informacje. Chcę wie-
dzieć, w jakim budynku jest ta wystawa i czy nie jest to 
coś słabego, o złej opinii. Pani X, która się tym zajmu-
je: „Polska została po raz pierwszy zaproszona na ten 
salon. Jest zaszczytem uczestniczenie w tej imprezie”. 
Nie jestem przekonany co do poziomu tej wystawy, ale 
chyba udział wezmę. Komisarzem [Józef] Mroszczak.

20 lipca, wtorek 
[Włocławek]
Sobota (po obiedzie), niedziela (dobrze że się trochę 
ochłodziło), poniedziałek – robię koło – fakturowe. 
Dzisiaj jeszcze małe poprawki. Dobre i gwarantowa-
ne samo założenie: geometryczne faktury pod różnym 
kątem. Miał to być zegar z podziałem na lewą stronę 
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i prawą, noc i dzień, całość podzielona na 12 odcinków. 
Podział jednak na lewą statyczną i prawą dynamiczną 
zaginął częściowo. Aktywne całe koło. Robotnikom się 
podoba, rzadko im się coś z tych rzeczy podoba. Koja-
rzy się z kościołem, przypomina rozetę. To mógłbym 
może trzymać na konkurs włoski [w Faenzy] zamiast 
do Elbląga [Biennale Form Przestrzennych]. Projekt 
około 1,5 m – małe projekty łatwiej robić, realizacja 
w przeliczeniu na wymiary cegły miałaby średnicę 6,50 
m. Aluminium lub coś, co srebro przypomina. Wczo-
raj zrobiłem rysunek techniczny, żeby przy dalszym 
opracowywaniu można było dokładnie projekt w tym 
stanie powtórzyć. Pomyślałem nad wersjami, żeby za-
gadnienie wyczerpać. Dziś projekt rozebrałem, popa-
kowaliśmy do skrzyń i z Józefem nadaliśmy do Elbląga, 
ze skrzyniami 72 kg. […]

23 lipca, piątek 
[Elbląg]
W Elblągu jestem przed 13. Po drodze do galerii [Gale-
ria EL] oglądam miasto. To jednak trochę wygwizdów, 
tereny – pola przeznaczone na umieszczenie rzeźb. 
Przypomina mi się wystawa rzeźby w Spoleto, gdzie 
piękne, stare uliczki były tak doskonałą ramą do rzeźb. 
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Myślę, gdzie umieścić koło, to wygodne, że pasuje ono 
prawie wszędzie. […]

26 lipca, poniedziałek 
[Elbląg]
Od 10 zwiedzanie zakładów Zamech, gdzie mamy re-
alizować prace. Olbrzymie zakłady. Wielkie hałasy. To 
robi trochę wrażenie burdelu w rozkładzie (porów-
nuję uroczy Włocławek, na który narzekam). Do pra-
cy dają nam sterty złomu. Wygląda to rozpaczliwie. 
Nie ma mowy o odlewach aluminiowych, może, może 
jakieś żeliwne lub stalowe. Materiał – podobno – za-
bezpieczony przeciwko korozji – po 1,5 roku, 2 latach 
realizacji – trzeba więc liczyć, że ostatecznym efektem 
materiałowym będzie metal zardzewiały. Moja kon-
cepcja świetlistego koła – wychodzącego z ruin – lub 
stojącego na rozdrożach musi się przeobrazić. Żałuję, 
że przyjechałem zwabiony „cudownymi warunkami”, 
i nie tylko ja, dwie osoby dziś rezygnują, ja i G., a za-
pewne więcej jeszcze – niezdecydowani. 

W poobiedniej dyskusji z organizatorami i archi-
tektami wyciągamy wątpliwości, zwłaszcza ja: fabry-
ka wbrew zapowiedziom daje bardzo małe możliwości 
materiałowe, robimy prace z takich samych odpadów 
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użytecznych, istnieje możliwość zrobienia form bar-
dzo do siebie podobnych, materiał się narzuca. Chcie-
libyśmy tak pracować i mieć takie wyniki, żeby móc 
się podpisać pod pracami, istnieją wątpliwości natury 
realizacyjnej, czy prace te będą udane, z powodu nor-
malizacji i ograniczeń materiałowych. 

Proponuję, żeby można było także robić prace 
mniejsze niż 2 × 2 × 2 m, dynamiczne działanie pracy 
nie zależy od jej wymiaru (ale to upada – nikt mnie nie 
popiera), oraz żeby osoby, które nie będą w stanie zro-
bić realizacji, ograniczyły się do projektów (też upada, 
wszyscy nabrali wody w usta), oraz żeby prace, w ra-
zie gdyby się nie udały, mogły być zniszczone, żebyśmy 
nie zrobili cmentarzyska formy przestrzennej. Prostu-
ję także pojęcie form przestrzennych. [Marian] Bogusz 
i [Kajetan] Sosnowski uważają chyba to pojęcie za swój 
wymysł i przeciwstawiają mu pojęcie rzeźby. Mówię: 
„Pojęcie formy przestrzennej nie jest naszym wymysłem 
i nie jest czymś innym niż rzeźba, przypadkowo byłem 
na biennale rzeźby w Spoletto, 75% prac było klasycz-
nymi przykładami form przestrzennych, każda dobra 
rzeźba jest formą przestrzenną” – za uwagę przeprosi-
łem, ale wybijanie otwartych drzwi może trochę draż-
nić. Tymi antymożliwościami jestem silnie podrażniony. 
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Uspokajam się solidną kolacją. Mam rozwiązany język 
i na marginesie mówię coś nie całkiem potrzebnego [Ja-
nuszowi] Boguckiemu. Stażewski trąca mnie dyskretnie 
łokciem. Wieczorem obchodzę jeszcze raz tereny, plac 
centralny i Kościół Bożego Ciała, koło kościoła całkiem 
ciemno. W wyobraźni dostosowuję się powoli do nowej 
sytuacji, może nie wyjadę. Być może wyłudzę na szki-
ce trochę aluminium i po cichu zrobię trochę inaczej, 
to należy podobno robić boczkiem, tak mówił główny 
tutejszy organizator plastyczny.

27 lipca, wtorek 
[Elbląg]
Zakupy materiałów do projektowania wstępnego. Wpa-
dłem na pomysł przymierzenia mojego kształtu w ar-
chitekturze. Na szkiełku nalepiłem krążek papieru, 
zbliżając go lub oddalając od oka, znajduję jego naj-
właściwszy wymiar w otoczeniu. Niestety, niczego nie 
jestem pewien. Jedynie koło w kościele Bożego Cia-
ła jest zakomponowane nieomylnie, ale to 9 metrów 
[średnicy] i musi być z materiału szlachetnego. 

Wykład o spawaniu o godz. 15. Po 18 jestem w klubie, 
są to konsultanci od architektury i spawania. Pozna-
ję młodego człowieka – Mątewski, zastępca głównego 
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spawalnika, z nim budująca dla mnie rozmowa: nie 
widzi nic niemożliwego, radzi mi bardzo dobrze i ma 
ułatwić to i tamto. Zapala się do koła w kościele Bo-
żego Ciała – może tym zainteresować władze kościel-
ne. Jutro mam się do niego zgłosić między 10 a 11, ma 
mi ułatwić zrobienie prób i pokazać te możliwości, na 
które czekałem. […]

28 lipca, środa 
[Elbląg]
Rano oprowadzany po zakładzie przez M. i S. Dostaję 
wreszcie próby materiału, jakim dysponuje zakład – 
stal niklowana błyszcząca, matowa, cynkowa i mie-
dziowana. Najbardziej odpowiada moim założeniom 
pokrywanie cyną, ale to niemożliwe. Robię próby na 
rysunek przepalony, fakturę wypalaną (dziury) i kreskę 
nakładaną. Po obiedzie całą grupą grzebiemy w zło-
mie, śmiechy i dowcipy moje, i zapewne szczerze mają 
nam bardzo za złe. Robię próby z naklejaniem dna do 
skośnie ściętych rur. Rozpatruję możliwość budowy 
rozety z tych elementów. 

O 18 u księdza dziekana, zaproszony z M. i za po-
średnictwem M. na kolację. Być może dostałbym na 
strychu plebanii do dyspozycji pracownię, o ile bym 
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robił to koło do Bożego Ciała. Legenda o kościele Bo-
żego Ciała bardzo pasuje do moich założeń. Może spo-
sobem uproszczonym toczenia, frezowania udałoby 
mi się uzyskać poszukiwane efekty. Dziś zobaczyłem 
w metalu drogę wielkich możliwości.

5 sierpnia, czwartek 
[Elbląg]
W zakładzie od 10 do 13.30 robię próby: mam wresz-
cie spawacza z pomocnikiem. Więc to koło gryzione, 
ale się pomyliłem i palnikiem acetylenowym zamiast 
elektrycznym nadgryzłem otwory, krople z topienia 
zrobiłyby dobrze. Jutro muszę dokończyć i poprawić. 
Wreszcie „znalazłem się” w materiale. Blacha… jest ład-
na. Robiłem różne próby spawań (acetylenowe), świet-
nie się łączy, rysa nic nie przeszkadza, roztapiałem 
także drut mosiężny na blasze żelaznej, daje to zna-
komity efekt: złota na zielonym tle. 

Tak będę mógł zrobić jakąś kompozycję na wystawę, 
blachy można dobrać nie ciężkie, nie mówiąc o projek-
cie. Z próbki jestem bardzo zadowolony. Ten materiał 
jest szlachetny. Złoto (mosiądz) jest dobrym kontrastem, 
łączenie tak odległych od siebie efektów daje kontrast 
harmonijny i poetycki (poszukać połączeń zimnych). […]
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7 sierpnia, sobota 
[Elbląg]
W zakładzie poruszam się już dość swobodnie, [mam] 
w perspektywie do zajęcia na niebrudną pracę duże 
sąsiednie pomieszczenie. Robię sobie z żelastwa pro-
wizoryczny stolik do układania projektu. 

U konstruktora – miły i szalenie rzeczowy, wyja-
śnia mi koncepcję zamontowania itd., koło wsparte 
na dwóch promieniach w bok i dół lub oparte na przo-
dzie i dwóch nóżkach od tyłu.[…]

10 sierpnia, wtorek 
[Elbląg]
Dużo pracy w zakładzie. Wpadam na godzinę wieczo-
rem spojrzeć świeżym okiem na koło. Ze Stażewskim 
oglądam wieczorem miejsca.

16 sierpnia, poniedziałek 
[Elbląg]
Rano kreślarz robi mi rysunek roboczy według makie-
ty. Koło ma średnicę 5,63 [m]. Ponieważ ze względu na 
ruch nieaktualne są miejsca przy domu kultury i przy 
Świerczewskiego, decyduję się na miejsce koło gale-
rii. Przy zachodzie słońca oznaczam miejsce, twarzą 



246

tarczy przyciągam poziom przybudówki kościoła, usta-
wiam prostopadle do murku. Murek i tarcza tworzą 
jakby bramę do przejścia do galerii. Przy przechodze-
niu do galerii tarcza, trzy razy większa od człowieka, 
będzie działać masą. Na tyłach i od przodu puste place. 
K. i J. pomogli mi zdecydować się na ten wybór, przy-
mierzaliśmy tyczki, żeby wyczuć skalę: dobrze. Jesz-
cze o 19 ostatnie promienie będą padać na górną część 
tarczy. Przez cały dzień pełne naświetlenie.

19 sierpnia, czwartek 
[Elbląg]
[…] Wieczorem przypadkowo w klubie. Pijemy wino. 
Z [Jerzym] Jarnuszkiewiczem bruderszaft. Z Abakano-
wicz dłuższa rozmowa, tematy osobisto-artystyczne. 
Dziewczyna przy kości, ma w sobie coś bardzo miłe-
go. Promieniuje zdrowiem czy czymś takim w sobie – 
może jest to zdrowie człowieka, któremu się powiodło? 
Późno odprowadzam ją do domu. 

Po obiedzie [Jerzy] Afanasjew robił wywiad do ra-
dia i telewizji (film). Niepotrzebnie mówiłem o urbani-
stach. Prosiłem, żeby to wyciął. Przy indywidualnych 
wywiadach padało znowu podstępne pytanie: Czy pan 
(pani) lubi kwiaty?.
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28 sierpnia, sobota 
[Elbląg]
Wszystko prawie załatwione: brakujący materiał po-
brany, kształtki będą dokończone w poniedziałek. 
Gwiaździsta konstrukcja jest w wielkiej hali. Trzynastu 
robotników umieściło gwiazdę na malutkiej przyczepie, 
ażeby przywieźć ją do hali. Kiwała się niesamowicie: 
podtrzymywana była tylko w środku. Szliśmy za wóz-
kiem jak na pogrzebie, miałem skojarzenia ze śmiercią 
pająka. W wielkiej hali konstrukcję przesunął i usta-
wił tymczasowo dźwig. Bardzo ładna chwila uniesie-
nia i płynięcia pajęczyny w płaszczyźnie poziomej. […]

12, 13, 14 września, niedziela, poniedziałek, 
wtorek 
[Osieki]
[…] Krytycy w Osiekach wypełniają ankiety, typując 15 
awangardowych artystów – to dość niesmaczne. Tłu-
maczą przytem, dlaczego postąpili tak, a nie inaczej. 
Jest rzeczą oczywistą, że najwięcej ważą tu względy 
uboczno-sytuacyjne. […] 

Na sześć list jestem wymieniony trzykrotnie. 
Rozmowa z [Julianem] Przybosiem – zupełnie przy-

padkowa – jest powodem, że trafiłem na jego listę. 
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Bo przypadkowo mówię mu o swojej teorii zamiany 
kształtu na dźwięk. To do niego trafia (= malarz powi-
nien mieć teorię). […]

15 września, środa 
[Osieki]
Pogodny dzień. O 11 jedziemy na spacer nad morze – 3 
km – wozem S. [Artura Sandauera]. Jedzie P. [Przyboś], 
także Anka [Ptaszkowska] i Stanisław [Fijałkowski]. 
Ponieważ któryś z kolegów schował mi but, kiedy opa-
lałem się na tarasie, jestem zmuszony jechać bez bu-
tów. Wóz zatrzymuje się daleko od morza, bo droga 
niewygodna, a S. początkującym kierowcą. 

Tworzymy kondukt: na początku S. w sandałach 
pasikonika i P. jak świerszczyk – porównanie Stasia – 
ja ich porównuję do wilka i lisa z Pinokia. Dalej my. 
Stanisław szczelnie otulony letnim płaszczem, Anka 
w butach i płaszczu kąpielowym i ja w garniturze i na 
boso, trzymam Ankę za rękę i w pląsach suniemy ku 
morzu. Jakże takie przebranie zobowiązuje do robie-
nia małego teatru. […]
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28 września, wtorek 
[Elbląg]
Pomocnicy Kwiatkowskiego zmywają formę tri [tri-
chloroeten] i potem pokrywają dwa odcinki minią – 
wydaje mi się, że za rzadką. [Janusz] Gabszewicz 
według moich zaleceń nagrywa mi film 16 mm na 
hali, czasami się wyłamuje. Nie ujął całości podnosze-
nia formy (unoszenia się). Także robimy małą próbkę 
w plenerze – zdejmuję Matuszkiewicza. […] 

7 października, czwartek 
[Łódź]
Parys pokazuje mi filmy z mojej pracowni i galerii. 
Część dobrych. Dużo do wyrzucenia. Na wystawie XX-
-lecia nie zarobimy. Jedna scenka ze mną dobra. […]

13 października, środa 
[Elbląg]
[…] Film wywołany z poczty odbieram, u G. [Gabszewicza] 
próbne przegranie, oglądamy mały obraz – film bardzo 
wyraźny, choć były obawy, że nic z tego. Moja łysinka dość 
pokaźna. Dobre niektóre fragmenty koła w ruchu. O ile 
chodzi o nagrywanie mojego filmu, to G. będzie dopiero 
miał czas od 21 października (czwartek). Jutro malowanie.
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18 października, poniedziałek 
[Elbląg]
Maluje powierzchnię inny znowu malarz. Nie spe-
cjalista, ale bardzo starannie wykonuje pracę. Sam 
dobieram farbę, dużo gęstszą niż poprzednio. Przed 
zamalowaniem zdzieram paznokciami i szmatą więk-
sze zgrubienia minii i zacieram suchym grafitem, żeby 
umożliwić połączenie nowo nałożonej warstwy z pod-
łożem. Pokryte tylko pół pracy […]

26 października, wtorek 
[Elbląg]
Dospawanie stóp i podpory. Ostatnie malowanie 
i zamalowanie miejsc uszkodzonych, krycie lakierem 
z benzyną dla nadania połysku. Potem czuję w gardle 
i nosie benzynę z rozpylanej farby. Zakończenie ma-
lowania o 14. Potem jeszcze trochę siedzę i myślę nad 
zakończeniem obudowy makiety. 

29 października, piątek 
[Elbląg]
W jakiś sposób dla mnie wielki dzień. W zakładzie o 7. 
Pracę przewozi się suwnicą na przyczepę z ciągni-
kiem. Układa się niechlujnie, grozi połamanie – klepek 
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– niektóre się nadkrzywiają. Widoczne błędy ułożenia 
i żądam poprawienia. Oburza mnie G. – zniszczenie 
pracy to zniszczenie mojego wysiłku trzymiesięczne-
go. Gabszewicz nagrywa sceny z montażu, ja – kiedy 
ochłonąłem trochę – robię zdjęcia własną zorką. Nie-
porozumienie przy ustawianiu, jest bardzo niegrzecz-
ny człowiek obsługujący dźwig, dyryguje Kwiatkowski. 
Dobre plastyczne momenty podczas montażu, kiedy 
praca jest nachylona. 

Przed 15 ustawiona i dopiero możemy sprawdzić jej 
usytuowanie w terenie. Najpierw chodzę sam, a potem 
z Kwiatkowskim. Dobra skala! „Cieszę się, że nie jestem 
kretynem” – mogłem się łatwo pomylić. Trochę szko-
dzi mi widokowo B.G., ale może być. Widoczność dobra 
ze wszystkich stron. Inna całkiem strona od miasta, 
inna od rzeki, dobre przy mijaniu. Przy przejściu koło 
niej daleki kościół św. Mikołaja maleje na skutek wi-
dzenia perspektywicznego. Dobre w zestawieniu z ko-
ściołem – galerią. Teraz trzy prace na polu stwarzają 
całość, małe topole mają dobrą skalę. Jeszcze wieczo-
rem sprawdzam skalę – jest dobrze. […]
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1966

27 marca, niedziela 
[Łódź]
U [Teresy] Tyszkiewiczowej z liczniejszym gronem, 
z powodu jej nagrody sprzed kilku miesięcy (wieczór). 
Po obiedzie Halina przyprowadza do mnie architek-
ta [Witolda] Millo. Omawianie płaskorzeźb dla teatru 
Jaracza, realizacja zimą lub wiosną następnego roku. 
Człowiek wydaje się rozsądny. Praca duża, ściana 3,40 × 
6,37 m i fryz 30 cm × 3 m.

1 maja, niedziela 
[Elbląg]
W zakładzie układam nową pracę na format 0,50 × 
1,5 m (2 kartki na 6). Myślę nad próbami pisma we-
dług mojego alfabetu rzeźbiarskiego. Wieczorem 
nieskończone. 

6 lipca, środa 
[Łódź]
[…] St. [Ryszard Stanisławski] ma pomysły (!), za 
dużo przejął się Yves’em Kleinem, chce ode mnie ku-
pić cień makiety elbląskiej… Nie bardzo chce mi się 
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rywalizować ze zmarłym w tej strefie pomysłów. Ma-
kieta mu się z początku nie podobała, ale jak ją ustawi-
łem dość sprytnie, kiedy ściemniało i paliły się lampy, 
rzucany cień odgrywał rolę samoistną lub współgrał 
z metalem. Pomysł ekspozycyjny St. niedaleko odbie-
ga od tego, co wymyśliłem. Był bardzo zadowolony ze 
swojego odkrycia i z tego, że może kupić cień. Mówił 
cośkolwiek za dużo i niepotrzebnie dotykał miejsc, 
gdzie nie zawsze sięga jego wrażliwość odbiorcy. To 
mnie trochę zraziło. Nie wiem, czy kupna płaskorzeźby 
nie przyspieszył artykuł Hanki [Ptaszkowskiej]. Tro-
chę nie podoba mi się, że będę „pokazany”. Myślałem – 
może nic mu nie dać i być w dalszym ciągu kimś, kogo 
brakuje, to by miało swój sens. Ale by się wściekł, no 
i na tym chyba zarobię. W domu wybór niewielki. Trze-
ba by coś dorobić.

23 września, piątek 
[Brindisi]
Piszę list do pani Heleny o pożyczkę na poste restante 
Ateny, listu nie wysyłam, bo nie mam ze sobą adresu. 
Rozmowa dwóch głuchoniemych na wielkich schodach 
przed kolumną. Nie trzeba było dokładnie rozumieć, 
zwłaszcza mowa młodszego pełna wyrazu, schody też 
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coś dają (teatr), myślę o filmie rąk – kompozycja, układ 
rytmiczny z użyciem rąk – noszę dawno w sobie.

2 października, niedziela 
[Epidauros]
[…] Odżywam w Epidauros w greckim teatrze (architekt 
rzeźbiarz Poliklet młodszy, jego też wzorcowa głowica 
kolumny w muzeum). Obejście w pośpiechu. Kiedy do-
chodzimy, jakaś kobieta robi pokaz akustyki, klaska-
nie, rzucanie pieniążka itp., wspaniały odgłos – echo. 
Chcę słyszeć jeszcze dźwięk z teatru, to jest coś. Nikt 
nie robi prób. Czas odejść. Znajomy Francuz już do au-
tobusu. Wstępuję na kółko echa i robię dla siebie próbę 
dźwięku w teatrze. Trochę ludzi na stopniach, ale nie 
krępuję się wiele. Odgłos uderzeń buta, oklaski puste 
i pełne, zanikające do […] prawie, zmiana rąk w pio-
nach i płaszczyznach. Z każdego punktu inny odgłos, 
jakież możliwości dla aktora, nawet ze złym głosem. 
Możliwość działania efektem kinowym: szept z tego 
miejsca dociera do widzów. 

Wyobrażam sobie niektóre „sceny wstrząsające” 
nadawane z tego miejsca. Zmiana głosu na wielowar-
stwową muzykę. 
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Dotykałem przestrzeni rękoma, kontrolowałem 
uchem. Teatr jest wielkim instrumentem, natural-
nym, każde miejsce w przestrzeni może być źródłem 
dźwięku. Człowiek nosi w sobie rytm. Świadome zlo-
kalizowanie rytmów i ich umiejscowienie w prze-
strzeni (naturalne tu) może stworzyć kompozycję 
odgłosowo-muzyczną. 

Możliwości (s)tworzenia muzyki – rytmu przez nie-
muzyka, dla świadomego lub odczuwającego rytmy. 
Jest to znajdywanie siebie w przestrzeni, powtórzenie 
siebie i skontrolowanie (jakże pochlebne), jesteśmy ta-
kimi, jakimi chcielibyśmy być, słyszymy się sami o wie-
le lepiej, wchłaniamy i jesteśmy wchłonięci. 

