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Matka w tytule to nie moja mama.  

Czym jest to miejsce logiczne
1
 drzeworytnika?  

Płytą?  

Lodowato.  

Medium
2
?  

Zimno.  

Reprodukcją?  

Chłodno.  

Mater?  

Letnio. 

Mutter?  

                                                             
1
 L. Wittgenstein,  Dzienniki 1914–1916, Warszawa 1999, s. 54. 

2
 np. klocki ,,Lego”.  



 
 

 

Ciepło.  

Brzmi głosem Hamleta: – ,,Moja matko: ojciec  

i matka są mężem i żoną, a mąż i żona, to jedno ciało, 

więc, matko”
3
.  

Gorąco. 

,,Jedno” zwie matką.  

Słowa matka i matryca należą do najstarszych. 

Ich głębia semantyczna powoduje, że dodajemy do nich 

w myśli tyle znaczeń, choć ich nie wypowiadamy. Co 

łączy matkę z matrycą? Wnętrze. ,,Aby znać przedmiot, 

nie muszę wprawdzie znać jego własności zewnętrznych, 

ale muszę znać wszystkie jego własności wewnętrzne.”
4
 

Pytam: co w czym się zawiera? Postawmy 

symbole matematyczne między nimi: matka ≠ matryca, 

np. podmiotowo; matka ≡ matryca, np. rdzeniowo; matka 

= matryca, np. etymologicznie; matka  ≈  matryca, np. 

reprodukcyjnie; matka ∋ matryca ≈ drzewo ∋ drewno. 

Nic nie da symbol  ∪, gdyż nie jest celem, aby były 

sumą. Za to na uwagę zasługuje ±, ile dodać, a ile odjąć, 

aby otrzymać matkę drzeworytnika?  

                                                             
3
 W. Szekspir, Hamlet, akt IV, scena 3, tłum. M. Słomczyński. W oryginale:  

My mother: father and mother is man and wife; man and wife is one flesh, and so, my mother. 
4
 L. Wittgenstein, Traktatus logico-philosophicus, Warszawa 2004, w. 2.01231. 



 
 

 

Korzystając z równań, sprawdzam własne formy 

drukowe. Cytuję  o b s e r w a c j e  filozofa, logika, 

poety o matce, matce, ,,matce”. ,,Obserwacja jest 

procesem, w którym my gramy bardzo aktywna rolę.”
5
  

I ta aktywność budzi we mnie spojrzenie na przenikanie 

się pojęć matki i matrycy i nieufnie patrzę na opowieści  

o ,,czarnej sztuce”
6
 takie, jak: 

 
,,Du lichte schwarze Kunst, 

Ob Gutenbergs, ob Faust, 

War man mit Recht im Zweifel, 

Denn halb stammst du von Gott, 

Und halb hat dich der Teufel…” 

 

Nie usnę od kołysanki, której ostatnie wersy to: 

,,ponieważ ty na poły pochodzisz od Boga, a na poły od 

diabła”
7
. Nie widzę w ,,czerni” nic boskiego, ani nic 

diabelskiego. Czarna sztuka wyrosła z modelu rodziny, 

dziś rośnie według modelu koloru. Dlatego w jej 

barwnym zjawisku kołyszę się, aby język matki tłuma-

czył język matrycy i na odwrót.  

 

                                                             
5
 ,,Obserwacja jest postrzeżeniem, ale planowanym i przygotowanym. Nie ,,mamy” 

obserwacji [jak możemy ,,mieć” doświadczenie zmysłowe], ale ,,dokonujemy” 

obserwacji. [Nawigator nawet ,,wypracowuje” obserwację].” K.R. Popper, Wiedza 

obiektywna, Warszawa 2002, s. 404.  
6
 J. Sowiński, Polskie drukarstwo, Ossolineum, 1988, s. 225, ,,Za początek <<czarnej 

sztuki>> uważa się powielanie formy drukarskiej powstałej ze złożenia pojedynczych, 

odlanych ze specjalnego stopu, ruchomych czcionek.”  
7
 J. Pirożyński, Johannes Gutenberg i początki ery druku, Warszawa 2002, s. 118. 

 



 
 

 

Idzie o spojrzenie na proces graficzno-drukarski 

jako zjawisko. Dlatego dalej będę używał terminu zja-

wisko graficzno-drukarskie, gdyż proces wiąże się z tech-

nologią grafiki. Ponadto rezygnuję ze spisu treści i ty-

tułów rozdziałów, chcę czytelnikowi dać całość jak 

całusa
8
.  

 

Jeśli nawet czytelnik pogubi się, to zagubi się w ter-

cetach: pannach, madonnach, heterach, z deski przez 

kulę do figury, Lajosie, Jokaście, Edypie, patrycy, 

                                                             

8
 Całus jak pieczątka zawsze zostawia niedodruk od ruchu tłoka. Zatem on jest 

całością nieoczekiwanie urwaną na granicach. Podobnie myśl nie równa się słowu.  

W tych rozważaniach czasami nieoczekiwanie urywam zdanie, bo nie mogę, zaplątuję 

się stylistycznie, nie umiem ująć tego co, we mnie i wtedy stawiam wielokropek.  

 



 
 

 

matrycy, czcionce, składzie czcionkowym, tekturze, 

płycie; duetach: żywym i martwym, drzewie i drewnie, 

sercu i pieczęci, oryginale i reprodukcji, rysie i rycie, 

drücken i drucken, nauczycielu i uczniu; solówkach: Pie-

czętującej, Drukującej, Tuwimowej. 

 



 
 

 

Raz, dwa, trzy, grajmy w ciepło i zimno. Łączmy ich 

przeciwieństwa w jedno. Obserwujmy operatory po-

łączeń. Droga to wbrew temu, co mi ciągle bliscy 

perorują: tyle lat te kule ryjesz, napisz o drzeworycie! 

Nie wiedzą, że w tytule jednodniówek ,,Drzewo i ryt” – 

pierwsze to raj, a drugie to obrządek. Zbywam ich 

propozycje. Nie chcę dawać przepisów jak rytować, 

drukować. W wystarczającym stopniu dostępne na rynku 

podręczniki o grafice
9
 ilustrują proces od projektu po 

oprawę odbitki.  

,,Przy nazywaniu rzeczy powinniśmy się posługiwać 

wyrazami takimi jak wszyscy – podręcznikowo zauważa 

Arystoteles – ale gdy pytamy jakie to są rzeczy tego czy 

tego rodzaju, nie należy zwracać uwagi na ludzi”
10

. 

Nowa myśl wymaga zrobienia w tył zwrot od oswa-

jających podręczników. Trzeba pytać samego siebie i za-

głębić się w rzecz poza jej granicę, po to, aby obser-

wować, jak ona ,,fika”. 

W polu semantycznym słowa fikać czuję się jak  

u mamy w brzuchu. Macham, wywijam zwykle rękoma 

w dzień, kiedy opowiadam o kuli, nogami w nocy, 

wierzgam, bo nie wiem, jak zakończyć cykl grafik,  

w szkole skaczę, spadam, wypadam, prowokuję akty-

wizując uczniów do myślenia tu i teraz, występuję 

przeciwko sobie, sprzeciwiam się przyjacielowi; pod-

                                                             
9
 A. Nowicki, Sztanca czy matka – esej o matrycy, ,,Drzewo i ryt” 2008, nr 6. 

10
 Arystoteles, Topiki, Warszawa 1978, s. 38. 



 
 

 

skakuję z radości, której we mnie zbyt wiele; z dru-

kującą lalką nieudolnie tańczę, ale ochoczo, baraszkuję  

i figluję z oblubienicą, pieszczę słowo drücken. Tak fika 

we mnie druga sylaba grafiki.  

A co zrobić z tym, co fika z nicości: ,,najmniej wiem 

o matce!”.  Tym ważnym zdaniem
11

, że potrafię 

powiedzieć ,,nie wiem”, rozpocząłem artykuł ,,Od matki 

do matrycy”
12

, w którym podjąłem próbę pokazania 

drogi między tymi różnymi pojęciami i formami. 

Zacząłem tak: ,,Moja matka – największą tajemnicą! To 

zdziwienie pojawiło się w moim ,,ja” wiele lat przed 

śmiercią matki. Nigdy nie zgłębiałem tej tajemnicy.  

Może dlatego, że tajemnicę w życiu w pełni cenię  

i wyznaję. A w pracy twórczej, dziś wyraźnie widzę, że 

stanowi ona składową sacrum mojego obrazu. To jak 

przybywa ta składowa do obrazu, niech zilustruje 

kaszubskie przysłowie: ,,Matka gådå, Bóg gådå”.  

,,Człowiek często zostaje opętany przez słowo”
13

, co 

czytelnik zobaczy w ilustracji gniazda słowotwórczego 

na koniec. To nie jest wykres językoznawcy, ale wizja 

                                                             
11

 ,,Nic o swojej matce nie wiem” przyszło samo. Nieco później odkryłem ,,Pewność’’ 

Ludwika Wittgensteina, z której cytuję: ,,366. A co, gdyby zabronione było mówienie  

<<Wiem>>, a dozwolone jedynie <<Wierzę, że wiem>>?  367. Czy słów w rodzaju 

<<wiedzieć>>, podobnie jak  <<wierzyć>>, nie tworzy się po to, by potem piętnować 

stwierdzenie  <<Wiem>> gdy ten, kto je wypowiada, myli się?”   
12

 A. Nowicki, Od matki do matrycy, ,,Świat Druku”, 2013, nr 2. 
13 L. Wittgenstein, O pewności, Warszawa 1993,  w. 435. 



 
 

 

rysownika, który dozgonnie trzyma się tego, co wskazuje 

własne gniazdo. W nim siedzi deska, kula i figura. To 

miejsce nie zasiedli żaden przyrostek izm, tworząc 

rzeczownik abstrakcyjny. A jeśli w gnieździe rzeknę, że 

nic o nim nie wiem, to dopiero rozpoczyna się wycieczka 

w nieznane. Droga do małej logiki.  

 

Mama parokrotnie opowiadała mi, że w czasie 

nalotów zakrywały się z koleżankami poduszkami.  

Z uśmiechem na ustach wierzyły, że to je uchroni przed 

bombami lecącymi na Iserlohn, leżące na wschodnim 



 
 

 

skraju Zagłębia Ruhry. Tam została wywieziona z Bałut 

do przymusowej pracy w czasie II wojny światowej. 

Nigdy jej nie pytałem, jak było w obozie. Pozostał obraz 

osiemnastki z poduszką na głowie.  

 

Następnie w artykule omawiam Mutterform Jana 

Gutenberga, formy drukarskie grafiki warsztatowej, na 

półmetku przedstawiłem wywiad z łódzką artystką 

odciskającą swoim ciałem obrazy jak matrycą, a za-

kończenie wypełniłem opisem budowy własnej formy – 

drukującej lalki. Jak zauważyła jedna z czytelniczek arty-

kułu: ,,lala jest w podobnej pozie jak twoja mama na 

zdjęciu”. To mnie nie zadowoliło. Ponownie wziąłem  

w nawias wszystko, co wiemy o matce. Przez nicość 

spojrzeć na nią, jak uczynił to pewien syn, mówiąc: 

,,niewiasto” i… półprostą uczynił prostą.  



 
 

 

Prosta, liczba 𝜋, kula, środowisko złotej doby po-

wielania internetowego jest niewymierne. Ich cechy po-

stanowiłem ująć w całość i naszkicowałem globus  

z biegunami grafiki i e-grafiki. Pierwszy to miejsce 

desek, blach i kamieni, drugi to sieć WWW. I jak to 

później zobaczymy między bryłą a wirtualną jej formą, 

jak w modelu koloru następuje łagodne przenikanie. 

 

Niewymierność i powielanie z niewymiernych brył 

interesują nie tylko mnie. Rok po naszkicowaniu globusa 

grafiki spotkałem w Germańskim Muzeum Narodowym 

w Norymberdze dzieło Stefana Knechtela (ur. 1964) pt. 

,,Kugel. Die Abwicklung. Der Druckstock. 1995”. 

 Nietrudno od razu zauważyć, że niemiecki artysta 

wykonał typowy drewniany globus o średnicy metra, na 

którym delikatnie wyciął szkic i zdjął obraz z kuli tak, 

jak pokazuje płaska siatka południków i równoleżników 



 

 

w atlasie geograficznym. ,,Kugel…” to jeden z wielu 

przykładów działania prawa konwergencji w sztuce. 

Jednak tylko w sferze zewnętrznej. Porównanie kul: 

Knechtela i mojej przywołuje pytanie: która jest kopią,  

a która oryginałem? 

Słusznie o Andrzeju zauważył Tomasz ,,W środku 

grafiki”: ,,nawet pośród tego nieprawdopodobnego 

zgiełku przedmiotów, jednak masz swój przedmiot”.  

…  

Zjawisko graficzno-drukarskie
14

 zachowuje wiele 

tajemnic, w przeciwieństwie do procesu, który jest 

mechaniczny. Każdy z jego etapów: pozyskanie ma-

teriału na matrycę, projekt, obróbka, matryca, dru-

kowanie, podłoże i nakład, można rozszerzać,  używając 

środków logicznych i w ten sposób kontrolować senso-

wność pojęć matki i jej oddziaływania na pojęcie 

matrycy. W części o matrycy dopuszczam do głosu 

wypowiedzi współczesnych kobiet. To są cenne dane 

ukazujące kontaminację matko-matrycy
15

.  

Idę odśrodkowo, to znaczy widzę każdy etap jako 

promieniowanie, które rozchodzi się nakładając na 

pozostałe etapy pracy grafika. Stąd możliwości drukar-

                                                             
14

 Nazwy tej używam do określenia szeroko rozumianej grafiki jako: frotażu, techniki 

warsztatowej, artystycznej, drukarskiej, komputerowej, graffiti i innych.  
15

 łac. contaminare: zetknięcie, splamienie, zbrukanie, zarażenie wyrazu od wyrazu, a 

mimo tego będących w związku, niż skrzyżowanie dwóch wyrazów w całość.  



 

 

skich jest nieskończenie wiele, a udomowienie jednego  

z etapów zależy od woli artysty.  

Porównanie powielania za pomocą form drukowych 

do prokreacji, można wyczytać w podręcznikach lub 

usłyszeć na wykładach z grafiki. Teoretycznie takie 

zestawienie jest tak rozsądne, że brzmi jak pusta płyta.  

Autorzy czy wykładowcy nie rozwijają tego ważnego 

spotkania: martwego z żywym.  

Tymczasem, aby doświadczyć tego porównania 

należałoby położyć obok siebie efekt prokreacji czyli 

noworodka i efekt druku czyli odbitkę! Nie miałem 

okazji być przy porodzie, ale własne anatomiczne studia 

rysunkowe, lektury o prokreacji a szczególnie opowia-

dania położnych, otworzyły przede mną nowe spojrzenie 

na różnicę między matką a matrycą. 

Dzięki temu zaryzykowałem śmiałe równanie: poród 

to praforma drukowania. Miedziorytnik miałby tutaj 

wiele do powiedzenia, gdyż każda jego kreska przybywa 

z głębokości rytu, a na arkuszu leży jak nić (jest bryłą).  

Z własnych drzeworytniczych obserwacji o formach 

drukowych w grafice: to, co przychodzi z matrycy, jest 

wielowarstwowe, o zróżnicowanej sile tłoczenia,  wciska 

się w podłoże, pozostawia coś w czymś, jak pępek po 

matce. 



 

 

 

Na uwagę zasługuje zaproszenie zaprojektowane 

przez grafików, na ich wspólną wystawę  pod tytułem 

,,Druk w druku”
16

. Tytuł kupiłem od razu. Nieczytelność 

znaku  zlekceważyłem. Wtedy uważałem, że za czytel-

nością trzeba iść trop w trop. Teraz widzę, że nie 

chodziło o czytelność, a raczej o przytulanie graficzki do 

grafika. Tak odczytuję ich pomysł. Drukujemy tak, jak 

mówimy, całujemy czy rodzimy – z wnętrza. 

Choć na chwilę drzeworytnię zamieńmy na po-

rodówkę. Położna Maria Romanowska daje wskazówkę, 

z której kierunek jest mi bliski – tego, który ,,urodził” 

drukującą kulę. ,,Nie można zaplanować porodu – nie 

wiemy, jak się rodzi… narodziny to wydarzenie śliz-

gające się na granicy życia i śmierci… w czasie porodu 

ważne jest wypuszczenie z siebie dzikiej samicy. I będę 

się przy tym upierać”.
17

  

                                                             
16

 A. Stępień i P. Skowron, wystawa grafik w galerii Stacja Nowa Gdynia w Zgierzu, 

13.02. – 16.04.2016 r. 
17

 S. Szwed, Mundra, Wołowiec 2014, s. 18, 19, 22, 25.  



 

 

         Męski w tytule to nie: Mistrz d
18

, Albrecht Dürer, 

Katsushika Hokusai, Edward Munch, Władysław 

Skoczylas, Stanisław Fijałkowski, a raczej Paul Gauguin, 

który rzezał wśród plemienia tatuowanych Maorysów. 

Jego wyprawę na Tahiti ceni pewien rytownik z Pabianic,  

który do obserwacji zjawiska graficzno-drukarskiego 

używa kamery. Pyta, czym jest druk?  

 I jak dalej w tych rozważaniach się okaże, kamera 

niczym oblubienica wyprowadza go z drzeworytni. 

Maszeruje on pod rękę z ,,dwiema matkami” do ogrodu, 

gdzie papier zastępuje śniegiem, przytula się do ulicz-

nych rzeźb Piotrkowskiej, na brzegu Bałtyku toczy kulę, 

a fale rozmywają jej ślad.                     

    Aby ułatwić czytelnikowi orientację w marszu  

z ,,matkami”, podaję najważniejsze realizacje o moim 

drukujących formach.   

                                                                                                                     
Jak złożona jest ta ,,granica życia i śmierci” postanowiłem przytoczyć opis 

nadzwyczajnego poród, ,,męskiego porodu”, w czasie zagłady Żydów w latach 1942-

44, który daje Celek Perechodnik w książce Spowiedź, Warszawa, s. 294: ,,Toteż, 

Anko, Ty mnie i teraz rozumiesz doskonale. Kiedyś chciałem mieć dziecko, żeby  

w razie mojej śmierci o mnie pamiętało. Teraz, jak już jestem zupełnie sam, 

osierocony, nie mogąc spłodzić żywego tworu po mnie, toteż musiałem spłodzić 

martwy płód, w który tchnąłem życie. Aluśkę zrodziłaś w bólach, tak samo to nasze 

nowe dziecko Tyś, Aneczko, urodziła. Urodziłaś je, ale w jeszcze gorszych bólach, 

bólach nie powstających z życia, ale w bólach śmierci. Płodem tym są me pamiętniki, 

które, wierzę, zostaną kiedyś wydrukowane.”  
18

 A. M. Hind, An introduction to a history of woodcut, New Jork  1963, t. I, s. 175. 



 

 

 

2018 ,,Dąb” – etiuda autorska, 11,55 min. Wystąpił: 

Aleksander Rudziński, muzyka: Maciej Michał Sałyga.  

Opracowanie dźwięku: Jakub Nowak. (patrz: skrzydełka 

okładki) 

,,Chropy” – drzeworyt jako trzydziestometrowy  zwój 

składający się z 16 sosnowych desek o wymiarach  

50 ×190 cm.    

2017 ,,W środku grafiki” – etiuda  autorska, 11, 32 min. 

Wystąpił: Tomasz Bocheński. Korekta dźwięku: Jakub 

Nowak. 

,,Drukująca” – etiuda autorska, 4,30 min. Zdjęcia: Alicia 

Devaux. Śpiewał: Andrzej Węclewski. Opracowanie 

muzyczne: Grzegorz Lorek. Marsz z matrycą ulicą 

Piotrkowską  



 

 

2016 ,,Lekcja rzeźby” – etiuda autorska. Zdjęcia: Alicia 

Devaux. Skrzypce: Magdalena Kusiak. Korekta dźwięku: 

Jakub Nowak. Występują uczniowie Zespołu Szkół nr 5 

w Pabianicach.  