Musiałem odejść do autokaru. Tu [trzeba] wrócić jesz-
cze i w pustym teatrze sprawdzić na sobie koncert rąk, 
przynieść głosy przedmiotów martwych (dzwonki, że-
laza). Wrócić naprawdę, tu jest coś, co się łączy z moimi 
poszukiwaniami, żeby jeszcze mieć magnetofon. Wydaje 
mi się, że koncert rąk mógłby dać wiele mnie samemu. 
W tej małej próbie znalazłem coś bardzo mojego. Ten 
dzień bardzo mnie ustawił. W autobusie do Francuza – 
o zwiedzaniu i krajach, zachować złudzenia, być gdzieś 
i nie rozumieć ludzi to wiele, nie wchodzić w kontakt 
z rzeczywistością, wyobrażać sobie najlepsze. To wrócić.
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16 października, niedziela 
[Łódź]
[…] Pierwsze filmy z Faenzy jako tako. Pomaga mi za-
znajomić się z aparatem Ł. [Albin Łubniewicz], który 
także zapoznał mnie z dwoma operatorami z telewizji. 
Kamera bardzo się podoba, takich u nas nie ma, pada-
ją pytania o cenę, mógłbym sprzedać. […]

Otwarcie roku szkolnego 12 października, z wielką 
pompą w wypożyczonej sali, jak zwykle nie poszedłem, 
ale za to byłem na kawie w szkole po uroczystości. 
Przypiąłem sobie złoty medal (Tysiąclecia Polski) ku-
piony za 5 zł na placu Wolności, ale mój miałem w kie-
szeni. […] 

30 października, niedziela 
[Łódź]
Rano składam płaskorzeźbę na konkurs, bez więk-
szego zapału. Czuję się dobrze, kiedy mogę operować 
wielością elementów, przydałoby się wiele różnych 
kostek. Po południu, kiedy zjawia się słońce, robię 
film z wnętrza: płaskorzeźby i martwe natury. Zosta-
je mi jeszcze pół filmu. Wieczorem Stanisław z Jasiem 
przyszedł obejrzeć moją kamerę, przyniósł także swój 
projektorek. Z jego projektorka film dużo lepszy niż 
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z projektorka Łubieńca. Przez złe nakręcenie wyświe-
tlamy dwa filmy od tyłu i do góry nogami. BARDZO to 
śmieszne, może będzie można zrobić coś takiego spe-
cjalnie. […]

 
3 listopada, czwartek 
[Łódź]
[…] W dalszym ciągu płaskorzeźba. Robię, co mogę, 
w ramach tej ilości elementów. Około północy usta-
lony mniej więcej podział płaszczyznowy. Tym razem 
konkurs jest jawny, liczę bezczelnie na to, że powinni 
się ze mną liczyć jako nazwiskiem. Właściwie to za-
dowoliłoby mnie byle co, taka nędza. […]

Myślę o filmie w którym lokatorami byłyby przed-
mioty, rzeźby, zmarła [?] i ja niewidoczny.

1967

24 luty, piątek 
[Łódź]
Szkoła może od przyszłego tygodnia kupować sprzęt 
filmowy. Wieczorem wyświetlam u Łubniewicza filmy 
ze statywu, cztery kolorowe, jeden biały, wiele dobrych 
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ujęć, ale kolorowe źle wywołane, w tym samym ujęciu 
kolory w gamie niebieskiej, potem w czarnej i żółtej. 
3/4 do wyrzucenia, chyba nawet więcej, koszty fil-
mu i wywołania około 600 zł, kilka dni pracy, jestem 
zniechęcony.

6 czerwca, wtorek 
[Włocławek]
[…] Dziś u sióstr pranie bielizny i wieszanie w ogrodzie 
na sznurach. Rozpięte […] przypominają dekoracje na 
Boże Ciało. Ukryty za firanką filmuję siostry (gdyby 
widziały, to by mnie wyrzuciły). Siostra […] miga jak 
szalona. Przypomina mi […] lub świstaka, który co 
chwilę wybiega z norki w określonym celu. Tego bie-
gu nie udało mi się ująć. Tylko jej czarne oczy buszu-
jące w koszu bielizny. […]

15 czerwca, czwartek 
[Włocławek]
Zmontowanie płaskorzeźby z polanych kostek. Ostat-
ni […] w zakładzie. Kasuję podział górny. Kompozycja 
ma charakter układu dwupasowego (dwugłowego [?]), 
zamykają ramy boczne, zamyka dynamicznie pas dol-
ny. Józef potwierdza z przekonaniem słuszność zmiany. 
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Jestem zadowolony, to wszystko się uspokoiło, nabra-
ło dobrej skali. […] 

8 lipca, sobota 
[Łódź]
O 8 rano oddać w PSP [Pracowniach Sztuk Plastycz-
nych] kosztorys; żeby się podbudować w ich oczach, 
zaczepiam sobie do zegarka na rękę złoty medal 
z Włoch jako maskotkę. Podczas rozmowy z L. i P. (oni 
między sobą wiele czułych słów) P. w pewnej chwi-
li zaczyna z daleka czytać napis na medalu, a potem 
łapie mnie za medal. „A co to?”. „Ach, to złoty medal 
z Włoch”, „tak to prawdziwe złoto, miałem go swojego 
czasu sprzedać na złom, bo nie miałem pieniędzy, ale 
dawali mi tylko 1040 zł”. Lepiej być nie mogło, ten żart 
trafił na dobry grunt, naturalnie jako nieżart – wydaje 
mi się, że dostosowałem się do stylu PSP. […] 

6 sierpnia, niedziela 
[Częstochowa]
Rysunki toczeń, decyduję się na układy pisane z ko-
łeczków – najpewniejsze. Nic się nie dzieje.
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17 sierpnia, czwartek 
[Radomsko]
Z inżynierem M. – sprawa […] toczeń w miesiącu sierp-
niu. Dziś znajduję drugiego tokarza, podobno nie gor-
szy od Ch., ma mi toczyć jutro dwie godziny. Uzupełnię 
alfabet i zrobię próby w dębie. […]

7 listopada, wtorek 
[Radomsko]
[…] Dzień biegania. Rano oddać nieszczęsny stół mon-
tażowy, którym popsułem najlepszy film. O 10 wy-
jazd autokarem na otwarcie wystawy w Radomsku. 
Biorę kamerę, statyw, sztalugi z płótnem: chcę uzu-
pełnić popsute filmy. Obiad jemy w kawiarni w ryn-
ku, płaci Związek, są goście z Radomska i delegatka 
ze Smoleńska delegowana na otwarcie domu kultury. 
Siedzę niedaleko delegatki dość niemłodej i zajadam 
palcami kurczaka, ona podobno bardzo się mozoliła 
widelcem i nożem i spoglądała oburzająco na mnie, 
koledzy podejrzewali, że ja tak specjalnie, ale ja po 
prostu czułem się jak u siebie w domu. Po obiedzie 
zdejmuję kolegów przy sztalugach, naturalnie udają, 
że malują, wziąłem także paletę, pędzel i tubę pasty 
do zębów, część ujęć na ulicy przy rynku w otoczeniu 
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zaniedbanych […] dzieci, które szczęśliwie całą uwagę 
skupiają na płótnie, na którym nic nie widać. Dzień 
wesoły, a nawet za [bardzo], zawsze sobie mówię: „Za-
trzymać się na bezpiecznej granicy”, w żartach abso-
lutnie niepohamowany.

28 listopada, wtorek 
[Łódź]
[…] O 18 w muzeum [Muzeum Sztuki] odczyt [Tade-
usza] Kantora. Kantorowie z Anką [Ptaszkowską] 
zaprosili się do mnie jeszcze w Warszawie, więc po od-
czycie ich proszę, a także [Ryszarda] Stanisławskie-
go, u którego się zatrzymali na noc. Wokół Kantora 
sporo osób, które go nie opuszczają, później sobie zda-
łem sprawę, że było to polowanie na Kantora. Kan-
torowa chce u mnie coś zjeść, wychodzę więc przed 
nimi, żeby przygotować małe jedzenie, ale przedtem 
proszę, żeby przyszły tylko osoby zaproszone: Kazia 
[Kazimiera Frymark-Błaszczyk], Anka [Ptaszkow-
ska] i S. [Stanisławski]. Przez pół godziny szykuję 
kabaczki. Ku mojemu niemiłemu zdziwieniu przycho-
dzą także Pierzgalscy [Ireneusz Pierzgalski i Janina 
Tworek-Pierzgalska], B. [P?] i Z. Pierzgalska w dro-
dze powiedziała, że zapraszała się do mnie od trzech 
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lat – prawda i nie miałem zamiaru kiedykolwiek ani 
jej, ani jego [zapraszać] (nie zapomnę jej rozgrywek 
wystawowych, kiedy razem wystawialiśmy gobelin). 
W pokoju półmrok, pustka […], kontrast świetlnej ścia-
ny i kotary, nawet Kantor zauważył, że wyglądamy tu 
jak na obrazie. Mam mało widelców i z całą przyjem-
nością oznajmiam (główny adres: P.), że małżeństwa 
posługują się jednym wspólnym widelcem. Anka zda-
je się dodała, że na małżeństwo wypada jedna porcja 
kabaczków. Tak więc P. siedzieli na jednym fotelu i za-
jadali jednym widelcem porcję z jednej miseczki [?]. 
S. zauważył, że jestem zły, starałam się tego nie oka-
zywać, i rzeczywiście byłem zły. Ance – bo to zdaje 
się jej sprawka – powiedziałam na boku, że mogę za-
praszać i przyjmować osoby takie jak ona i K., przy-
jaciół, ale że nie mam potrzeby obsługiwać P. Anka 
twierdzi, że zaprosili do siebie na kolację Kantora 
i nie sposób było się ich pozbyć. Później i mnie chcie-
li ciągnąć do siebie P. i Z, ale odmówiłem, tłumacząc 
się zmęczeniem. Kantorowa [Maria Stangret] zachwy-
cona jedzeniem i dobrze [mówiła] o mieszkaniu, ka-
baczki nie bardzo się udały, ale w tak niedużej ilości 
podane i w takiej atmosferze, że zostały spożyte jak 
coś o wiele lepszego, także grzanki z czosnkiem, ser 
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i korki. Myślałem, że gdybym wiedział o tym nalo-
cie, to bym wolał ustąpić Kantorów i Ankę kolegom, 
a nawet zapłacić za przejazd Kantora do osób, które 
go tak nagle zapragnęły.

24 grudnia, niedziela 
[Łódź]
O 12 Nora [Eleonora Szczepańska] z Arturem i synową 
na małym obiedzie, potem, kiedy dzieci odchodzą do 
rodziny, zostajemy sami, [rozmawiamy] o wielu spra-
wach sztuki. Wspominam o L., który pytał się mnie, czy 
gram w karty, Nora wyjaśniła mi, że jest to znany spo-
sób dawania łapówki, bardzo się śmiałem. Nakręca-
my dwie taśmy: stół, jedzenie i ręce (wymowa rąk). […] 

1968

10 lutego, sobota 
[Łódź]
W południe pociągiem do Łodzi. przygotowania do 
montażu filmu z Radomska. Widzę, że sklejanie trwa 
bardzo długo. Zaciemniam na jutro okna, żeby moż-
na było pracować także w dzień.
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12 lutego, poniedziałek 
[Łódź]
O 10 kładę się spać na 45 minut z budzeniem telefo-
nicznym. Jeszcze małe korekty. Dobra jest część „je-
dzenie”, chociaż brak niektórych fragmentów. Dużo 
odrzuciłem. Wiem, jak wygląda montaż, i nauczy-
łem się kleić. Oczyściłem film spirytusem, zniknęło 
wiele brudów, które wydawały mi się nie do usunię-
cia. Właściwie jestem zadowolony. […] Wieczorem 
znów przeglądam film, widzę miejsca do poprawie-
nia. W „jedzeniu” dobre powtarzania scen, znajduję 
w tym podobieństwo ze sprawami, które mnie obcho-
dzą w plastyce. Nad tym można pomyśleć.

1969

16 lipca, środa 
[Sieradz]
Do obiadu próby cięcia w linoleum, znajduję dłutko 
właściwe i cięcie wyjściowe, to ma wiele wspólnego 
z moim tkactwem. Dalszy ciąg: cięcia w nocy do dru-
giej, wycięty jeden układ fakturowo pasowy, ale bar-
dzo boli mnie ręka w przegubie tak, że nawet nie robię 
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odbitki. Jutro pokaz, to nie jest układ skończony, ale 
szkic. […] 

4 listopada, wtorek 
[Łódź]
[…] W szkole (T. jednak dał mi informacje nieścisłe) 
okazuje się że w ciągu miesiąca, dwóch nie mógł-
bym zatrudnić tkaczki z Zakopanego – pierw trzeba 
mieć dowód, że takiego pracownika nie można zna-
leźć w województwie, wtedy podobno szkoła miałaby 
prawo zaangażowania kogoś spoza. Rozmowa z A. i Z. 
i podejmuję decyzję o zatrudnieniu A., o czym zawia-
damiam ją osobiście. Jest jeszcze możliwość zatrud-
nienia jakiegoś stażysty lub przesunięcia A. na etat 
stażysty i zatrudnienia jakiejś tkaczki. Wieczorem 
mam wycinać grafikę, ale po spożyciu solidnej kolacji 
nie mam chęci do pracy.

6 listopada, czwartek 
[Włocławek]
Dzień natężonej pracy. Opróżnienie zapasowego po-
mieszczenia, jakie miałem w biurze. Instrukcje 
i korekty przy odlewaniu ES (pas wieńczący), i rozpra-
cowywanie 14–18 szkliw, może mi się uda ulepszyć „m” 
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i znaleźć jakieś inne. Dziś poleciłem przewieźć moje 
formy dawno wykonane na odlewnię, a malarzowi zro-
bić specjalne naczynka – podkłady do prób polew, żeby 
mieć wszystko w idealnym porządku. Do Łodzi przy-
padkowym wozem (spóźniłem się na ostatni pociąg), 
ale przyjeżdżam jeszcze szybciej i taniej.

12 listopada, środa 
[Łódź]
W teatrze [im. Stefana Jaracza] umówiony w sprawie 
zaczepów i poprawek na kratownicach, ale przycho-
dzę za późno. Brygadzista, który nanosił poprawki, ma 
tu już nie pracować, czym jestem bardzo zmartwio-
ny. Oglądam i przymierzam elementy świetlne (ES) na 
oprawkach – czy istnieje możliwość wymiany lampek 
z tyłu konstrukcji. Można uważać, że nie (zaledwie ist-
nieje). Jestem tym potężnie zmartwiony – elektryk sam 
obiecał tak zamocować oprawki, żeby można je było 
wykręcać od tyłu – wymiana lamp od przodu jest nie-
realna ze względu na możliwość uszkodzenia ściany 
światła itd. Tu będę musiał ostro i stanowczo zaprote-
stować. Dziś oglądałem całą ścianę światła w poszcze-
gólnych fazach podłączeń – to jest dobre nawet bez 
obudowy fajansowej – ważne chyba jest to, że światło 
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z płaszczyzny bocznej […] zaskakuje – to tak, jakby su-
fit mógł zmienić położenie. […]

14 listopada, piątek 
[Łódź]
Rano pismo do elektryka w sprawie konieczności 
zmian instalacji świetlnej, cierpliwie i rzeczowo, do 
wiadomości dyrekcji teatru, PSP itd. – to konieczne 
choćby z tego względu, że odpowiedzialność za te błę-
dy spada niesłusznie na mnie. Na naradzie w teatrze 
zapada decyzja o cofnięciu rusztu z podświetleniem. 
W fabryce jedwabiu, ale nic nie załatwiam, znowu ja-
kieś trudności. Do Wrocławia telefon, żeby wiedzieć, 
kiedy mogę jechać najpóźniej (o 20). W szkole [PWSSP] 
po obiedzie pożegnanie Kaszyńskiej, która dzisiaj 
przekazała [Bogumile] Adamskiej warsztaty. Na po-
żegnanie małe jedzenie, zamiast kwiatów wręczam 
oskubaną kaczkę.

15 listopada, sobota 
[Włocławek]
W pociągu śpię do samego Włocławka. Próby nie wzię-
te do pieca – polecenia uprzednio dałem robotniko-
wi nietrzeźwemu, więc próby dobre, ale niewiele, bo 
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o pierwszej zamykają mi laboratorium. Dzisiejsze będą 
gotowe na środę i czwartek. Po obiedzie retusz w su-
rowych brakujących mi ER, i nowych ES do gzymsu 
ściany światła. W południe cucę lejarza kawą (pije), po 
obiedzie niewiele mi pomaga (śpi). Opóźniony pociąg 
w Łodzi o północy. Na pocieszenie o pierwszej w nocy 
mięso w aromatycznym sosie grochowo-czosnkowym.

20 listopada, czwartek 
[Bolesławiec/Wrocław]
Rano w zakładzie ceramiki udaje mi się podstemplo-
wać delegację bez daty (daty na pobyt 6-tygodniowy 
wstawię później). Poznaję dyrektora technicznego C., 
życzliwy, może służyć polewami i masami, dostaję 
próbki fajansu polewanego (biały półmatowy). C. twier-
dzi, że fajans też może być używany na zewnątrz do 
płaskorzeźby, biorę ze sobą dwie gliny w masie, fajan-
sową i kamionkową (na 1250 [stopni]) celem przepro-
wadzenia prób ze szkliwami najpierw we Włocławku, 
potem w Bolesławcu. We Wrocławiu oddaję zaległą de-
legację plenerową, o 14 na otwarciu wystawy [Broni-
sława] Wolanina. […]
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26 listopada, środa 
[Włocławek]
[…] Próby moich dwóch nowych polew do pieca. Może 
zamiast polewy grafitowej znajdę praktyczniejszą zło-
cistą, pierwsze próby dość zachęcające. Jeszcze moż-
na by polać cały układ pasowy. […]

29 listopada, sobota 
[Włocławek]
We Włocławku przed 10, niewiele robię, zależało mi 
głównie na polewach. Po obiedzie drzemka, ale wie-
czorem dostaję od robotnika klucz do laboratorium 
(mnie nie wolno pobierać) i robię próby pięciu polew 
do trzeciej w nocy. Te, które za najważniejsze uważam. 
Z dzisiejszych pieców polewa „m” przykryła plamy lej-
ne, ale ponarysowała i ściekła aż na dno kapsla.

2 grudnia, wtorek 
[Włocławek]
Rano do Włocławka, spóźnionym pociągiem, jestem 
około 12, z pieca 90 sztuk ES noszą do magazynu dwaj 
palacze, którym też zaraz muszę przynieść pół litra. Po 
obiedzie mały sen, o 23 porządkuję notatki o polewach, 
po północy garnirowanie narożnika układu pasowego. […]
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4 grudnia, czwartek 
[Łódź]
O 12 otwarcie wystawy Stażewskiego [w Muzeum Sztu-
ki], nie wiem, czy nie byłem za wesoły. Kiedy zga-
sło światło (zapewne zrobione zgaśnięcie), wręczono 
wszystkim świece, żeby mieć światło do oglądania 
obrazów, powstało zagadnienie: ruch – na wskutek 
zmiany kierunków światła. O 17 vernissage, trochę to 
domowe przyjęcie (przyjęcie u cioci Kloci), ale swo-
bodnie i wesoło. […] 

5 grudnia, piątek 
[Włocławek]
Z pieca polewy. Jednak węgiel ma duże znaczenie 
w piecach u H., gdy jest dobry, polewa „m” ma dawną 
świetlistość, może nawet za [bardzo] – niestety, trochę 
cieknie. Po obiedzie dostaję nieoficjalnie klucz od labo-
ratorium, przygotowuje partię „m” i jeszcze pochodną, 
żeby [była] więcej matowa i mniej cieknąca. Przygod-
nym wozem do Łodzi. 
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8 grudnia, poniedziałek 
[Włocławek]
We Włocławku: do pieca ostatnie polewy, może uda 
mi się trochę rozjaśnić i zmatowić polewę „m”. Próby 
przeprowadzam po godzinach pracy – klucz dostaję 
cichaczem – do wypału zostawiam dwie deski w umó-
wionym miejscu. B. daję 500 zł za „opiekę”, mam do-
stać czasowo moje dawne pomieszczenie przy piecach 
do polania i składowania elementów ER. W zakładzie 
nr 3 o zezwolenie na pobyt. Do Łodzi samochodem zła-
panym na drodze. 

22 grudnia, poniedziałek 
[Włocławek]
Pierwsze ER z pieca, polewa wyszła dość dobrze, na 
niektórych znaki mniej lub bardziej widoczne od plam 
lejnych. Poszukiwania hydraulika, są kłopoty z dopro-
wadzeniem centralnego, potem proszę go na kieliszek, 
ale wypijamy pół litra, które niepotrzebnie trzymałem 
w szafie (14–19!) – pierwszy robotnik, który ma dość 
ułożone w głowie (chce się dalej uczyć, interesuje się 
muzyką poważną – Bach itd). Mały odpoczynek i pra-
ca do późnej nocy.
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1970

3 stycznia, sobota 
[Włocławek]
Polewanie zapasów cegiełek biskwitowych, żeby prę-
dzej zakończyć serię wadliwych wypałów. Dyspozycje 
na poniedziałek (mogę się spóźnić lub nie przyjechać). 
Wyjazd z Włocławka o 14, od razu też w teatrze – na-
dal nieskończony podkład pod moją ścianę światła. 
Zakupy na niedzielę i poniedziałek.

8 stycznia, czwartek 
[Włocławek]
Pociągiem 4.30 do Włocławka. Dzisiejszy piec – piec 
opróżniany – znakomity, gdyby nie to, że na części ele-
mentów R polewa pociekła (wypalane w złych miej-
scach pieca) i trzeba będzie podszlifować, plamy lejne 
pokryte w większości wypadków. Segregowanie, licze-
nie w moim magazynie. Brakuje mi jeszcze głównie 
części ramowych dołu, ale nie jest już źle. Podob-
no lepszy węgiel – dlatego i wypał – bardziej polewa 
taka, jak powinna być. W nocy tłuczenia zapaso-
wych elementów i prób (70 sztuk), tych, których mogę 
się pozbyć, nie chcę płacić za rzeczy niepotrzebne. 
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Dziś uregulowałem portierowi, który powiedział, że 
hotel kosztuje, jego milczenie, a moje spanie w fabry-
ce kosztowało mnie 150 zł.

 
9 stycznia, piątek 
[Włocławek]
Suszenie wełny drzewnej do paczek i do kitowania [?] 
ścieków polewy, w zakładzie porcelany z moim poda-
niem i poparciem okręgu [łódzkiego ZPAP] o umożli-
wienie mi realizacji w zakładzie w roku 1970. Wyjazd 
autostopem – spóźniam się na pociąg – ale muszę się 
po drodze przesiąść na inny, tak zmarzłem w odkry-
tym wozie. […]

14 stycznia, środa 
[Łódź]
Kratownica górna niegotowa – niepomalowana, po-
przeczki niezałożone, tyły nieodkurzone – to niby ma 
być odbiór komisyjny – jeden z dyrektorów na mnie 
z gębą, ale proszę uprzejmie, żeby mówił normalnie. 
Nie widząc możliwości dostania kratownicy przygo-
towanej, decyduję się zapłacić z własnej kieszeni ślu-
sarzowi za ostatnie przeróbki i pasowanie (dwóch 
ślusarzy 600 zł) i żałuję, że wcześniej nie wpadłem 
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na ten pomysł. Załatwiłem także sprawę rusztowań, 
które zostały wywiezione już z budowy – z powrotem 
sprowadzić. Dziś u konserwatora po obrazek królewi-
cza – świętego – po odnowieniu bardzo się zmienił – 
nie wiem, czy nie przemalował rysów (!), bo to zupełnie 
inna twarz – a w każdym razie wyraz – przedtem za-
ledwie odczuwalny uśmiech, teraz rezygnacja, proszę 
o retusz jednego oka, które się bardzo wybija.

15 stycznia, czwartek 
[Łódź]
Awantura z Ż. (dyrektorem teatru), nie dostałem lu-
dzi do noszenia paczek, przenieść do hallu 400 paczek 
z odległego magazynu to zabiera masę czasu, zwróci-
łem się więc o pomoc do opiekunki z prezydium o prze-
słanie więźniów lub żołnierzy. Ż. zrozumiał to chyba 
jako osobistą napaść [dalej skreślone] i dzwonił do ko-
mitetu i PSP z zarzutami przeciwko mnie. Pomimo in-
terwencji zmuszony byłem do wezwania studentów 
i ściągnięcia kuzyna, przyszedł także Mariusz [Ko-
walski]. Wieczorem paczki zostały przeniesione i po-
chowane na piętrze literami, kratownica odkurzona 
mniej więcej, majster (250 zł) przystąpił sam do ma-
lowania (na jutro ma skończyć), ślusarz zamocował 
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poprzeczki, elektrycy wymienili żarówki na dwudziest-
ki piątki, zostały jeszcze tylko jaśniejsze ramy i śro-
dek (czterdziestki). 

Przed pójściem małe wypicie (w sumie z poprzed-
nim – litr), nie podoba mi się zrzeszanie ludzi z moich 
różnych otoczeń – budowa – szkoła – rodzina, dużo 
wygodniejsze chyba otoczenie niemieszane. Elektrycy 
byli szczęśliwi, dziś wręczyłem im po pół litra. W su-
mie jednak takie małe świadczenia – bo jeszcze to i to – 
mogą przynieść bardzo dużo. 

17 stycznia, sobota 
[Łódź]
Zmywanie białej farby wielogatunkowej z poprzeczek, 
kupujemy pumeks, potem jeden ze studentów przyno-
si autentyczny kamień ścierny. Późną nocą skończone 
przemalowanie farbą… kauczukową. Mała wędrówka 
po teatrze i scenie, na której gotowa dekoracja do Iry-
diona. Dziś wydałem około 1500 zł (farby, jedzenie, 250 
zł dla kierownika „za pomalowanie”) itd. Pracowali 
Mariusz, sąsiad, kuzyn i trzech studentów.
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19 stycznia, poniedziałek 
[Łódź]
Pracę zaczynamy po obiedzie, ściana narasta, ma coś 
z plastra, kojarzy mi się także ze starymi mozaikami – 
może dzięki drganiom światełek, jeszcze wszystkiego 
nie widać. Dziś imieniny Mariusza [Kowalskiego], śpie-
wamy mu sto lat, potem występy – chór na głosy zza 
płaskorzeźby – studenci w swych [?] częściach ściany 
(można wdrapywać się po drabinkach). Może by coś 
z tego jeszcze skombinować – może jakąś audycję słu-
chowo-wzrokową z użyciem niewidocznych ludzi za 
ścianą. Nie wiem, czy nie wprowadzić w błąd kryty-
ków i nie zrobić ściany barw, ukryci studenci mogliby 
organizować kolorowymi latarkami lub reflektorami 
mechaniczne ruchy świateł. Dziś omówiłem sprawę 
usunięcia dwóch rzędów lamp sprzed płaskorzeźby, 
nie jest to zupełnie oficjalne, trzeba zrobić dyskret-
nie. Spać o 6 rano. 

23 stycznia, piątek 
[Łódź]
[…] W nocy po nałożeniu kilku pasów spostrzegam 
błąd – na długość trzeba użyć jeden element więcej – 
z tego powodu muszę na godzinę – półtorej – przerwać 
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pracę i poprzeliczać zmiany [?] kształtów (zmiany ryt-
mów). Powstaje dzięki temu jedna, może dwie małe 
niedokładności, które można by znaleźć przy dokład-
nej analizie następstw – te rzeczy później giną w ca-
łości i są prawie nie do odnalezienia. […]

24 styczeń 1970 sobota 
[Łódź]
Zbliżamy się do końca montażu, kafelki mocowane 
nawet dość sztywno. Dziewczyny zmywają z cegiełek 
naftą ślady dotyku rąk. Praca rano gotowa, wygląda 
dobrze zwłaszcza przy wygaszonym świetle, kiedy jej 
powierzchnia ma równy prawie walor. Rano reporter 
z radia z mikrofonem po teatrze, nie chcę rozmawiać, 
jestem wykończony, ale kiedy myślę o G., ożywam 
i udzielam wywiadu z myślą, że głos może dojdzie do 
niego! […]

25 stycznia, niedziela 
[Łódź]
[…] Wieczorem w teatrze (przeszedłem przejściem pod-
ziemnym, galowe przedstawienie we wtorek). Więc 
praca dobrze wygląda (dół) i dobrym jest tłem dla lu-
dzi, także jej niespodziewane odbicie w szybach przy 
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wejściu, trochę pofalowane, bo szyby krzywe. Nie 
wiem, czy nie najlepiej jednak przy pełnym oświetle-
niu, oglądana z drugiej strony ulicy. Martwi mnie nie-
funkcjonalne zabezpieczenie – ludzie wpadają prawie 
do korytka zabezpieczającego – a co ciekawe, przecho-
dzą przez nie, żeby dotknąć pracy łapami. Na górze 
natomiast zabezpieczenie dobre, nikt nie podchodzi, 
nie dotyka elementów. Wolę pracę górną, która jest dla 
mnie do pewnego stopnia niespodzianką.

27 stycznia, wtorek 
[Łódź]
[…] Sporo znajomych, jest miło być dobrze przyjętym, 
ja dość się kręcę, obserwując dyskretnie nowe połącze-
nie ludzie-tło. Sztuka wypada bardzo dobrze. Grzego-
rzewski jeszcze pozmieniał, niedzielne przedstawienie 
nie było tak dopracowane, bardzo chwalę. 

3 marca, wtorek 
[Łódź]
W teatrze załatwić poprawienie reflektorów – jeden 
opada i daje fatalne światło skupione, należy także dać 
światło niebieskawe, żeby rzeźbę dołu jeszcze bardziej 
wydzielić z otoczenia – niewiele mi się jednak udaje 
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załatwić, są zawaleni pracą, ciągle premiery, bo Ż. ma 
zdaje się biegunkę aktywności. […]

6 kwietnia, poniedziałek 
[Łódź]
Rano ostatnie zakupy na mój vernissage, potrawka 
z cielęciny i kury zaprawiona ginem [?] i czosnkiem, 
przygotowane bardzo starannie. Po trzeciej w teatrze 
z prowiantem. Kiedy o 16 przychodzą pierwsi goście, 
kończymy zakąski […]. Chciałem jedzenie i picie na róż-
nych stołach, żeby nie […] ludzi i nie stwarzać możli-
wości konfliktów, ale goście sami zsunęli stoły. Zasiedli 
dokoła. Stanisławski z Ł. [Janiną Ładnowską], także 
Millo spóźniają się bardzo. Wywiązała się dziwna, dość 
ryzykowna rozmowa, rozdawałem impertynencje pra-
wie wszystkim, oszczędziłem między innymi [Ryszar-
da] Stefańczyka, który przyszedł z ostatnią żoną. „Jak 
pan może nie pić, przecież to straszne patrzeć na te 
wszystkie twarze tak na trzeźwo”. […]

6 maja, środa 
[Włocławek]
[…] Ostatnie próby polew do pieca, tym razem na 
płytkach zawieszeniowych, żeby można było dobrać 
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pewnie kolor elementów R2 do koloru płytek. W wol-
nych chwilach zmiany w kompozycji, która już się wy-
jaśnia – jestem blisko ostatniego układu pasowego 
poziomego z ER1, tylko tu można działać swobodniej, 
te cząstki są bardziej autonomiczne. […]

9 maja, sobota 
[Włocławek]
[…] Nowy układ poziomy narysowany wyraźnie, ale 
kiedy wieczorem H. przynosi mi z pieca ostatnią par-
tię biskwitów, okazuje się, że sporo popękało, że już 
brakuje części i trzeba zmienić kompozycję. Decyduję 
się na układ w pionie, trochę się tylko obawiam nie-
dobrych skrótów perspektywicznych, te ER ogląda się 
lepiej, tak mi się wydaje, w niewysokim układzie po-
ziomym. Próby polew z pieca – dobra polewa „g”, lekko 
metaliczna, ale zostanę chyba przy dawnej „m” i być 
może zrobię wstawki z białej mlecznej. […]

13 maja, środa 
[Włocławek]
[…] Kompozycję zestawiam ponownie na stole, żeby 
sprawdzić odblask, dużo zmieniam, cztery rzędy dolne 
odrzucam, upraszczamy zasady działania kontrastu. 
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O 3 w nocy praca skończona, chcę jeszcze sprawdzić 
oświetlenie z boku, ale psują się korki i kładę się spać 
na dwie godziny. 

28 maja, czwartek 
[Łódź]
Boże Ciało, wieczorem na balecie Béjarta [Béjart Bal-
let Lausanne] z M. [Mariuszem Kowalskim] i A., A. jest 
zdaje się we mnie absolutnie zadurzona, balet bardzo 
dobry. Bach wzruszył mnie najwięcej. Mariusz powie-
dział: „te układy to jak twoje kołeczki małe czarne” – 
„pochlebiasz mi” – bo i nie wiem, czy przesadza – ma 
bardzo dobre rozeznanie w tym, co robię. […]

22 czerwca, poniedziałek 
[Kraków]
Plenum Zarządu [ZPAP] poświęcone analizie bienna-
le grafiki. Oglądam bardzo dokładnie wystawy, robię 
skrupulatne notatki. Japończycy bezkonkurencyjni – 
odbitki serigraficzne zbliżone w działaniu do obrazów, 
technika, którą będę się musiał zainteresować, wnio-
ski techniczne i ekspozycyjne dla siebie. Wieczorem 
[Piwnica] pod Baranami – [Piotr] Skrzynecki jednak 
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jest irytujący – miała występować [Ewa] Demarczyk, 
ale nie przyszła – wielka szkoda. 

6 lipca, poniedziałek 
[Włocławek]
Towar surowy do pieca i biskwit z pieca. Polewy do 
młynków. Telefon od Mrk – okazuje się że mogę jesz-
cze wysłać pracę w poniedziałek, telefon do Mariusza, 
ale dziś przyjechać nie może, proszę, żeby jutro rano 
najwcześniejszym pociągiem. Praca powinna być dziś 
jeszcze ułożona rano zapisana i sfotografowana, do 
14. Polana i przekazana do pieca, jestem dziś zmęczo-
ny i kilka razy wyciągam z szafy składane łóżko, żeby 
odpocząć.

7 lipca, wtorek 
[Włocławek]
Rano przyjeżdża Mariusz, praca ułożona szkicowo – 
w każdym razie ustalona zasada kompozycji, pasy 
z elementami […] charakter dynamiczny – pas w lewo, 
pas w prawo – na zmianę, rytmiczne przerwy z ele-
mentów płaskich, których alfabetyczna ilość zreduko-
wana prawie do minimum. Zdjęcia robocze i końcowe. 
Mariusz przedyktowuje mi zapis z elementów, żeby 
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z notatki można było odtworzyć kompozycję w domu. 
Od 19 polewanie z W., ale ona ma już słaby wzrok i jest 
coraz mniej staranna, od 23 polewy […], potem 2,5-go-
dziny sen i znów polewanie, o 4 przychodzi robotnik 
(W.), żeby załadować towar do pieca, jesteśmy jesz-
cze niegotowi, dopiero po 8 rano możemy coś zjeść 
i odpocząć.

10 lipca, piątek 
[Włocławek]
Towar z pieca możliwy – na płytkach są plamy, ale będą 
chyba zakryte przez płaskie i wypukłe ER. Przyjeżdża 
Mariusz – jemu już zdaję całą robotę – segregowanie, 
układanie materiału do zdjęć, które już sam robi, i po-
lewanie. Sam zajmuję się [sprawami] administracyjny-
mi – opłacanie towaru (zastępca kierownika każe mi 
brać towar bez zapłaty – kosztowałoby 400 zł), pako-
wanie po godzinach w miejscu niedozwolonym (nad 
stolarnią), załatwienie skrzyni (3 × 100 zł). W połu-
dnie ugryzła mnie jakaś mucha czy komar, puchnie 
mi noga, na pogotowiu okazuje się, że jest dużo potęż-
nych napuchnięć spowodowanych przez owady pod-
trute środkami owadobójczymi. Skrzynie wieczorem 
przenosimy do portierni, idę łapać wóz, ale w końcu 
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rezygnuję z powodu coraz silniejszych bólów nogi. Śpi-
my z Mariuszem w fabryce, nie ma mowy, bym wstał 
o 3, jak planowałam, zwlokłem się z łóżka około 6.

3 sierpnia, poniedziałek 
[Łódź]
Kupuję czeski ekran do filmu 2 × 8, z Mariuszem w ka-
wiarni, gdzie [rozmawiamy] o produkcji zarobkowej. 
Dziś podstawiałem pod znaki układu pasowego litery – 
rozmowy na ten temat i o możliwościach zbiorowego 
czytania układu tak, żeby wydobyć całość układu.

4 sierpień 1970 wtorek 
[Łódź]
 […] wyszukać potrzebne książki fotograficzne, ja z dzie-
dziny grafologii itd. – niestety tracę dużo czasu – bio-
rę do domu (zapisałem się na członka biblioteki) trzy 
opracowania we francuskim. Wieczorem ustalam zapis 
literowy zaczęty rano – materiał potrzebny dla Anki. 
Chcę go podać w formie nie całkiem do odczytania – 
mieszankę liter i liczb. W układzie literowym starałem 
się powiązać plastyczny wyraz kształtu z brzmieniem 
litery, ale w jakim sensie ogólnym – to dla punktów za-
sadniczych, w pozostałych wypadkach opierałem się 
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na tradycyjnych zgrupowaniach liter alfabetu i ich 
zgodności, nadając pewnym określonym kształtom 
znaki wymowy, które w alfabecie występują obok siebie.

23 sierpnia, niedziela 
[Łódź]
O 7 rano przychodzi zamówiony S. Porządkujemy 13 
godzin – w tym przygotowanie 3–4 płaskorzeźb na 
sprzedaż przez PSP – oraz zawieszony ostatnio 8-me-
trowy gobelin w pokoju sypialnym – poprawki trzeba 
jeszcze zrobić, ale jest dobry – w zasadzie czarny dzia-
ła jako biały. Szkoda, że akcenty jedwabne przycichły. 
Błąd w jednym z pasów górnych. Działanie pomię-
dzy dynamiką a statystyką, pokój wydaje się więk-
szy. Chciałbym pokazać go H.G., żeby mi przygotował 
grunt do wystawy w Paryżu. Telefoniczna rozmowa 
z Mariuszem o naszych problemach produkcyjnych. 
Wieczorem półgodzinny spacer z psem.

17 grudnia, czwartek 
[Łódź]
O 12 na otwarciu Portretu młodej kobiety w malar-
stwie polskim u Stanisławskiego [w Muzeum Sztuki]. 
Upewniam się co do wiadomości o Lozannie. O 14 na 



286

otwarciu wystawy sztuki belgijskiej (plakat, ceramika, 
tkanina) w Muzeum Włókiennictwa (wystawa słaba). 
Na wernisażu rozmawiam z kierownikiem Wydziału 
Kultury B. Jestem dość szczery (w tym przypadku dość 
przykry). „Czy pan pozwoli, że uścisnę jego szlachet-
ną rękę?” Obiecuje mi załatwić pracownię, jaką będę 
chciał, w dzielnicy mojej lub śródmieściu. Potem na 
wewnętrznym wernisażu u [Krystyny] Kondratiukowej, 
w którym nie chciałem uczestniczyć z powodu obec-
ności studenta J., ale ostatecznie idę razem z psem. B. 
w rozmowie towarzyskiej: „A czy Funia też wykłada?”. 
„Nie ale się uczy, jest już na poziomie studentki czwar-
tego roku, niedługo będzie mogła awansować dalej” 
(domyślne do prezydium). Ponieważ są goście belgij-
scy, parluję pokazowo, B. i J. wychodzą po angielsku. 
Do szkoły taksówką na korektę przeddyplomową D., 
jej prace nadają się do odrzucenia (egzamin dyplomo-
wy w poniedziałek), ale ona szachuje mnie swoim ży-
ciem rodzinnym i ostatnią może ciążą. […]

19 grudnia, sobota 
[Łódź]
Mariusz robi mi zdjęcia trzech gobelinów do doku-
mentacji. Dziś dochodzę do wniosku, że gobelin układ 
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pasowy (z okresu habilitacji) jest lepszy od gobeli-
nu w kole. Na magnetofon Mariusza nagrywam moje 
śmiechy i oddechy. […]

28 grudnia, poniedziałek 
[Łódź]
[…] W domu wściekła próba gry na skrzypcach w du-
chu moich układów pasowych – z myślą o nagraniu 
na magnetofonie. Coraz więcej myślę o nabyciu za 8 
tysięcy japońskiego magnetofonu z PKO.

1971

13 lutego, sobota 
[Łódź]
Dalsze próby grania na skrzypcach – obok układu pa-
sowego (płaskorzeźby) wieszam na kartce zapisy na-
stępstw dźwiękowych. Od drugiej do późnego wieczora 
poprawki gobelinu.

14 lutego, niedziela 
[Łódź] 
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Do obiadu dalszy ciąg wcerowań. Obiad z Mariuszem 
(gołąbki z baraniną) potem przez sześć godzin zabawy 
z magnetofonem – brzdękania na skrzypcach itd., któ-
re na taśmie jak muzyka z Kenii – idiotyczne słuchowi-
sko o sierotce Marysi i nagranie mojej „a – o” – układu 
streficznego, w którym części zupełnie poprawne. To 
jeszcze przećwiczyć, dobrze taśmę przesłuchać i na-
grać na nowej porządnej.

20 lutego, sobota 
[Łódź]
[…] Na magnetofonie pożyczonym ze szkoły różne pró-
by nagrań do późnej nocy, w tym rozprawa o śmierci 
i życiu i trzy śpiewano-mówione wiersze, w których 
rolę słów pełnią rytmiczne wiązane litery (luźny od-
powiednik rytmów z moich płaskorzeźb).

5 maja, środa 
[Włocławek]
Wielka awantura z malarzyną zakładowym, który uwa-
ża, że jestem prywatną inicjatywą itd. Proszę kierowni-
ka i zastępcę (M.) o uspokojenie człowieka. Wieczorem 
trzy szkice płaskorzeźb według moich kompozycji 
graficznych.
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6 maja, czwartek 
[Włocławek]
Boję się, żeby nie opowiadano, że śpię w fabryce – od 
dzisiaj biorę pokój u sióstr. W pracy od południa do 3 
w nocy: w dalszym ciągu trzy układy, z których roz-
pracowuję najpewniejszy (według grafiki a + b).

10 maja, poniedziałek 
[Łódź]
[…] Rozmowa z amatorem P. (członkiem związku), któ-
ry bez mała robi mi publicznie korektę. Wokół tej ma-
łej spraw masa komentarzy i ataków. To robi mi bardzo 
ładną propagandę. Problem staje się „dyskusyjny”. Ja 
sam wspominam o niebieskich obrazach Ives’a Kleina – 
monochromach – te grafiki mogę nazwać monofaktu-
rami, choć nazwa ta najlepiej by pasowała do ostatniej, 
której jeszcze nie ujawniłem. Raczej można by mi za-
rzucić konwencjonalność niż zabieg nowatorski.

21 maja, piątek 
[Łódź]
Zapraszam na obiad Stażewskiego. Przy okazji daję 
mu do przesłuchania kilka moich nagrań skrzypco-
wych – twierdzi, że sprawiłem mu tym prawdziwą 
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przyjemność – widzi duże zależności między moimi 
układami streficznymi w muzyce a moimi kompozy-
cjami. Chce mnie zapoznać z dyrektorem Filharmonii 
Warszawskiej [Narodowej] – jest zdania, że powinie-
nem wystawić ze trzy prace i dać jednocześnie do prze-
słuchania ze trzy układy streficzne. 

23 maja, niedziela 
[Łódź]
Rano zaproszony na śniadanie [Roman] Opałka. Jego 
praca malarska, którą zobaczyłam wczoraj po raz 
pierwszy (liczenia), nadzwyczaj interesująca. On sam 
utrzymuje, że mamy wiele wspólnego (to on ze Stani-
sławem bronił mojej pozycji na konkursie). Podczas 
kiedy przygotowuję śniadanie, on słucha mojego na-
grania. […]

22 czerwca, wtorek 
[Lozanna]
[…]W nocy myślałem o moich nagraniach skrzypco-
wych – szkoda, że nie przywiozłem taśmy – czy nie 
dokonać tutaj w jakimś studio nowych nagrań – kon-
certy szwajcarskie (!) – może by mi się poszczęściło 
z tym, czego nie potrafię. Te rozmyślania po rozmowie 
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z K. o magnetofonie KG, który jest podobno dotąd naj-
lepszym małym magnetofonem świata (1500 $). 

23 czerwca, środa 
[Lozanna]
Na biennale studium wystawianych tkanin, zapiski, 
także analiza wymiarów tkanin, by w razie wystawia-
nia w przyszłości wiedzieć, jaki format byłby najlep-
szy. Małe tkaniny (5 m) nie wyglądają źle, korzystne 
tkaniny pokazywane w poziomie: podłużna tkanina 
203 × 46 cm [Dolores Dembus] Bittleman jest dobra do 
oglądania.

27 (niedziela), 28, 29, 30 czerwca 
[Bazylea]
Na targi sztuką do Bazylei – ta impreza wskazuje 
najwyraźniej że tzw. dzieło sztuki (kupuje się podpi-
sane pod czymkolwiek nazwisko) stało się przedmio-
tem handlu – przerażająca – choć nie można temu 
odmówić poziomu – wydaje się galeria Denise René – 
monopolizująca handel sztuką zgeometryzowaną (mo-
nopolizująca!). […] 
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16 lipca, piątek 
[Berno]
W południe do Berna pchany potrzebą podróży – jesz-
cze raz w muzeum – Kandinsky nie podoba mi się 
w dalszym ciągu. Obejrzeć Jima Dine’a – obrazy niby 
od 1959/60 roku – kilka prac dość dobrych – niektó-
re pokrewne [Władysławowi] Hasiorowi, który robił 
te rzeczy wcześniej oraz [Robertowi] Rauschenbergo-
wi, którego nadzwyczaj cenię. Nie można mu jednak 
odmówić pewnego wyrazu i pewnego poczucia hu-
moru, on sam (zdjęcia) wygląda na takiego, który się 
lubi śmiać (bardzo interesująco wygląda na zdjęciach 
żona Jima Dine’a). W Tierparku nad rzeką – bardzo 
dobra przechadzka, ale niewiele zwierząt. Koło kate-
dry chodniki we wzór moich grafik (grafika b–p przy-
wieziona z Polski), przed kościołem bruk, który mi 
nasuwa (krystalizuje) pomysł nowego układu graficz-
nego – bardziej aktywnego. 