2015  Wycięcie drukującej kuli ,,Dąb” o średnicy 1 m.  

2013 ,,Duszyczka” – figura (bez głowy) matryca,  

w której jest druga ruchoma matryca osadzona na kul-

kowym zawiasie zwana ,,kijem”, sosna, wys. 1,75 m. 

2012 ,,Drukująca” – realizacja drukującej lalki z drewna, 

wysokości 1,75 m;  ,,Drukująca na śniegu” – etiuda 

autorska, 2,20 min.  

2011 Karma Fryc, ,,Co tam panie toczysz?” – etiuda 

filmowa 8,00 min. Występują: Tomasz Bocheński  

i autor. Impresja o drukowaniu na brzegu morza.  

2009 – 2012 Wycięcie drukującej kuli o nazwie: ,,Biblia-

Księga-Kula” (zwana dalej BKK) z wiązu, o średnicy  

1 m; ,,Dziennik budowy BKK”.  

2000 Budowa drewnianych modeli starożytnych i nowo-

żytnych pieczęci
19

; studia nad budową nowożytnego 
                                                             
19

 Czynność pieczętowania to praczynność drukowania. Czerpiąc z terminologii nauki  

o pieczęci – sfragistyki stosuję terminy: tłok pieczętny i tworzywo pieczęci. Stąd  

w moich realizacjach autora matryc-brył tłok i tworzywo stanowią całość formy 
drukowej. Ruch tłoka ma aktywny udział w tworzywie.  



 

 

tłoka pieczętnego i tworzywem pieczęci;  studia nad pa-

trycą, matrycą i czcionką w wynalazku Jana Gutenberga. 

2002 – 2018 ,,Drzewo i ryt” – nakładem własnym 

ukazało się dwadzieścia numerów jednodniówki.  

 



 

 

 

1999 Badanie znaczenia metafor pieczęci następujących 

wersów z Biblii Tysiąclecia: ,,Zmienia się jak pieczę-

towana glina” (38,14 Hi), ,,Połóż mię jak pieczęć na 

twoim sercu” (8,6 Pnp), ,,On to wycisną na was pieczęć  

i zostawił zadatek ducha” (1,22 2Kor), ,,Wy jesteście 

pieczęcią mego apostolstwa w Panu”  (9,2 1Kor), ,,Ten 

Syn, który jest odblaskiem Jego chwały i odbiciem Jego 

istoty”
 
(1,3 Hbr). 

1995 ,,Matryca”. Rzecz o formach matrycy w technice 

drzeworytu – nakładem własnym. 

1990 – 2008 ,,Drzeworytnia” – autorska galerii grafiki 

przy ul. Piotrkowskiej 59 w Łodzi. 



 

 

1994 ,,Drukująca kula/The printing ball” – nakładem 

własnym. Studia własne nad modelami koloru dla 

potrzeb malarza, drukarza i projektanta mody – Chicago. 

1991 Wycięcie drzeworytu na brzozowej kuli o średnicy 

0,32 m. 

1988 Wystawa ,,Panny madonny hetery”, BWA Łódź, 

katalog z tekstem o trzech funkcjach koloru: deko-

racyjnej, przedstawiającej i wyrażającej w łuboku i ma-

larstwie Vincenta van Gogha. 

1984 – 1988 Studia nad funkcją barwy w grafice: 

włoskiego chiaroscuro z XVI w., japońskiego ukiyo-e  

z XVII i XIX w. i rosyjskiej grafiki ludowej łubok
20

  

z XVII – XIX w. 

 

1989 Rozmowa ze stolarzem w pabianickiej pracowni 

satyryka Zenona Porzucka.  
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 Ludowy drzeworyt, miedzioryt i litografia barwiona to część kultury łuboka. 



 

 

– Czy mógłby pan skleić dla mnie kulę z drewna? 

– Kulę? 

– Do toczenia. 

– Jaką dużą? 

– Żeby miała metr w obwodzie. 

– Taką wielką? 

– Zaraz, zaraz obliczę, promień szesnaście centymetrów. 

A… taka. Zrobi się. 

– Ile będzie kosztowała?  

– Jakoś się dogadamy. 

– Dobrze. 

– Ale co to będzie? 

– Drzeworyt z kuli. 

– Co? 

– Zamiast ciąć na desce, będę wycinał na kuli. 

– I co? 

– I wytnę, pokryję farbą, wydrukuję.  



 

 

– Ale jak? 

– Na przykład, turlając. 

– Nie mogę sobie tego wyobrazić. 

– To proste, będę rozwijał obraz z powierzchni kuli na 

płaszczyznę papieru. 

– Ale jak? 

– A co pisze w długopisie? 

– Tusz. 

– Kuleczka. 

– Ale pan sobie to wymyślił! 

– Ja tego nie wymyśliłem. 

– A kto? 

– Nie wiem. Kule z drewna toczono już w czasach 

Platona. 

– To pomysł Platona? 

– Gdzie tam. To moja idea. Ale czy ona jest rzeczywiście 

moja? 

– A czyja? 



 

 

– Znalazłem ją. 

– Wódeczki czy piwka? – przerywa satyryk Zenek. 

– Wódeczki. 

– Również – wtrącił Wiesław
21

. 

– Wie pan, z deski na papier to rozumiem, ale z kuli. Jak 

pan już wydrukuje, to musi mi pan koniecznie pokazać te 

drzeworyty. Jestem ciekawy, co z tego wyjdzie. 

– Sklei pan kulę za tydzień?  

– No, za dwa. Ale niech pan mi jeszcze wytłumaczy, jak 

to będzie się drukowało. 

– Panie, ja sam jeszcze tak do końca nie wiem. Mam ideę 

i to jest na razie najważniejsze. A może to utopia? 

Zobaczymy. 

– Ale jak z tej kuli będzie pan te wzory odciskał, żeby 

były równe? 

Zenek podaje nam w kieliszkach żubrówkę i wznosimy 

toast:   

– Za kubizm Picassa i kulizm Nowickiego
22

!  
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 Wiesław Konopacki, malarz, współpracowaliśmy w latach 90.  



 

 

 

,,Kulizm” spowodował, że wzbogaciłem swoje 

graficzno-drukarskie słownictwo i zacząłem używać: 

własnych nazw, nadanych i z języka obcego. 

 Własne: Drukująca, the  printing doll, drukująca: 

kula, lalka, figura, stożek, elipsoida.   

Nadanych: The printing ball – przez 

Amerykanina Marka Pascala w 1995 w Art Institute w of 

Chicago. Co do amerykańskiej  nazwy, warto przytoczyć 

fragment listu Pascala: ,,jako grafik, z przyjemnością 
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 Drukująca kula to forma drukowa, którą nie da się podzielić na części fizyczne tak, 

jak pocztową pieczęć na plastikowy uchwyt i stalowe tworzywo czy formę 

typograficzną na ołowiany blok i wytrawioną cynkową płytę. Drukująca kula ma 

części metafizyczne dlatego, że tłok i ryt mogą istnieć jedynie w całości, do której 

należą; same zaś, bez tej całości, istnieć nie mogą. Ma też część logiczną czyli sferę. 

Pojęcie sfery zawiera się w pojęciu geosfery, podczas gdy w pojęciu sfery nie 

napotkamy pojęcia geosfery jako części.  

 



 

 

spotkam się z Panem, proszę więc zatelefonować do 

mnie na początku roku – niekoniecznie musi pan 

przynieść swoją drukującą kulę”
 23

 – napisał w odpowie-

dzi na mój list. Jakby chciał oswoić mnie z tym, co 

letnie. Wtedy, ja, wraz z żoną Grażyną – grafik i glotto-

dydaktyk – zapoznawaliśmy się z kulturą amerykańską, 

ale ta odpowiedź nas zdziwiła. Dzisiaj widzę to jaśniej. 

W świetle poruszanych tu relacji między matką a ma-

trycą, zacytowany list to kolejny przykład dystansu do 

oryginału i nazywania bez kontaktu z nim.  

Z języka niemieckiego: Vaterform, Mutterform, 

drücken, drucken. Schriftmutter. Niemieccy drukarze 

książek nazywali czcionkę  Schriftmutter
24

 i mówili:  

,,die Matrize nennt der Buchdrucker Schriftmutter”
25

 

(matrycę typograf nazywał matką pisma). Mamy tutaj 

logiczne wynikanie słowa ze słowa.  

Imię nadajemy po urodzeniu? Wcześniej od 

nazwy wyłania się nowonarodzone ciało. Ono jest przed 

imieniem a jednak z nazwą. Historia nazwy ,,Drukująca” 

jest następująca. Nad morzem na planie filmowym etiudy 

,,Co tam panie toczysz” operatorka wchodzi do wnętrza 

kuli, składającej się z dwóch półkul. Celem jest 

sfilmować od wewnątrz oczy bohaterów zaglądających 

przez otwory kuli. Dziewczyna w kuli powoduje, że 
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 A. Nowicki, Matryca, Chicago 1995, s. 33. 
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 Die form, in der die Lettern gegossen warden - forma, w której litery są odlewane. 
25

 Trübners Deutsches Wönterbuch, Berlin 1943, s. 718. 



 

 

przybywa myśl o drukującej lalce z BKK. Po zakoń-

czeniu zdjęć w drodze powrotnej snuję plan budowy 

lalki. Szkicownik wypełniam rysunkami linearnych 

aktów. Jaką dziewczynę wyryć? Pytam siebie. Bałutkę, 

Karmę, Wenus? Nie. Niech będzie Oblubienica. Pono-

wnie rozpoczynam studia nad księgą ,,Pieśni nad 

pieśniami” i równocześnie tnę, rytuję, konstruuję. 

Oblubienica już stoi. Refleksja  ukazuje drogę od 

bezimiennej deski do lalki matrycy, która nie ma jeszcze 

imienia. Jak dać jej na imię? Chrzczą ją różnie. 

Odpędzam się od rzucanych ksyw. W końcu w ciszy 

ogrodu w szkicowniku skreśliłem ,,kulę” z nazwy 

,,drukująca kula”. Został imiesłów ,,drukująca”, który 

zapisałem: ,,Drukująca”.  

Cieszy mnie to skreślenie rytownika a nie poety 

czy logika. To co zostało bez bryły jawi żeńską czułość  

pieczętowania. Dumny jestem, że uzyskałem nazwę  

w inny sposób niż to, co zaobserwowali logicy, np.: 

,,nazwa to słowo, wzięte wedle upodobania, które ma 

służyć jako znak; ,,nazwy prześlizgują się z jednej rzeczy 

na inną; nie na podstawie słów badać należy rzeczy, ale z 

rzeczy należy badać słowa, gdyż nie dla słów są rzeczy, 

lecz dla rzeczy wynaleziono słowa”
26

.  
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 J. S. Mill, System logiki, t. I, Kraków  1962, s. 38, 61, 32; P. Gassendi, Logika, 

Kraków 1964, s. 164.  



 

 

  Istnieje dokładnie jedyna nazwa ,,Drukująca” i jej 

forma. To dzieło stało się początkiem układu współ-

rzędnych logicznych dla moich prac. Dlatego jedyną 

mogłem przypasować do jednego z najpiękniejszych 

hymnów miłości, wersu: ,,połóż mię jak pieczęć na 

twoim sercu”. Drukującą do Pieczętującej.  

Ukierunkowanie poprzez nazwę formy drukowej, 

zmienia jej cel? Czy jest ważniejsze dla grafika długo 

pozostać w uścisku matki, czy osiągnąć cel? Być łukiem 

czy strzałą? A może nie użyć cięciwy, tylko wsłuchać się 

w jej brzmienie jakby była struną harfy? Cel czyni nas 

oswojonym, a przyczyna, powroty do niej, dzikim? 

Najłatwiejszy w procesie drukowania (a nie zjawisku 

drukowania) jest pęd ku powielaniu - ruch sztancy, który 

już trudno zatrzymać. Hamulca szukajmy w nazwie. 

… 

,,Zwierzęta dzielimy na oswojone i dzikie: jedne  

z nich są zawsze takimi samymi, np. człowiek i muł są 

zawsze oswojone; pantera i wilk są zawsze dzikie; nie-

które dają się szybko oswoić, np. słoń.”
27
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 Arystoteles, Zoologia, Warszawa 1982, s. 9. 



 

 

 

Dzikość to nasza mać. Im starsze jest słowo, tym 

głębiej sięgamy. Świadomie odrzuciłem przyjaźnie i sto-

warzyszenia. Grażyna nazywa ten odrzut emigracją 

wewnętrzną. Po latach widzę korzyści twórczej samo-

tności.  Nie oswajam w szkole i galerii. Ogród zoologi-

czny piętnuje. Uczniowie lubią dzikiego a widzowie 

tajemnicę, kiedy stawia przed nimi drukującą lalkę.   

Nie lubi mnie pewien stolarz z Pabianic, do którego 

od lat wożę deski do strugania. ,,Znowu przyjechał ten 

maruda” – kiedyś usłyszałem przed drzwiami stolarni. 

Hebel i rylec łączy deska – pomyślałem – i dalej już za 

drzwiami snułem o drzewie i rycie.   



 

 

… 

W rozwoju form drukowych od starożytnych pieczęci 

do nowożytnych form następuje zanikanie bryły tłoka 

pieczętnego jak przedstawia rysunek. Nastąpiła ewolucja 

tłoka w kierunku formy drukowej w postaci zbioru 

punktów na przykład: płyta DVD. 

 

Zapis wszelkiego przedstawiania obrazu w grafice 

wirtualnej jako zbiór punktów oddala nas od jego 

naturalnego dotyku. Punktujemy punkty w punkty. 

Opuszka palca staje się martwą końcówką wskaźnika. 

Dotykamy ciągle tego samego lica. Tymczasem palcom, 

ustom, językom, zębom… potrzeba trójwymiarowego 

ciała. Bodźców niezbędnych do tworzenia, np. brudnej 

od drukarskiej farby dłoni. 



 

 

Jak tęsknimy za dotykaniem pokazują znaki graficzne 

z przedstawiającym odciskiem linii papilarnych palca, 

licznie występujące: w czołówce gry tv ,,Agent 

Gwiazdy” (odcisk palca jako neon biały, brązowy, 

czerwony, brązowy, biały na tle różowym), serialu 

,,Komisariat” (jako neon czerwony na szarym), reklamie 

opakowania: wody ,,Żywiec zdrój” (1), piwa ,,Lech” (2), 

telefonu ,,Papilarna rewolucja”(3), ,,Akademii Zarzą-

dzania Barwą” (4), na plakietce pielgrzymki papieskiej 

(5), leku: ,,Ridlip” (6),  haśle: ,,Europejskie Dni Dzie-

dzictwa 2014” (7), firmy: ,,Safe-area” (8), a nawet  

w logo projektu: ,,Mars One”(9) odcisk opuszki palca 

obejmuje planetę, (10) opakowanie czekolady firmy 

,,Chocokiss” .  

Jak tęsknimy uczy szkoła. Jestem nauczycielem  

w szkole specjalnej, który jedyny codziennie podaje rękę 

na przywitanie wielu uczniom. Tylko dojrzą moją 

sylwetkę na korytarzu, już kierują się z wyciągniętą 

dłonią do powitania. Często bez ,,dzień dobry”.  

Wypracowałem sobie formę komunikacji bez słów. 

Mam też wrogów. Niewerbalne powitanie jest jak trzask 

drzewa. Tym samym bliżej nam do oryginału.  

Codzienność powoduje, że zapominamy o tym, jak 

blisko nas oryginał. Mimo woli a często świadomie profi- 
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laktycznie oddzielamy się niby szybą od niego. 

Tymczasem wystarczy na koniec lata spacer z dziew-

czyną do sadu. 

,,Chwytasz owoc, zanurzasz w nim zęby na zwiady 

I podajesz mym ustom z miłosnym pośpiechem, 



 

 

A ja gryzę i chłonę twoich zębów ślady, 

Zębów, które niezwłocznie odsłaniasz ze śmiechem.”28 

W zwrotce wiersza Bolesława Leśmiana mamy dwie 

matryce i jedną odbitkę gryzów żeńsko-męskich zębów. 

Ileż w jabłku warstw zewnętrznych i wewnętrznych się 

przenika, od zazębiania do przytulania?  

 Przytulanie jest powielaniem? Raczej powtarza-

niem przyjaźni, dobroci, miłości. Spójrzmy poprzez 

czynność przytulania na drukowanie. Należy się tylko 

cofnąć do czasów przed Gutenbergiem.  

Słowo drucken jest południowoniemiecką odmia-

ną wcześniejszego drücken
29

. Ponieważ najważniejsze 

ośrodki wczesnego drukarstwa tam leżały, właśnie taka 

forma rozprzestrzeniła się w języku niemieckim na 

,,drukować książki”. Można więc w pełni przyjąć, że 

forma ta ma związek z Gutenbergiem i jego wynalaz-

kiem.  
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 B. Leśmian, W malinowym chruśniaku [w:] Poezje zebrane, Warszawa 2010, s. 197. 
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 des frühen Buchdrucks in Oberdeutschland liegen, hat sich die umlautlose Form 

duchgesetzt.” F. Kluge, Etymologisches Wörtebuch der Deutschen Sprache, Berlin 

1957, s. 144. ,,Da die wichtigen Mittelpunkte Ponieważ ważne ośrodki wczesnego 

drukowa-nia książek znajdują się w Górnych Niemczech i forma umlaut zanikła w 

użyciu. Duden, Deutsches Universalworterbuch, Monachium 1996. J. Splett, 

Altochedent-sches Wörterbuch, t.1, Berlin 1993. Wielki Słownik Niemiecko-Polski, 

Warszawa 2012, s. 228. Langenscheidta, Słownik kieszonkowy polsko-niemiecki, 

Berlin-Schöneberg 1931.  Potwierdza także germanista profesor Leszek Żyliński. 

  



 

 

Różnica między dwoma niemieckimi czasowni-

kami: drücken - tulić i drucken - naciskać polega na 

dopełniaczu np. aus Herz drücken – przytulić do serca. 

Dawniejszy czasownik ma zakres znacznie szerszy, na 

przykład zdanie: jemand aufs herz drücken - naciskać 

kogoś w sercu.  

Umlaut w drücken ,,trzyma przytulanie” i zapra-

sza do wnętrza, jak informują tabliczki z napisem 

,,drücken” na drzwiach w niemieckich sklepach,  czyli 

pchaj, aby wejść. Miękisz tego wnętrza to:  an sich 

drücken, herzen - tulić, an die Brust drükcen, sich 

drücken - przytulać się, die Mutter drückt das Kind  

w znaczeniu: przyciska go do siebie, otacza go szczelnie, 

Komm, lass dich umarmen drücken – Chodź, pozwól mi 

przytulić cię. Inne to: dziewczynie wycisnąć całusa na 

ustach, kocur wsunął głowę w moją dłoń, mocno 

przytulić szczeniaka do siebie.  

A teraz zobaczmy, ileż matczynego dotyku niesie 

to słowo w języku słowiańskim. Czasowniki tulić, który 

pochodzi od tuł, to sajdak czyli kołaczan na strzały, 

pochwa na miecz, schowek, tuliti to chować, ściskała 

i tulczyła skarby, kurczęta tulą się pod kwoką, przytulić 

się do łona, przytułek, przytulisko, otulać, zatulać, stulić - 

stul pysk, tolić – uciszać dziecię płaczące.  



 

 

Powyższe tłumaczenie według Brücknera jeszcze 

bardziej uwydatnia związek drücken z matką, wnętrzem  

i jak później zobaczymy z Dębem.  

Wnioski: drücken to zjawisko, a drucken to pro-

ces; pierwszemu przypisuję cechy żeńskie, a drugiemu 

męskie.  

Co zagraża grafikowi, który nie przytula? Repro-

dukcja. Dziś to sztanca o takiej jakości, iż omamia nas. 

Zapominamy o tym, że ,,mało jest w duszy oryginal-

ności, a jak dużo naśladownictwa”. Dziedziczymy 

szybkość oswajania, a jako graficy płytę, która przenosi 

lub przesyła coś z miejsca na miejsce. Nielicznym udaje 

się wydostać ze świata medium i być źródłem orygi-

nalności.  