17 lipca, sobota 
[Lozanna]
U H. na obiedzie – oglądam także pracownię – wielu 
prac nie pokazywał nigdzie – co chyba dobrze o nim 
świadczy – poszukiwania niepozbawione własnego 
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momentu poszukiwania – niegroźne miejsca styków 
naszych wspólnych zagadnień formalnych (element 
dodawany – u niego wyolbrzymiony – oraz układy fak-
turalne – u mnie bardziej o charakterze zapisowym 
ciągłym). Pracownia śmiertelnie zagracona, w domu 
dużo płyt. Pokazuje mi siatkę do serigrafii – w Gene-
wie będę chyba robić serigrafie. […]

24–26 lipca, sobota–poniedziałek 
[Lozanna]
[…] Rozmawiałem z M. (K.) – mieszka i pracuje u K. , 
żeby zorganizował mi spotkanie z K. [Stefanem Kudel-
skim], który jest wybitnym specjalistą – naukowcem 
z dziedziny dźwięku (teraz opracowuje magnetofon 
stereofoniczny) – chodzi mi o pewne informacje z od-
cinka zależności kształt–dźwięk. 

17 sierpnia, wtorek 
[Lozanna]
[…] Przy rozejściu sytuacja się rozluźniła, z czego sko-
rzystałem, żeby złożyć kondolencje K. [Stefanowi Ku-
delskiemu] i jednocześnie przedstawić się jako ostatni 
lokator jego matki. Stypka odbywała się w ogrodzie 
obok domu, w którym mieszkała I.K. [Irena Kudelska], 
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po obiadku i wypiciu u siebie pół litra czerwonego 
wina znalazłem się między gośćmi. Zbyt zależało mi 
na rozmowie z K., do której zresztą doszło (jest bardzo 
miły i kulturalny, robi doskonałe wrażenie). Zależności 
plastycznych dźwięk–kształt nie uznaje (upraszczam 
rozmowę), uważa, że dzieło sztuki nie może iść w pa-
rze z mechanizacją (tu pomocy nie znajdę). W luźnych 
rozmowach poznaję w grupie T.W., któremu czytam 
z ręki (pół litra wina + plus campari), według niego do-
skonale („dziwne, pan powinien był dawno umrzeć” – 
jak się okazało, od śmierci dzieliły go sekundy, minuty). 
Od niego też adres S. w Genewie, który prowadzi dom 
otwarty, gdzie powinienem się zjawić. (Dzień z filmu 
Bunuela).

26 września, niedziela 
[Lozanna]
Jeszcze raz zobaczyć biennale [tkaniny] – małe no-
tatki. Głównie jednak wciągnął mnie koncert free 
jazzu (z Wiesbaden). Słyszałem tylko niestety samo 
zakończenie, 15 minut – czterech muzyków na róż-
nych instrumentach – chyba improwizacja – bardzo 
udana – ze względu na moje próby muzyczne bar-
dzo byłem zadowolony z tego koncertu. Doskonałe 
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otoczenie – dookoła podium z nadmuchiwanymi ma-
teracami, na nich młodzież i bawiące się dzieci – na 
ławkach dookoła wystarczająca ilość ludzi, żeby nie 
było mało. Prawdziwą niespodzianką jednak był dla 
mnie film z domu obłąkanych, którym rozdawano 
różne instrumenty – to bardzo à propos tutejszych 
happeningów i niektórych wyczynów artystycznych 
niezgodnych z prawdą osobistą – gra bez przekonania – 
obłąkani wcielali się w role, nie wytwarzali dystansu 
człowiek–artysta. Na happeningach non-stop różne 
próby nawiązań do dźwięku i ruchu, bardzo, bardzo 
sztywne. Niestety, nie oglądałem filmu od początku.

1972

28 lipca, piątek 
[Łódź]
Wczoraj i dzisiaj (2 + 4 godziny) nagrania skrzypco-
we na wystawę w Paryżu od nr 5/28/7/2 do 11/29/7/2 
w Szkole Filmowej. Całość około 10 minut, trzy lep-
sze razem około 5 minut. Wolałbym jednak bardziej 
precyzyjnie (R. zapewnia mnie, że w radiu będę miał 
lepsze możliwości techniczne). Są jednak lepsze od 
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nagrań w domu na grundigu. Wiadomość o przyzna-
niu mi paszportu. Dziś wreszcie zgodzony malarz (za 
pokój 1500 zł!) – ma zacząć we wtorek–środę.

18 września, poniedziałek 
[Łódź]
Wczoraj ostatnia odbitka graficzna farbą szybkosch-
nącą. Obłąkane przygotowania. Dzisiaj ostatnie na-
grania w radiu z P., dwa wydają mi się dobre – jedno 
z pogłosem i bez pogłosu na zmianę w układzie paso-
wym. Niestety, nie zdążamy już przegrać dwóch na-
grań poprzednich ze Szkoły Filmowej i tego na jedną 
taśmę. Wczoraj wyciski białe na prasie typograficznej – 
spore koszty i dużo czasu – ale nie są nadzwyczajne. 
Mariusz przygotowuje mi zdjęcia do ewentualnej pra-
sy francuskiej.

2 listopada, czwartek 
[Paryż]
[…] Wieczorem w Centrum Kultury Szwedzkiej otwar-
cie wystawy letrystów (spotykam też Wollmana), 
najlepsza praca: Åke Hodell (60 lat?) – którego ukła-
dy letrystyczne interesują mnie nadzwyczaj (spo-
tykam rzeczy prawie identyczne lub równoległe do 
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moich układów pasowych), 1963 – układ strono-lite-
rowy, 1966 – napis [tu rysunek odręczny] w książeczce 
16-stronicowej o charakterze tekstu pisanego (i obra-
zu), 1964 – jeden z tekstów
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv
(36)
iiiii
vvvv
iii
-----------
l
i
v
l
-------------------------- 
v
i
llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
to odpowiednik drugiej wersji mojej pracy dla teatru 
Jaracza (dół) sprzedanej w Kopenhadze.
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1973

2 stycznia, wtorek 
[Łódź]
U Br. uzgadniam oddanie 100 $ do końca kwietnia. 
Od 16 do 19 nagrania w Szkole Filmowej – ale mi nic 
nie wychodzi – ze smyczka ciągle wychodzi włosie – 
wreszcie usuwam je z oprawy i próbuję grać, trzymając 
skrzypce między nogami, a włosie w rękach – wszyst-
ko do niczego. P. przegrywa mi na szybkość 9,5 moją 
taśmę paryską, przy okazji kasuję jeszcze nr 14 (całe 
obecne nagranie trwa 16,5 minuty). Pytam, ile płacę, 
P. za 3 godziny liczy mi 900 zł (!), potem opuszcza na 
800 – (przedtem płaciłem po 50 zł za godzinę) – mówi, 
że takie są stawki. Będę musiał poszukać kogoś inne-
go i zrezygnować przypuszczalnie z nagrań na ścieżkę 
dźwiękową w Szkole Filmowej. K.T. zadziwiony zdzier-
stwem P. obiecuje załatwić mi przegranie w […] Sema-
forze [Studio Małych Form Filmowych].

27 stycznia, sobota 
[Łódź]
8 stycznia, śpiesząc się na pogrzeb N.B. (dłużny byłem 
jej 8000 zł), wpadam pod taksówkę – złamanie palca, 
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obicie, rany twarzy, coś ze szczęką. Na okropnie zor-
ganizowanym oddziale szpitala Biegańskiego – 8 dni 
(wypadek zjednuje mi w związku [ZPAP] dużo sympa-
tii – dużo więcej niż moje nagrody). […]

21 maja, poniedziałek 
[Kadyny]
W Kadynach dać do wypału polewę, ale naprawdę to 
przyjrzeć się dobrze produkcji cegły profilowanej, któ-
ra daje mi nowe możliwości rozwiązania ściany. O ile 
nie pojechałbym na plener, to w cegielni nieprzystoso-
wanej do tego rodzaju produkcji dam sobie radę. Wy-
konane rysunki wymiaruję. […]

13 lipca, piątek 
[Kadyny]
Cegły profilowane okładzinowe, jakie zaprojektowa-
łem, zostały wycięte podczas mojej nieobecności, wy-
schnięte […] i wypalone w piecu. Próba cięć profili 
skośnych przy użyciu szablonów blaszanych. Profile 
te wyrzucam (dziś ostatni dzień w pleneru), ćwiczenia 
te przydadzą mi się do dalszej pracy.
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19 sierpnia, niedziela – 2 września, 
niedziela 
[Łódź]
2 tygodnie (!) opracowywanie rzeźb – makiet do kata-
logu i do powiększeń na wystawę – wpadłem na po-
mysł, żeby zamiast płaskorzeźb dawać powiększenia 
fotograficzne. Łącznie 9 projektów dobrych. Dużo cza-
su na poszukiwania na rynkach warzyw i owoców, 
których używam do kompozycji, łącząc w układy pa-
sowe z moimi gotowymi elementami ceramicznymi. 
Pomalowane na biało kartofle stają się kształtem od-
realnionym, łącznikiem między sztucznym a natural-
nym. Opracowuję wyjście do płaskorzeźby kolorowej 
w moim typie kompozycji. Ze dwie rzeczy najbardziej 
udane chcę powtórzyć na wystawę w materiale. Doku-
mentację fotograficzną robi Mariusz, prace po skoń-
czeniu demontowane. […]

13 października, sobota 
[Włocławek]
Do Włocławka (w nocy wybrałem 40 kartofli – mode-
li do odlewów ceramicznych). Pomimo telefonicznych 
uzgodnień zakładu i Zjednoczenia odnośnie moich re-
alizacji dyrektorzy zakładu nie chcą mi dać zezwolenia 
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na wstęp, żądając pisma ze Zjednoczenia. Udaje mi się 
jednak wejść cichaczem – wykonuję dwie małe formy 
z kartoflami szwajcarskimi do garnirowania, mode-
larz wykonuje dwie formy gipsowe z kartoflami. Sie-
dzimy do 21.

3 listopada, sobota
[Włocławek]
[…] Wywożę także pierwszą próbę kartofli garnirowa-
nych na płytce, całość palona na ostro bez polewy. Je-
stem zaskoczony materiałem, biel!, matowość świecąca, 
śmiertelność i elegancja, powierzchnia, która zdaje się 
oddychać. Zrobić całą warstwę białą, to będę chciał 
również pokazać w Paryżu w roku przyszłym w L 55 [?]. 

Niedatowane (1973?) – fragmenty 
[Łódź]
[…] Rezygnuję z wykonania na wystawę w Zachęcie 40 
m2 cegły profilowanej. Chcę wykonać natomiast wiel-
ki układ fakturowy z cegły, szkice projektu najpierw 
z samej cegły, obecnie wykonywane z małych kostek 
drewnianych o proporcji cegły, łatwiej i bardziej w ty-
pie moich obecnych założeń. 3500 cegieł, koszt około 
5000 zł, jeśli tę cegłę musiałbym kupić. 
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Dzwonił Orlik, potrzebuję około 20 m2 płaskorzeźby 
dla teatru w Opolu (do kawiarni), tę ścianę mógłbym 
pokazać podczas wystawy we Wrocławiu [w Muzeum 
Architektury]. 

Zezwolenie na wstęp do zakładu we Włocławku. 
Modelarz wykonuje mi błyskawicznie 40 form według 
dwóch wybranych ziemniaków – niestety porcelana 
ma olbrzymi skurcz – elementy są za małe – będę mógł 
komponować nimi dużo mniejsze płaszczyzny od za-
mierzonych. Mamy odlać 1500 sztuk. […]

1974

19 lutego–26 marca 
[Szczawno]
[…] Opanowuję Braille’a – piękne fragmenty tego […] 
wkomponowuję w moje prace. Układam moje dalsze 
letresony (do czytania i nie do czytania), jeden z nich 
fragmentem złożony we Wrocławiu. Interesuję się sło-
wo-dźwiękami – słowo-dźwięk (para) będzie motywem 
mojego następnego rysunku-kolażu. […]
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27 marca–2 maja 
[Włocławek]
[…] Dziś zakończona praca nad płaskorzeźbą do Fa-
enzy (układ monofakturowy z kartofli), dziewięć płyt, 
powierzchnia 1,30 m2, jeszcze tylko małe dokleja-
nia. Brzegi płyt wykończone i nadpiłowane na kółku 
ściernym. Niektóre nadtrawione kwasem fluorowo-
dorowym w miejscach zanieczyszczeń. W trakcie pra-
cy okazało się, że płyty z doklejanymi kartofelkami 
należało robić dużo mniejsze, żeby uniknąć pęknięć 
i zanieczyszczeń. Dla zatuszowania nie dość równych 
styków płyt zostawię luźne 3 mm szczeliny. Ledwie do-
brnęliśmy do końca. 

25 listopada, poniedziałek 
[Nakielnica k. Aleksandrowa Łódzkiego]
[…] Wybrać marchew do odlewów porcelanowych. Wy-
grzebuję ze stosów 15 kg (ponad 60 sztuk) na wymiar 
do formatu małej płyty wyjściowej. Jest to nienaj-
ciekawszy gatunek, za mało drapieżna, zbyt bordo-
wa u samej nasady, za małe wżery poprzeczne, ale 
i tak jest to najlepsze z tego, co mam do dyspozycji. 
Teoretycznie każda marchew płaskorzeźby powinna 
być inna. Częściowa korekta katalogu, fatalne moje 
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zdjęcia sylwetowe po zmniejszeniu. Do Włocławka 
już nie jadę, jutro rano korekta i może jeszcze trochę 
marchwi z rynku. 

1976

12–13 sierpnia, czwartek–piątek 
[Łódź]
Próby wypychania folii śmieciami, w tym odpady włó-
kien, na biennale w Lozannie. Folia wypchana i prze-
szywana na maszynie (próba pierwsza) i wypychana 
na okrągło (przemyśleć zaczepy górne) – bardziej mo-
numentalne. Dwa projekty gobelinów z tekstów dru-
karskich skreślonych – od razu próby w materiale. […]

1977

9 stycznia, niedziela 
[Łódź]
Spóźniam się ponad pół godziny (Cz. [Urszula Czarto-
ryska] szczęśliwie zaczyna spotkanie rozmową z Pierz-
galskim), po drodze zastanawiam się przelotnie, czy 
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nie zachodzą podobieństwa między moim stałym 
brakiem poczucia czasu a układami czasów równole-
głych – mijające lub spotykające się okresy linearne – 
w moich ostatnich stołach 1 i 3.

10, 11 stycznia, poniedziałek, wtorek 
[Łódź]
Likwidacja wystawy, stoły rozebrane przywożę do pra-
cowni. Dzisiaj nagranie krótkiego wywiadu dla radia – 
zwracam uwagę na wprowadzenie do rzeźby wątku 
znaczeniowego (narracyjnego). Stół drugi: żołnierze le-
żący szeregami między górami porcelanowej marchwi 
patrzą w dal przez lunety (skojarzenia z żołnierzami 
z Alicji w krainie czarów). Stół trzeci poświęcony jest 
higienie jamy ustnej. Szeregi past do zębów, czarnych 
szczoteczek do zębów i witamin w postaci marchwi 
i jabłek porcelanowych poustawiane na zmianę z sze-
regami kieliszków (szkło) i bandaży mających stwa-
rzać atmosferę zagrożenia. […]

25 grudnia, niedziela 
[Łódź]
[…] Wykonuję wiele szkiców, za najlepszy uważam 
pomysł z podkładem tekstu, w którym samogłoski 
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zostałyby zamienione na barwne plamy. Niestety nie 
mam gotowych tekstów maszynowych, a wycinkach 
gazetowych zbyt małe litery do przeróbek graficznych. 

26, 27 grudnia, poniedziałek, wtorek 
[Łódź]
26 wykonuję rysunek [odręczny rysunek układu zbli-
żony do]:
+ + + + + + + + + +
----------------------------------
+ + + + + + + + + +

27 wykonuję do 4 rano rysunek ano-ni, nie jestem 
jednak zadowolony. Rytmizacja tego tekstu po zabar-
wieniu samogłosek ą, ę, o ma charakter nie dźwiękowy 
(częściowo tylko dźwiękowy), a wizualny. Samogło-
ski a, e, o harmonizują ze sobą dzięki pokrewieństwu 
kształtów i wielkości. Układ dźwiękowy a e i o u nale-
żałoby zaplanować bez obciążeń wizualnych. […]
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1978

1 stycznia, niedziela 
[Konstancin-Jezorna]
Wykonuję rysunek holigraficzny z użyciem samogło-
sek a e i o u składający się z nieregularnych ciągów 
9–15- i 6–17-elementowych. Przenoszenie z linijki na 
linijkę stosowane lub nie. Do czytania można by zro-
bić korektę tekstu. Przerywniki w razie potrzeby prze-
mieszczeń lub zbyt długie okresy dzielić na dwie części, 
część liter skreślić.

1982

30 listopada, wtorek 
[Łódź]
Zawiadomienie o przyjęciu projektu moich Recytaty-
wów na przyszłoroczne biennale w Lozannie, razem 
bierze udział 27 osób, z Polski jeszcze jedna osoba 
oprócz mnie.
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1983

22 czerwca, środa 
[Paryż]
Oglądam powierzchownie wystawę w Centre Pom-
pidou [Présences polonaises], moje stoły są źle wysta-
wione, ale mogłyby być jeszcze gorzej. Wydaje mi się, 
że zwiększona ilość obrazów Opałki dorzuconych na 
miejscu była powodem ściśnięcia moich stołów na 
bardzo małym odcinku, wymagają one dużo większej 
przestrzeni i możliwości obejścia ich, tak jak obchodzić 
można było u nas kiedyś duże stoły wielkanocne lub 
bożonarodzeniowe. Same kartofle dość dobrze ułożo-
ne, grafiki źle dobrane i źle powieszone. Te aranżacje 
wystawiennicze powinny odbywać się pod okiem pla-
styka lub dobrego architekta wnętrz, a nie dyrektora, 
skądinąd znakomitego, i pracowników muzeum mają-
cych raczej przygotowanie teoretyczne niż praktyczne.



Z cyklu Profil, ok. 1977, kol. prywatna,  
fot. dzięki uprzejmości Galerii 86
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1924–1939 

Antoni Franciszek Starczewski przychodzi na świat 
w Łodzi 3 maja 1924 roku. Matka Alina z Aniołowiczów 
jest nauczycielką dzieci głuchoniemych, ojciec Fran-
ciszek także uczy. Antoni ma trzech starszych braci. 
W 1933 roku przeprowadzają się do nowo zbudowanej 
kamienicy przy ulicy Rzgowskiej 52 m. 27, gdzie AS bę-
dzie mieszkał do końca życia.

1939–1945

W czerwcu 1939 kończy III klasę gimnazjum w szkole 
im. Stefana Żeromskiego w Łodzi. Z tego czasu zna-
my pierwszy zapis w prowadzonym do ok. 1983 roku 

SZKIC 
DO BIOGRAFII

JANINA 
ŁADNOWSKA
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dzienniku AS. W 1940 roku, podczas okupacji hitle-
rowskiej, aresztowany, lecz w krótce zwolniony. Cała 
rodzina zostaje wysiedlona ze swojego mieszkania; 
muszą przenieść się opodal na Bednarską (Kurland-
strasse). AS z braćmi współdziałają z Armią Krajową. 

Pracuje, uczy się francuskiego, rysuje. Już wtedy 
kolega szkolny Stanisław Krajewski, przebywający 
w Niemczech na robotach, przysyła mu blok papieru 
do malowania akwarelą w zamian za okolicznościo-
we wierszyki do bożonarodzeniowej szopki. Po wy-
zwoleniu, od 17 lutego 1945 roku uczęszcza do szkoły 
im. Stefana Żeromskiego, nauka jest przyśpieszona.

Wraz z rodzicami i bratem powraca do przedwo-
jennego mieszkania. 

Chodząc jeszcze do liceum, równolegle zapisuje się 
do nowo utworzonej Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk 
Plastycznych (PWSSP). Studiuje malarstwo, grafikę, ce-
ramikę, rzeźbę na Wydziale Architektury Wnętrz. Pro-
fesorami są: Władysław Strzemiński (historia sztuki, 
kompozycja, grafika funkcjonalna) – jego koncepcja 
unizmu ukształtuje artystyczną osobowość AS – Lu-
dwik Tyrowicz (grafika), Julia Kotarbińska (cerami-
ka), Elwira i Jerzy Mazurczykowie (rzeźba). Koleżanki 
i koledzy ze studiów – Krystyna Burza (Krygierowa), 
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Judyta Sobel, Eleonora (Nora) Szczepańska, Stanisław 
Fijałkowski, Lech Kunka, Stefan Krygier – będą przez 
całe lata najbliższymi przyjaciółmi. 

1946

Zdaje maturę. W sierpniu warunkiem zaliczenia malar-
stwa i rysunku jest wyjazd na plener PWSSP w Nowej 
Rudzie, wraz z m.in. Stanisławem Fijałkowskim, Ste-
fanem Krygierem, Bolesławem Utkinem, Tadeuszem 
Sobolewskim. Pedagogami są Władysław Strzemiński, 
Stefan Wegner, Roman Modzelewski. Intensywnie ry-
suje i maluje.

Jest głównym kandydatem do stypendium Karola 
Hillera (przyznanego pośmiertnie łódzkiemu malarzo-
wi). Stypendium jednak nie otrzymuje.

1947

Umiera ojciec AS.

1948

Uczestniczy w wystawie studenckiej: Od baroku do kubi-
zmu (kat.), Klub Plastyków przy polskiej YMCA w Łodzi, 
grudzień 1948. W małym katalogu wystawy pisze: „Po-
ezji zawdzięczam wiele. Przyboś otworzył mi oczy na 
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plastykę współczesną. Muzykę liczę miarą wiersza i ob-
razem. Te trzy dziedziny nie mogą istnieć bez siebie”.

1949

Uczestniczy w Międzyszkolnych Popisach Szkół Arty-
stycznych w Poznaniu, 23–27 października 1949. No-
watorski pokaz łódzkiej PWSSP uznano za przejaw 
bezideowego, kosmopolitycznego formalizmu.

1950

19 stycznia 1950 roku Władysław Strzemiński zosta-
je zwolniony z PWSSP, a w grudniu 1952 roku umiera.

Dzienniki AS z lat 50. nie są zachowane. Sądzić 
jednak można, że od tego czasu zaczyna prowadzić 
niezwykle czynny tryb życia, poświęcając na pracę nie-
kiedy 24 godziny na dobę. Ponadto kilka razy w tygo-
dniu chodzi do kina, stara się nie opuszczać spektakli 
teatralnych i koncertów. Tak będzie do początku lat 90.

1951

Kończy z dyplomem studia w PWSSP. Zaczyna pra-
cować jako plastyk-projektant w przemyśle lekkim 
(galanteryjnym) i w fabryce fajansu i porcelany we 
Włocławku.
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1953

Maluje, projektuje ceramikę użytkową, drobną rzeźbę 
ceramiczną i biżuterię.

Bierze udział w wystawach:
 – VIII Doroczna Wystawa Członków Związku Polskich 
Artystów Plastyków w Łodzi, Ośrodek Propagan-
dy Sztuki, Łódź, maj–czerwiec 1953;

 – Wystawa prac plenerowych członków Związku Pol-
skich Artystów Plastyków w Łodzi, Centralne Biuro 
Wystaw Artystycznych, Łódź, 1953.

1954

Udział w wystawach:
 – IX Doroczna Wystawa Prac Członków Związku Pol-
skich Artystów Plastyków w Łodzi (kat.), Ośrodek 
Propagandy Sztuki, Łódź, październik–listopad 
1954;

 – I Ogólnopolska Wystawa Ceramiki i Szkła Artystycz-
nego (kat.), Muzeum Śląskie, Wrocław, listopad 1954.

1955

Rozpoczyna pracę jako zastępca asystenta w pracow-
ni rzeźby prowadzonej przez Wacława Wołosewicza 
i Mieczysława Szadkowskiego w Studium Ogólnym 
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PWSSP w Łodzi, lecz ciągle pracuje w przemyśle galan-
teryjnym, projektując m.in. guziki. Warunki material-
ne są bardzo ciężkie.

Maluje krajobrazy, zaczyna tworzyć obrazy abs-
trakcyjne. Projektuje dekoracyjne talerze fajansowe 
malowane i reliefowe o motywach geometrycznych, 
roślinnych, pejzażowych, zwierzęcych (ptaki), inspi-
rację czerpie także z folkloru polskiego i kultur połu-
dniowoamerykańskich i afrykańskich.

Udział w wystawach:
 – Wystawa prac plastyków łódzkich 1945–1955 zorga-
nizowana dla uczczenia 10-lecia wyzwolenia Łodzi 
(kat.), Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, styczeń–
luty 1955;

 – Wystawa wiosenna prac plastyków łódzkich (kat.), 
Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, Łódź, maj 
1955;

 – X Okręgowa Wystawa ZPAP Oddział w Łodzi, BWA, 
Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, listopad 1955–
styczeń 1956.

1956

Wyjazd do Czechosłowacji w ramach wymiany kultu-
ralnej.



316

Razem ze Stanisławem Fijałkowskim i Bolesła-
wem Utkinem dokonuje wyboru tekstów Władysława 
Strzemińskiego na jego i Katarzyny Kobro pośmiert-
ną wystawę w Ośrodku Propagandy Sztuki w Łodzi 
w 1956 roku. Pracuje przy organizacji wystawy i re-
dakcji katalogu.

Maluje obrazy, projektuje fajansowe talerze i wazo-
ny o kształtach roślinnych i owadzich pokryte barw-
nymi szkliwami.

W „Kronice” 1956, nr 12 ukazuje się artykuł prof. 
Mieczysława Wallisa Ceramika Starczewskiego.

Wystawa indywidualna:
 – Wystawa prac ceramicznych Antoniego Starczewskie-
go (kat.), Klub Związku Literatów Polskich, Warsza-
wa, marzec–kwiecień 1956 (wstęp: AS).
Udział w wystawach:

 – Wystawa plastyków łódzkich (kat.), Galeria Krzywe 
Koło, Warszawa, wrzesień 1956;

 – XI Doroczna Wystawa Prac Członków Związku Pol-
skich Artystów Plastyków w Łodzi (kat.), Ośrodek 
Propagandy Sztuki, Łódź, listopad 1956.
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1957

Jako starszy asystent obejmuje, wraz z asystentką Ka-
zimierą Frymark-Błaszczyk, pracownię projektowa-
nia dywanów w Studium Ogólnym PWSSP. Połączy ich 
wzajemna zażyłość i współpraca.

Maluje obrazy, projektuje talerze i wazony cera-
miczne, a przede wszystkim płaskorzeźby o barwnych, 
bogatych, plastycznych powierzchniach (zob. Henryk 
Anders, Wystawa Starczewskiego, „Kronika” 1957, nr 6).

Jesienią 1957 roku powstaje w Łodzi grupa Pią-
te Koło skupiająca malarzy i poetów, działająca przy 
Związku Literatów Polskich – należą do niej m.in. Sta-
nisław Fijałkowski, Lech Kunka, Teresa Tyszkiewiczo-
wa; odbywają się dyskusje i wystawy. AS jest luźno 
związany z grupą. 

Wystawa indywidualna:
 – Antoni Starczewski. Ceramiki (kat.), Centralne Biuro 
Wystaw Artystycznych, Łódź, luty 1957.
Udział w wystawach:

 – Ogólnopolska Wystawa Architektury Wnętrz (kat.), 
CBWA Zachęta, Warszawa, 1957 (wyróżnienie);

 – XII Doroczna Wystawa Prac Członków Związku Pol-
skich Artystów Plastyków (kat.), Ośrodek Propagan-
dy Sztuki, Łódź, listopad 1957.
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1958

Prowadzi pracownię projektowania dywanów, rzeźby 
i galanterii jako adiunkt w Studium Tkaniny w PWSSP.

W czerwcu wyjeżdża do Mongolii w ramach wymia-
ny kulturalnej. W Ułan-Bator pracuje w atelier cera-
miki. Zwiedza klasztory buddyjskie, przejazdem jest 
kilka dni w Moskwie. Myśli o zakupie wełny na gobe-
liny. Emocjonuje go pierwszy lot samolotem.

Pierwsza podróż do Paryża na prywatne zaproszenie.
Maluje obrazy abstrakcyjne. W dziedzinie ceramiki 

pracuje nad większymi formatami płaskorzeźb o or-
ganicznych i dynamicznych powierzchniach – stosu-
je także bogate kobaltowo-złote polewy, coraz częściej 
występuje grafitowa czerń.

Ponadto sporządza miseczki i popielniczki o od-
ręcznie formowanych organicznych kształtach.

Przystępuje do projektowania owalnej płaskorzeźby 
ceramicznej do holu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkie-
go. Jest to pierwsza płaskorzeźba w układzie pasowym.

To także pierwsze zamówienie na realizację w ar-
chitekturze. Praca wykonywana jest we Włocławku.

Udział w wystawach:
 – Wystawa Piątego Koła, Klub Związku Literatów Pol-
skich, Łódź, jesień 1958;
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 – XIII Doroczna Wystawa Prac Członków Związku Pol-
skich Artystów Plastyków (kat.), Ośrodek Propagan-
dy Sztuki, Łódź, listopad 1958.

1959

Intensywna praca nad płaskorzeźbą dla Biblioteki. 
Składa się ze 160 niepowtarzalnych elementów po-
wstałych przy jednoczesnym użyciu obu rąk. Spo-
rządza też warianty płaskorzeźby w mniejszej skali. 
Realizuje niewielkie płaskorzeźby z poziomym zapi-
sem rytej odręcznie linii.

Ostatni raz wystawia malarstwo.
Umiera matka AS.
Udział w wystawach:

 – III Wystawa Sztuki Nowoczesnej (kat.), CBWA Zachę-
ta, Warszawa, 1959;

 – XII Festiwal Sopot 1959 – III Ogólnopolska Wystawa 
Młodego Malarstwa, Rzeźby, Grafiki (kat.), Sopot, 
lato 1959 (wystawia malarstwo i rzeźbę);

 – XIV Doroczna Wystawa Prac Członków Związku Pol-
skich Artystów Plastyków Okręgu Łódzkiego (kat.), 
Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, listopad 1960.
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1960

 Stara się bezskutecznie o wyjazd (stypendialny?) do 
Kanady. Bardzo pozytywną opinię o pracy artystycz-
nej AS pisze prof. Mieczysław Wallis. 

Jesienią 1960 roku oddanie do użytku nowego gma-
chu Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego wg projek-
tu Edmunda Orlika z płaskorzeźbą AS o wymiarach 
320 × 240 cm w holu, malowidłami ściennymi Stanisła-
wa Fijałkowskiego i Lecha Kunki, rzeźbą Mieczysła-
wa Szadkowskiego. Na wystawie w Zachęcie w lipcu 
i sierpniu wystawa łódzkiej i wrocławskiej PWSSP Arty-
sta w przemyśle. Wystawa ma dobrą prasę, m.in. mówi 
się o pięknych dywanach z pracowni AS sporządzo-
nych „techniką gobelinowo-pętelkową” („Panorama 
Północy” 1960, nr 36).

Udział w wystawach:
 – II Ogólnopolska Wystawa Ceramiki i Szkła Artystycz-
nego (kat.), Muzeum Śląskie, Wrocław, wrzesień–
październik 1960;

 – Wystawa Okręgowa zorganizowana z okazji XV-lecia 
Związku Polskich Artystów Plastyków (kat.), Ośrodek 
Propagandy Sztuki, Łódź, 1960.



321

1961

Prowadzi dodatkowo pracownię rzeźby w Studium 
Ogólnym PWSSP.

Pierwszy tekst o AS zamieszczony w ogólnopolskiej 
prasie kulturalnej (Andrzej Wirth, Starczewski w Kor-
degardzie, „Nowa Kultura” 1961, nr 28).

Projektuje przeniesienie dotykalnych wartości rzeź-
biarskich na dźwiękowe wartości muzyczne.

W listopadzie 1961 roku wyjeżdża do Paryża na sty-
pendium rządu francuskiego. Szczegółowy opis podró-
ży znajduje się w dziennikach. 

Wystawa indywidualna: 
 – Ceramika monumentalna Antoniego Starczewskiego 
(kat.), Kordegarda, Warszawa, lipiec 1961 (wstępy: 
Andrzej Wirth i AS).
Udział w wystawach:

 – III Concorso Internazionale della Ceramica – Pro Ta-
dino (kat.), Gualdo Tadino, 1961;

 – Polskie dzieło plastyczne w XV-lecie PRL. Wystawa 
rzeźby (kat.), Muzeum Narodowe w Warszawie, li-
stopad 1961–styczeń 1962;

 – XVI Wystawa Okręgowa Związku Polskich Artystów 
Plastyków w Łodzi (kat.), Ośrodek Propagandy Sztu-
ki, Łódź, listopad 1961.



322

1962

Ponownie w Paryżu. Na wystawie w Galerie Prismes 
urzeczywistnia się projekt przekładu znaków rzeź-
biarskich na muzyczne.

W maju jedzie do południowej Francji. Przez Medio-
lan wyrusza do Faenzy, aby znalazłszy się w centrum 
sztuki ceramicznej, zaproponować swoją wystawę. Po-
znaje dyrektora muzeum ceramiki Giuseppe Livera-
niego i współpracującą z nim Melisandę Lamę – ich 
wzajemna życzliwość przetrwa lata. Potem zapisuje się 
na Uniwersytet dla Cudzoziemców w Perugii na kurs 
historii sztuki, doskonaląc jednocześnie język włoski. 
Przez kilka dni zwiedza Rzym, w końcu sierpnia po-
wraca do Polski.

Za ważne omówienia swojej twórczości uważa na-
stępujące artykuły:

 – Henry Galy-Carles, Antoni Starczewski, „Aujourd’hui” 
1962, nr 26 (kwiecień);

 – Madeleine Gaume, Antoni Starczewski, „Cahier de 
la Céramique” 1962, nr 25;

 – F. Gianola, Giostra della Ceramica, „Vie Nuove” 1962, 
nr 27.
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Wraca do swojego warsztatu ceramicznego w fa-
bryce we Włocławku. Nowe wzory pater fajansowych 
(użytkowe).

Pierwszy zakup muzealny: Muzeum Śląskie (obec-
nie Narodowe) we Wrocławiu kupuje płaskorzeźbę 
z fajansu szkliwionego (1960).

Wystawy indywidualne:
 – Antoni Starczewski. Ceramique monumentale. (…) Une 
audition de musique experimentale spécialement com-
posée sur le thème des reliefs de Antoni Starczewski 
par André Almuró (kat.), Galerie Prismes, Paryż, luty 
1962 (wstęp: Jean-Claude de Feugas);

 – Mostra di ceramiche monumentale – Antoni Starczew-
ski (kat.), Museo Internazionale delle Ceramiche, Fa-
enza, maj–czerwiec 1962 (wstęp: Giuseppe Liverani).
Udział w wystawach:

 – III Międzynarodowa Wystawa Ceramiki, Praga, 1962 
(srebrny medal);

 – Antagonismes 2. L’Objet (kat.), Musée des Arts Déco-
ratifs, Palais du Louvre – Pavillon de Marsan, Pa-
ryż, marzec 1962;

 – XX Concorso Nazionale della Ceramica. Sezione Inter-
nazionale (kat.), Museo Internazionale delle Cera-
miche, Faenza, czerwiec–lipiec 1962;
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 – Exposition collective, Galerie la Cloche, Paryż, 1962;
 – Exposition collective, Galerie Hautefeuille, Paryż, 
1962;

 – XVII Doroczna Wystawa Okręgowa Związku Polskich 
Artystów Plastyków w Łodzi (kat.), Ośrodek Propa-
gandy Sztuki, Łódź, grudzień 1962–styczeń 1963.

1963

Przyjazd do Polski Henry’ego Galy-Carles’a, francu-
skiego krytyka sztuki, z którym poznał się i zaprzy-
jaźnił w Paryżu. Wspólne odwiedziny w pracowniach 
artystów polskich (m.in. u Tadeusza Brzozowskiego, 
Stanisława Fijałkowskiego, Władysława Hasiora, Ta-
deusza Kantora, Janiny Kraupe, Stefana Krygiera, Le-
cha Kunki).

Prowadzi (jak poprzednio) pracownię dywanów, go-
belinów i kilimów w Studium Tkactwa w PWSSP, do 
pracowni teraz przyłączone są warsztaty.

Opracowuje swój pierwszy alfabet z około 30 ele-
mentów rzeźbiarskich. Z nich komponuje płasko-
rzeźby ceramiczne. Układy na razie są kontrastowe 
i dynamiczne. Próbuje nowych materiałów – żeliwa 
i aluminium.
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Odbiera srebrny medal przyznany na wystawie 
w Pradze.

Podpisuje umowę na nową ceramiczną realizację 
monumentalną w Izbie Rzemieślniczej w Łodzi. Bar-
dzo intensywnie pracuje we Włocławku.

Powstają rysunki do przyszłych gobelinów. Wycina 
w linoleum matryce do linorytów i sporządza blachy 
do odbitek graficznych. Stopniowo koncentruje się na 
tych dwóch dziedzinach.

W czerwcu 1963 roku Nora Szczepańska z mał-
żonkiem prof. Janem Szczepańskim i całą rodziną 
przenosi się do Warszawy. AS ma poczucie, że stra-
cił dom, który był dla niego duchowym oparciem. Bę-
dzie ich odwiedzał za każdym razem, gdy przyjedzie 
do Warszawy.

Udział w wystawach:
 – Konkurs na obraz sztalugowy, rzeźbę i płaskorzeźbę 
dla członków ZPAP Okręgu Łódzkiego, Łódź, czer-
wiec 1963 (nagroda za płaskorzeźbę w aluminium).

1964

Tworzy pierwszy gobelin (tkaniny AS będą na ogół re-
alizowane według jego wzorów i wskazówek przez 
zawodowych tkaczy; przez wiele lat najważniejszą 
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wykonawczynią jest Maria Kaszyńska). Szykuje gobelin 
na biennale do Lozanny, lecz projekt nie zostaje przyjęty.

Wyprawa do Zakopanego po wełnę na gobeliny.
Realizacja płaskorzeźby ceramicznej Koło w Izbie 

Rzemieślniczej. Przez kilka następnych lat praca ta 
będzie wymagała napraw i uzupełnień. 

Składa z elementów swojego alfabetu rzeźbiarskie-
go płyty-płaskorzeźby. Powstaje także dynamiczna, 
kolista płaskorzeźba niemieszcząca się w systemie 
alfabetu.

Starania o wyjazd w ramach stypendium na Węgry, 
do ZSRR albo do Jugosławii.

W lipcu jedzie do Faenzy w związku z otrzymaniem 
nagrody na konkursie ceramicznym, zwiedza połu-
dniowe Włochy i Rzym.

W listopadzie otwiera przewód habilitacyjny na do-
centa. Przedmiotem przewodu są zrealizowane tkani-
ny i rzeźby ceramiczne.

Udział w wystawach:
 – Wystawa Ogólnopolska Tkaniny Ceramiki i Szkła 
(kat.), CBWA Zachęta, Warszawa, kwiecień 1964;

 – XXII Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte 
(kat.), Palazzo delle Esposizione, Faenza, sierpień 
1964 (nagroda miasta Rawenny – 500 000 lirów);
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 – Konkurs na rzeźbę i płaskorzeźbę dla członków ZPAP 
Okręgu Łódzkiego, Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, 
październik 1964 (wyróżnienie);

 – XVIII Doroczna Wystawa Okręgowa ZPAP (kat.), Ośro-
dek Propagandy Sztuki, Łódź, listopad 1964;

 – Expozitia Arta Aplicata Polona (kat.), Bukareszt, 1964.
 

1965

We Włocławku opracowuje próby ażurowych, cera-
micznych kinkietów – będą miały zastosowanie w ko-
lejnym monumentalnym projekcie (na razie umieszcza 
je w Izbie Rzemieślniczej).

Propozycja (niezrealizowana) ścian ceramicznych 
dla Politechniki Łódzkiej.

Od lipca intensywne i uciążliwe uczestnictwo 
w I Biennale Form Przestrzennych organizowanym 
przez Galerię EL w Elblągu i Galerię Krzywe Koło 
w Warszawie.

Projektuje i aktywnie nadzoruje wykonanie przez 
elbląski ZAMECH wielkiego, 12-segmentowego koła su-
gerującego zegar, ustawionego opodal kościoła w El-
blągu. Po pięciu miesiącach ostateczne zakończenie 
pracy – zacementowanie koła ma miejsce dopiero 
w grudniu 1965 roku. Poznaje Gerarda Kwiatkowskiego 
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(Jürgena Bluma), który jest komisarzem biennale, i za-
przyjaźnia się z nim.

W sierpniu krótki wyjazd na plener koszaliński 
w Osiekach.

„La Pologne” 1965, nr 11 (135) zamieszcza tekst o AS: 
Ondes de rythme et de lumière wraz z serwisem zdjęć.

Udział w wystawach:
 – Polsko Priłożno Izkustwo (kat.), Sofia, 1965;
 – Poljska Primenjena Umetnost (kat.), Izložbeni Pavil-
jon, Belgrad, luty–marzec 1965;

 – Malarstwo Grupy Łódzkiej (kat.), Galeria Krzywe 
Koło, Warszawa, 30 stycznia 1965;

 – XIX Doroczna Wystawa Okręgowa, Związek Polskich 
Artystów Plastyków (kat.), Ośrodek Propagandy 
Sztuki, Łódź, luty–marzec 1965;

 – Wystawa makiet i fotogramów – I Biennale Form Prze-
strzennych w Elblągu (kat.), Muzeum Narodowe 
w Warszawie, listopad 1965–luty 1966.

1966

Ryszard Stanisławski – nowo mianowany dyrektor 
Muzeum Sztuki w Łodzi – przychodzi z pierwszą wi-
zytą do pracowni AS. W tymże roku wybiera do zaku-
pu dwie płaskorzeźby ceramiczne (małą „bibliotekę 
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uniwersytecką” – Kompozycję na dwie ręce i Układ pa-
sowy rytmiczny).

Tekst o AS w polskim magazynie artystycznym 
(Hanna Ptaszkowska, Antoni Starczewski i jego rzeźby, 
„Projekt” 1966, nr 2).

Z architektem Witoldem Millo wstępnie uzgadnia 
projekt dwóch ścian ceramicznych w Teatrze im. Ste-
fana Jaracza w Łodzi.

Po raz pierwszy wystawia gobelin.
W sierpniu wyjeżdża do Faenzy, aby jako jedyny ar-

tysta polski odebrać złoty medal otrzymany na kon-
kursie ceramicznym (wystawiało 10 artystów z Polski). 
Dalsze zwiedzanie Włoch, m.in. biennale w Wenecji, 
następnie wyjazd do Grecji.

We Włoszech kupuje amatorską kamerę filmową. 
Będzie na niej dokumentował własną pracę, prace swo-
ich studentów w PWSSP, sytuacje koleżeńskie.

Ponownie zgłasza się na biennale tkaniny 
w Lozannie.

Udział w wystawach:
 – XXIV Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte 
(kat.), Palazzo delle Esposizioni, Faenza, czerwiec–
sierpień, 1966 (złoty medal);
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 – X Festiwal Sztuk Plastycznych – Gobelin i kobierzec 
polski 1962–1966 (kat.), BWA, Sopot, lipiec–sierpień 
1966;

 – Wystawa tkaniny artystycznej Okręgu Łódzkiego ZPAP 
(kat.), BWA, Łódź, 1966;

 – Konkurs na obraz sztalugowy, rysunek, rzeźbę i pła-
skorzeźbę (kat.), BWA, Łódź, 1966 (III nagroda).

1967

Na wycieczce w Jugosławii.
Od 1967 roku asystentem w pracowni AS w PWSSP 

zostaje Mariusz Kowalski – wkrótce zaprzyjaźnią się 
na całe życie. Kazimiera Frymark-Błaszczyk obejmu-
je własną pracownię dzianiny. 

Niezrealizowane propozycje wystroju ceramicz-
nego starego kościoła w Bedlnie we współpracy z Ed-
mundem Orlikiem.

Podczas wizyty Michela Seuphora w Łodzi i War-
szawie poproszony przez Galerię Foksal o pokazanie 
pracy w Warszawie na tę specjalną okoliczność.

W lecie na plenerze łódzkich artystów w Radom-
sku wykorzystuje możliwość toczenia elementów do 
drewnianych płaskorzeźb w tamtejszej fabryce me-
bli. W hucie szkła projektuje także kształtki ze szkła. 
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Drewniane i szklane – są podobne do zaprojektowa-
nych dla alfabetów ceramicznych. Szklanych nigdy 
nie wykorzysta.

W piśmie „Ceramicart” (1967, nr 1) ukazana wielka 
reprodukcja płaskorzeźby ceramicznej AS przy tek-
ście La ceramica nella nuova architectura.

Powstaje monumentalna płaskorzeźba ceramicz-
na (czarna glazura) – obecnie w Muzeum Architektu-
ry we Wrocławiu.

Udział w wystawach:
 – La Tapisserie polonaise de 1962–1966 (kat.), Namur, 
Bruksela, Charleroi, Tienen, Anvers, Gandawa, Ma-
lines, 1967;

 – Doroczna Wystawa Malarstwa, Grafiki i Rzeźby (kat.), 
Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, 1967.

1968

Sporządza płaskorzeźby z drewna wytoczonego 
w Radomsku.