… 

Nowożytni oswoili pieczęć i uczynili ją pieczątką. 

Ich sfragistyka podzieliła pieczęć na tłok i tworzywo 

pieczęci. Pięć tysięcy lat temu pieczęć z dorzecza Eufratu 

i Tygrysu była jednością – zwierciadłem Mezopotamii
30

. 

Gdzie są z nich odbitki? Rozsypały się w proch. Dzisiaj 

w gablotach muzeów są ich plastelinowe wyciski 

ukazujące relief z jednego obrót walca, od do, jakby on 

był płaską sztancą. A przecież pieczęć cylindryczna 
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 B. Brentjes, Alte Siegelkunst des Vorderen Orients, Lipsk 1983, s. 22, 23. rys. 

Rindersigel aus Tell Brak um 3000 v.y.Z. 



 

 

całością krągłości wturla, wtula się w glinę, podobnie jak 

to czyni matka tuląc młode. 

W większości podręczników o grafice pojawiają 

się określenia formy drukowej jako płyty
31

.  Nazwa to 

pusta, uboga w treść i bez własnej sfery dotyku. Spot-

kanie miedziorytnika z zimną blachą, litografa z chłod-

nym kamieniem, drzeworytnika z ciepłym klockiem, to 

ważne.  Płycie brak temperatury. Oto dwa przykłady. 

,,Płytę” przyniosło mi zaproszenie na uroczyste 

otwarcie ms2 – nowej przestrzeni Muzeum
32

. Zapewne 

jakiś regionalny pomór artystów to sprawił! 

,,Płytą” nazwałbym animowany film Doroty 

Kobieli ,,Twój Vincent”. ,,Chodziło o to, by stanąć jak 

najbliżej malarstwa van Gogha.”
33

 Zapewne film stanie 

się podgatunkiem animacji filmowej, osiągnie rekordową 

oglądalności, a płyty DVD zakupią szkoły. Czy uczeń 

znajdzie się bliżej malarstwa? Oryginał nie jest wszech- 

dostępny. Wyprawa do niego trwa długo. Dotknąć van 

Gogha można stojąc przed płótnem i zrozumieć czytając 

jego listy pod warunkiem, kiedy odłączymy z nich 

emocje, a skupimy się na jego badaniach nad kolorem.  
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 Drzewo i ryt nr 6, 2008, s. 3.  
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 Muzeum Sztuki oraz Gazeta Wyborcza, w zrewitalizowanym budynku XIX - 

wiecznej tkalni w dniu  20.11.2008/g. 18. 
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 J. Wróblewski, 65 tysięcy obrazów, Polityka 2017, nr 39, s. 84. 



 

 

Podczas projekcji filmu Grażyna zasnęła, a ja 

czułem się jak dziecko, które kupiono za znaczne 

pieniądze dla wzmocnienia murów twierdzy, według 

pewnej legendy
34

, gdy je zamurowywano, jadło spo-

kojnie placuszek, wołając do matki: ,,mamo, jeszcze cię 

widzę”, później, ,,mamo, jeszcze cię trochę widzę”,  

a gdy włożono ostatni kamień: ,,mamo, już cię wcale nie 

widzę”.  

… 

Co wprzód przed sobą stawiamy - to cel. 

Podręcznikowo – celem procesu graficzno-drukarskiego 

jest odbitka. Niepodręcznikowo – celem zjawiska 

graficzno-drukarskiego jest… mnie zajmuje przyczyna. 

Pytanie skierowane w wstecz. Jak najdłużej pozostać  

w macierzy. Staram się opóźnić realizację celu i pozostać 

w przyczynie czyli matrycy. A jeżeli skutek, to raczej 

rozmywany przez fale.  

Pamiętam jak idea BKK mnie zapaliła do budowy 

drukującej kuli i wtedy otrzymałem od przyjaciela mail: 

a jak będziesz z niej drukował?  Odpisałem: że w ogóle 

mnie to nie interesuje. Przyjaciel zdębiał. Do ostatnich 

dni przed pierwszą odbitką lekceważyłem skutek. Nawet 

doszedłem do wniosku, że najlepiej będzie jak nie będę  

z kuli drukował. Poczekam. Narosła we mnie niechęć do 
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tradycyjnej odbitki. Dopiero studium czasownika 

drücken spowodowało, że otuliłem kulę tkaniną, zawią-

załem jak cukierek i kostką ręcznie pocierając ujawnia-

łem odbitkę. 

 Udało mi się opóźnić skutek.  Usadowić się przy  

przyczynie i  zatrzymać na etapie matrycy zjawisko gra-

ficzno-drukarskie. Dlatego napisałem, że daleko nie będę 

odchodził  od pojęcia matki i matrycy. Imponuje mi lot 

rakiety ,,Falcon”, która wylądowała pionowo niedaleko 

miejsca startu
35

. Wrócić do domu, Penelopy, Jokasty, 

nawet kiedy los mnie zdeformuje.  

Dzisiejsze powielanie skupia się na celu czyli 

odbitce. Skutek ten osiąga się łatwo kliknięciem.  

Tymczasem zjawisko pradruku i drukowania ukazuje 

bardzo, bardzo powolne przenikanie do macierzy…  

Kulę się. I tak pozostawiam innym, by dalej 

toczyli całość jak ,,ten staw odbite niebo w sobie czuje,  

i myśli nieba błękitem”
36

.  

… 

 Żeby sporządzić formę do druku, najpierw jedzie 

do tartaku w Pawlikowicach. To jego Carrara. Tam 

wybiera sosnę lub dąb. Tak kiedyś w katalogu napisałem 
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o sobie, gdyż ważna jest dla mnie bryła, z której będę 

wycinał drzeworyt. W związku z tym bliska mi jest  myśl 

Marsilio Ficino założyciela Akademii Florenckiej, który 

pisał: ,,dusza bowiem nie jest powołana do życia przed 

powstaniem właściwego dla niej ciała”
37

.   

 Kłoda wytycza lub decha wyznacza miejsce 

logiczne drzeworytu. Dlatego najpierw zacznijmy od 

materiału na matrycę a nie od projektu grafiki, co 

bardziej wiąże się ze zjawiskiem niż procesem. 

 … 

 

 Kompozycja obraz Giorgione ,,Śpiąca Wenus” 

składa się z symboli żywych i martwych związanych  

z kręgiem kobiety. Podzielmy przedstawione symbole 

przez malarza: na żywe - poza aktu, zamknięte oczy, dłoń 
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na łonie, brązowa skarpa ziemia, kwiatki, szmaragdowa 

murawa, drzewa, gniazdo w rozwidleniu drzewa i mar-

twe - karminowa poduszka, biała draperia, brama.  

 Wymienione symbole wielu łączyło siatką linii, 

szukając rozwiązania. Jednak kluczem tego arcydzieła 

jest namalowany karcz na drugim planie w środku płótna. 

Symbolizuje los czy las? 

Z deską idę do lasu, aby porównywać drewno  

z drzewem. Dzikość ma dziwi się na to, co oswojony do 

mnie mówi: 

,,Byś drew do lasa (jak mówią u dworu)  

Abo więc szyszek nie woził do boru.”38  
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Stąd łatwo zrozumieć dlaczego w ostatniej scenie 

etiudy ,,Drukująca”, wędrówka bohatera kończy się 

wejściem z lalką, idąc tyłem a przodem do kamery  

w zagajnik. Po co? Żeby wydostać się z klatki słów, 

logiki zdań, rytmu kadrów i stanąć wśród drzew. Także 

etiuda ,,Marsz z drzeworytem” siostry i brata z dzie-

sięciometrowej długości zwojem, który przeciągają mię-

dzy pniami to: drücken czy drucken? 

Kupiłem karcz, a właściwie karpinę jak mnie po-

prawił gajowy. Sprawiłem kłopot, bo leśniczówka  

w Pawlikowicach nie miała w sprzedaży takiego asorty-

mentu. Rozstrzygnął nadleśniczy: zaksięgować pod 

kominkowe/opał/brykiet – zabrzmiało w słuchawce.  

W rezultacie wypisał rachunek na kwotę dwudziestu 

złotych. Leśnym dżipem jedziemy tam, gdzie leży 

karpina. Brzydka. W głowie piękny las wyrosły z ma-

rzeń. Dopiero opowieści leśniczego uświadomiły mi, że 

rzeczywistość odstaje od marzenia.  

Na drugi dzień rowerem dojeżdżam do karpiny, 

zachłannie oczyszczam zakamarki korzeni z piasku  

i gliny. Korzeń zamiast zmniejszyć rozmiary, ujawnia 

prawdziwe proporcje. Konary obnażone ze skorupy 

odsłaniają korytarze, z których ruszają mrówki do ataku 

na stwora z siekierą. Pracuję w żywej tkance. Mrówki 

walczą o dom. Ja, o opałowe za dwadzieścia złotych. 

Mrówki oszalałe kręcą się w kółko. Ja, wydobywam 

materiał na drzeworyt. Mrówki wynoszą larwy. Ja, rąbię 



 

 

w marzeniach złotą koronę. Mrówki ewakuują królową. 

Co ja robię? Buduję królestwo.   

Nie tylko drzeworytnik, ale i logik Piotr Hiszpan 

,,Traktaty logiczne”
39

 rozpoczyna od dźwięku jako 

czegoś pierwotnego dla dialektyki. Głosy dzieli na te, 

które można wyrazić za pomocą głosek i te, które za 

pomocą głosek wyrazić nie można ze zderzenia ciał 

nieożywionych, np. trzask drzewa. Czy poprzez trzask 

drzewa bardziej poznajemy rzecz jaką jest drzewo, czy 

kiedy często używamy tego umownego głosu: ,,drzewo”?  

 „Drzewa gwiżdżą, krzyczą, czują ból, wycho-

wują a nawet myślą - słyszy leśnik Piotr Wohlleben 

opiekujący się lasami w Reńskich Górach Łupkowych. 

Swoimi nitkami przekazują sygnały od jednego drzewa 

do drugiego i pomaga im to w wymianie wiadomości  

o owadach, suszach czy innych niebezpieczeństwach. 

Dziś już nawet nauka mówi o ,,Wood-Wide-Web”, która 

oplata nasze lasy. Drzewa łączą się korzeniami poprzez 

grzyby, które stanowią zatem coś w rodzaju Internetu.  

A gdy drzewo zostanie ścięte? Czy wtedy jest 

martwe? Co się dzieje ze wspomnianym kilkusetletnim 

pniakiem, który towarzysze po dziś dzień utrzymują przy 

życiu? Czy jest on drzewem, a jeśli nie, to czym w taki 

razie jest? Rzecz się robi jeszcze bardziej skompli-

kowana, gdy z kłody-piastunki, obumarłego pienia 
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wzrastają młode drzewka. Butwiejące zwłoki odgrywają 

jeszcze przez setki lat ważną rolę w ekosystemie. Tym-

czasem modne staje się wynajem drzew jako żywych 

kamieni nagrobnych przy pochówku urn.”
40

   

Cieszy mnie jego a bliskie mi pytania o żywe  

i martwe. Już Arystoteles ,,zaprzeczył bezwzględnej 

różnicy między ,,żywym” i ,,martwym”. W drewnie nie 

ma drzewa, ale drzewo ma drewno, tak podobnie jak  

w matrycy nie ma matki, ale matka ma matrycę,  

o których to relacjach powiemy dalej. Ta analogia i to 

przeniknie się żywego z martwym przybliża do 

zrozumienia tytułu pracy tych rozważań. ,,Matki drze-

worytnika” należy szukać w bezustannych falowaniu 

pojęć matek i matryc. Ich nawarstwianiu i zanikaniu. 

Zatrzymajmy się na chwilę nad samym pojęciem 

martwy. Niech przykład z liryki odsłoni wagę relacji na 

granicy żywego i martwego, natury i kultury. Zacytujmy 

Jana Kochanowskiego ostatnie dwa wersy trenu XV:  

,,Ten grób nie jest na martwym, ten martwy nie w grobie  

Ale samże jest martwym, samże grobem sobie.” 

Mamy tutaj słowo grób jako fizyczny obiekt ,,ten 

grób” i metaforę ,,samże grobem”, że jest formą grobu 

poza mogiłą. Mamy martwego jako trupa i jakiegoś 
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nieokreślonego martwego poza grobem. Mamy zaimek 

wskazujący ,,sam” w połączeniu z przymiotnikiem ,,mar-

twy”. ,,Sam martwym” odnosi się do ,,martwego poza 

grobem”… Mamy i jednocześnie nie mamy.  

,,Martwy” i ,,martwym” w rodzaju męskim powo-

duje, że oddala nas od zmarłej w Czarnolesie, a przybliża 

do istoty śmierci. Martwy wyślizguje się z miejsca mu 

tradycją przypisanego. Gdzie jest ten martwy poza 

grobem? Szkicem u poety w głowie? W ojcu rytem?  

… 

Deski mieszkają w domu. Deską nazywano:  

wiatrówkę umiejscowioną u szczytu domu, to, co chroni 

słomę przed spadnięciem z dachu, rusztowanie na garnki 

u sufitu, rynnę, zawór kominowy, łopatę do wsadzania 

okrągłych bochenków chleba do pieca, parapet okienny, 

stołek do wyciskania sera, miarę góralską ma kierpce, 

przyrząd do trzepania i obrywania główek lnu, siedzisko 

prządki przy przęślicy, pedał kołowrotka, kołatkę, dolną 

część skrzypiec, okładkę, szachownicę, ikonę, kołtrynę, 

dennicę na spodzie wozu, gnojnicę do przewożenia 

gnoju, poprzeczną w bronie, dolną część jarzma, ksobną  

i odsiebną w lemieszu sochy, zasuwę do regulowania 

wody w stawie, karwatką – suknię z deski, czyli trumnę.  



 

 

W moim domu królują deski drzeworytnicze 

,,wyżłobione na głębokość sznura”
41

. To matryce: deski, 

klocki, stożki, kule, elipsoidy, lalki. Trzeba je zaczerniać, 

aby z nich drukować. Kiedy pierwszy raz nakładałem 

drukarska farbę na deskę, drgnąłem. To była niechęć 

zaczerniania tłustą mazią tej, tak dla każdego przyjaznej 

rzeczy. Później zrozumiałem, co niesie ta triada: deska-

farba-papier. Z niej ujawniły się panny, madonny, hetery 

i podwórza ulicy Piotrkowskiej, spragnione, pytania do 

Hioba. I jeśli mój dom w jednej chwili rozpadłby się 

niczym łódź podczas burzy, to miałbym nie tylko pod 

ręką deskę ratunkową.  

W żadnej z technik graficznych nie ma tak bo-

gatego wyboru materiału na matrycę, jak w drzeworycie. 

Poznanie właściwości drewna, to praca na całe życie. 

Każdy drzeworytnik znajdzie swoje drzewo… i mebel. 

Po studiach lubiłem ciąć na plecach starych szaf. Wtedy 

towarzyszyło mi coś tak bliskiego, co fragment wiersza 

Stanisława Barańczaka niesie:  

,,Dykto, sklejko, tekturo, płyto paździerzowa, 

jeszcze się wyprostuję i kość pacierzowa 

wstawi się za mną, we mnie nieugięcie skleci 

pacierz prosty jak mebli odwróconych plecy 
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z dykty, z płyty pilśniowej, ze sklejki, z tektury: 

ja jeszcze zmartwychwstanę, chociaż nie wiem, który…”42 

Rzeczy, aby być matrycami, przybywają same. 

Koleżanka przywozi rodową stolnicę z Wielunia. Nie 

usuwałem z niej resztek ciasta, a cięcia od noża pro-

mieniście widać na odbitce. Z przyjacielem poetą krad-

niemy deskę umorusaną w błocie, którą pozostawili ro-

botnicy w wykopie. Fakt jej pochodzenia z Pietryny spo-

woduje, że nazajutrz ryję na niej ,,Pannę Piotrkowską”. 

Innym razem w Łasku trafiam na stertę olchowych dech 

na podwórzu zakładu wyrobu trumien. Materiał na 

trumny inspiruje do cyklu aktów ,,Wizje serce dam”. 

Niedawno znajduję na polu odziemek z korzeniami. 

Materiał na kolejny bryłoryt. Podczas usuwania próchna 

z pniaka okazało się, że są w nim tłuste rdzenie. To 

odkrycie przypomniało mi to, co rzekła żona zmarłego 

kolegi drukarza: ,,z prochu powstałeś i w proch się 

obrócisz”. Powiedziała to z taką pewnością, że odebra-

łem to jako fałsz… Czaszka do mózgu: chcę być 

odkopana i podziwiana! 

Jak głęboko rytować? Które z powierzchni rytunku są 

już matrycą, które jeszcze materiałem. W drukarstwie 

wyróżnia się powierzchnię drukującą i niedrukującą. 

Drzeworytnik w porównaniu do innych technik może 

drukować głębią geowarstwy matrycy. Uzyskuje na pa-
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pierze efekty dotyku wypukłych i wklęsłych powierzchni 

deski. W przypadku drukującej kuli geosfera przynosi 

jeszcze inne warstwy.  

Wykorzystanie wypukłej, płaskiej i wklęsłej powierz-

chni matrycy powoduje, że odchodzimy od procesu 

drukowania, a wchodzimy w jego zjawisko.  

Czy materiał na matrycę dla drzeworytnika 

rozciąga się między żywą a martwą tkanką? Jak ominąć 

drzewo i drewno, ruszyć w jego trzask, czyli odwrócić 

się od ołtarza logiki i rzucić pierwsze słowa kazania:  

– Nie ma śmierci!!!
43

 

  … 

Ojciec wychodził z domu do ogrodu i piał. Mama 

tolerował koguta rodem z Chechła. Dziś koguta dostrze-

gam w studenckich szkicach drobiu,  wtedy to był jeden  

z ważnych moich motywów drzeworytniczych. Po śmier-

ci ojca powróciło: Kukuryku!  

Wystarczy para motywów w twórczości, a masz 

majątek. Kurnik, do którego się wraca. Im dalej od niego, 

tym wszystko zwykłe.  

Niezwykłe powróciło po wielu latach, kiedy roz-

począłem studia nad starożytnymi pieczęciami. Wyrzeź-
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biłem ich drewniane modele: rzymskie pierścienie, gre-

ckie sygnety, egipskie skarabeusze, sumeryjskie cylindry 

i Kugelseigel
44

 - praprababkę drukującej kuli. 

 

Wszystkie spakowałem do walizki i ruszyłem 

krzewić wiedzę o grafice gliptyki. W czasie pokazów 

pytano mnie o wiek zabytków. O najstarszych informuje 

Biblia. To skarbnica wiedzy o pieczęci. I tak otworzyłem 

Księgę Hioba. Opisany tam akt pieczętowania w glinie 

stał się impulsem do rozpoczęcia przeze mnie cyklu prac. 

Ja, grafik i badacz pieczęci, ujrzałem Hioba zapieczę-

towanego przez Stwórcę. I dalej życie podpowiedziało 

sposób realizacji. Umiera mi ojciec. Szkicuję go.  

Z tych rysunków powstaje czternaście dęborytów – mój 

,,Hiob”. 
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Rysunki do ,,Hioba” jak to rysunki nie były 

jeszcze zdaniami. Raczej sygnałami, hasłami, wyrazami, 

którym trzeba nadać szyk. Dopiero ryt według nich 

zaczął ujawniać właściwy scenariusz cyklu. A po 

dodaniu liternictwa do każdej z dech,  powstała wręcz 

makieta. Wybór cytatów i szkiców był łatwy. Trudne 

było ich łączenie. Uciekać od ilustracji a przybliżać się 

do Księgi. Mówiłem sobie: redukcja jest konieczna, 

szukać w własnym nic, czyli tym ,,nie wiem”. Ono 

uruchamia nową myśl. Nic nie wyssałem z mlekiem. 