Bardzo intensywna praca we Włocławku nad pro-
jektami dla Teatru im. Stefana Jaracza i ich realiza-
cją. Konsultacje dotyczące składu chemicznego glazur 
ceramicznych z Rufinem Kominkiem (artystą cera-
mikiem z Wrocławia). Ponadto cały czas pracuje nad 
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kameralnymi płaskorzeźbami ceramicznymi, które 
buduje z drobnych kształtek (części alfabetu).

Pierwsze odnotowane w kolekcjach linoryty – bia-
łe układy na czerni – to monoformy z małych podłuż-
nych form (nazywa je „ryżem”).

Powstają ważne gobeliny, np. Koło.
Od grudnia ma psa – owczarka nizinnego (suczka 

wabi się Funia albo Pimpa, podczas licznych wyjazdów 
AS przebywa u jego przyjaciół). Pies często asystuje ar-
tyście podczas montażu wystaw i zajęć ze studentami.

Udział w wystawach:
 – III Plener i Wystawa Plenerowa Prac Łódzkich Plasty-
ków (kat.), Dom Kultury, Radomsko, Ośrodek Pro-
pagandy Sztuki, Łódź;

 – Konkurs na obraz, rysunek i rzeźbę dla członków 
Okręgu Łódzkiego ZPAP (kat.), BWA Łódź, 1968 (III 
nagroda);

 – Première Biennale Internationale de la Ceramique 
d’Art (kat.), Vallauris, sierpień–wrzesień 1968 
(wielki dyplom honorowy dla zespołu 23 artystów 
polskich);

 – XXVI Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte 
(kat.), Palazzo delle Esposizioni, Faenza, 1968.
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1969

W związku z realizacją tkanin próby użycia nowych 
włókien (jedwab) dla uzyskania nowego wyrazu.

22 kwietnia 1969 roku kupuje działkę rekreacyjną 
w Rydzynkach pod Łodzią, lecz nigdy jej nie zagospo-
daruje ani nie będzie tam jeździł z braku czasu.

Podczas lipcowego pleneru w Sieradzu poszuku-
je w okolicznych wsiach prządek i tkaczek, których 
umiejętności mógłby ewentualnie wykorzystać w pra-
cy nad realizacją tkanin.

Jak poprzedniego roku bardzo intensywna praca 
we Włocławku nad ceramicznymi ścianami w Teatrze 
im. Stefana Jaracza – realizacja elementów świetlnych 
(kinkietów) i elementów rzeźbiarskich. Nieustanne 
próby właściwych glazur.

Sierpień–wrzesień – pobyt w Faenzie, Weronie, 
Wenecji.

Intensywna praca nad wycinaniem linorytów. Pró-
by na różnych papierach – japońskim, chińskim. Gra-
fika stanie się wkrótce najważniejszą z uprawianych 
dyscyplin. Na razie rzadko ją wystawia, np. jedną na 
sieradzkiej wystawie poplenerowej.
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Udział w wystawach:
 – Ceramika i szkło. Polska sztuka użytkowa w XXV-le-
cie PRL (kat.), Muzeum Śląskie, Wrocław, kwiecień–
maj 1969;

 – Artyści tkacze w 25-lecie PRL (kat.), Muzeum Histo-
rii Włókiennictwa, Łódź, 1969;

 – V Ogólnopolski Plener Ziemi Łódzkiej w Sieradzu (kat.), 
Zasadnicza Szkoła Zawodowa, Sieradz; Ośrodek 
Propagandy Sztuki, Łódź, 1969;

 – Konkurs na obraz, rzeźbę, płaskorzeźbę oraz tkani-
nę unikatową dla członków Okręgu Łódzkiego ZPAP 
(kat.), Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, 1969 (III 
nagroda w dziale rzeźby).

1970

Ostatnie bardzo intensywne i gorączkowe prace przy 
realizacji elementów rzeźbiarskich i świetlnych oraz 
ich pakowaniu i transporcie z Włocławka. Montaż 
w teatrze – ściana świetlna 40 metrów kwadratowych 
(!), podobnie jak ściana rzeźbiarska – z pomocą stu-
dentów i Mariusza Kowalskiego. 27 stycznia oficjal-
ne otwarcie podczas spektaklu w przebudowanym 
teatrze.
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6 kwietnia prywatny wernisaż w teatrze – obecni 
m.in. Witold Millo, osoby oficjalne i zaprzyjaźnione, 
jak zwykle przysmaki AS przyrządza sam.

Praca we Włocławku nad koncepcją płaskorzeźb 
składanych z elementów przypominających „koł-
ki” czarne i białe, będzie je łączył czasem z odlewami 
fajansowymi lub porcelanowymi warzyw i owoców, 
a czasem z jabłkami lub kartoflami naturalnymi.

Próby wprowadzenia liter (czcionek drukarskich) 
do linearnych układów graficznych oraz gry na skrzyp-
cach jako odpowiednika układów pasowych. Już wte-
dy pojawiają się prace graficzne z użyciem koloru.

Rozpoczyna starania o przydział pracowni – stry-
chu na Piotrkowskiej lub pomieszczenia w Teatrze im. 
Stefana Jaracza.

Wrzesień–październik – wyjazd do Rumunii, zwie-
dzanie cerkwi i muzeów, powrót przez Budapeszt 
i Pragę.

Udział w wystawach:
1000 Years of Art in Poland (kat.), Royal Academy of 

Arts, Londyn, styczeń–marzec 1970;
II Łódzka Wiosna Artystyczna. 25 lat ZPAP. Wystawa 

laureatów nagród międzynarodowych, ogólnopolskich 
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i okręgowych (kat.), Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, 
maj 1970;

XXVIII Concorso Internazionale della Ceramica d’Arte 
Contemporanea (kat.), Palazzo delle Esposizioni, Faen-
za, lipiec–październik 1970 (uczestnictwo indywidu-
alne, poza grupą artystów polskich);

XII Concorso Internazionale della Ceramica (kat.), Gu-
aldo Tadino (Perugia), sierpień 1970 (złoty medal za 
projekt płaskorzeźby ściennej);

Grafika – Rysunek – Collage. Nabytki Muzeum Sztu-
ki z lat 1968–1970 (kat.), Muzeum Sztuki, Łódź, listo-
pad 1970.

1971

Z Perugii przychodzi pocztą złoty medal.
Intensywne starania o przędzę wełnianą i jedwab-

ną. Powierzenie przędzenia wiejskim prządkom, m.in. 
z Monic pod Sieradzem. Uciążliwe farbowanie włók-
na w domu.

Ćwiczy grę na skrzypcach, dźwięki nagrywa na 
taśmę – przysłuchuje się im Henryk Stażewski, spo-
strzegając wyraźne zależności pomiędzy układami 
strefowymi w muzyce a kompozycjami AS.
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Pracuje nad wycinaniem linorytów, odbija je w Gra-
ficznej Pracowni Doświadczalnej, troskliwie dobiera 
(kosztowne!) papiery. Tego roku po raz pierwszy otrzy-
muje nagrodę za grafikę.

W 1971 roku rozpoczyna nowe realizacje – odlewa 
z porcelany kartofle, jabłka, cebule, gruszki, marchew 
w skali 1 : 1, pozostawia je bez glazury (biskwit) bądź sto-
suje polewy białe, a do kartofli czerwone, zielone, żół-
te, oranż; układa je na stołach krytych białym obrusem. 
Dobiera owoce i warzywa o urozmaiconych kształtach, 
lecz zbliżonych wielkościach, np. maleńkie specjalne 
kartofle do garnirowania potraw, marchew „drapieżna” 
w formie itd. 

Ubiega się (bezskutecznie) o możliwość realizacji 
ceramiki w fabryce Rosenthala, także o możliwość spo-
rządzania projektów dla słynnej wytwórni.

Otrzymuje medal Zarządu Okręgu ZPAP w Łodzi za 
płaskorzeźby dla Teatru im. Stefana Jaracza.

Pierwszy raz bierze udział w biennale tkaniny w Lo-
zannie (na prestiżowym biennale nagród nie ma – sam 
udział jest wyróżnieniem).

W czerwcu podróż do Lozanny na biennale, tam 
przez przypadek poznaje Stefana Kudelskiego, słynne-
go konstruktora magnetofonów. Zwiedza targi sztuki 
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w Bazylei, jedzie do Berna. W Genewie podejmuje prak-
tykę w Centre de la Gravure dla opanowania techniki 
gofrażu. Poznaje Jolantę i Andrzeja Skibińskich – przy-
jaźń z nimi przetrwa lata. 

Jedzie do Paryża, mieszka u Galy-Carles’ów, zwiedza 
galerie, prowadzi rozmowy dotyczące ewentualnych 
wystaw. Wraca do Genewy, pracuje przy wycinaniu 
płyt do linorytów. 

Jedzie do Faenzy, ponieważ otrzymał kolejny zło-
ty medal na konkursie ceramicznym. Powrót do Pol-
ski przez Wiedeń.

Od 1971 roku kieruje Katedrą Tkaniny w PWSSP.
Udział w wystawach:

 – II Ogólnopolska Wystawa Pokonkursowa Grafiki 
(kat.), Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, maj 1971 
(I nagroda);

 – 5e Biennale Internationale de la Tapisserie (kat.), Cen-
tre International de la Tapisserie Ancienne et Mo-
derne, Lozanna, czerwiec–październik 1971;

 – XXIX Concorso Internazionale della Ceramica d’Ar-
te Contemporanea (kat.), Palazzo delle Esposizioni, 
Faenza, 1971 (złoty medal za płaskorzeźbę ścienną);

 – Kierunki w tkactwie polskim (kat.), Muzeum Histo-
rii Włókiennictwa, Łódź, 1971. 
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1972

19 kwietnia 1972 roku przyznano mu pracownię w prze-
budowanej kamienicy przy placu Wolności, o po-
wierzchni 55 metrów kwadratowych. Jednak niedawno 
zakupiony warsztat tkacki instaluje w mieszkaniu na 
Rzgowskiej.

Koncepcja grafiki z przetworzonymi liśćmi i z pi-
smem różnych osób. Bardzo intensywna praca nad wy-
cinaniem płyt do linorytów, pośpieszne, choć jak zwykle 
perfekcyjne robienie odbitek.

Swoje nagrania traktuje coraz bardziej profesjonal-
nie, realizuje je w atelier Szkoły Filmowej oraz w roz-
głośni radiowej.

Dzieli się czasem użytkowania kamery filmowej 
z Mariuszem Kowalskim, „sprzedając” mu połowę jej 
wartości.

W marcu z powodu zajęć na uczelni nie może je-
chać na otwarcie swojej wystawy grafiki w Genewie.

Jako komisarz sekcji polskiej międzynarodowego 
biennale grafiki jedzie natomiast w maju na dwa tygo-
dnie do Florencji, a także do Carpi z okazji otrzyma-
nia medalu na międzynarodowym triennale grafiki.

We wrześniu jedzie do Genewy, aby dokończyć for-
malności związanych z pracą w Centre de la Gravure. 
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Mieszka u Skibińskich. Następnie udaje się do Pary-
ża, gdzie w październiku otwiera się jego indywidual-
na wystawa grafiki, której towarzyszą nagrania. Kilka 
dni spędza w Normandii, zwiedza także katedry ro-
mańskie. Kontakty z letrystami.

W drodze powrotnej wstępuje do Genewy. Kupuje 
papier do grafiki.

Po raz pierwszy uczestniczy w wystawie elitarne-
go, międzynarodowego stowarzyszenia grafików XY-
LON z siedzibą w Szwajcarii, którego działaczem jest 
Stanisław Fijałkowski.

Wystawy indywidualne:
 – Antoni Starczewski (kat.), Palais de L’Athénée – Sal-
le Crosnier, Genewa, marzec 1972 (wstęp: AS);

 – Antoni Starczewsky. Exposition de gravure (kat.), Ga-
lerie 2C2A, Paryż, październik 1972 (wstęp: Henry 
Galy-Carles).
Udział w wystawach:

 – Exposition des tapisseries polonaises contemporaines 
(kat.), Dar el Fan, Bejrut; Musée d’Art, Damaszek; 
Salle du L’Union Socialiste Arabe, Kair; Musée d’Art 
Contemporain, Bagdad 1972;

 – II Triennale Internazionale della Xilografia Con-
temporanea (kat.), Museo della Xilografia „Ugo da 
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Carpi”, Carpi, kwiecień 1972 (miedziany medal 
uczestnictwa);

 – I Ogólnopolskie Triennale Tkaniny Przemysłowej 
i Unikatowej. IV Łódzka Wiosna Artystyczna (kat.), 
salony wystawowe Textilimpexu, Łódź, maj–czer-
wiec 1972;

 – 4 Międzynarodowe Biennale Grafiki (kat.), Pawilon 
Wystawowy, Kraków, 1972;

 – III Biennale Internazionale della Grafica d’Arte (kat.), 
Palazzo Strozzi, Florencja, 1972 (złoty medal);

 – Weefsels uit Polen (kat.), Frans Halsmuseum, Ha-
arlem, lipiec–sierpień 1972; Provinciehuis, ‘s-
-Hertogenbosch, wrzesień–październik 1972; 
Rijksmuseum Twente, Enschede, listopad–gru-
dzień 1972; Gemeentemuseum, Arnhem, grudzień 
1972–styczeń 1973; Groningen Museum, Groningen, 
luty–marzec 1973; Cultureel Centrum, Venlo, kwie-
cień–maj 1973;

 – XYLON VI (kat.), Musée d’Art et d’Histoire, Gene-
wa, 1972; Kongresshalle, Berlin 1973; Kongresshaus, 
Innsbruck, 1974;

 – The 8th International Biennal Exhibition of Print in 
Tokyo (kat.), National Museum of Modern Art, To-
kio, listopad–grudzień 1972; National Museum of 
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Modern Art, Kioto, luty–marzec 1973 (nagroda mia-
sta Nagaoka).

1973

8 stycznia wpada w Łodzi pod taksówkę, osiem dni le-
czy się w szpitalu.

Pierwsze ustalenia dotyczące nowej realizacji mo-
numentalnej – dwóch płaskorzeźbionych ścian z cegły 
półklinkierowej dla kąpieliska Fala na terenie parku 
Zdrowie w Łodzi. Poszukuje fabryki dla wykonania 
projektu. W tym celu jeździ do Andrespola, Radomska, 
Krotoszyna, Kalisza – w rezultacie profilowane cegły 
wypali cegielnia Witaszyce pod Poznaniem.

Wykonawcą projektu jest Mariusz Kowalski.
W Kadynach uczestniczy w plenerze ceramicznym, 

którego tematem jest wykorzystanie ceramiki w archi-
tekturze. Eksperymenty z nowymi glazurami.

Starania (nieskuteczne) o uzyskanie nowego loka-
lu na pracownię (na Dołach) zamiast posiadanej przy 
placu Wolności.

Przywiązuje dużą wagę do wywiadu przeprowadzo-
nego przez Andrzeja Gruna ze względu na możność 
pozytywnego wypowiedzenia się na temat pracy stu-
dentów w swojej pracowni w PWSSP, ich umiejętności 
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technicznych i współpracy z przemysłem (Nie tylko na 
skrzypcach…, „Odgłosy” 1973, nr 32).

Na krótko wyjeżdża do Paryża. Interesuje się mu-
zyką Philipa Glassa (przywozi ze sobą nagrania i cza-
sopismo „L’Art vivant” z maja 1973 roku z artykułem 
Daniela Caux Philip Glass).

W 1973 roku koresponduje też w kwestii swojego 
ewentualnego uczestnictwa w kursie nowej muzyki 
w Kolonii.

Na wystawie w Zachęcie po raz pierwszy instaluje 
stoły, na których układa porcelanowe odlewy warzyw 
i owoców oraz prawdziwe ogórki i bułki, wystawia 
płyty z wypalonej gliny z naklejonymi kartoflami (bi-
skwit) oraz dokumentację fotograficzną na planszach 
50 × 50 cm (fot. Mariusz Kowalski). Sprowadza sześć 
ton cegieł, z których układa płaskorzeźbę na podło-
dze. Jest to pierwsza wystawa integrująca wszystkie 
dyscypliny: rzeźbę ceramiczną, tkaninę, grafikę, na-
grania i stoły w aranżacji AS we współpracy z Mariu-
szem Kowalskim.

Mimo niemal tych samych eksponatów (bez płasko-
rzeźby z cegieł) wystawa we Wrocławiu jest inna – wpi-
sana w architekturę starego kościoła, np. płaskorzeźba 
zwieńczona jest romańskim tympanonem, tkanina 
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umieszczona pod archiwoltą (przy montażu asystu-
je Funia).

Wystawy indywidualne:
 – Antoni Starczewski (kat.), CBWA Zachęta, Warszawa, 
listopad 1973 (wstęp: Antoni Starczewski rozmawia 
z redakcją, „Projekt” 1973, nr 6/97);

 – Antoni Starczewski (bez kat.), Muzeum Architektu-
ry, Wrocław, grudzień 1973–styczeń 1974.

 – Udział w wystawach:
 – X Bienale Grafike (kat.), Moderna Galerija, Lublana, 
czerwiec–sierpień 1973;

 – 6e Biennale Internationale de la Tapisserie (kat.), Mu-
sée Cantonal des Beaux-Arts, Lozanna, czerwiec–
wrzesień 1973;

 – XXXI Concorso Internazinale della Ceramica d’Arte 
Contemporanea (kat.), Palazzo delle Esposizioni, Fa-
enza, lipiec–październik 1973;

 – I Międzynarodowy Plener pod hasłem: Ceramika 
dla Architektury. Kadyny 73. Wystawa poplenerowa 
(kat.), Muzeum Narodowe w Gdańsku, 1973.

1974

Rozpoczęcie intensywnych i wyczerpujących fizycznie 
prac w cegielni w Witaszycach.
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Nowy etap w dziedzinie prac na papierze: kolaż z li-
nearnymi układami wycinków z gazet, pismem Bra-
ille’a, pismem odręcznym. Ponadto łączenie grafiki 
z pismem odręcznym. Poważne zainteresowanie pi-
smem, słowem i jego przekształceniami, skreśleniami, 
powtórzeniami, akapitami, podkreśleniami, kombi-
nacjami samogłosek – ta fascynacja znajduje wyraz 
w grafice i rysunkach. Liczne gofraże z motywem li-
ści. Nagrania nie tylko dźwięków wydobywanych ze 
skrzypiec, lecz wypowiadanych samogłosek – nazy-
wa je „letresonami”. Od tego roku zaczyna wykorzy-
stywać matryce linorytów do odlewów ceramicznych. 
Utwierdza się w przekonaniu o innym wyrazie arty-
stycznym dzieł podobnych, lecz wykonanych w róż-
nych materiałach.

Od lat serio i żartem interesuje się grafologią i chi-
romancją, co powoduje, że podczas spotkań towarzy-
skich ma „pełne ręce roboty”.

Po 14 latach kolejna indywidualna wystawa w Ło-
dzi, razem z Mariuszem Kowalskim. AS wystawia sto-
ły z systemowymi układami odlewów warzyw, owoców 
i produktów naturalnych, są one też prezentowane 
w zaśnieżonym parku Sienkiewicza.
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Kowalski wystawia systemowe kompozycje kół 
w układach wyczerpujących możliwość kombinacji. 
AS pisze kilka wstępnych słów do jego katalogu: „De-
monstracja ta jest chęcią zaprzeczenia dowolności 
przynajmniej na ustalonym odcinku, przykładem ma-
tematycznie zorganizowanego wyboru i możliwości 
znalezienia szerokiego asortymentu znaków przy tak 
ograniczonych możliwościach wyjściowych, a jedno-
cześnie próbą nadania słuszności narastającej w nim 
samym obsesji porządkowania”. W założeniu artystów 
obie wystawy tworzą integralną całość.

Wystawy indywidualne:
Antoni Starczewski (kat.), Galeria 72, Chełm Lubel-

ski, 1974 (wstęp: Bożena Kowalska);
Antoni Starczewski (kat.), Ośrodek Propagandy Sztu-

ki, Łódź, grudzień 1974 (wstęp: Urszula Czartoryska).
Udział w wystawach:

 – 4 Triennale Rysunku (kat.), Muzeum Architektury, 
Wrocław, maj–czerwiec 1974;

 – 5 Międzynarodowe Biennale Grafiki (kat.), Pawilon 
Wystawowy, Kraków, maj–wrzesień 1974;

 – Fourth British International Print Biennale (kat.), Car-
twright Hall, Bradford, lipiec–wrzesień 1974;
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 – X Biennale Internationale d’Art (kat.), Palais de l’Eu-
rope, Mentona, lipiec–wrzesień 1974;

 – Ibizagrafic 74. Biennal de Ibiza (kat.), Museo de Arte 
Contemporanea, Ibiza, 1974;

 – XXXII Concorso Internazionale della Ceramica d’Ar-
te Contemporanea (kat.), Palazzo delle Esposizioni, 
Faenza, lipiec–październik 1974;

 – Le Mur vivant (kat.), Aérogare Invalides, Paryż, 1974;
 – Polská tapiserie (kat.), Zámek, Jindřichův Hradec, 
sierpień–wrzesień; Výstavni síň, Praga, paździer-
nik–listopad 1974;

 – L’Art contemporain polonais. Peinture et gravure 1974 
(kat.), Maison Lafitte, Paryż, listopad 1974;

 – Tendencje w sztuce łódzkiej. Panorama 30-lecia PRL 
(kat.), Muzeum Narodowe w Warszawie, 1974;

 – Polskie gobeliny współczesne w zbiorach Muzeum Hi-
storii Włókiennictwa w Łodzi. Panorama 30-lecia PRL 
(kat.), Zamek Królewski, Warszawa, 1974;

 – XI Konkurs Okręgu Łódzkiego ZPAP na grafikę i rysu-
nek (kat.), BWA, Łódź, 1974 (III nagroda);

 – Współczesna forma plastyczna w pejzażu miasta 
w Polsce (kat.), Muzeum Architektury, Wrocław, li-
stopad 1974–styczeń 1975.
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1975

Kolejny rok bardzo intensywnych i uciążliwych prac 
w Witaszycach.

Wycieczka z biurem podróży Orbis do Indii, tam fil-
mowanie interesujących go zabytków.

Na biennale w Lozannie wystawia gobelin-sumak 
z linearnym motywem liści. Tkanina jest przykła-
dem stosowania przez AS swojego alfabetu w różnych 
technikach.

Podróż do Szwajcarii w związku z udziałem 
w biennale.

Za pracę dydaktyczną otrzymuje nagrodę Ministra 
Kultury i Sztuki II stopnia.

Udział w wystawach:
 – XI Mednarodní Bienale Grafike (kat.), Moderna Ga-
lerija, Lublana, maj–sierpień 1975 (nagroda Gabi-
netu Rycin Akademii Nauki i Sztuki w Zagrzebiu);

 – 7e Biennale Internationale de la Tapisserie (kat.), Mu-
sée Cantonal des Beaux-Arts, Lozanna, czerwiec–
wrzesień 1975;

 – Polonia en Mexico. Festival de las Formas Contempo-
raneos. Grabado dibujo fotografia (kat.), Galeria José 
Clemente Orosco, miasto Meksyk, lipiec–sierpień 
1975;
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 – Kwadriennale Drzeworytu i Linorytu Polskiego (kat.), 
Galeria Sztuki Współczesnej BWA, Olsztyn, paź-
dziernik 1975.