,,Usunąć cały owoc pracy swych poprzedników i zacho-

wać się tak, jak gdybym był pierwszą osobą, która  

w ogóle kiedykolwiek zwróciła swe badawcze oko na 

naturę rzeczy”
45

 Tak jak biel obejmuje rys, jak nic coś.  

W scenariuszu ,,Hiob” najtrudniejsze były do-

pasowanie cytatu do obrazu, hamowanie płynących treści 

z cytatu i odejmowanie treści z obrazu. Rozgrywka w zi-

no i ciepło. Pójść zza myśl bogobojnego z Us. Trzeba 

uparcie codziennie odpędzać ,,przeciętność, wiarę w uni-

formizm, szare prawo mrówki”
46

.  

… 

Trudność tego scenariusza polegała na tym, że 

cytaty były wygrawerowane pod ryciną na tej samej 

desce. W związku z tym widz musiał dokonać porów-
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nania obrazu z treścią zdania. Wypadkowa obrazu i litery 

to nie ilustracja z podpisem. Montaż drzeworytu z tek-

stem jest trudniejszy niż filmowy. Obraz wyobrażany ze 

znaczenia słowa przesłania nam obraz wyobrażany z ry-

ciny i odwrotnie. Ciągłe nawarstwianie się znaczeń gubi 

ich komunikację. Na ratunek z ogrodu przybył ojciec! 

Tak montowałem, aby między tymi duetami piało. 

 

Na przykładzie ojca i Hioba pokazuję jak długo 

powstaje scenariusz.  Warto czekać.  Zapomnieć i odkryć 

nie na nowo, ale na dziko. To powoduje oczyszczanie 

motywu z ornamentu. Uczytelnienie scen. Szukanie 

zastosowania środków logicznych do badania kontroli 

sensowności. Gdyż widz pragnie umiejscowienia pojęcia 

w dziele. Praca nad tekstem powoduje ostudzenie sfery 

uczuciowej i emocjonalnej komponowanych treści. Co 



 

 

pozostaje po tysiącleciach w dziele sztuki? Emocje, 

uczucia? Przede wszystkim myśl. Z niej usłyszymy tętno 

rzeczy.  

Kiedy napisałem scenariusz etiudy ,,Stolarczyk”, 

monolog ucznia precyzyjnie korespondował z jego 

czynnościami na planie. Cieszyło mnie to, że pokazałem 

różnicę między drzewem a drewnem, kulą a blatem.  

A jednak w trakcie realizacji stało się coś, czego nie 

zaplanowałem.  

Scena 1, las, wyrąb z pozostałą samotną sosną 

Bartek – To drzewo. 

Scena 2, tartak, sąg pni 

Bartek – To jest drzewo? Nie,  to już jest drewno.   

Scena 3, stos desek 

Bartek – A to jest drewno. Deska z sosny.  

Bartek – Pień sosny tartacznik tnie na dechy.  

Scena 4, siedzi na ładowarce teleskopowej 

Bartek – Chcę być stolarzem.  

Scena 5, stolarnia  

Bartek – A stolarz z desek robi na przykład: stół. 



 

 

Bartek – Jednak nie pokażę wam, jak zrobić stół. Jeszcze 

nie umiem. 

Scena 6, drzeworytnia 

Bartek – Oto kula mojego nauczyciela. To wnętrze kuli. 

Pomagam obrabiać ten kubik dębiny. 

Bartek – Poznaję to, czego nie pokaże żaden blat. 

Dotykam drewna… 

Scena 7, las, uczeń obejmuje samotną sosnę 

Bartek – …i drzewa!  

Echo –  ,,i drzewa!” 

 

Kamera rejestruje Bartka przytulającego się do 

pnia a mikrofon echo. Wpis natury w ujęcie. Trzeciego 

drzewa (echa) nie widać, a stoi dominantą minutówki. 

Nieprzewidziany głos z natury cenię. Dlatego tak mnie 

zachwyca fala na granicy lądu i morza, zalewająca 

odbitkę z kuli.  

,,I drzewa!” i ,,jeszcze nie umiem” to głosy 

pozakadrowe. Pierwszy, żywiołu, scenariusz go nie 

zawierał, drugi logiki uświadomiony uczniowi przez 

nauczyciela. Oba w sumie dają ,,jedność organiczną”.  

A czym ona jest? Wyjaśnia filmoznawca Warren 



 

 

Buckland, że ,,jedność organiczna jest ważna zarówno  

w procesie tworzenia, jak i analizy filmu to nie jest suma 

części, ale całość…  umożliwia osiągnięcie najwyższego 

poziomu integracji dla filmoznawców i filmowców… co 

w praktyce osiągalne jest bardzo rzadko”
47

. 

Wielokrotne akcentowanie przez Bucklanda po-

jęcia ,,jedność organiczna”, czyni je naturalną matrycą. 

Dla porównania obraz abstrakcyjny nie jest ,,jednością 

organiczną”, gdyż brak mu organiczności: korzeni, pnia, 

korony. Widz pragnie owoców dzieła. Całości z całości.  

Obserwacji organiczności. 

Dlatego trzeba trójwymiarowej makiety i jej 

ustawienia w miejscu, gdzie można uzyskać efekt np. 

ciszy. Scenariusz to za mało. Słowo nie ma długości, 

szerokości i wysokości. Wykonanie makiety (nawet do 

,,Hioba”)  wymaga budowy mostu z współrzędnych 

logicznych (śmierć) do empirycznych (stopa ojca w szpi-

talnym łóżku). Praca z makietą, umożliwia odczytanie 

proporcji słowa i obrazu, przybywających przecież zza… 

Makieta jak logika w procesie twórczym przynosi 

artyście refleksję o godność. To co godne jawi lepiej od 

płaskiego szkicu przestrzenny ,,przybytek duchów tektu-

rowych”! Widz instynktownie jej potrzebuje. Wydawa-
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łoby się, że to oczywiste i nie wymaga tłumaczenia artyś-

cie. A jednak przez ostatnią dekadę zauważyłem niepo-

kojące zachowanie niektórych osób, z którymi współpra-

cowałem, na przykład nie chcieli zabrać makiety do  

domu w celu analizy, bo była nieporęczna. Nie ma w tym 

wygodnictwie ich winy. To ich nauczyciele, pokolenie, 

które przeszło w ostatnich trzech dekadach tak dynami-

czny rozwój elektro-techniczny (ewolucja matryc świa-

tłoczułych) spowodował, że utracili kształt ducha ,,z dyk-

ty płyty pilśniowej, ze sklejki, z tektury”.  

… 

Rozmyślanie o makiecie odstawiłem do czasu, 

kiedy skleiłem zwój z kserówek zapisu nutowego 

,,Poloneza As-dur” Fryderyka Chopina. Umieściłem go 

na dwóch walcach z korbkami do kręcenia. Z uczniami 

naliczyliśmy tysiąc pięćset nut i dumaliśmy, ileż pianista 

musiał opanować pamięciowo. Kręcąc i słuchając 

utworu, porównywaliśmy rytm nut i powtarzany motyw: 

stukot kół pociągu. Makietę pokazałem muzykowi, 

podziwiał, ale nie zakręcił.  

Dokąd zaprasza makieta? Do wglądu w kawałek 

logiki bez słów. Warto ograniczać słowa. Na przykład 

libretto baletu można zapisać na odwrocie biletu 

wizytowego
48

 jak zauważył pewien krytyk. Ten skrót 
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zapisu monumentalnego dzieła pokazuje, czym jest istota 

szkicu.  Jak ważny jest pierwotny chwyt całości dzieła 

przed jego ujęciem w bukiet słów.  

,,W roku 1871, gdy Piotr Czajkowski przebywał 

latem w Kamionce, skomponował dla dzieci Dawy-

dowych
49

 muzykę do jednoaktowego baleciku ,,Jezioro 

łabędzi”, który został przez nie ułożony i wykonany. 

Wtedy właśnie powstał główny łabędź temat melo-

dyczny, wykorzystany później w partyturze baletu 

,,Jezioro łabędzie”.
50

   

 Motyw łabędzia na jeziorze kojarzymy z kiczem, 

który czy nam się podoba, czy nie jest prymitywną 

jednością organiczną. Ileż łabądków namalowanych, Led 

w miłosnym akcie z samcami artyści od wieków 

spłodzili? A jednak Czajkowski wydobywa z kiczu 

potencjał dla przyszłego arcydzieła. ,,Forma jest zawsze 

uformowana w jakiś sposób z części, tak że możemy  

w niej rozróżnić ,,formę matki” i ,,formę części”, które są 

odpowiedzialne za jej jakość”.
51

 ,,Formę matki” 

Czajkowski chwyta w baleciku ,,Jezioro łabędzi” dla 

opery ,,Jezioro łabędzie”.  

Zachowało się wiele szkiców wielkich malarzy,  

w których już tkwi kompozycja, uznana za genialną. 
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Malarz idzie za szkicem, co łatwo zauważyć w analizach 

obrazów. Na szkic grafika czyha ryt, a potem druk…  

i fala. A tak naprawdę odbitka nie jest uczyniona jego 

ręką.  

… 

Grafików można podzielić na tych, którzy idą zgod-

nie z rysunkiem albo zgodnie z rytunkiem. Pierwsi,  

w rezultacie dochodzą do faksymilu. Drudzy, czynią 

rysunek szkieletem a ryty traktują niczym jego nerwy, 

żyły, mięśnie ryciny. Praca grafika to bezustanne skoki 

od ołówka do rylca.  

Rysunek jest żywy a rytunek martwy. Aby go oży-

wić, trzeba rytując rysować. Między rysem a rytem 

następują podobne relacje jak między drzewem a drew-

nem. Które wpuścić do zjawiska drukowania? Którym 

ograniczyć wzrost? Jakie proporcje  zachować w czasie 

obróbki formy drukowej?  Co tracę, a co zyskuję? To 

kolejne pytania: jak zbliżyć się od matrycy?  

Ciągła gra ,,ciepłego” rysunku i ,,zimnego” rytu 

uwalnia od projektowania według swego widzimisię.  

Jest siłą napędową grafika. W tej grze przychodzi 

moment, kiedy tamponem zaczerniam wycięte partie 

matrycy i rysunek od ołówka bezpowrotnie ginie. Wtedy 

tracę grunt pod nogami. Czego się trzymać? Cofam się 

do tego, co przybywa ,,zza figury”.  Redukuję w kompo-



 

 

zycji obrazu nawet to, co lubię. Wtedy jestem jak pro-

mienie Wilhelma Röntgena, które tkanki miękkiej nie 

widzą. Czy ktoś transparentność zredukowanego 

odczyta?  

,,Następnego dnia znowu się zjawił, objaśnił 

Julice jakieś zdjęcie rentgenowskie. Jego własne? 

Pominął to pytanie milczeniem, pokazał, co się zwykło 

nazywać ,,zaciemnieniem”, doprowadził ją powoli do 

tego, że zaczęła uważać taki kościec za coś ładnego  

i godnego oglądania jak grafika. Była niemal zachwy-

cona przezroczystością serca, które na zdjęciu nie wy-

chodziło, zafascynowana tajemniczymi chmurkami mię-

dzy żebrami i kręgosłupem. Przy dłuższym przyglądaniu 

się dostrzegła mnóstwo kształtów ginących w fantasty-

cznym mroku. Kiedy łobuz objawił jej wreszcie, że to 

ona w własnej osobie.”
52

 

… 

Obecnie pracuję nad zwojem ,,Chropy”. Inspi-

racją tego rytu był między innymi napis: ,,Biada temu, 

kto wyrusza i nie powraca" z przyczółku dworu  

w Krasnogrudzie. Postanowiłem powrócić z Łodzi do 

Pabianic, dawnych ziem kapituły krakowskiej bogatych 

w chechła, rowy i chrapy.  
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Powrót do Pabianic ma wymiar bardziej badaw-

czy niż uczuciowy. Przyjrzę się ponownie memu miejscu 

rodzenia. Szkice do cyklu zacząłem od wyprawy do 

kościoła św. Mateusza. Za pozwoleniem proboszcza 

rysowałem nagrobek Anny Sułowskiej. Była córeczką 

zarządcy pabianickimi dobrami. Rodzice ufundowali 

epitafium wzorowane na trenach Jana Kochanowskiego 

w 1613 roku.  

 

Ileż razy w młodości zerkałem na ten czerwono-

miodowy marmur, a dopiero teraz go widzę. Z pozo-

stałymi zabytkami, które wycinam na deskach działo się 

podobnie. Ważne dla artysty spotkać się z tym, co 

najbliżej domu.  

Wyprawy ze szkicownikiem powodują, że zawsze 

wchodzę z kimś w dialog. Na przykład, gdy skończyłem 

dwudniową sesję rysunkową i oddawałem klucze od 



 

 

kościoła, ksiądz zapytał: a nie wygodniej byłoby rysować 

z fotografii? Po takim pytaniu w człowieka wstępuje 

diabeł, a równocześnie anioł podpowiada: zwój prze-

ciągnij w tramwaju 41, obok Kalefaktora, między przę-

dzalniami Kruschego i Endera, ulicą Lipową, po pły-

ciznach Dobrzynki, w alkierzu renesansowego dworu, 

gdzie waćpanna Anna pierwsze księgi otwierała 

… 

,,Sposób porządkowania naszych różnorodnych 

wiadomości jest dowolny, podobnie jak liter w drukarni. 

Każdy, stosownie do swoich potrzeb, ma prawo 

wprowadzać różne porządki, jakkolwiek, gdy się to 

czyni, należy porządkować w sposób najbardziej na-

turalny.”
53
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           I tak uczynił Jan Gutenberg. Jego czcionki mają 

rodziców. Są nimi nazwy dwóch narzędzi
54

: Vaterform  

i Mutterform. Zapewne Adam i Ewa byli dla mogun-

ckiego drukarza wzorcami. Z Adama Ewa. Z patrycy 

matryca a z niej czcionka. Członków tej rajsko-dru-

karskiej rodziny wyróżnia: wieczna patryca, kowalna 

matryca i drukująca czcionka. A jako dwa pojęcia 

posiadają do dziś potencjał, który zawiera tajemnicę tego, 

czym jest grafika, graficzność, powielanie, oryginał  

i matryca. Warto odkryć rodziców własnej matrycy, aby 

opieczętować serce kochanego, wdrukowywać los  

w zbiorowość.  
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Vaterform
55

, to żelazna sztanca wielkości połowy 

ołówka, znacznie starsza niż matryca, którą pod nazwami 

patryc, punc, stempli używają złotnicy i mincerze. Jego 

rzeźbę litery w odbiciu lustrzanym  łatwo obrobić po jej 

konturze. Za to do uzyskania kół, łuków, kątów wewnę-

trznego konturu niezbędne są wykuwające punce, 

kontrapunce i kontra-kontrapunce. Praojce kują ojca. 

Zahartowane stanowią skarb, który w czasie niepewnym 

drukarz mieści w sakwie i zmyka, stając się latającą 

drukarnią.    

Mutterform to m.in. miedziana wymienna sztabka  

z wklęsłą literą wybitą przez Vaterform. Uderzenie od 

,,ojca” pionowe, po osi, sztabka wybrzusza się. Konie-

czne jest przywrócić poziom miedzianego prosto-

padłościanu, w celu ustawienia na nim pod kątem 

prostym czterech ścianek. Jedna z nich ma wytrasowaną 

sygnaturę - rowek dla wskazującego palca zecera, by 

mógł uchwycić gryfem linię pisma. Taka forma służy do 

odlewu słupka czcionki. Jej wieczko a właściwie denko z 

otworem stożkowym na wlew płynnego ołowiu.  Kiedy 

odlew ostygnie rozkłada się ścianki i wyjmuje czcionkę 

ze stożkową pępowiną, który się odcina, a w tym pępku 

frezuje stopkę. Gotowa czcionka służy aż jej oczko znaku 

drukarskiego nie ulegnie zniekształceniu przez tłoczenie.  

Czcionkę z nieczytelnym kształtem litery zecer wrzuca 
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do piekiełka czyli tygla, w którym zamienia się ją  

w płynny metal - stop z ołowiu, cyny, miedzi, później 

antymonu - materiał na następny odlew.  

Ojciec powstaje z ojców, a matka z ojca. Tak wy-

gląda ewolucja wynikania formy z formy w drukarstwie 

w ciągu pięciuset lat. Wypukła Vaterform formuje 

wklęsłą Mutterform.  Z wklęsłości odlewa się oczko 

litery z bryłą czcionki. Łatwo zauważyć, że Mutterform 

nie bierze udziału w drukowaniu. Stąd wniosek, że 

nazywanie deski, blachy czy kamienia matrycą  wywo-

dzącej się z nazwy Mutterform w grafice warsztatowej, 

jest niewłaściwe. W większości podręczników o technice 

grafiki autorzy używają terminu płyta, co ogranicza jej 

potencjał znaczeniowy. W nowszych publikacjach poja-

wia się matryca, ale czy wywodzą ją z tradycji techniki 

po Gutenbergu, czy od łacińskiego mater, tego nie 

podają. W związku z tym w grafice forma drukowa 

posiada liczne i zmienne nazwy.  

Od paru lat nazywam formy drukowe matko-

matrycami. To połączenie żywego z martwy nie tylko 

wynika z moich kul i figur. Przecież już Mutterfrom to 

nazwa, w której łączy się fenomen psychiczny (Mutter)  

z fizycznym (Form). 

W rozważaniach o grafice warsztatowej zawsze 

wracam do własnej tezy, własnego odkrycia, że czcionki 



 

 

Gutenberga mają rodziców. Z ,,Galaktyki Gutenberga”
56

 

tata i mama trwają nadal mimo, że druk typograficzny 

zakończono oficjalnie w latach 70. jako używanie 

materiału typograficznego, zecerskiego i giserskiego. 

Dzięki rodzicom czcionki Gutenberga nauczyłem się 

patrzeć na prace mistrzów grafiki jak na ich ,,ojcowizny” 

i ,,macierze”. Oto najważniejsze z nich. 

Fudżi Hokusai. Edo Utamary. Tahiti Gauguina. 

Zakopane Skoczylasa. Szlembark Kulisiewicza. 

Sanatorium Gielniaka. Fabryka Andy Warhola.  

 

Forma drukowa Muncha
57

,,Samotni” składa się  

z trzech form rozciętych laubzegą. Postać kobiety to 

osobna wyspa w matrycy, mężczyzny wyrasta z ziemi 

matrycy. Parę łączy niebo matryca. Na trzy kolorowej 

odbitce są widoczne białe granice między częściami. 
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Fijałkowski w ,,Ostatniej wieczerzy według Dürera” 

celowo pozostawia nie tknięte nożem i dłutem obszary 

linoleum - trzy czarne koła. Jeśli chcesz zobaczyć co pod, 

jedź do gabinetu rycin, do oryginału. 

… 

Mój Gutenbergowski model rodziny drukarskiej roz-

bija wprowadzona do drukarstwa stereotypia. Czcionka, 

która służy jako właściwa forma do drukowania w XIX 

wieku zaczyna być traktowana jako narzędzie do 

reprodukcji. Technologię stereotypii wynaleziono w celu 

ochrony metalowego pisma i zwiększenia szybkości 

druku w maszynach rotacyjnych przez dwieście lat.  

Stereotypia
58

 to metoda odciskania składu zecers-

kiego  w masie papierowej i odlewanie z niego zdatnych 

do druku ołowianych płyt. Posługując się stereotypią nie 

drukujemy z pisma samego, ale z jego kopii i stąd 

wynika korzyść. Oczka litery pisma nie ulegają znie-
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kształceniu od nacisku prasy. Używając tektury matryco-

wej, prasy do matrycowania, aparatu odlewniczego, 

stereotypii półokrągłych form cofamy się do książki 

ksylograficznej, w której każdą stronicę drukowano  

z deski z wyciętym tekstem i ilustracją. 

Czcionka zamiast uczestniczyć bezpośrednio w dru-

ku, służy jako sztanca do wycisku jej w tekturze! A z niej 

do odlewu ołowianej płyty. Powrót do wielkiej repro-

dukcji. Czcionka nie uczestniczy w drukowaniu. Stereo-

typia jako megaproces naruszyła miejsce logiczne, które 

wyznaczył Gutenberg. Już nie wiadomo kto kim w rodzi-

nie z Moguncji. Płyta stereotypii skupia bieg zdarzeń jak 

czyni to los.  