1976

Na wystawie w Berlinie, urządzonej przez Muzeum 
Sztuki w Łodzi, po raz pierwszy za granicą pokazany 
jest stół z porcelanowymi kartoflami.

16 czerwca 1976 roku o godz. 18 uroczystość odsło-
nięcia dwóch płaskorzeźb z cegły półklinkierowej sta-
nowiących monumentalne wejście do zespołu basenów 
kąpielowych Fala. Organizatorzy zapewniają zapro-
szonym dojazd samochodem. Odsłonięciu towarzyszą 
nagrania skrzypcowe AS i poczęstunek przygotowany 
jak zwykle przez artystę. 

Płaskorzeźby-ściany rozczłonkowane są półkolum-
nami występującymi silnie przed lico ściany. Każda 
półkolumna jest inna, lecz każda składa się z elemen-
tów wypukłych i wklęsłych, okrągłych i kanciastych, 
tworząc rodzaj wiązek. Środkowe półkolumny są naj-
silniej akcentowane, zatem mają najsilniejszy świa-
tłocień. U dołu występuje gładki cokół. Fugowanie jest 
ciemne. Kontrast stanowią białe tynkowane i drew-
niane ściany przylegające do ceglanych murów (zob. 
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Janina Ładnowska, Pismo Antoniego Starczewskiego, 
„Odgłosy” 1976, nr 38).

Na wystawie indywidualnej w Muzeum Sztuki w Ło-
dzi AS ustawia stoły „narracyjne”, które opisuje tak: 
„Stół drugi: żołnierze [plastikowe zabaweczki – JŁ] le-
żący szeregami między górami porcelanowej marchwi 
patrzą w dal przez lunety (skojarzenia z żołnierzami 
z Alicji w krainie czarów). Stół trzeci poświęcony jest 
higienie jamy ustnej. Szeregi past do zębów, czarnych 
szczoteczek do zębów i witamin w postaci marchwi 
i jabłek porcelanowych poustawianych na zmianę 
z szeregami kieliszków (szkło) i bandaży mających 
stwarzać atmosferę zagrożenia”. W sąsiedniej sali jest 
prezentowana wystawa Ireneusza Pierzgalskiego Re-
lacje. Podczas trwania wystawy odbywa się spotka-
nie z obydwoma artystami prowadzone przez Urszulę 
Czartoryską (recenzja: Janina Ładnowska, Starczew-
ski, „Odgłosy” 1977, nr 4).

Obie ekspozycje otwarte są równocześnie z wysta-
wą Hannah Höch z Nationalgalerie w Berlinie. Przy-
były na otwarcie dyrektor Dieter Honisch przedstawia 
AS możliwość uzyskania stypendium DAAD w Berlinie, 
jednak nigdy nie doszło do realizacji tych planów.
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Po raz pierwszy wspomniany w wydawnictwie 
książkowym: Irena Jakimowicz, Polska grafika od 1945 
roku, WAiF, Warszawa 1976.

Na wystawie Serial Works na Węgrzech wystawia 
obok najznakomitszych przedstawicieli międzynaro-
dowej awangardy, są nimi m.in.: Max Bill, Inge Dick, 
Tibor Gáyor, Erwin Heerich, Ewerdt Hilgemann, Wła-
dimir Jankilewski, Jan Kubíček, Richard P. Lohse, Dóra 
Maurer, François Morellet, Roman Opałka, Bridget Ri-
ley czy Jiři Valoch.

Otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi za działalność 
dydaktyczną.

Od roku akademickiego 1976/77 nie kieruje już Ka-
tedrą Tkaniny Unikatowej PWSSP.

W tym samym roku Wydział Projektowania, w któ-
rym ma pracownię dywanów i gobelinów, przenosi się 
jako pierwszy do nowo wybudowanego gmachu PWSSP. 
Bardzo troskliwie wybiera salę na pracownię, biorąc 
pod uwagę oświetlenie, strony świata, usytuowanie 
drzwi i okien, co ma związek z jego poczuciem inte-
gralności wszystkich działań i zachowań człowieka, 
w tym działań artystycznych.
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Wystawa indywidualna:
 – Antoni Starczewski. Paralele (kat.), Muzeum Sztuki, 
Łódź, grudzień 1976–styczeń 1977 (wstęp: Ryszard 
Stanisławski).
Wystawy zbiorowe:

 – XYLON 7. Triennale Internationale de Gravure sur Bois 
(kat.), Musée d’Art et d’Histoire, Fryburg, styczeń–
luty; Gewerbemuseum, Winterthur, marzec–kwie-
cień; Schloss, Schwetzingen, czerwiec; Haus am 
Lützowplatz, Berlin, sierpień 1976;

 – Moderne Polnische Kunst aus Łódź (kat.), Haus am 
Lützowplatz, Berlin, marzec–kwiecień 1976;
 – VI Międzynarodowe Biennale Grafiki (kat.), Pa-
wilon Wystawowy, Kraków, 1976 (II  nagroda 
regulaminowa);

 – III Międzynarodowa Wystawa Ceramiki (kat.), Ga-
leria Sztuki BWA, Sopot, 1976 (wyróżnienie i srebr-
ny medal);

 – VI Festiwal Sztuk Pięknych. Hommage Xaweremu Du-
nikowskiemu w setną rocznicę urodzin (kat.), CBWA 
Zachęta, Warszawa, wrzesień 1976;

 – Serial Works (kat.), Gallery István Csók, Székesfe-
hévár, grudzień 1976–maj 1977; Gallery of the Mu-
seum, Szeged, maj 1977.
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1977

Nowa seria graficzna, której punktem wyjścia nie jest 
linoryt, lecz techniki typograficzne (potem przetwo-
rzone w technice serigrafii lub gofrażu). Są to teksty 
skreślane – czteroszpaltowe lub trzyszpaltowe tek-
sty z gazet ze skreśleniami (w domyśle: ingerencjami 
cenzury).

W maju wyrusza w podróż do Berlina, Monachium 
(w związku z odbywającą się wystawą w Galerii Dany 
Keller, w której uczestniczy), Lozanny (na biennale tka-
niny i by odwiedzić Skibińskich w Genewie), Lublany 
(odebrać pieniądze za nagrodę), Wiednia (ewentual-
nie sprzedać grafikę).

Na biennale tkaniny w Lozannie wysyła nie (jak do-
tąd) klasyczny gobelin, lecz sekwencje linearnie zszy-
wanych worków z przezroczystej folii wypchanych 
runem pt. Les Suites parallèles.

W sierpniu wyrusza w nową podróż do Berlina, aby 
załatwić z Dieterem Honischem ewentualne stypen-
dium i zwiedzić muzea, następnie do Amsterdamu, 
Antwerpii i innych miast Beneluxu. Celem jest Londyn, 
gdzie zapisuje się na intensywny kurs językowy. Per-
traktuje skutecznie o zakup grafiki przez Tate Galle-
ry i Victoria & Albert Museum.
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Czuje się zmęczony. W październiku wpada pod sa-
mochód, wypadek jest groźny. 

Leczy się w londyńskim szpitalu, jest pod opieką 
konsulatu polskiego. 

Przyjaciele z Polski, Francji, USA ślą listy i paczki. 
Leczenie po powrocie do Polski kontynuowane jest 
w 1978 roku w szpitalu w Konstancinie pod opieką 
prof. Mariana Weissa. Noga zostaje wyleczona (będzie 
na nią odtąd kulał), jednak wypadek nadszarpnie do-
skonałe do tej pory zdrowie AS.

Muzeum Sztuki w Łodzi kupuje stół z kolorowymi 
kartoflami.

Wystawa indywidualna:
 – Antoni Starczewski. Grafika, Galeria Bałucka, Łódź, 
1977.

 – Udział w wystawach:
 – 5 Polnische Künstler (kat.), Galerie Dany Keller, 
Kempfenhausen, maj–czerwiec 1977;

 – 12 Mednarodní Bienale Grafike (kat.), Moderna Ga-
lerija, Lublana maj–sierpień1977;

 – 8e Biennale Internationale de la Tapisserie (kat.), Mu-
sée Cantonal des Beaux-Arts, Lozanna, czerwiec–
wrzesień 1977;
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 – 22 Polnische Künstler aus dem Besitz des Muzeum 
Sztuki Łódź (kat.), Kölnische Kunstverein, Kolonia, 
wrzesień–październik 1977;

 – Ný Pólsk Grafík (kat.), Kjarvalsstödum, Reykjavík, li-
stopad 1977;

 – Systemy (kat.), Muzeum Sztuki, Łódź, grudzień 1977;
 – Laureaci festiwali i konkursów z lat 1975–1977 (kat.), 
Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra, 1977 (II 
nagroda).

1978

Próby grafiki na cienkich płytach srebrnych. Pierw-
szym impulsem jest pragnienie obdarowania nimi prof. 
Mariana Weissa z Konstancina.

Na maszynie do pisania realizuje serie rysunków 
pt. Układ samogłoskowy oparty na tekście. Pojawiają 
się litery, słowa, fragmenty zdań lub tylko znaki prze-
stankowe i ich kombinacje.

Wystawia je we Wrocławiu (recenzja: Janusz Gło-
wacki, Rytmy i systemy, „Odgłosy” 1978, nr 25).

Tego roku najprawdopodobniej nie wyjeżdża za gra-
nicę – urządza natomiast swoją wystawę w Krakowie 
(grafika, ceramika, nagrania skrzypcowe) i uczestniczy 
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tu w międzynarodowej, świątecznej atmosferze towa-
rzyszącej, jak co roku, biennale grafiki.

Wystawa indywidualna:
 – Starczewski. Wystawa laureata nagrody regulamino-
wej IV Międzynarodowego Biennale Grafiki w Krako-
wie (kat.), Galeria Kramy Dominikańskie, Kraków, 
czerwiec 1978 (wstęp: Jerzy Madeyski).

 – Wystawy zbiorowe:
 – Keramiken aus Polen (kat.), Haus Bitz, Frechen, maj–
czerwiec 1978;

 – Artyści polscy Międzynarodowemu Muzeum im. Sa-
lvadora Allende (kat.), Muzeum Sztuki, Łódź, maj 
1978; Casa de las Americas, Hawana, grudzień 1978;

 – VII Międzynarodowe Biennale Grafiki (kat.), Pawilon 
Wystawowy, Kraków, czerwiec 1978;

 – Międzynarodowe Triennale Rysunku (kat.), Mu-
zeum Architektury, Wrocław, czerwiec–sierpień 
1978 (medal);

 – Geometria i emocja. Nurt geometryczny w grafice XX 
wieku (kat.), Muzeum Narodowe w Warszawie, czer-
wiec–lipiec 1978;

 – 3 Triennale Tkaniny Unikatowej i Przemysłowej – Łódź 
78 (kat.), Centralne Muzeum Historii Włókiennic-
twa, Łódź, październik 1978;
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 – Zeichnungen fünfzehn polnischer Künstler (kat.), 
Städtisches Museum Schloss Morsbroich, Lever-
kusen, 1978.

1979

Wielki sukces: Grand Prix International na biennale gra-
fiki w Tokio. Członkami jury są m.in. Eduard L.L. de Wil-
de (dyrektor Stedelijk Museum w Amsterdamie), Yusuke 
Nakahara (japoński krytyk sztuki), Massayoshi Hom-
ma (dyrektor Muzeum Narodowego w Osace). (Zob. Ja-
nusz Głowacki, Graficzne alfabety, „Odgłosy” 1979, nr 45).

Początek korespondencji z Gabrielem Belgeonne-
’em z Gerpinnes (Belgia) w sprawie wykonania nakładu 
gofraży, ewentualnych wykładów AS w uczelni arty-
stycznej w Belgii i udziału artysty w biennale grafiki, 
które organizuje Belgeonne.

We wrześniu podejmuje wielką podróż: Belgia, 
Niemcy, Anglia, chce jeszcze zdążyć przed zamknię-
ciem biennale tkaniny (30 września) do Lozanny.

W Lozannie wystawia gobelin-sumak z konopi i lnu: 
Teksty skreślane.

Udział w wystawach:
 – L’Avanguardia polacca 1910–1978. S.I. Witkiewicz. Con-
structivismo. Artisti contemporanei (kat.), Palazzo 
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delle Esposizione, Rzym, luty–marzec; Accademia 
Liguistica di Belle Arti, Genua, marzec–kwiecień; 
Museo de Arte Moderna, Wenecja, maj–czerwiec 
1979;

 – The Third Biennale of Sydney (kat.), Art Gallery of 
New South Wales, Sydney, kwiecień–maj 1979;

 – 9e Biennale Internationale de la Tapisserie (kat.), Mu-
sée Cantonal des Beaux-Arts, Lozanna, czerwiec–
wrzesień 1979;

 – The Sixth British International Print Biennale (kat.), 
Cartwright Hall, Bradford, maj–lipiec 1979 (nagro-
da za nowatorskie poszukiwania w dziedzinie sztu-
ki papieru);

 – Postawy twórcze środowiska łódzkiego (kat.), Gale-
ria Sztuki Współczesnej Awangarda, Wrocław, li-
piec 1979;

 – The 11th International Biennal Exhibition of Prints in 
Tokyo (kat.), National Museum of Modern Art, Tokio, 
sierpień–wrzesień 1979 (Grand Prix International);

 – Ten Polish Artists from the Collection of the Muzeum 
Sztuki in Łódź (kat.), Richard Demarco Gallery, 
Edynburg, sierpień 1979;

 – Prezentacje 2. Druk wypukły (kat.), Dom Artysty Pla-
styka, Warszawa, listopad–grudzień 1979.
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1980

29 kwietnia 1980 roku jedzie taksówką do Warszawy, 
aby zdążyć na przedstawienie teatru nō. Pisze: „Szko-
da, że sztuka nie została pokazana w pełnej obsadzie 
(chór i orkiestra jednoosobowa), teatr powściągliwości, 
przeciwieństwo opery chińskiej, kojarzy mi się z dzia-
łaniami unistycznymi”.

Uczestniczy w wystawie Rysunki i komentarze, ale 
komentarzy nie pisze, natomiast barwnymi kredkami 
sporządza rysunki, uwydatniając w ten sposób nowe 
możliwości swoich koncepcji zapisu linearnego.

Otrzymuje Złoty Krzyż Zasługi za działania w dzie-
dzinie dydaktyki i sztuki.

Podróżuje do Belgii – w związku z wystawą in-
dywidualną zorganizowaną przez Gabriela Bel-
geonne’a – Holandii i Francji (mieszka w Paryżu 
u Galy-Carles’ów).

W październiku 1980 roku zapisuje się do NSZZ 
„Solidarność” przy PWSSP. W grudniu uczestniczy 
w otwartym zebraniu POP PZPR, które jest rozra-
chunkiem z tradycją i współczesnym stosunkiem do 
Władysława Strzemińskiego. Krytykuje Romana Mo-
dzelewskiego, choć go przecież lubi, za tezy na te-
mat Strzemińskiego demonizujące problem „artysty 
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samotnego” („[…] nie lubię mówić publicznie i nawet 
ta krótka wypowiedź bardzo mnie krępuje”).

Wystawa indywidualna:
 – Antoni Starczewski, Galerie Belgeonne, Gerpinnes, 
1980.

 – Udział w wystawach:
 – Prints & Posters (kat.), Museum of Modern Art, Ka-
makura, luty 1980;

 – Prezentacje Łódzkie 4 (kat.), Dom Artysty Plastyka, 
Warszawa, kwiecień 1980;
 – Tkanina artystyczna ze zbiorów Centralnego Mu-
zeum Włókiennictwa (kat.), BWA, Włocławek, kwie-
cień 1980;

 – Rysunki i komentarze. Wystawa polskiego rysunku 
współczesnego (kat.), Muzeum Okręgowe, Radom, 
kwiecień–czerwiec 1980;

 – Polnische Kunst aus drei Jahrzehnten (kat.), Alberti-
num, Drezno, maj–wrzesień 1980;

 – Polnische künstlerische Gewebe (kat.), Polnische In-
formation und Kulturzentrum, Lipsk, 1980;

 – 8 Międzynarodowe Biennale Grafiki (kat.), Pawilon 
Wystawowy, Kraków, czerwiec–wrzesień 1980 (me-
dal honorowy);
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 – Troisième Biennale Internationale de Gravure (kat.), 
Château de l’Ermitage, Condé-sur-Escaut – Bon-Se-
cour, kwiecień–październik 1980;

 – 20 lat Graficznej Pracowni Doświadczalnej ZPAP w Ło-
dzi. Wystawa druków (kat.), Ośrodek Propagandy 
Sztuki, Łódź, listopad 1980.

1981

Od nowego roku akademickiego 1981/1982 kieruje Ka-
tedrą Tkaniny na Wydziale Wzornictwa Przemysłowe-
go PWSSP.

Wartościowa informacja biograficzno-krytyczna 
o AS w książce Bożeny Kowalskiej Twórcy – postawy, 
Wydawnictwo Literackie, Kraków 1981. Z jej inicjaty-
wy zakupiono jego płaskorzeźbę i grafikę do zbiorów 
sztuki nowoczesnej w Muzeum w Chełmie Lubelskim.

Od 1981 roku tkaniny wykonuje według jego pre-
cyzyjnych projektów Jadwiga Hniedziejko ze wsi Tro-
fimówka koło Białegostoku. Wiąże się to z częstymi 
wyjazdami AS.

Latem jedzie do Włoch w związku z wystawą pol-
skiej ceramiki w Faenzy, prawdopodobnie jest też 
w Mediolanie, gdzie odwiedza Alinę Kalczyńską i Van-
niego Scheivillera.
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Rok 1981 wyzwala nowe inicjatywy, m.in. w Łodzi 
rodzi się idea wystaw małych form grafiki, AS przez 
lata będzie jej wiernym uczestnikiem. Być może wte-
dy zaczyna projektować grafikę o wymiarach 5 × 5 cm.

Wystawa indywidualna:
 – Antoni Starczewski. Tkanina, grafika, rzeźba, układy 
muzyczne (bez kat., wystawa towarzysząca Trien-
nale Tkaniny), Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, 
październik 1981.

 – Udział w wystawach:
 – Twórcy ’81. Twórcy 1945–1981 (kat.), Galeria Sztuki 
BWA, Łódź, kwiecień–maj 1981;

 – IX Ogólnopolska Wystawa Grafiki. Emocja, racja, fakt 
(kat.), CBWA Zachęta, Warszawa, maj–czerwiec 1981;

 – Małe Formy Grafiki (kat.), Galeria Sztuki BWA, Łódź, 
czerwiec–wrzesień 1981;

 – La ceramica contemporanea polacca (kat.), Palazzo 
Esposizione, Faenza, lipiec–październik 1981;

 – 4 Triennale Tkaniny Unikatowej i Przemysłowej (kat.), 
Centralne Muzeum Historii Włókiennictwa, Łódź, 
październik 1981 (brązowy medal);

 – 2. Biennale der Europäischen Grafik (kat.), Baden-
-Baden, październik 1981–styczeń 1982;
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 – II Międzynarodowe Triennale Rysunku (kat.), Mu-
zeum Architektury, Wrocław, listopad 1981–luty 
1982 (medal i II nagroda).

1982

Zostaje profesorem nadzwyczajnym PWSSP.
W marcu jedzie z Orbisem na wycieczkę do In-

dii (i Nepalu?). Zachwycony zabytkami i sposo-
bem życia. „Wpadam w obłęd kupowania dzwonków 
i dzwonienia, część świątyń hinduskich zwiedzam 
sam” – pisze. Kupuje tanki – buddyjskie malowidła na 
papierze lub jedwabiu. Będą wisieć odtąd na ścianie 
w mieszkaniu-pracowni.

Po kilku latach nieobecności wraca do Włocławka, 
aby odnaleźć stare formy do Biblioteki Uniwersytetu 
Łódzkiego i nałożyć polewę.

Intensywne prace przy wykonywaniu tkanin, 
co wiąże się z częstymi i męczącymi podróżami do 
Trofimówki.

Włączony (prawdopodobnie przez Gabriela Belge-
onne’a) do publikacji wydanej przez Ministère de la 
Communauté Française w Brukseli: Gravure (1976–
1982). Collection de la Communauté Française; także do 
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książki: Wiesława Wierzchowska, Współczesny rysu-
nek polski, Auriga, Warszawa 1982.

Pod wpływem Ryszarda Stanisławskiego, Anki 
Ptaszkowskiej i Henryka Stażewskiego decyduje się 
uczestniczyć w wymianie dzieł pomiędzy artystami 
polskimi a amerykańskimi dla uczczenia 50 rocznicy 
Międzynarodowej Kolekcji Sztuki Nowoczesnej w mu-
zeum łódzkim. Spośród łódzkich twórców udział bie-
rze także Andrzej Łobodziński.

Wystawa indywidualna:
 – Tendenzen und Persönlichkeiten (kat.), Polnisches In-
formation-und Kulturzentrum, Lipsk; Berlin, paź-
dziernik–grudzień 1982 (razem ze Stanisławem 
Fijałkowskim i Leszkiem Rózgą).

 – Udział w wystawach:
 – 9 Międzynarodowe Biennale Grafiki (kat.), Pawilon 
Wystawowy, Kraków, czerwiec 1982;

 – Échange entre artistes 1931–1982. Pologne–USA. Une 
experience muséographique (kat.), Musée d’Art Mo-
derne de la Ville de Paris, Paryż, czerwiec–wrze-
sień 1982;

 – Xylon. Polnische Sektion (kat.), Künstlerhaus, Wie-
deń, październik–listopad 1982.



365

1983

Ostatni raz uczestniczy w biennale tkaniny w Lozan-
nie. Wystawia zespół niewielkich tkanin z motywem 
liter (samogłosek) stanowiących całość z nagraniami 
wypowiadanych głosek – Recytatywy. Na zachowa-
nych fotografiach tkaniny rozwieszone są w prze-
strzeni ogrodu, przypominając tanki; na twarzy AS 
nakleja sobie litery (samogłoski), dłoń układa w zna-
ki języka migowego – wszystko spełnia warunki idei 
integracji.

Podróż do Szwajcarii w związku z biennale i następ-
nie do Paryża, aby wziąć udział w otwarciu wystawy 
w Centre Pompidou. Przybywa prosto na wernisażowe 
przyjęcie w domu Dominique’a Bozo, dyrektora Cen-
tre, budząc podziw wspaniałym wyglądem, doskonałą 
francuszczyzną i dowcipem. Z ekspozycji swoich sto-
łów i grafik nie jest zadowolony.

Zatrzymuje się u zaprzyjaźnionych Anki Ptaszkow-
skiej i Eustachego Kossakowskiego. Planuje też pobyt 
w Mediolanie.

Jesienią ponowna podróż do Szwajcarii w związ-
ku z wystawą w Schaffhausen, gdzie wystawia grafikę 
i obiekty. Kilka dobrych recenzji. Mieszka jak zwykle 
u Skibińskich.
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Wystawy indywidualne:
 – Trends and Personalities (kat.), Polish Cultural In-
stitute, Londyn, styczeń–luty 1983 (razem ze Sta-
nisławem Fijałkowskim i Leszkiem Rózgą, wstęp: 
Anna Orzeszko);

 – Antoni Starczewski (kat.), Mini Galerie, Schaffhau-
sen, listopad–grudzień 1983 (wstęp: informacja 
o AS).
Udział w wystawach:

 – Fibre Espace. 11e Biennale Internationale de la Tapis-
serie (kat.), Musée Cantonal des Beaux-Arts, Lozan-
na, czerwiec–wrzesień 1983;

 – Présences polonaises. Witkiewicz, constructivisme, 
les contemporains. L’art vivante autour du Musée de 
Łódź (kat.), Centre Georges Pompidou, Paryż, czer-
wiec–październik 1983;

 – Małe Formy Grafiki (kat.), Galeria Sztuki BWA, Łódź, 
czerwiec–sierpień 1983 (medal);

 – Grafica polacca contemporanea. Scheiviller a Milano 
1925–1983 (kat.), Museo di Milano, Mediolan, 1983;

 – 2e Exposition Internationale. Petit format de papier 
(kat.), Salle Bailly, Cul-des-Sarts, Couvin; Maison de 
la Culture, Namur, 1983; Centre de la Gravure, La 
Louviere; Maison de la Culture, Tournai, 1984.
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1984

W lutym zapewne jest w Genewie w związku z otwar-
ciem wystawy w galerii Faust. 

Wstęp do katalogu pisze Claude Ritschard, kustosz 
Musée d’Art et d’Historie w Genewie, tam też znajduje 
się kolekcja grafiki AS.

21 marca 1984 roku ukazuje się (poprzedzona pra-
cą trwającą od 1981 roku) w 50 numerowanych egzem-
plarzach miniaturowa, bibliofilska książeczka: Antoni 
Starczewski, Cinque rilievi, All’insegna del pesce d’o-
ro (wydawnictwo Vanni Scheivillera), Mediolan 1984. 
Nad pracami wydawniczymi czuwa małżonka Van-
niego Scheivillera, polska graficzka Alina Kalczyńska. 
Publikacja zawiera tekst AS w języku polskim i wło-
skim z 1968 roku i pięć bardzo precyzyjnie odbitych, 
sygnowanych gofraży. AS do wydawnictwa tego przy-
wiązuje wielką wagę. Jest zaprzyjaźniony z obojgiem 
Scheivillerów. Książeczka otwiera serię poświęconą 
polskim grafikom.

Elżbieta Dzikowska przeprowadza wywiad z AS: 
W sztuce lubię porządek. Rozmowa ta nie została opu-
blikowana, zawiera wiele ważnych stwierdzeń doty-
czących własnej sztuki.
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Od roku akademickiego 1984/1985 przestaje kiero-
wać Katedrą Tkaniny w PWSSP.

Rok 1984 zaczyna się cyklami wędrujących wystaw 
związanych z 40-leciem PRL, ekspozycje te miały cha-
rakter raczej sprawozdawczy niż ambitny artystycz-
nie, dlatego w kalendarium podajemy je w wyborze, 
chociaż AS uczestniczył w wielu.

Od 1984 roku grafika AS jest wystawiana do sprze-
daży na targach sztuki krajów demokracji ludowej 
Interart w Poznaniu i stamtąd zostaje zakupiona do 
zbiorów Muzeum im. Puszkina w Moskwie.

Coraz rzadziej wystawia tkaniny, koncentruje się 
na grafice.

Na wystawie w Galerii Anny Wesołowskiej w Łodzi 
przypomniano malarstwo AS z lat 50. 

Wystawa indywidualna:
 – Antoni Starczewski. Gravure – Tapisseries – Objets 
(kat.), Galerie Faust, Genewa, luty 1984 (wstęp: Clau-
de Ritschard).
Udział w wystawach:

 – Profesorowie i absolwenci PWSSP w Łodzi w latach 
1945–1953 (kat.), Galeria Anny Wesołowskiej, Łódź, 
kwiecień–maj 1984;
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 – 10 Międzynarodowe Biennale Grafiki (kat.), Pawilon 
Wystawowy, Kraków, 1984;

 – Międzynarodowa Wystawa Grafiki. Intergrafia ’84 
(kat.), Galeria Sztuki Współczesnej, Katowice, 1984;

 – 40 artystów łódzkich na 40-lecie PRL, Muzeum 
Sztuki, Łódź, 1984;

 – Tkanina artystyczna w 40-lecie PRL (kat.), CBWA Za-
chęta, Warszawa październik 1984;

 – Polska grafika współczesna, Dom Kultury, Braty-
sława; Národní galerie, Praha; Galerie am Weiden-
damm, Berlin; Galerie Junge Kunst, Frankfurt am 
Oder; Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, 1984.

1985

Otrzymuje Medal 40-lecia PRL i nagrodę Ministra Kul-
tury i Sztuki II stopnia za osiągnięcia pedagogiczne.

Udział w wystawach:
 – Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź ’85 (kat.), Galeria 
Sztuki BWA, Łódź, czerwiec 1985;

 – 5 Międzynarodowe Triennale Tkaniny (kat.), Cen-
tralne Muzeum Włókiennictwa, Łódź, październik 
1985–luty 1986.
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1986

W czerwcu jedzie do Nowego Jorku na zaproszenie Ju-
dyty Sobel-Zuker, z którą od czasu jej wyjazdu z Pol-
ski (w 1950 roku – najpierw do Izraela, a potem do USA) 
prowadzą ożywioną korespondencję. Zaprzyjaźniony 
jest z całą jej rodziną; syn Judyty, Herman – począt-
kujący malarz i muzyk – bardzo liczy się z opiniami 
AS o sztuce.

Uczestniczy w wystawie w Hadze za namową Wie-
sława Borowskiego (Galeria Foksal, Warszawa), który 
jest jej współorganizatorem.

We wrześniu przebywa na międzynarodowym ple-
nerze w Okunince pt. Geometria i ład, organizowanym 
przez Bożenę Kowalską co roku (lecz za każdym razem 
pod innym hasłem) dla artystów posługujących się ję-
zykiem geometrii. 

Studentka Zaocznego Studium Wychowania Pla-
stycznego PWSSP w Gdańsku Mirosława Znajek broni 
pracę magisterską Twórczość Antoniego Starczewskiego 
jako poszukiwanie struktury wszechświata. AS uważa, 
że praca jest dobrze napisana.

Sporządza ceramiczne reliefy o małych wymiarach 
14 × 14,5 cm z matryc graficznych, np. Teksty skreślane. 
Porcelana z polewą białą lub niebieską. Najwyżej ceni 
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te z terakoty, których czerwień czyni jeszcze bardziej 
intensywną.

Nagroda Ministra Kultury i Sztuki I stopnia za osią-
gnięcia artystyczne i pracę dydaktyczną.

Udział w wystawach:
 – Międzynarodowa Wystawa Grafiki. 11 Międzynaro-
dowe Biennale Grafiki w Krakowie. Intergrafia ’86 
(kat.), Galeria Sztuki Współczesnej, Katowice, 1986;

 – Tendencje i osobowości w sztuce łódzkiej 1986 (kat.), 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź, maj–czer-
wiec 1986;

 – Kunst uit Polen (kat.), Nouvelles Images, Haga, li-
piec–sierpień 1986;

 – Polnische Hochdruck Heute. XYLON (kat.), Schloss, 
Schwetzingen, sierpień–wrzesień 1986.

1987

Od tego czasu pojawiają się serigrafie kolorowe.
Udział w wystawach:

 – Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź ’87 (kat.), Galeria 
Sztuki BWA, Łódź, czerwiec 1987;

 – IV Plener malarzy posługujących się językiem geo-
metrii. Geometria i ład. Wystawa poplenerowa (kat.), 
Muzeum Sztuki Współczesnej, Chełm, wrzesień 1987. 



372

1988

Wielka podróż do Ameryki Południowej. Pomiędzy 
kwietniem i sierpniem 1988 roku przebywa w Monte-
video, podróżuje do Buenos Aires, w drodze powrotnej 
jest w Madrycie.

W Centro de la Tapiceria Uruguaya prowadzi zaję-
cia z projektowania tkaniny klasycznej, przestrzennej 
i eksperymentalnej. Wszędzie, jak zwykle, wozi ze sobą 
prace graficzne z zamiarem zorganizowania wystawy. 
Robi postępy w języku hiszpańskim.

Wystawy indywidualne:
 – Antoni Starczewski (kat.), Galeria Latina, Montevi-
deo, 1988 (wstęp: Angel Kalenberg);

 – Antoni Starczewski (kat.), Galeria CAYC, Buenos 
Aires, 1988 (wstęp: Jorge Glusberg).

 – Udział w wystawach:
 – Ogólnopolska Wystawa Tkaniny Unikatowej (kat.), 
Muzeum Historii Miasta Łodzi, Łódź, 1988;

 – Ripopée 1,(kat.), Centre de la Gravure et de l’Image 
Imprimée, La Louviere, wrzesień 1988; 

 – Geometria es Metafora, Budapest Galéria, Budapest 
1988.
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1989

Podróż do Holandii w związku z wystawą Vision and 
Unity poświęconą Strzemińskiemu, w której uczest-
niczy dziewięciu artystów współczesnych prezentu-
jących duże zespoły dzieł. Ustawia stoły z kartoflami 
(zob. Irena Huml, Współczesna tkanina polska, WAiF, 
Warszawa 1989). 

Udział w wystawach:
 – Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź ’89 (kat.), Galeria 
Sztuki BWA, Łódź, czerwiec 1989;

 – Grafika i rysunek ze zbiorów BWA w Łodzi (kat.), 
Ośrodek Propagandy Sztuki, Łódź, czerwiec–lipiec 
1989;

 – Vision and Unity. Strzemiński (1893–1952) and Nine 
Contemporary Polish Artists (kat.), Van Reekum Mu-
seum, Appeldorn, czerwiec–wrzesień 1989 (wstęp 
dotyczący AS: Jolanta Ciesielska);

 – Tallina VIII Graafikatriennaal (kat.), Eesti Kunstin-
ke Liit, Tallin, 1989;

 – Polské soudobé výtvarné umění ve sbírkách českých 
galerií, Polski Ośrodek Kultury i Informacji, Pra-
ga, 1989.
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1990

Odbywa się Jubileusz 45-lecia PWSSP. Z tej okazji wy-
stawa pedagogów, w której uczestniczy AS. Z powodu 
sejmowej poprawki do prawa lokalowego zrównują-
cej opłaty za pracownie plastyczne z warsztatami pro-
dukcyjnymi i lokalami handlowymi otwarcie wystawy 
jest jednocześnie jej demonstracyjnym zamknięciem. 
Po kilku dniach wystawę udostępniono publiczności. 
W końcu lat 80. lub na początku 90. AS dostaje przy-
dział na nową pracownię na ostatnim piętrze wie-
żowca przy ul. Przyszkole. Opuszcza lokal przy placu 
Wolności (prawie z niego nie korzystał) i z zapałem 
przystępuje do remontu i urządzania pracowni, któ-
rą pragnie wykorzystywać jako stałą ekspozycję prac, 
przede wszystkim tkanin.

Od początku lat 90. w pracowni pomaga mu daw-
ny student Tymoteusz Lekler.

Udział w wystawach:
 – W hołdzie Henrykowi Stażewskiemu (kat.), Galeria 
Studio, Warszawa, kwiecień 1990; Galeria Sztuki 
BWA, Łódź, sierpień 1990;

 – Wystawa pedagogów. Jubileusz Państwowej Wyższej 
Sztuk Plastycznych im. Władysława Strzemińskiego 



375

w Łodzi, Muzeum Historii miasta Łodzi, Ośrodek 
Propagandy Sztuki, Łódź, maj–czerwiec 1990;

 – In Anbetracht der Geometrie (kat.), Polnische Insti-
tut, Wiedeń, październik 1990;

 – Siedmiu grafików łódzkich (kat.), Muzeum Sztuki, 
Łódź, grudzień 1990–styczeń 1991.

1991

Ożywiona korespondencja z Aliną Kalczyńską, któ-
ra prosi AS o pomoc organizacyjną przy wystawie 
w Krakowie. 

W roku akademickim 1991/1992 uzyskuje stopień 
profesora. Jednocześnie przechodzi na wcześniejszą 
emeryturę, zachowując 3/4 etatu.

W kwietniu przebywa w Genewie, być może po-
wodem jest wystawa w galerii Gronti, a być może for-
malności związane ze sprzedażą grafiki do muzeum, 
ponadto jego prace graficzne są wystawione w jednej 
ze szwajcarskich galerii. Mieszka w domu gościnnych 
Skibińskich.

Udział w wystawach:
 – Z Mediolanu do Krakowa – 100 książek Vanni Sche-
ivillera (kat.), Biblioteka Jagiellońska, Kraków, wio-
sna 1991;
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 – Malarstwo i grafika polska, Galerie Gronti, Gene-
wa, 1991;

 – Rysunki, Galeria T, Łódź, kwiecień 1991;
 – Kolekcja sztuki XX wieku w Muzeum Sztuki w Łodzi 
(kat.), Zachęta, Warszawa, maj 1991;

 – Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź ’91 (kat.), Galeria 
Sztuki BWA, Łódź, czerwiec 1991;

 – Geometrie als Sprache. Zeitgenössische polnische Kon-
struktivisten (kat.), Institut für Auslandsbeziehun-
gen, Stuttgart, czerwiec 1991;

 – Wystawa tkaniny artystycznej. W stronę geometrii, 
Galeria Sztuki BWA, Sieradz, lipiec–sierpień 1991.

1992

Duże kłopoty zdrowotne. Wiosną przebywa w szpita-
lu – ostre zapalenie ścięgna Achillesa (wpadł do wła-
snej piwnicy), operacja, rehabilitacja. W listopadzie 
ma także wypadek (?). To powoduje, że nie wystawia 
w wielu miejscach, bowiem każdy udział w ekspozycji 
przygotowywany jest przez AS z nadzwyczajną precy-
zją i starannością.

Dawny student Włodzimierz Cygan zamieszcza 
w piśmie „Texttextil” 1992, nr 4, artykuł o AS: Janina 
Ładnowska, Antoni Starczewski.
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Udział w wystawach:
 – „10 lat później”. Wystawa polskiego rysunku współ-
czesnego (kat.), Muzeum Sztuki Współczesnej, Ra-
dom, luty–kwiecień 1992;

 – Grafik aus Łódź (kat.), Galerie Junge Kunst, Frank-
furt n. Odrą, kwiecień–czerwiec 1992;

 – Triennale ’91. Internationale Preise Polnischer Grafi-
ker (kat.), Martin von Wagner Museum, Würzburg, 
maj–lipiec 1992;

 – Muzeum Sztuki w Łodzi. Collection – Documentation 
– Actualité (kat.), Musée d’Art Contemporain, Lyon, 
maj–wrzesień 1992.

1993

„W lutym byłem z Orbisem na wspaniałej wycieczce 
w Egipcie” – pisze w niewysłanym liście do Judyty So-
bel 9 maja 1993 roku.

W maju na kuracji w Ciechocinku.
Planuje wystawę grafiki w Genewie w marcu 1994 

roku. Znowu intensywne prace nad tkaninami. We 
wspomnianym liście pisze: „Przygotowałem wystawę 
tkanin, ale nikt się tkaniną nie interesuje. Pomimo tego 
zamierzam zrobić jeszcze kilka tkanin, żeby zamknąć 
ten cykl”.
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Nareszcie remont w pracowni jest zakończony. Go-
ści w niej Alinę Kalczyńską i Vanniego Scheivillera. Za-
prasza do Łodzi Judytę Sobel i jej syna Hermana.

Liczy, że dostanie stypendium Rockefellera, nie 
otrzymuje go jednak (choć nawet kolega z czasów 
szkolnych, prof. Andrzej Wirth mieszkający w Berli-
nie, jest w komisji kwalifikacyjnej). Ubiega się ciągle 
o berlińskie stypendium DAAD.

W związku z uroczystościami 100-letniej rocznicy 
urodzin prof. Strzemińskiego urządza wystawę indy-
widualną Hommage à Strzemiński. Jest to jak zwykle 
wielkie przedsięwzięcie. Pomagają wszyscy. Podczas 
trwania wystawy redaktor łódzkiej telewizji Piotr Sło-
wikowski realizuje film dokumentalny, jedyny o AS, 
jeżeli nie liczyć tych, które on sam robił amatorską 
kamerą i które wiele lat temu zarzucił.

Wystawa indywidualna:
 – Antoni Starczewski. Grafika, rysunek, rzeźba, tkani-
na, dokumentacja (kat.), Państwowa Galeria Sztuki, 
Łódź, listopad 1993 (wstępy: AS, Janina Ładnowska)
Udział w wystawach:

 – Drewno we współczesnej rzeźbie polskiej. Tworzywo – 
Forma – Przekaz, Centrum Rzeźby Polskiej, Oroń-
sko, maj–czerwiec 1993;
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 – Małe Formy Grafiki, Polska – Łódź ’93 (kat.), Galeria 
Sztuki Willa, Łódź, czerwiec 1993;

 – Vanni Scheiviller – Bibliofilskie edycje (kat.), Muzeum 
Historii Miasta Łodzi, Łódź, 1993.

1994

Bardzo ciężko choruje, długi pobyt w szpitalach.
Wiosną jedzie jednak do Warszawy do Muzeum Na-

rodowego, aby ułożyć w stałej ekspozycji stół z porce-
lanowymi jabłkami, który zamierza kupić muzeum. 
Zakup zostanie zrealizowany w 2000 roku.

Po 39 latach pracy w PWSSP przechodzi na emery-
turę. Z pracą pedagogiczną był bardzo związany. Mimo 
że bywał dla niektórych studentów bezlitosny, lubili go 
za poczucie humoru. Zdolnych nauczył tyle, ile mogli 
wchłonąć. Nie znosił miernot i naśladownictwa.

Mawiał, że jest teraz nowy styl: nie op-art, nie pop-
-art, ale zob-art. Był w szkolnym krajobrazie postacią 
barwną.

Nakłady gofraży i linorytów wykonuje dla AS Mi-
kołaj Grzelakowski.

Udział w wystawie:
 – Polnische Zeichnungen der 80er und 90er Jahre (kat.), 
Polnisches Institut, Lipsk, maj–czerwiec 1994.
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1995

Sprzedaje działkę rekreacyjną w Rydzynkach.
Udział w uroczystościach 50 rocznicy PWSSP w li-

stopadzie 1995 roku.
Udziela dawnej studentce wywiadu: Małgorzata 

Skuza, W jubileusz 50-lecia Państwowej Wyższej Szkoły 
Sztuk Plastycznych w Łodzi. Alfabety kształtów i dźwię-
ków. Mówi Antoni Starczewski – artysta od początku 
związany z PWSSP w Łodzi, „Dziennik Łódzki” 1995, nr 
275 (25–26 listopada).

Udział w wystawie:
 – Wystawa prac pedagogów (kat.), Państwowa Wyższa 
Szkoła Sztuk Plastycznych im. Władysława Strze-
mińskiego, Łódź, listopad 1995.

1996

W czerwcu przychodzi na otwarcie wystawy w Mu-
zeum Sztuki Droga Stanisława Fijałkowskiego – przy-
jaciela od zawsze. Chodzi z coraz większym trudem.

Imieniny, do których przywiązuje wagę, odbywać 
się będą teraz w zaprzyjaźnionych domach Kazimie-
ry Frymark-Błaszczyk czy Bolesława Tomaszkiewicza.
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1997

Z pomocą Wiesława Przyłuskiego rozpoczyna pra-
cę przy nakładach gofraży i linorytów czarnych 
i kolorowych.

Udział w wystawach:
 – Lengyelország Művészet 1945–1996 (kat.), Műcsar-
nok, Budapeszt I–II 1997;

 – Krytycy łódzcy proponują, (kat.), Galeria Manhat-
tan, Łódź maj-czerwiec 1997 (wstęp dotyczący AS: 
Janina Ładnowska).

1998

Centrum Rzeźby w Orońsku odlewa w brązie płasko-
rzeźby w dużym formacie i wazon-rzeźbę z lat 50. Nad-
zoruje wykonanie prac. Jest z nich zadowolony.

Patynę wazonu-rzeźby nakłada Wiesław Przyłuski.
AS odwiedzają lubiani przez niego radomianie: Zbi-

gniew Kamiński i Mieczysław Szewczuk z propozycją 
(niedokonanych) zakupów dla muzeum w Radomiu.

Gerard Kwiatkowski (Jürgen Blum) proponuje AS 
udział w wystawie Niekończąca się linia organizowanej 
przez Fundację Gerarda na Rzecz Sztuki Współczesnej 
w Świeradowie-Zdroju. 
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AS wraz z Lechem Lechowiczem bardzo starannie 
wybiera prace graficzne.

Sławomir Boss sporządza nakłady serigrafii w ko-
lorach białym, czarnym, żółtym, pomarańczowym, 
czerwonym, niebieskim.

Planuje wystawy w galerii Spicchi dell’Est i Insty-
tucie Kultury Polskiej w Rzymie.

1999

Projektuje odlewanie w brązie płaskorzeźb z lat 50. Se-
greguje prace graficzne z pomocą dawnych studentek 
Matyldy Leśnikowskiej i Krystyny Jałkiewicz.

W sierpniu ciężka choroba powoduje konieczność 
hospitalizacji. We wrześniu dzięki wstawiennictwu 
Stanisława Łabęckiego, rektora ASP w Łodzi, zostaje 
umieszczony w Centrum Rehabilitacyjno-Opiekuń-
czym w Łodzi. Nie jest w stanie chodzić.

Odwiedzają go krewni, bardzo liczni przyjaciele, 
dawni studenci.

Planuje wraz z Wiesławem Przyłuskim sporządza-
nie reliefów w cynie, aluminium, srebrze.

Na wystawie Niekończąca się linia jego prace ekspo-
nowane są razem z dziełami takich artystów, jak np. 
Bogusław Schaeffer czy Józef Patkowski.
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Udział w wystawie:
 – Niekończąca się linia (kat.), Muzeum Sztuki Reduk-
tywnej, Świeradów-Zdrój, sierpień 1999–grudzień 
2000.

2000

Umiera 16 sierpnia 2000 roku. Pochowany w grobie 
matki na cmentarzu na Dołach.

Obituaria:
 – Małgorzata Skuza, Ucichły zapisywane dźwięki, 
„Dziennik Łódzki”, 22 sierpnia 2000;
 – Janusz Głowacki, Kartofel z porcelany. Sztuka. Po-
żegnanie prof. Starczewskiego, „Gazeta Wyborcza – 
Gazeta Łódzka”, 31 sierpnia 2000;

 – „Zeszyty ASP” 2001, nr 10.

październik 2002

Tekst pierwotnie opublikowany w: Antoni Starczewski 
1924–2000, red. Andżelika Wesołek, Marcin Bauer, Andrzej 
Miastkowski, kat. wyst., Muzeum Sztuki w Łodzi, Łódź 2002. 
W przedruku zmieniono niektóre zapisy, dostosowując je do 
zasad edytorskich przyjętych w tej książce.
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