Stereotypia to reprodukcja reprodukcji. Skąd znamy 

to kazirodcze formowanie z form? Włączam w sobie oko 

dzikiego eksperymentatora i kieruję obserwację na krąg 

rodziny Jokasty z tragedii Sofoklesa. Najpierw zapo-

mnijmy na chwilę o: ,,świetnie przeprowadzonej intry-

dze, plastycznie namalowanych charakterach, wdzięcznej 

pieśni” albo, że ,,pisarz ujawnia najbardziej ukryte 

pokłady psychiki kobiecej”.  

Grek centrum tragedii stawia w rodzinie a epicentrum 

w macicy matki i żony króla Edypa. Edyp uważał ,,siebie 

za dziecko losu... bo z niego wyłoniłem się jak z ma-

tki...”
59

  Rodzimy się z pieczęcią czy piętnem losu? Kto 

jest matką? Kto synem? Kto mężem? Trwa gra  

dramaturga z widzem w ciepło i zimno. 
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Jokasta to jeden z prawzorów relacji matki i matrycy. 

Sofokles tak prowadzi akcję tragedii, aby odbitka wróciła 

do matrycy i miała wpływ na kolejne odbitki. Cóż by na 

to rzekł Gutenberg? Zapewne rzekłby: patryco, wróć!  

Przyrównanie przeze mnie tragedii Edypa do zja-

wiska graficzno-drukarskiego jest ryzykowne, ale trzeba 

być odważnym. Czerpać ze starożytnej myśli dla 

nowożytnej – dzisiejszego marszu do źródeł wyobraźni 

logiki.  

Starożytni Grecy po premierze ,,Króla Edypa” 

zastanawiają się głosem Eurypidesa: ,,ludzie winni dzieci 

mieć jakoś inaczej, wtedy by ludzie nie zaznali nie-

szczęść”
60

. Czy los nas ma, czy on nas rodzi? Jak uciec 

od niego, z kręgu Jokasty, rozpocząć nowy układ 

współrzędnych? Nowożytny poeta Ildefons Gałczyński  

w wierszu ,,Niobe” proponuje zmianę miejsca rodzenia: 

„matko, czemuś nas, matko, nie urodziła na księżycu?” 

W tym wersie widać dla naszych rozważań zmianę 

podłoża. Kosmos czyni Gałczyński nowym podłożem dla 

nowonarodzonego. Los nie dotyka na srebrnym globie? 

Czyż to pytanie poety nie jest bliskie dzisiejszym 

radykalnym zmianom w rozumieniu pojęcia wolności 

kobiety i macierzyństwa? I rzeczywiście dzisiejsze pole 

semantyczne słowa matka cechuje rozpiętość postaw, co 

pokazują cytaty z filmu, prasy, literatury, piosenki, 

eksperymenty medyczne i słownikowa ewolucja hasła. 

Oto wybór wypowiedzi i obrazów ostatniej dekady  

o kobiecie, matce, matrycy zebranych przez autora.  
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I. Wypalanie łona Turczynki rozgrzaną do czer-

woności sztancą, widzimy w  odcinku 212 serialu 

,,Wspaniałe stulecie”. 

II. ,,Moja macica przypomina popielniczkę” – mówi 

bohaterka izraelskiego serialu, po dwumiesięcz-

nym brakiem życia seksualnego z chłopakiem.
61

 

III.  ,,Córka już trzeci rok walczy o zwrot ciała matki, 

które doktor G. von Hagens, twórca uplastycznił 

zwłoki silikonem jak dzieło i objeżdżają świat.
62

  

IV. ,,Najpierw miałam go w p…., a teraz mam go  

w d….” – kpi matka o trudnym w wychowaniu 

synu.
63

  

V. ,,Nie jesteś moim dzieckiem, tylko cię urodziłam” 

– oznajmia bohaterka Pedro Almodóvara.
64

  

VI. ,,Zrozumiałam, że niczym matryca odbijam 

schemat zachowania, którym karmiono mnie  

w domu przez całe życie – strach, lęk i obawa 

przed tym, co przyniesie drugi dzień.”
65

  

VII. ,,Nie wiem czy chcę rozmnażać się / nie wiem 

czy chcę ciąg dalszy swój mieć / kocham cię 

najbardziej na świecie / ale nie chcę mieć dzieci / 

nie chce być matką / i co ty na to / i co ty na to / 

nie będziesz tatą / nie”
66

 – śpiewa Maria Peszek.  

VIII.  ,,Tatomama to Konrad, lat 24, od ponad ośmiu 

miesięcy w ciąży, od 3,5 roku oficjalnie, zgodnie 

z wyrokiem sądu, jest mężczyzną.
67
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IX. ,,Victoria Modesta łamie bariery. 45 milionów 

wyświetleń na YouTube. Mówi: człowiek bez 

nogi może żyć atrakcyjny seksualnie. Ma: 

sztuczną nogę ze szkła, nogę lampkę, z gładkiego 

chromu, z głośniczkami.”
68

  

X. ,,Kolor to ja” - nazywa swoją wystawę malarka.
69

  

XI. ,,Zapewne ,,moja matrix” brzmi bez wątpienia 

dostojnie, a przy tym nie tak ciężko jak mamut 

czyli  ,,moja matka” – podaje Słowniku naj-

młodszej polszczyzny.
70

   

XII. ,,Słowa powinny ogarniać doznania, zasysać je 

wszystkie, jak nowy odkurzacz mamy, i czynić 

rzeczywistymi.”
71

 

XIII. ,,Matka brata mojego syna – tytuł komedia  Jana 

Machulskiego.”  

XIV. Już mnie nie kochasz, Szymon – powiedziała to 

jakoś bezbarwnie i powoli, w telewizji matki 

mówią to z reguły z wyrzutem. – Już nawet nie 

słuchasz, co do ciebie mówię. Jutro zrobimy na 

obiad pieczonego kurczaka. I frytki z ketchupem. 

Twoje ulubione jedzenie, Szymon, nie cieszysz 

się? – dodała po chwili. Pocałowałem powietrze 

przy jej policzku i wybiegłem.”
72

  

XV. ,,Chaos to było bóstwo ,,pierwotne i maciniec 

wszech rzeczy”… Maciniec – to jest bardzo 

ładne, bo to jest rodzaj męski, ale jest jedno-

cześnie od matki.
73
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XVI. ,,Pani Barbara Aniszydze, kierowniczka 14. Dom 

Studencki, zna w tym budynku każdego. Jak sama 

przyznaje, pełni tu funkcję matki.”
74

 

XVII. ,,Przyszedłem na świat w domu pełnym ołówków, 

pędzli i farb – atrybutów zawodowych mojej 

matki” – wspomina artysta.
75

 

XVIII. ,,Ojciec Święty wiele razy wspominał ojca, 

natomiast matkę wyraźnie mniej, prawie wcale – 

powiedział kardynał Stanisław Dziwisz.”
76

  

Powyższe wypowiedzi to głosy od ,,krzyku” po 

,,ciszę”. Co się dzieje w kręgu tych matek? Jaka zmiana 

następuje, nastąpiła? Przede wszystkim dotyczy zmiany  

z ,,urodziła” na ,,ma”. ,,Słownik ojczyzny polszczyzny” 

podaje, że: ,,matka to kobieta, która ma dziecko”
77

. Czyli 

wcześniejsze: ,,która urodziła dziecko”
78

, uległo redukcji 

do podzbioru w zbiór ,,ma”. Okazuje się, że języko-

znawcy podążają za zmianą jaka dokonuje się w kręgu 

kultury kobiety. Przyjrzyjmy się temu ,,ma”. Mieć, miał, 

mam, nie ma, mając, wedle nich majątek – wyjaśnia 

Aleksander Brückner.  

Co jest sednem wypowiedzi powyższych panien, 

madonn,  heter. Co w  ich ,,ma” dominuje:   

XVIII. cisza, 

XVII. dom pełen ołówków, 
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XVI. matka od cudzoziemców,  

XV. dwa w jednym, 

XIV. całuje, ale nie drukuje,  

XIII. labirynt tytułu komedii,  

XII. odkurzacz miejscem logicznym, 

XI.  mamut jak mać,  

X. ,,malarz przyszłości będzie kolorystą, jakiego nie 

było”
79

,  

IX. zabarwić brak,  

VIII. męskie w żeńskie,  

VII. co ty na to tato,  

VI. to sztanca a nie matryca, 

V. tylko urodziła,  

IV. z sacrum do profanum,  

III. ciało z dzieła sztuki,  

II. cyniczka o macicy,  

I. nietolerancja. 
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Wybór nietypowej drogi bycia kobietą czy matką, to 

wybór ,,matrycy”, która uwalnia od sztancy, stereotypów 

kulturowych, starego ,,Kinder-Küche-Kirche”. Nie rozłą-

czajmy matki od matrycy ani matrycy od matki. Prosi 

grafik, który codziennie obserwuje w pracowni obie 

zamieniające się rolami i nie tak łatwo mu je rozróżnić.  

 Gra poprzednika z następnikiem wydaje się natu-

ralnym ruchem dla naszych rozważań, te pojęcia za-

mienią swoje własności. Na przykład: królowa zwana 

matką, tak naprawdę jest matrycą, a pszczoły to matki 

opiekujące się potomstwem i matrycą; podobnie 

Mutterform jest matką dla czcionki, a ona może stać się 

patrycą i dać kolejną tekturową matrycę; rys jako matka 

ryciny, może zaniknąć i ryt przejmie dominowanie, co 

szczególnie widać, kiedy wyciskamy jego geowarstwę. 

W niej skupia się potwierdzenie miejsca, np.: 

masz!, na!, naści!; życia: ma ojca, nie bój się tatuś cię nie 

da, bo tatuś cię sam rad ma; elektrotechniki: technologia 

tak ma!
80

; a także nadprzyrodzonego: gdy Jezus począł 

uczyć w bożnicy, wiele ich słuchając, zdumiewali się: 

skąd on to ma?
 81

  

,,Ma” jak plama od pędzla zabarwia. Wbrew 

przedszkolnym rysunkom do pokolorowania według 

konturów figur z religii, przyrody, plastyki. Plama  

w łubocznych odbitkach  przynosi wolność. I tę wolność 

koloru tak w swoim katalogu ,,Panny madonny hetery” 

tak zanotowałem: ,,położyłem błękitną plamę na frag-

mencie drzeworytu. Plama rozpoczęła walkę o miejsce  
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z czarnym kształtem. Ponieważ była plamą tuszu nie 

mogła połączyć się z czernią rodzaju smoły. Wniknęła  

w miękisz papieru. Pokryła błękitnym kołem kształt.” 

… 

A jakbym tak na kuli wyciąć Biblię? Tak rozpo-

czynam dziennik budowy Biblii Księgi Kuli. BKK nie 

wyrosła tak sobie. Poprzedzały ją wcześniejsze drukujące 

bryły, własne studia nad formami pieczęci w Biblii oraz 

w tej budowie miała udział moja idea rodziców form 

czcionki Gutenberga. ,,Odkrycia w drukarstwie nie 

wyrastają tak sobie, jak zadanie postawienia jajka przez 

Kolumba”
82

. To są systemy patryc, matryc, czcionek, 

składu, druku, farby, barwienia stronic, oprawy intro-

ligatorskiej. A na przykład wynalazek Gutenberga 

kosztował tyle, ile dziesięć okazałych kamienic lub 

dwieście tucznych wołów!  

Drukująca kula zaprzecza klasycznym zasadom 

grafiki warsztatowej i drukarstwa, bo nie da się z niej 

obrazu w całości wydrukować. Nieprzewidywalność 

wydruku cieszyła mnie. Tocząc uciekłem od wyciskania, 

naciskania, tłoczenia, sztancowania a znalazłem się  

w obszarze przytulania, dotykania, turlania, kozioł-

kowania. Pierwotnie zamierzałem toczyć kulę po bibule. 

Efekty były mierne. I tak powstało parę drzeworytów  

z kuli pt.: ,,Pył bitewny”, eksponowanych jedynie na 

wystawie ,,Łódzka szkoła drzeworytu” w Muzeum 

Polskim w Chicago. Wyciąłem jeszcze kulę z radzieckiej 

plastikowej boi, znalezionej na Helu. Po powrocie 

następną drewnianą i wyrytowałem parę małych elipsoid. 
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Wydawało mi się, że technikę drukowania z kuli 

wyczerpałem. Jednak czułem, że popełniam błąd. Były 

za małe? Tematy zbyt błahe?  Zrozumiałem, że potrzeba 

mi motywu, który ukonstytuuje na nowo kulę. Znów 

wróciłem do idei rodziców czcionek Gutenberga. Skoro 

on wydrukował Biblię ruchomą czcionką, to ja wy-

drukuję Księgę kulą! Jak łatwo przybywa idea? Sokratesa 

naiwność musiała być po stokroć naiwniejsza niż ma.  

Jeżeli Bóg, to metr! – stwierdził przyjaciel
83

. 

Wybór scen ze Starego i Nowego Testamentu najpierw 

podzieliłem na półkule z równikiem drogi krzyżowej,  

a następnie kreśliłem biblijne figury na sferach. Po 

dwóch latach ,,Biblię-Księgę-Kulę” puszczam po trawie 

w ogrodzie. Mam nadzieję, że w tej skali dopiero po-

dejrzę jak łączy się wypukły sferyczny rysunek z po-

dłożem… ale jakim? Przed odpowiedzią krytycznie 

spojrzałem na papier i przede mną ukazała się wielka 

biała sypialnia. Ta pościel usypia akt drukowania. Trzeba 

mi innego ciasta i pieca.  

W czasie pracy nad BKK prowadziłem dziennik 

budowy. Dzień po dniu wchodziłem tam, gdzie ani 

pieczęcie, ani ich metafory, nie ukazały mi tyle, ile pień 

stuletniego wiązu. Hiszpan ma rację. Zaczynać od 

,,czegoś pierwotniejszego niż dialektyki”. Zamienię 

papier na trawę. Trawę na piasek. Piasek na falę. Potoczę 

w żywioł. Świetny pomysł – potwierdził listonosz, 

malarz, profesor. Kupowali pomysł drukowania na 

wysokości zero metrów nad poziomem morza. Toczyć 

tak, aby fale bezustannie zmywały wydruki.  
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,,Co tam panie toczysz?” – trafnie zapytała twórczyni 

etiudy. Niespodziewanie na planie filmowym pojawił się 

pomysł. Niech operatorka wejdzie do drukującej kuli, 

aby filmować od wewnątrz oczy Tomasza i Andrzeja, 

widziane, patrzące przez otwory bryły. Zapieczętowa-

liśmy studentkę w BKK, a po zdjęciach odpieczętowa-

liśmy ją i wtedy przybyła wizja drukującej lalki. 

Mam płodną formę drukową. Brawo! Klaszczę sam 

sobie. Po dziesięciu latach uwolniłem się od nielogi-

czności: ,,kula urodziła”. Teraz mam kawałek logiki, to 

znaczy majątek, matryca ma drukującą lalę i jest matką! 

Postscriptum. ,,Właściwe miejsce na logikę na 

dedukcję, pojawia się – wolno mniemać – pisze Ewa 

Żarnecka-Biały  –  dopiero na końcu”
84

. I rzeczywiście 

po tym ,,porodzie” jak dziki dostrzegłem coś, co umyka 

oswojonemu. W dzienniku zapisałem:  

,,22 lipca.  Noc. Oglądam niebo. Leci światełko. 

Kontur ogrodu. Świerszcze nagle przestały grać. Nie-

toperz. Jestem w kuli.  

23 lipca. Kula nie jest bryłą”. 

… 

,,Wieczorem zaplanowany pokaz mody. Kinga, 

Klara i Genowefa wspólnie z panią Igą uszyły stroje. 

Zdobią je naszyjnikami z pieczęci – z mojej kolekcji 

drewnianych modeli sumeryjskich, egipskich, greckich, 

rzymskich i nowożytnych stempli. Sesja fotograficzna na 
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tle promu u ujścia Wisły. Potem konkurs. Rewię mody, 

jaką zaproponowałem dziewczynom, była ukłonem w ich 

stronę. To znaczy miałem wyrzuty sumienia, że uczyłem 

je o świetlówkach, transformatorach, luminoforach  

z techniki i o budowie dzieł sztuki z plastyki. Starałem 

się nudę przerywać, raz w miesiącu, pytając, dlaczego nie 

potrzeba uczyć miłości? A proces widzenia uczyć się 

trzeba latami. A miłości nikt nie uczy, a wszyscy jej 

pragną, doświadczają i intuicyjnie jakoś umieją 

rozpoznawać własne stany „zakochań” i „odkochań”. 

Jaki jest mechanizm kochania? Technicznie głośno 

zapytywałem siebie, a klasa patrzyła na mnie, czy tak 

przystoi nauczycielowi rozszerzać temat lekcji? Nastąpiła 

cisza, nawet łazęga klasowy zamarł w pozie zwierzęcia  

z utraconą orientacją w terenie. Parosekundowe wymiany 

spojrzeń dowodziły o lekcji, na której uczymy się bez 

uczenia.  

Za krój i kolorystykę strojów przewidywane były 

nagrody. Ale jakie? Długo rozmyślałem. Książki? Cegły. 

Dyplomy? Kartony. Czekolady? Żołądki. Puchary? 

Pojemniki na kurz. Czym uhonorować ich pracę? 

Niewidzialnymi bryłami. Perfumy. Pachną a ich nie ma. 

Ale gdzie u ujścia Wisły kupić ,,Coty”? Tutaj raczej 

rybne zapachy. Idę na kompromis. W przydrożnym 

sklepiku z mydłem i powidłem kupuję kwiatki. W dniu 

wręczania nagród uczennicom, nic nie widzę. Za to  

w dniu wyjazdu dostrzegam, jak ich lewe dłonie z wy-

siłkiem trzymają bagaże, a prawe dumnie doniczki.”
85

 

Jaki ma związek z drukowaniem powyższy 

fragment eseju o warsztatach filmowych, które pro-

wadziłem nad Bałtykiem? Po pierwsze, dziewczyny 
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drukują metodą drücken. Dziewczyny nie używają 

metody drucken, która raczej cechuje męski świat.  Po 

drugie,  ,,pokaz mody” rzucił promień światła na moje 

studia nad metaforą wersu: ,,połóż mię jak pieczęć na 

twoim sercu”. Czyżby oblubienica z ,,Pieśni nad 

pieśniami” lubiła lekcje techniki?  

Dwa i pół tysiąc lat temu popularne były 

cylindryczne pieczęcie
86

, grubości ołówka i długości 

gumki myszki, z półszlachetnych kamieni noszono je 

między koralikami naszyjnika. Używano także stempli 

uderzając w plaster gliny, ale intuicyjnie przekonany 

jestem, że oblubienica myślała, by całą bryłą tłoczyć 

ryt wizerunku miłość i powiedzieć: ,,jeśli naprawdę 

kocham jakąś osobę, kocham wszystkich, kocham 
świat, kocham życie”

87
.  

Oblubienica nie tylko serce traktuje jako podłoże. 

Ona pragnie wpieczętować się nie w część, czyli pompę, 

a w całość, czyli układ pompy. Traktuje serce szerzej 

jako początek krwioobiegu, który ma się stać nakładem. 

Czyż tutaj myśl oblubienicy nie jest bliska myśli 

Gutenberga? Ruch jego czcionek rozpoczynał się od 

odlewu po tłoczeniu z nich liter do roztopu w piekiełku.   

Oblubienica widzi serce czymś trwalszym niż 

uczucie, które jest tylko chwilowe, przypadkowe, 

przelotne. ,,Jeśli zaś mówię, że mam Boga w sercu - 
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pisze Georg Hegel - ,,to uczucie jest tu wyrażone jako 

trwały, stały sposób mojej egzystencji. Serce jest tym, 

czym jestem – nie jest to jedynie coś, czym jestem 

chwilowo, lecz coś, czy jestem w ogólności, jest to mój 

charakter”
88

. 

Autor ,,Pieśni nad Pieśniami” nie informuje nas, 

czy nastąpiło pieczętowanie. Wiemy za to, skąd oblu-

bienica wzięła pomysł pieczętowania? Niewątpliwie  

z codzienność, gdyż używanie pieczęci było nagmin-

ne i stosowane do wróżb, obrządków do urzędowego 

stemplowania w każdej z warstw społeczeństwa staro-
żytnego Bliskiego Wschodu.  

Jedna ze scen niemego film Davida Griffitha 

,,Nietolerancja”
89

 odsłania sposób użycia pieczęci cylin-

drycznej w celu nadania wolności* człowiekowi za pano-

wania króla Baltazara (556-539 p.n.e.).  Reżyser jak nau-

czyciel na lekcji techniki pokazuje wyciskanie w glinie  

z królewskiej pieczęci.  

38:49 minuta filmu – zbliżenie na głowę dziewczyny 

wystawionej na sprzedaż,  

38:52 – Król Baltazar władczym ruchem odchyla prawą 

rękę do tyłu z królewskim cylindrem zamocowaną na 

bransolecie nadgarstka,  

38:53 – Cylinder trafia na plaster gliny podany na dłoni 

sługi i wyciska relief  dokumentu,  
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38:58 – Baltazar unosi dumnie dłoń z pieczęcią,  

39:00 – kadr z napisem: ,,This seal gives you freedom”.  

Należy zauważyć, że nadgarstek niesie tłok pie-

czętny, aby wolne były dłonie króla. Przyzwyczajeni 

jesteśmy do obrazu urzędnika na poczcie, który 

stemplem, kiedyś o kształcie młotka, uderza w kopertę 

lub paczkę. W przeciwieństwie do pocztowca w filmie 

Baltazar niczym stwórca nadaje wolność, co pokazuje 

gestem dłoni. Gest dla zjawiska  drukowania  to  kolejny 

nieodkryty obszar do badań: dlaczego towarzyszy aktowi 

drukowania? Na planie filmowym ,,Co tam panie 

toczysz? zastanawialiśmy się z realizatorką i zarazem 

operatorką, jak ująć bohatera toczącego kulę po plaży 

tak, aby widz nie odczytał wczasowicza z piłką. Zadanie 

trudne. Operatorce to się udaje już w pierwszej scenie. 

Na trzecim planie widzimy truchtającą postać, która 

popycha kulę. Myślę, że Karma odkryła metodę pracy 

Andrzeja - drobnymi krokami. 

 *Jak ważne było posiadanie pieczęci nie trzeba daleko szukać. W ro-

dzinnym mieście autora Maksymilian Baruch w ,,Pabianice, Rzgów i wsie okoliczne” 

podaje taką legendę: ,,w roku 1746 zaraza tak wyniszczyła miasto, że pozostała w nim 

niewielka garstka mieszkańców. Chcąc je na nowo zaludnić, kanonicy sprowadzili do 

Pabianic osadników. Osadnicy domagali się równouprawnienia z pozostała ludnością,  

lecz na to potrzeba było przywileju z pieczęcią i podpisem króla. Jednemu z mie-

szczan, Tuzikiewiczowi, udało się przekupić służbę i wykraść pieczęć. Ukrywał się 

on przez trzy tygodnie w zbożach, dokąd współmieszkańcy znosili mu żywność.       

Kolega jego Młodzikowski, umknął z pieczęcią do Warszawy. Dotarł on do stolicy  

i tam jako dobry skrzypek grywał u dworu. Bliskim będąc osoby króla, podstępem 

uzyskał jego podpis na przywileju, potwierdzającym dawne prawa dla wszystkich bez 

wyjątku mieszkańców miasta. Sama zaś pieczęć już na zawsze pozostała w posiadaniu 
mieszczan. 

        

 



 

 
 

 



 

 
 

      Od początku pracy nad Drukującą widziałem ją jako 

bohaterkę w autorskim dokumencie filmowym. Jako 

typowa matryca nie zdała egzaminu. Pokryta farbą lalka, 

obciągnięta tkaniną i po niej kostką pocierana dała 

niezadowalającą odbitkę. Uparcie szukałem metody 

druku. Doszło do tego, że wspólnie ze stolarzem 

Ryśkiem w Bychlewie próbowaliśmy ryty na lalce 

wydrukować za pomocą prasy działającej podciśnie-

niowo do klejenia elementów nietypowych, krętych. 

Wsunęliśmy ją do foliowego tunelu prasy i już mieliśmy 

włączyć pompę, jednak w ostatnim momencie wysu-

nąłem ,,dziewczynę”, bo bym ją udusił. Ten nieudany 

drukarski eksperyment ugruntował pierwotny zamiar, 

który polegał na tym, aby ją bezdotykowo wdrukowywać 

w Kuźnicy na Helu w poprzek mierzei od Bałtyku do 

zatoki. Powstał scenopis. Rozrósł się w projekt filmowy. 

I nagle strachy na lachy bliźniego, emocje, brak spon-

sora, wcisnęły scenariusz do lamusa. Drukująca nie 

pojechała nad morze. Z lalką na rękach znalazłem się na 

Ulicy Piotrkowskiej. 

…

 

,,Inteligentna plastelina rozciąga się, skacze, rozrywa 

się i świeci, zmienia kolory” lub ,,kreatywna plastelina 

magnetyczna”
90

 czytam na opakowaniach modeli. Po co 

tyle rodzynków w cieście? Jak reprodukcja gliny ma się 

do gliny?   
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Przez trzy tysiące lat starożytni pieczętują w glinie. 

Relief odbitki ujawnia światłocień. Nowożytni między 

matrycę a podłoże wprowadzają czernidło. W kulturze 

Dalekiego Wschodu (Chiny, Korea, Japonia) drzewo-

rytnicy używają tuszu i nakładają go pędzlem. Tusz nie 

jest farbą. W Europie drukarze stosują farbę o kon-

systencji smoły i nanoszą ją skórzanymi półkulami. 

Pierwsi stosują chude na chude, drudzy tłuste na chude. 

Powoli do grafiki wkracza barwidło. Odbitka traci trzeci 

wymiar, a zyskuje iluzję barwami. I tak kolorowa odbitka 

skacze, świeci, zmienia kolory, udaje malunek. Co po-

rządkuje kolor w rycinie?  Model koloru. 

 
W Chicago przebadałem około stu modeli koloru  

z różnych kultur. Wiele modeli służy potrzebom grafiki 

użytkowej, np. reklama, moda, projektowanie archite-

ktoniczne, oraz niezbędne do rozwoju barwnego druku 

offsetowego i komputerowego.  

Schemat modelu przedstawia globus o biegunach: 

biel i czerń. Równik otacza pas barw widma. Oś kuli to 



 

 
 

skala szarości. Odcienie barw łączą się poprzez gradację 

do osi, równika i biegunów.       

       

W warsztatowej grafice barwnej wyróżnić należy trzy 

różne techniki: włoskiego chiaroscuro – ilość matryc do 

czterech; japońskiego ukiyo-e – do kilkunastu desek; 

rosyjskiej grafiki ludowej łubok
91

 – odbitka (jako 

matryca!) i pędzel (jako matryca!). Łubok zasługuje na 

szczególną uwagę dla naszych rozważań, gdyż to nie 

tylko spotkanie techniki graficznej z malarską, ale użycie 

odbitki nie jako cel a jako przyczyny do barwienia. 

Czarno-białe ryciny ręcznie barwiono. Sprawiają 

wrażenie ,,poplamionych” przeważnie na czerwono, 

żółto, zielono. Dla barwiarza, często malarza ikon, rycina 

była achromatycznym podobraziem. Właśnie to ,,po-

śpieszne” plamienie pędzlem czyni niepowtarzalny 

model koloru. Plamy świecą barwą niezależne wobec 

kształtów druku
92

. Czy łuboczne kartinki to dzieło 

grafika czy malarza? Ryciny z kręgu kultury łuboka 

uświadomiły mi, że kształt i barwa tak, jak matryca  

i matka nigdy się nie połączą. Oswojony artysta wypełnia 

kształty farbą jak dziecko rysunki w książeczce 

kolorowance.  Dziki pozwoli kolorom wydostać się poza 

granice kształtów.  

Czarno-biała rycina łuboka to podłoże do barwienia. 

Kolorystyka przybywa z tysiącletniej szkoły malarzy 
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ikon, więc plamy osiągają skalę brzmienia od ludowych 

przyśpiewek aż po cerkiewne: воскресение. 

To co malarze ikon wnieśli do rosyjskiej grafiki 

ludowej nadal czeka do zbadania. Chodzi o relacje 

między chromatycznymi i achromatycznymi kształtami 

dla zjawiska graficzno-drukarskiego. Stawiając łubok 

jako gatunek druku barwionego na globusie grafiki, 

porównaj z ilustracją na stronie 11, jest przeciwieństwem 

wszechobecnego dziś systemu iluzji optycznej trzema 

barwami ekranu monitora w każdym domu. 

… 

Obudzić się ze snu jaki niesie biel papieru w rycinie, 

to np. wpuścić na jego powierzchnię pędzel, prósz z pu-

szki spreju. Zamienić biel na szarość i wejść z formą  

w miasto. I tym samym aktywizować rolę podłoża.  

Powróćmy do Mutter. Jest także nazwą nakrętki  

o gwincie spiralnym. Muterka potrzebuje śruby. Tak jak 

podłoże matrycy. W tym wkręcaniu się elementu  

z gwintem zewnętrznym powoduje przesuwanie się tego 

elementu względem tego z gwintem wewnętrznym. Tu 

widzę jeden z przykładów jak wdrukowywać się  

w otocznie. Gwint ma pasować. Inaczej miażdżymy 

współrzędne logiczne podłoża. Jokastę gwintuje los?

Wchodząc w miasto z Drukującą nie jestem wyjąt-

kiem. Od lat w jego podłoże, w fakturę ścian, zakamar-

ków muru wdrukowują się graficiarze. Sprej to sztanca 

lub prosta matryca. Murale to klasyka wpisu w ceglane, 



 

 
 

betonowe, rdzawe... Niektóre z nich to dobrana śruba  

z nakrętką, wiele cechuje zerwany gwint.  

Wchodząc w miasto z Drukującą szukam spiral  

w pomnikach Piotrkowskiej. Przysiadamy, przytulamy 

się do ulicznych rzeźb. Jakbym dopasowywał mutrę do 

gwintu. Niech zapiski ze scenariusza pokażą wkręcania.  

,,Drukująca” to etiuda o grafiku z lalą na barana, 

który wchodzi w czaszkę miasta. Za nimi podąża kamera. 

Dziewczyno-matrycę przytula do ulicznych rzeźb. Przy 

Piotrkowskiej 86 Drukująca pozdrawia Jana Gutenberga. 

Ona nie chce powielać, a operatorka cierpliwie czeka, 

aby uchwycić jej pieśń. Tak brzmi lid eseju z kolejnej 

jednodniówki.  

Należy dodać, że ta wyprawa na ulicę Piotrkowską 

wynika z wcześniejszych autora wędrówek po łódzkich 

podwórzach.  

Najpierw pomaszeruję z Drukującą po ulicy 

Piotrkowskiej i odpoczniemy na kuferku Reymonta, 

stołku Rubinsteina, ławeczce Tuwima, fotelach Jaracza. 

Zastanowię się. Na przystankach powinno nastąpić 

spotkanie rzeźby z rzeźbą, matrycy z matrycą. Potrzeba 

mi cierpliwej osoby, która zahamuje pęd mego 

powielania. Zadanie, które sobie postawiłem, stało się 

niezwykle złożone jak rozwój szkieletu w okresie 

prenatalnym. Co zrobić, aby drzeworyt i pieśń w filmie 

zagrały? Nie dam rady sam siebie filmować. Potrzebny 

jest operator. Który filmowiec zaufa drzeworytnikowi  

z lalką?  



 

 
 

Filmować zaczynamy od ważnej sceny, która ma 

dziać się na granicy przed i za murem kirkutu. Mur 

wieńczą potłuczone słoiki i butelki przylepione zaprawą 

cementową. Kolczatka ciągnie się na odległości 

kilkudziesięciu metrów przy ulicy Inflanckiej. Podobnie 

od Zmiennej. Z operatorką, Alicją, ustawiamy drabinę 

tak, aby mogła widzieć mnie chodzącego od strony 

cmentarza a leżącą lalką przy fundamencie od ulicy. 

Winszuję sobie, że Drukująca nie dotyka cmentarza. 

Alicja z drabiny filmuje obraz przed i zza w jednym 

ujęciu. Rarytas dla montażu. Ponadto obraz walki na 

Bałutach, ostra gra kultur. Drugi ważniejszy wymiar tej 

sceny przynosi przypadkowe zaczepianie kolców dzikiej 

róży za sweter. To kolejne ,,echo”, kolejna cenna 

warstwa filmu.    

Powyższa scena etiudy jest też pytaniem o pieczęć 

śmierci tych zza muru. Tak o nich pisze Hanna Arendt: 

,,pogrążeni w najciemniejszej i najgłębszej otchłani 

pierwotnej równości, jak bydło, jak materia, jak rzeczy, 

które nie mają ani ciała, ani duszy, ani nawet fizjonomii, 

na której śmierć mogłaby wycisnąć swoją pieczęć.”
93

    

Co to znaczy, że śmierć pieczętuje? Jaka to pieczęć? 

Tłok tyczy ciała, a tworzywo duszy? Pytam jako badacz  

i grafik. Odpowiedź to praca na przyszłości. Jednak  

w tych rozważaniach ciągle powracam do narodzin  

i śmierci, tego, co fizyczne i ponad…, duetu matki i ma-

trycy. Arendt pytając o koniec wskazuje na początek 

matrycowania, który rabin De Vries tak opisuje: kiedy 

,,człowiek materialny przestał istnieć. Trzeba więc teraz 
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podsumować jego ziemskie dokonania i zebrać je  

w jedną formułę, a także poddać je próbie w obliczu Idei, 

którą nazywamy Człowiekiem i którą Biblia na pierwszej 

stronie opatrzyła pieczęcią: odbicie Boga!”
94

. A więc 

mamy tutaj rajskie pieczętowanie.  

Wyłaniają się graniczne pieczęcie: początkowa  

i końcowa. Która jest matką, a która matrycą? Oswojony 

widzi matkę jako pieczęć narodzin, a matrycę jako 

śmierci. Dziki będzie się upierał przy falowaniu tych 

pojęć, stanów, uczuć i to wyznaczy jego drogę. 

Pierwsze i ostatnie pieczętowanie, proszę zauwa-

żyć, nie wyznaczają nakładu według podręcznikowego 

od do. To, że Arendt zauważa brak podłoża dla pieczęci 

śmierci, to sygnał dla pokoleń: szanować podłoże - r o d 

z i c ó w! Arendt wskazuje na to, co pieczęci niezbędne, 

aby nią była.  

Dla naszych rozważań otwiera się tu coś nie-

znane i nienazwane w zjawisku graficzno-drukarskiego. 

Czy ma sens forma wtedy, kiedy brak podłoża? Po co 

tłoczyć, kiedy jej skutek rozkruszy się pod słońcem? 

Glina przyczyną wynalazku stempla z terakoty? 

Ponownie Gutenberg, moja idea rodziców czcionki, ale 

także Sofokles, który pyta o piętno losu. Powraca Hiob. 

Miesiąc później Alicja filmuje Drukującą na ,,ła-

weczce Tuwima”. ,,Tuwimowa!” – z radością wykrzy-

kuje przejeżdżająca rowerem czterdziestolatka. Cieszy 

mnie to spotkanie rowerzystki z rzeźbą i matrycą. Czy 

mogłem ten zachwyt przewidzieć? Raczej przyniosłem 
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poecie heterę. Tę, którą trzydzieści lat temu dodałem do 

refrenu ,,Grande Valse Brillante” i tak skompilowałem 

tytuł wystawy ,,Panny madonny hetery”.  

 

 Fortepian Rubinsteina. Wstyd. Piano skrzypi. 

Forte ryczy. Uciekamy w podwórze przy Piotrkowskiej 

26. Tu południową ścianę sąsiedniej kamienicy trzymają 

dwudziestometrowej wysokości podpory. Ratunkowa 

architektura łódzkiego podwórza. Filmujemy wertykalne 

uniesione klapy fortepianów. Gra. 

Kuferek Reymonta. ,,Patataj, patataj, pojedziemy  

w cudny kraj!” – lekko podrzucam lalę na kolanach. O, 

teraz przyda się to ujęcie, kiedy pchnąłem Drukującą  

w pył. Alicji nie podobał się ten ruch. Wolałem trociny 

niż pnie tartaku. Coś kierowało mnie do postaci Jagny  

z ,,Chłopów”, którą rzucili ,,na gnój, zawiązaną niby 

barana… zapatrzona jeno w rozkolebane nad sobą 

drzewa”. Co ma wspólnego Jaguś z Oblubienicą? Łączy 

je odwieczne pragnienie miłość. Kręcimy w podwórzu – 



 

 
 

Piotrkowska 42. Stopa lalki z rytem kiści dotyka pnączy 

u liści dzikiego wina.  

Fotele Jaracza. ,,Tylko z młodzieżą można coś 

tworzyć! – mówił Stefan Jaracz – wszystkie znane 

prawdziwe artystyczne teatry stworzyli ludzie nieznani.” 

Na tych fotelach nie da się ,,klapnąć w dosycie”. Zimne 

metalowe siedziska. Chwilę odpocząć i pójść w zakoń-

czenie scenariusza. 

Las. Ujęcie pierwsze. Kamera kręci się jak karuzela. 

Lalka i ja stoimy, plecami opierając się o samotną sosnę 

na wyrębie. Ujęcie drugie. Z lalką na rękach tyłem 

wkraczam w zagajnik.  

Dlaczego tyłem wchodzę do lasu? Nie wymyśliłem 

tej sceny. Na planie zdarza się, że realizujemy sceny 

tkwiące w nas od zarania. Od najmłodszych lat czułem 

potrzebę redukcji siebie w sytuacjach życiowych. Ma-

wiałem: ,,skulić się i wyjść”, co dziwiło bliskich i wy-

woływało uśmiechy. Nie wiedziałem skąd to, we mnie 

gada. Czyżbym dziedziczył po matce? Taki ujemny stan 

mocy na osi współrzędnych? Później studia nad znacze-

niem terminu bojaźń, wyjaśniły mi wiele. Następnie 

praca przy cyklu drzeworytów, w którym bohaterem, 

modelem, makietą był ojciec. W końcu lektura ,,Idea 

Boga po Auschwitz” Hansa Jonasa. Pisze on że, jego: 

,,odpowiedź jest przeciwieństwem odpowiedzi Hioba, 

która wskazuje na  pełnię mocy Stwórcy; moja wskazuje 

na Jego wyrzeczenie się własnej mocy… musi się w so-

bie skurczyć”
95

.   
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… 

Powróćmy na chwilę do macierzy. Uczniowie to 

żywe pieczęcie. Bywają nieświadomymi sztancami roz-

grzanymi do czerwoności. Potrzebują podłoża, lubią 

wyciskać  własne zachowania. Wtedy gram w zimno.  

Organizuję wycieczkę. Przed wyjazdem do Krakowa  

w tekturowej makiecie, odgrywamy przedstawienie 

otwierania skrzydeł ołtarza Wita Stwosz. Jeszcze poza 

papierem nic nikt nie widzi. W pociągu następna próba 

uruchamiania szafy. Pokaz w wagonie ważny. Niech 

zobaczą jak podróżni zapuszczają żurawie. Podróżujemy 

my, oni a z nami reprodukcja jedzie do oryginału.  

 

Na miejscu wstajemy o świcie. O siódmej z makietą 

już w Mariackim. Nie da się usiąść bardzo blisko ołtarza. 

Otwieram przed uczniami skrzydła makiety. Tłumaczę, 

że ta szafa to przybytek lipowych, złoconych figur. Nie 

da się dotknąć dzieła. Skrzydła są wysoko. Dziesięć 

metrów dzieli nas od płaskorzeźb. Wskazuję płas-

korzeźbę ,,Wniebowstąpienie Jezusa”. Z makiety przeno-

szę wskazujący palec na oryginał. Następnie lornetkę



 

 
 

kieruję na szczyt skały z wyrzeźbionymi odciskami stóp  

i podaje ją uczniom. Acha! E! No nie widzę, o teraz, tak! 

No! A! Potwierdzają. Lornetka nudzi ich tak samo, jak 

pokazywana reprodukcja obrazu w klasie.  

Jak mam wytłumaczyć uczniom, że skała to 

karcz? Dlaczego od niego rozchodzi się dwanaście 

promieni? Po co wniebowstępujący zostawia na odziem-

kowym przekroju ślad o kształcie stóp jak leśniczy od 

cechówki
96

?  

… 

Myśl. Z kulą nie wpuszczą mnie do nieba.  Jej 

gleby potrzeba. Mam nadzieję, że ,,ziemia mi powtórzy 

na ucho, co ja kiedyś powiadałem dziewuchom”
97

. 

… 

Nacieram śniegiem drukującą lalkę. Kamera re-

jestruje bałwana. Drukuję. Papierem śnieg. Nazajutrz 

odwilż. Nakład się topi. Pierwszy zabrała kamera, drugi 

zabiera temperatura.  

Bałwan pyta: czym jest nakład? Tradycyjny 

nakład w procesie graficzno-drukarskim to suma wy-

drukowanych i ręcznie ponumerowanych ołówkiem ,,H” 

odbitek od do. Dla mnie to nie suma i ilość. Raczej pęd 

drzewa z greckiego κλάδoϛ
98

. To także rozgałęzienie 
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naczyń krwionośnych, rozpostarcie ramion, gałąź obej-

mująca wszystkie wywodzące się z niego grupy potomne 

od wspólnego przodka. Jeżeli spojrzymy na nakład jako 

dychotomiczne drzewo pokrewieństw, to mój bałwan 

wpisuje się w taką koronę.  

Ponadto kiedy usuniemy przedrostek ze słowa na-

kład pozostanie kład, wtedy ujrzymy jeszcze ciekawsze 

znaczenia takie, jak: podkład, ukryty skarb, kładowiszcze 

– cmentarz, kurhan, kłady – groby
99

.  

Co jest istotą nakładu? Zapewne nie ilość od-

bitek. Nakład to kolejna brama do wejścia, aby badać 

zjawisko graficzno-drukarskie. Z kolei materiał filmowy 

o kuli rozszerza pojęcie nakładu. Gałąź rozrasta się w in-

ną dziedzinę sztuki. Etiuda staje się nakładem. To już nie 

tylko drukowanie, ale wdrukowywanie. W języku pol-

skim ,,wdrukowywać się” to przekonanie, że związek 

właśnie tak wygląda i powinien wyglądać”.  

Jeśli pozbędziemy się bałwana, co było tylko za-

biegiem ilustracyjnym w komunikacji i dołączymy cały 

bagaż treściowy Drukującej, czyli motywy oblubienicy  

z ,,Pieśni nad pieśniami”, to zyskamy κλάδoϛ. 

Jak toczyłem BKK po śniegu to, wtedy pole sta-

wało się nakładem. Mapą śnieżnych wycisków z kuli  

i odcisków podeszw. Lalka i kula dawały nakład pocho-

dzący z wdrukowywania zewnętrzem. I to było mi nie 

tyle za mało, ile pytałem siebie o wnętrze matrycy. Ileż 

jest jeszcze do wydrukowania z wnętrza? Jak to osiąg-
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nąć? Przecież pochodzimy z macicy. To w niej następuje 

nakład. Dwojaczki, trojaczki…   

Czym będzie nakład, kiedy potoczymy kulę 

brzegiem morza? Pozostawi relief odbitki na piasku 

bezustannie zmywany falami. Dotykanie się żywiołu  

z matrycą, natury z kulturą i na odwrót. Wchodźmy  

znów z drewnem do lasu. Pierwsza moja drukująca kula 

to tylko żywopłot bez liści wewnątrz. Zapytajmy, czy 

matryca ma wnętrze? Ileż wyjaśnia wcześniejszy przy-

kład Jokasty! Do rytu w głąb wzywa mit.  

 

Jak pieczętować wnętrzem? Odpowiedź znamy 

wszyscy. Jak macicą. Porodem. Bryłą z bryły. Całym 

sobą marsz na piersi po dotyk.  

Przecież Gutenberga Mutterform to wnętrze. Każda 

czcionka powstaje z wlewu płynnego ołowiu. Tężenia. 

Otwierania się trumienki aparatu i wydobywania przez 

gisera czcionki ze stożkową pępowiną – drukarski skarb!  



 

 
 

 Pracę nad matrycą, która drukowałaby wnętrzem, 

rozpocząłem od pytania: jak tworzy się bryła czaszki? 

Stąd obrałem kierunek badań – ,,do szpiku kości”.  

Już podczas formowania głowy Drukującej, odkry-

łem zakamarki tej złożonej bryły. Wtedy nie dostrzegłem 

nowego. Dalej powielałem z czaszek żywych kościo-

trupów w ,,Danse macabre” – drzeworytów Hansa 

Holbeina, czach z tabliczek na słupach wysokiego 

napięcia, czerepów na T-shirtach. Dopiero studia koń-

skiej czaszki ukazały mi kość matrycą.  

Wróciłem do ,,macicy”, do analizy anatomicznych 

rysunków kostek szkieletu w siódmym tygodniu płodu. 

Od osi symetrii formuje się podstawa czaszki. Nie ma on 

jeszcze żuchwy i brak kości okrywających półkule 

mózgu. Kostki czekają, otwierają, zamykają się w otwory 

gotowe do przyjęcia żył, nerwów i naczyń, aby się zlać  

w całość. ,,Otaczające i otaczane części rosną razem.”
100

 

Pojawiają się w nich punkty kostnienia. Pod i nad roz-

kwitają bliźniacze siodła, kliny, przegrody, puszki, blasz-

ki, płytki, wyrostki, rylce. Wszystkie z ,,serdeczną pie-

czołowitością otaczania” zakończą formowanie w okresie 

dojrzewania. 

Na zewnątrz ciała kość przybiera formę sztancy, czyli 

rozrasta się u zwierząt w postaci zewnętrznego układu 

kostnego: rogi, dzioby, ogony, które służą do ochrony, 

obrony i ozdoby. Szczególnym rozrostem zewnętrznego 

układu kostnego jest wymarły Glyptodon. W jego 

kulistym pancerzu z tysiąca płytek jedną jak puzzle ma 

                                                             
100

 A. Malinowski, Rozwój szkieletu i proporcja ciała w okresie płodowym, Zielona 

Góra 2006, s. 11. 



 

 
 

na głowie.  Kiedy ssak chował głowę, pancerz stawał się 

kulisty.  

… 

Dąb to rezultat studiów nad kością. Kubik dębiny 

kupiłem od trumniarza w Rakowej Woli. Ważył prawie 

tonę. Aby uzyskać wewnętrzną sferę formy drukowej 

usunąłem osiemdziesiąt procent drewna. Zęby ze złości 

zaciskałem, że tyle pójdzie do pieca. Tak jak zawsze 

realizacja idei wymaga redukcji. Pierwotnie drukująca 

kula miała przypominać czaszkę. Jednak w ostatniej 

chwili zacząłem wycinać coś, co było wypadkową 

czaszki i kuli. Na sferze zewnętrznej wyciąłem własne 

stopy, głowy, pozy, akty. Sferę wewnętrzną  wypełniały  

drzeworytnicze wklejki portretów ojca i dziadka. Do-

minantą wnętrza uczyniłem żeński akt na bryle stożka. 

Tkwi on stalaktytem tej jaskini. Cięcie ujawniło także 

sferę pośrednią między wnętrzem a zewnętrzem. To 

wynurzająca się postać autora, której dłonie na krawędzi 

kuli trzymają postać lalki.  

Wycinając Dąb znowu nie interesowało mnie jak 

będę drukował z tej złożonej formy. Do Marka pisałem: 

w ogóle nie zajmuje mnie ,,jak”, kieruje ,,co”. Z wnętrza 

gadało: zaproś żywioł do wspólnego druku latem, 

jesienią, zimą, wiosną. Niech Dąb osiąga stan nierówno-

wagi i ciągłą nieodwracalną wymianę energii z podło-

żem.  

Wniosek.  Nie odrywać pieczęci od żywiołu! 

Wpuścić go do wnętrza. ,,Przy małej prędkości przepływ 

jest jednorodny. Przy prędkościach większych pojawi się 

nowa struktura makroskopowa z dwoma wirami. Przy 



 

 
 

jeszcze większych – wiry zaczynają oscylować. W końcu 

fraktalny chaos.”
101

  

Dąb to także matryca w odbitce i odbitka w ma-

trycy, matka ma dziecko i dziecko ma matkę przez całe 

jej życie. Porównywałem tę swoją wewnętrzną matrycę 

do niedawnego cytologicznego odkrycia, że ,,podczas 

ciąży komórki dziecka przechodzą od krwi i vice verso – 

trochę komórek matki wbudowuje się także w ciało 

dziecka. To znaczy, że każdy z nas nosi w sobie biolo-

giczna pamiątkę po matce, a wraz z tym też po babce,  

a może i po prababce”
102

. 

Matka w dziecku i dziecko w matce otwiera moje 

marzenie i jego realizację o tym, aby w przyszłości na  

warsztatach graficznych wpuścić do środka Dębu 

przedszkolaków. Niech on stanie się dla nich latająca 

drukarnią. W mig chwycą
103

 jak frotażem brać odbitki.  

Plan zdjęciowy. Dobków. Lipiec. Południe. 

Tomasz w zbożu toczy Dąb. Do kuli wpadają grudki 

gleby, źdźbła, ziarna, plewy, a pajęczyną muska powiew 

z pól. Toczący wkłada do kuli głowę.  

,,Każdy chciałby zajrzeć pod powierzchnię i do-

wiedzieć się co jest w środku. W środku drzewa, w środ-

ku drewna, no i w środku dzieła sztuki. Rzadko można 

tego się dowiedzieć. Chociaż każdy, kto zajmuję się 
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literaturą, zajmuje się długo literaturą i jest wystarczająco 

cierpliwy w końcu znajduje się w środku tekstu, który 

bada, w środku literatury, ale znaleźć się w środku grafiki 

to mało kto potrafi.  A wymyśleć na swój sposób wnętrze 

grafiki, czyli wnętrze matrycy, w której, z której się 

wszystko rodzi, jakby podejrzeć pomysły zanim jeszcze 

wypłyną na powierzchnię, zanim staną się kształtem. 

Ciemne i niejasne jak nasze pochodzenie, jak formy które 

nas ukształtowały, bo takie jest właśnie wnętrze kuli,  

w której Andrzej Nowicki zawarł historię siebie. Coś co 

z niego zawsze wypływa i co jest formą, która go 

ukształtowała, co jest jego pochodzeniem. Jego prze-

szłością, jego matrycą, jego matką. Coś co rodzi się  

w takim znaczeniu o jakim pisał Goethe o matkach,  

z których rodzą się wszystkie historie. Historie niejasne, 

niepewne, o których jeszcze nic nie wiemy, zanim nie 

zostaną wypowiedziane, ani nie zostaną narysowane.”
104
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… 

Powyższe rozważania miały być tylko prostym 

układem osi OX zjawiska graficzno-drukarskiego, na 

której jest punkt ,,m” czyli  matryca. Przez ten punkt 

miała biec prostopadła ,,M” czyli matka. W trakcie 

opisywania każdego z etapów procesu drukarskiego 

okazało się, że punkt ,,m” nie jest punktem a raczej 

zbiorem od deski do figury. Prosta prostopadła ,,M” to 

raczej krąg. I tak powstał złożony kulisty układ współ-

rzędnych.  

Planowałem pokazać kawałek logiki w zjawisku 

graficzno-drukarskim. Kawałek zanika, kiedy grafik 

sprowadza zjawisko do transferu z miejsca na miejsce, 

czyli przeniesienia warstwy farby na papier. Czyni to 

dziś wszechobecna technika reprodukcji. Kawałek jawi 

się, kiedy grafik rozszerza zjawisko o kręgi najbliższe 

jego twórczości, np. narodziny, dom, szkoła, śmierć.  

Kawałek logiki zawarty w grafice wymaga 

odkrywania. Na początek należy dokonać redukcji 

powstających  mimo woli dekoracji  graficznych oraz   

eliminacji własnych estetyzujących technologii. Mnie się 

udało ominąć ,,nową technologię graficzną”. Używałem 

noża, dłuta i rylca. Odsunąłem na bok prasę i kostkę 

introligatorską do ręcznego drukowania. Kula była 

równocześnie formą drukową i prasą. To spowodowało, 

że papier zamieniłem na żywioł. Ty, z ulicy Święto-

krzyskiej! Dokąd zmierzasz? – pytałem i czułem, że do 

ciszy.   



 

 
 

Krąg narodzin. Zimny. Od deski do kuli. Jeśli 

szybko nie zleciłbym wytoczenia pierwszej kuli, to ideę 

drzeworytu na kuli uśpiłyby we mnie ego i sceptycyzm 

trzydziestolatka. Byłem pewien, że uzyskam odbitkę jak 

osadnik kształtów trudnych do rozpoznania. W pewnym 

momencie machnąłem ręką i dalej klasycznie rzezałem  

w linoleum. A po paru dniach ręka wracała do krzywej 

powierzchni, do wolności na tle wolności 1989 roku.  

Wtedy postanowiłem zbadać co gra i jak fika  

w najbliższym kręgu. Pisałem: ,,Dookoła jeszcze ceglane 

mury, tynki, haki. Piotrkowskiej robią złoty makijaż.  

A ja, po raz czwarty wycinam… piszę impresję o ,,Łódz-

kiej szkole drzeworytu”. Kolejna teka łódzka – perso-

nalna”. Kilkanaście przeprowadzonych wywiadów z gra-

fikami utwierdziło mnie w przekonaniu, że wszedłem na 

właściwą ścieżkę i toczę skarb mimo, że pierwsze odbitki 

były niezadowalające. Jeszcze nie widziałem różnicy 

między tłokiem pieczętnym a tworzywem pieczęci. Dro-

gę do kuli należało odpieczętować. 

Łamanie pieczęci to akt dający natychmiastowy 

efekt poprzez przełamanie glinianej, woskowej czy la-

kowej odbitki lub odcięcie sznurka łączącego zwój lub 

arkusz dokumentu.  Jeszcze szybciej i głośniej otwarcie 

pieczęci opisuje św. Jan w Objawieniu.  Otwieranie pie-

częci rozpoczyna Baranek. Pojawia się zwierzę mówiące 

głosem gromu: ,,Przyjdź – oto biały koń...”  Mamy tu 

gotowy scenopis ujęcia filmowego.  

W tym miejscu należy wyjaśnić, że w języku pol-

skim termin ,,pieczęć” oznacza zarówno tłok pieczętny  

i z niego odbitkę. W pierwszym przypadku pieczęć to 



 

 
 

tłok i tworzywo pieczęci, w drugim odbitka w cieście, 

serze, glinie, wosku, laku. Wymawiając ,,pieczęć” mamy 

od razu dwa przedmioty: matrycę i odbitkę. Z kontekstu 

zdania dowiadujemy się o poprzedniku i następniku. Ta 

dwuznaczność powoduje, że termin pieczęć może być 

sumą matrycy, aktu pieczętowania, efektów odbitki.  

Łamiąc pieczęć, w języku polskim, łamiemy np. 

matrycę i odbitkę, w związku z tym powinniśmy zasta-

nowić się nad czynnością jej złamania czy otwarcia. 

Uczynić to szybko czy wolno. 

Trzeba być cierpliwym podczas otwierania pie-

częci.  Przykład  powolnego otwierania form zapieczę-

towanych, znalazłem w eseju Krzysztofa Czyżewskiego. 

Pisze on: ,,Wszędzie tam można znaleźć się u początku  

i na nowo zagospodarować przestrzeń, która czeka na 

odpieczętowanie i ukształcenie. Doświadczenie ,,Pogra-

nicza” wiąże się z zagospodarowaniem miejsca w daw-

nym kwartale żydowskim małego tragedii, konfliktów, 

zniszczeń i ideologii XX wieku, z piękną okolicą…  

w której napotkać można zarośnięte cmentarze żydow-

skie, ewangelickie, prawosławne, zrujnowane dwory  

i pałace, opustoszałe klasztory, mosty prowadzące do-

nikąd, gościńce ukrywające się na granicy”
105

. 

Co to znaczy odpieczętować? Zdjąć uciskający 

kamienny tłok pieczętny, który leżał na podłożu i ogra-

niczał ogląd tworzywa pieczęci. To bardzo długotrwały 

proces w przeciwieństwie do efektownego łamania 
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pieczęci. Warty analizy następnych rozważań o grafice. 

Droga jaką przeszliśmy w tych rozważaniach od projektu 

do nakładu jest odpieczętowaniem procesu w zjawisko.  

Krąg domu. Letni. Od kuli do figury należałoby 

nazwać wyprawą do oryginału. 

 Ojciec wrócił z delegacji i przywiózł dla mnie 

album reprodukcji z galerii Obrazów Starych Mistrzów  

w Dreźnie. Godzinami wpatrywałem się w kolorowe 

druki portretów, aktów, scen rodzajowych. Wśród nich 

,,Imperium Flory” Poussina przyciągnęło moją uwagę, 

ucznia szkoły podstawowej, z którego zapamiętałem 

nagiego mężczyznę przebijającego się mieczem, a portret 

,,Bernharda von Reesen” Dürera skopiowałem i wło-

żyłem do teki prac na egzamin do liceum plastycznego. 

Prezent od ojca jak stare wino dojrzał po czterdziestu 

pięciu latach! Jak długo drzemie obraz z młodości, prze-

konałem się podczas własnych studiów nad florenckim  

i wenecki malarstwem renesansu. Podczas studiowania 

,,Śpiącej Wenus” Giorgione odkryłem na nowo ten obraz 

z kolekcji w drezdeńskim Zwingerze. Odkryciem był na-

malowany karcz na środku płótna. Podjąłem próbę odpie-

czętowania tego symbolu, dla własnych rozważań o drze-

wie i drewnie. Wtedy poczułem dotyk żywego i mar-

twego.  

Jeśli miałbym  wybierać między ,,Damą z grono-

stajem” a ,,Śpiącą Wenus”, to przytulę się do Wene-

cjanki. Spała we mnie malowana dziewczyna. Obudziłem 

ją, kiedy skopiowałem obraz Giorgione według re-

produkcji, nie z albumu, ale ze strony internetowej 

muzeum. Ktoś powie: nie widziałeś oryginału, a za-



 

 
 

wierzasz reprodukcji! Odpowiem: porządek kompozycji 

arcydzieł utrzymuje się nawet w ich miernych kopiach.   

Kopiowanie to porządkowanie symbolu według 

symbolu. Jesienią maluję kopię na kartonie temperą  

w skali oryginału. Kopia wzbudzała zachwyt żony. 

Kopiując odkrywam drzewo. To znaczy karcz, który 

znajduje się na przecięciu przekątnych obrazu - klucz do 

symboliki Giorgione. Karcz po jakim drzewie? Karcz po 

jakim życiu?  Drzewem czy drewnem jest środek obrazu? 

Z tymi pytaniami jadę do Drezna, towarzyszy żona.  

Po powrocie postanawiam, że opowiem gimnazja-

listom na lekcji z zajęć artystycznych o tym, na czym 

polega wypraw do dzieła sztuki. Lekcja. Celowo zwiniętą 

w zwój kopię stawiam przy tablicy. Zapisuję temat: 

,,Oryginał i kopia”. Uczniowie zerkają na metrowej 

wysokości rulon, a ja rozpoczynam mówić jak tym razem 

przygotowałem się do spotkania z dziełem, które 

uważam za arcydzieło aktu. Najpierw maluję kopię 

obrazu Giorgiona. Wskazuje na zwój. Tak uzbrojony,  

z obrazem kopii w głowie, wyruszam do Drezna. 

Opowiadam i rachuję na tablicy: koszty paliwa do 

samochodu, wyżywienia, hotelu i biletu do muzeum. 

Sumuję i podkreślam cenę spotkania z dziełem sztuki. 

Wśród uczniów zainteresowanie wzrasta. Fakty i ceny są 

dla nich wymierne, zrozumiałe, bo dobrze wiedzą, ile 

kosztuje euro. Niewymierne staje się dla nich przejście z 

materii w antymaterię. (Tak modne dziś określenie, które 

jest nazwą radiowego programu ,,Antymateria” o sztuce i 

artystach.) Utrudniam uczniom odpowiedź na pytanie i 

celowo kończę tym, że wyprawa może nie osiągnąć celu, 

bo na przykład obraz wypożyczono na światową 



 

 
 

wystawę albo był zamach terrorystyczny i muzeum 

nieczynne.  

Czynne. Zwinger - brzmi w klasie jak dzwon. 

Stoję przed ,,Śpiącą Wenus”, porównuję detale z kopii  

i na oryginale i szkicuję. Upłynęła godzina i jestem roz-

czarowany! Coś zasłania, jakby ktoś położył przezro-

czystą pieczęć. To szyba styczna z malowidłem i wpusz-

czona w ramę, by ochronić zabytek. Nie dopuszcza 

spojrzenia do faktury płótna. Twoja kopia jest lepsza od 

oryginału – mówi Grażyna, która szyby nie dostrzega. 

Wychodzi z muzeum. W klasie pojawiają się uśmiechy. 

Szkicuję i odganiam mgłę przed oryginałem. Udaje mi 

się dostrzec to, czego na reprodukcji nie było widać: to 

przejście kolorystyczne między poduszką a konturem 

ciała od pachy po talię, której płynność malarz uzyskał za 

pomocą przecierki suchym pędzlem w postaci grzebie-

nia; karcz bez koncentrycznych słojów; na trzecim planie 

w rozwidleniu drzewa nie ma piskląt. Po dwóch godzi-

nach zamykam szkicownik i żegnam się z obrazem. Na 

tym kończę opowieść.  

Nie pokażę im kopii, niech stoi i czeka na tych, co 

ruszą własną wolę. Jeden zrywa się z ławki do tablicy, za 

nim inni. Milczę. Obserwuję odpieczętowywanie zwoju  

i powraca z pamięci wypowiedź Szczepkowskiej: ,,Mózg 

naprawdę nie jest inteligentny. Dlatego codziennie, upar-

cie trzeba mu mówić, o co ci chodzi. W końcu zrozumie  

i zacznie nad tym pracować. A wtedy same nogi zapro-

wadzą cię do celu.”
106

 Pan to namalował!?  Nie dowie-
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rzają. Są w szoku. Na chwilę wyłączyli zmysły. A dwie 

twarze zdradzają początki refleksji.  

Korzystając z tego zauroczenia, pytam o lewą 

dłoń ,,Śpiącej…”. Gdzie ją umieścił Giorgione? W pipie! 

– oznajmia uczennica tak, że nie brzmi wulgarnie. Po 

prostu zapomniała o słowie: łono. A któż potrafi wy-

znaczyć łona granice? – pytam siebie. Mistrz nie ułożył 

palców dłoni w pachwinie uda – tłumaczę – on uchwycił 

odruch modelki, podczas pozowania. Tym samym ukazał 

naturalne miejsce obrazu. Dzwonek. 

Krąg szkoły. Ciepły. Zapraszający na wyprawę z 

figurą.  

,,Bałtyk piach zatoka 

wędrujemy z figurą 

bez głowy 



 

 
 

od zatoki do morza 

jak głosi kaszubska legenda 

 morze całuje zatokę 

w Kùsfeld 

kùs to całus 

a feld to pole 

między nimi odbywa się 

Lekcja rzeźby”  

 

Głosi czołówka etiudy, której  realizacja przebie-

gała pomyślnie i nawet nagrania wypowiedzi uczniów na 

temat pocałunku zakończyłem sukcesem. Jedno z nich 

przytoczę, gdyż uważam, że to co jeden z jedenaścioro 

uczniów przygotował dla mnie charakteryzuje owe ,,zza 

figury”. 

,,Szczepan mówi ,,tak” i parę dwusylabowych 

wyrazów. W jego ,,tak” często słyszę nie tylko radość.  

W ,,tak” jawi się pragnienie bycia. Ja: Szczepan, co ja 

mam zrobić, jak mam cię nagrać, przecież ty nigdy nie 

powiesz ,,pocałunek”! Szczepan: bo-szy. A ja od razu 

usłyszałem ,,buzi”. Sam przemyślał. Przygotował się od 

września na Warsztaty Filmowe.  Czekał  jak spytam  

o Kùsfeld. Przecież od pół roku drukowaliśmy próbne 

odbitki na koszulki z napisem ,,Kùsfeld’’. Gapa ze mnie. 

Nagrywam Szczepana: bo-szy, bo-szi, bu-szi, bu-sź, bu-



 

 
 

szi, bu-zi, buziii i w końcu pada upragnione bu-źi. Po 

przyjeździe do domu ojciec potwierdził samodzielność 

Szczepana, co mnie uradowało.”
107

 

Czym jest ,,zza”? Wymaga osobnej analizy i wy-

jaśnienia, aby dzikszy ode mnie o niej napisał, ku 

rozwoju myśli graficznej. Tymczasem spróbujmy to tak 

ująć: to bramka do wyobraźni logicznej w zjawisku 

graficzno-drukarskim. Od strony gramatycznej przyimek 

ten tworzy wyrażenia komunikujące, że coś pochodzi  

z miejsca położonego dalej niż obiekt nazywany przez 

rzeczownik. Już czytelnik był w przestrzeni przyimka: 

zza wodą, Olek toczy kulę w morzu, która łapie ustami 

falę, tuli własne wnętrze zimnym Bałtykiem; za winkla, 

,,Tuwimowa!”; zza grobu, śmierć potężna jak miłość;  

spoza linii, pogranicze, zza szyby, oryginał.  

Od początku badań nad matrycą nie stosowałem 

terminu medium. Zapomniałem
108

 o nim i bezstresowo                                     

wiłem gniazdo słowotwórcze ,,matka”. Gałązki do niego 

zbierałem między Kolumną, Chechłem, Pawlikowicami, 

Bychlewem, Łodzią (i na Helu). Ze środka tych gmin 

pochodzą współrzędne logiczne moich prac.   

A wszystkie te wyprawy są bramami do zjawiska 

graficzno-drukarskiego. Pomysł drukowania na granicy 

lądu i morza oraz obserwacja fali, która niweluje każdy 
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ślad, to tajemnica. Czy ją odkrywać? Jak przebić się 

przez falę? Nie pokonam żywiołu. Przytulić nieświa-

dome! Co za nią jest? Aby to sprawdzić ustawię falę  

w pozycji pionowej – pomyślałem. Jednak nie przepro-

wadziłem tego eksperymentu, gdyż to, co jest za falą zna-

lazłem u Juliusza Słowackiego: 

,,W grocie, co gładkim wyłożona brusem, 

Szklanej kaskady zamknięta obrusem; 

Szarfa ta wody lecąca z wysoka 

Nie puści w grotę śledzącego oka, 

Ani księżyca, lecz przez nią przeleci 

Czarna jaskółka, co w grocie ma dzieci, 

Ta jedna kryształ skrzydłami rozcina…”109  
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Krąg śmierci. Gorący. Wskazał przyjaciel w 1993 

roku. 

 – Cieszę się, że pan mnie odwiedził. Powiedziałem, że 

jak pan Michał Kuna zawita do drzeworytni, to wtedy już 

mogę umrzeć.  

Śmieje się. 

– Czyli, panie Andrzeju, rozumiem, że pan wycina na 

kuli… 

– Tak. 

Pali fajkę, wpatruje się w bryłę, duma. Zaczynam 

opowiadać co, jak, gdzie. 

– Panie Andrzeju, to iście diabelski pomysł. Ha. Niesa-

mowite! 

Znowu wpatruje się w kulę, pali fajkę. 

– Hm. 

Oglądamy odbitki z kuli. 

– To znaczy, toczy pan kulę po bibule i… Ha. 

Pokazywał pan to… 

– No tak.  

– A teraz pokażę panu moje najnowsze odkrycie.   

 Ściągam z antresoli drewnianą elipsoidę i pusz-

czam po podłodze, bryła robi parę obrotów następnie 



 

 
 

zmienia kierunek, obraca się jak tancerka na czubku 

baletki i zaczyna się kołysać szukając dla siebie miejsca 

na krzywej podłodze.   

– Słyszy pan? 

– Wie pan, to niezwykle ciekawy pomysł. Ja, nad tym 

pomyślę. Miałbym jeszcze do pana jedną sprawę. Będzie 

pan w przeszłym tygodniu w pracowni? 

– Tak. 

– To przyjdę… ale z tą kulą to kapitalny pomysł. Muszę 

pomyśleć. Coś bym dla pana chyba miał, ale to wtedy, 

jak się spotkamy. 

Do następnego spotkania nie doszło. Pan Michał 

ciężko zachorował, pół roku później zmarł. Co chciał mi 

powiedzieć? On, znawca książki i grafiki. 

 



 

 
 

Wybór fragmentów tekstów  

dotykających rozważań: 

(okładka) 

FAUST - Matki? 

MEFISTOFELES - Straszno ci?  
FAUST - Matki! Tak, Matki! – jak to dziwnie brzmi!”  

 
W. Goethe, Faust, 6231. 

 

,,Idę w gęstwinę i wybucham płaczem. Moskity mnie 
wypędzają. Na drodze do Tilakaiwy idę tu i tam i szlocham. 

(Istnieją przeżycia, do których pamięć nie wraca).” ,,Bolesne 
myśli o matce – beznadziejne.” ,,Cały czas czuję żal i smutek 

rozpaczliwy, taki jaki czułem dzieckiem, kiedy na parę dni 

roztawałem się z matką.” ,,Myślę o mojej tęsknocie tu, za 

wydostaniem się – i wracam myślą do tęsknoty Mamusi, która 
nigdy nie miała być ukojoną.” ,,Drobne przedmioty i pa-

miątki, bielzna, którą mi Mama dała na wyprawę.” ,,Obrazy  

z przeszłości, Włochy, Canarias lub inne miejsca, gdzie byłem 
z Mamusią.” ,,Silne poczucie: spotkać się z Matką, złączyć się 

z Matką w nicość. – Przypominam słowa, powiedzenia Mamy 

o śmierci. Przypominam nieskończone okazje, kiedy na-

umyślnie rozłączałem się z Mamą, ażeby być sam, nieza-

leżnym – nie mieć tego poczucia, że jestem częścią całości.” 

B. Malinowski, Dzienniki w ścisłym tego znaczeniu słowa, Kraków 2002, s. 650 – 

657. Po otrzymaniu listu o śmierci matki w czasie: 25 VI - 18 VII 1918 roku.  

 

,,Lekarze i psycholodzy muszą nauczyć się rozpa-

trywać ludzi jako złożone nieliniowe byty składające się  



 

 
 

z umysłu i ciała, ponieważ myślenie liniowe ponosi porażkę  

w skutecznym prognozowaniu. ,,Liniowe”, lokalne, izolowane 

terapie medyczne mogą wywołać negatywne synergetyczne 

skutki. Warto przy tym zauważyć, że matematyczne mode-
lowanie złożonych medycznych i psychicznych sytuacji 

dostarcza wysoce czułych i ostrożnych środków w celu le-

czenia i pomocy chorym ludziom. Podejście charaktery-
styczne dla złożonych systemów nie jest w stanie wyjaśnić,  

c z y m  jest życie, może jedynie pokazać, jak jest ono  z ł o - 

ż o n e  i wrażliwe. Może tym samym pomóc nam uświadomić 
wartość naszego życia.”  

K. Mainzer, Poznanie złożoności, Lublin 2007, s. 13, 479. 

  

,,Przedmioty są niezmienne wobec dyskursów, które 

przebiegają w języku. Dyskursy natomiast są zmienne: Ten 
sam przedmiot możesz opisać rożnie, o tym samym przed-

miocie formułować różne wypowiedzi, itd. Choć przedmioty 

niezależnie od ich opisów są takie, jak są., poznajesz je 
dopiero w trakcie prawdziwego opisu – w przeciwnym razie 

twoje dyskursy byłyby zbędne.  

Ustal cel dyskursu: Celem tym jest prawda i poznanie. 

Celem twoich dążeń poznawczych jest poznanie rzeczy-

wistości na podstawie języka. Aby cel ten osiągnąć przy-

najmniej w przybliżeniu, musisz ukierunkować dyskurs na 
drugi człon dychotomii, czyli na przedmiot dyskursu. 

Skierowanie dyskursu na przedmiot dyskursu jest podstawową 

cechą dualistycznej techniki argumentacji. Dyskursy są 
zorientowane naprawdę i skierowane na przedmiot. Przedmiot 

dyskursu poprzedza dyskurs: tym samum dyskurs zoriento-

wany na przedmiot jest skierowany wstecz. Zignoruj to.”   
 

J. Mitterer, Uczieczka z dowolności, Warszawa 2004, s. 9  



 

 
 

,,Gdy trafiłem na pańską stronę poczułem, że jest ktoś, 

kto kocha ten dreszcz jaki przebiega po ciele, gdy do matrycy 

przykładamy papier niepewni końcowego efektu.”
110

 

Przyjrzyjmy się temu miejscu w zjawisku graficzno-dru-
karskim, które wzbudziło w Sebastianie, nadawcy maila: 

uczucie, drżenie i niepewność.  

 

W Muzeum Unterlinden w Colmar stoi na korytarzu 
rzeźba Augusta Frederrica Bartholdiego wykonana w roku 

1857. Przedstawia miedziorytnika Martina Schongauera 

(1450-1491) Colmarczyka. Zakapturzona figura z czerwonego 
piaskowca wycisza męską fizjonomię. Przez prawie sto lat 
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stała na środku w ogrodzie dziedzińca klasztoru, w którym 

obecnie mieści się muzeum.  

Pierwsza moja obserwacja figury była typowa – 

dziewiętnastowieczna rzeźba z atrybutem. Druga, nietypowa 

gdyż zauważyłem matrycę. Trzecia, okazała się niespodzianką 
ponieważ między kamienną matrycą i odbitką rzeźbiarz wy-

rytował rysunek i jego odbicie. Sfotografowałem te dwie 

planimetrie. Cieszyło mnie, że on tak czytelnie ukazuje meto-
dę procesu miedziorytniczego, w przeciwieństwie do znanych  

nieczytelnych przedstawień Gutenberga tylko z matrycą. 

 Upłynął rok, kiedy powróciłem do fotografii w celu 

analizy dzieła. Dotarło do mnie jak długa droga wiedzie do 

przesłania Bartholdiego. Prowadzi oko widza do wnętrza 
świątyni, nawą główną do prezbiterium, ołtarza, tabernaku-

lum, w nim z kamieniarza zamienia się w rytownika i otwiera 

poły namiotu z kolejną warstwą treściowa. A jest nią scena 
ukrzyżowania Jezusa. Czyni go to kontynuatorem ważnego 

motywu w twórczości Schongauera.  

I znowu upłynęło parę miesięcy i wracam do ka-

miennego wejścia do namiotu. Lewa dłoń postaci trzyma 
formę a palce prawej unoszą arkusz odbitki do połowy już 

zdjęty z formy. Nie przypadkowo Bartholdi wybrał moment, 

kiedy grafik odłącza podłoże od matrycy. Czy chciał tym 

ujęciem zilustrować czy zdefiniować grafikę warsztatową? 
Zapewne ten dydaktyczny układ w kompozycji nie przyniósł 

sławy rzeźbiarzowi. Jednak dla moich rozważań o zjawisku 

graficzno-drukarskim to ważne do namysłu nad tym, co się 
dzieje między planimetriami, co przybywa, co urywa się z niej 

i pozostaje, co a nie jak.   

Nie znam określenia na zdejmowanie palcami arkusza  

z blachy, deski, kamienia w technikach grafiki warsztatowej. 



 

 
 

W publikacjach o grafice autorzy nie używają terminu na 

określenie tej fazy druku, jednak ta czynność zdejmowania 

odbitki z formy nadal wywołuje ekscytacje. 

,,Wtedy podnosimy filc – pisze pani Maja na blogu –   

i możemy zabrać się do rozdzielania grafiki od matrycy. 

robimy to powoli i bardzo delikatnie. Jeżeli papier stawia opór 
należy całość przenieść na piecyk i lekko podgrzać. Jeżeli 

wszystko poszło dobrze, to naszym oczom ukazuje się świe-

żutka odbitka graficzna.”
111

  

Miedziorytniczą rycinę nazwa ,,świeżutką” tak, jakby 

matka mówiła do dziecka. Rzeczywiście świeżość cechuje 
efekt frotażu, pieczętowania, tłoczenia, drukowania i dla każ-

dego grafika warsztatowego jest ta czynność niecodzienna, 

rękodziełem, a dla drukarza codziennością, produkcją.  

Ukazanie czynności zdejmowania odbitki w tym 

dziele jest raczej pomysłem myśliciela niż rzeźbiarza. Stąd 
pytanie: co łączy odbitkę z jej matką w momencie ich 

rozdzielania? Moim zdaniem coś z niej na niej powinno się 

ostać tak, jak pępek po pępowinie. Do takiego wniosku 
doprowadziły mnie własne wieloletnie eksperymenty z 

matrycą w matrycy. Obec-nie stosuję sznurki na deskach w 

cyklu ,,Chropy”. Ich ruch daje świeże ślady po matrycy w 

odbitce czyli ślad po pępowinie.  

Bartholdi w tabernakulum rytuje scenę ukrzyżowania  
z postacią Maryi, postacią pod krzyżem i aniołami z kieli-

chami skierowanymi do piersi, nadgarstka po krew Jezusa.  

Ryt ukrzyżowania to mały obieg krwi. Wielki 

sygnalizuje kolor kamienia. Jawność i skrytość jak w…      Jak 
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wrócić w tej analizie rzeźby od matrycy? Do rozważań  
o matce drzeworytnika?... Otworzyłem ,,Słownik symboli” 

Władysława Kopalińskiego i czytam: ,,Krew – matka ludzi”.  

Esej autora. 

 

,,Rzecz w tym, iż automatyzm towarzyszy w ogóle 

wszelkim procesom, bez względu na ich źródło. Oto dlaczego 
żaden pojedynczy akt czy poszczególne zdarzenie nie może 

nigdy raz na zawsze wyzwolić i zbawić człowieka, narodu czy 

ludzkości. W naturze procesów automatycznych – którym 
człowiek podlega, ale w obrębie których i przeciwko którym 

potrafi się potwierdzić poprzez działanie – leży to, że mogą 

one przynieść ludzkiemu życiu tylko klęskę. Kiedy procesy 

historyczne (będące dziełem człowieka) ulegają automa-
tyzacji, ich druzgocąca siła nie ustępuje sile naturalnego 

procesu życiowego, który powoduje naszym organizmem i na 

swój sposób – to jest biologiczne – wiedzie nas z bytu  
w niebyt, od narodzin po śmierć… Procesy takiej historycznej 

stagnacji mogą trwać i ciągnąć się całe stulecia, nie darmo 

więc zajmują największą przestrzeń w udokumentowanych 
dziejach. Okresy wolności, jakie zna historia rodzaju 

ludzkiego, bywały zawsze stosunkowo krótkie… Każdy czyn 

(oglądany nie z perspektywy podmiotu działania, lecz od 

strony procesu, w którego ramach się pojawia, zakłócając jego 
automatyzm) jest pewnym ,,cudem”, a więc czymś, czego nie 

dało się przewidzieć.”  

H. Arendt, Między czasem minionym a przyszłym, Warszawa 2011, s. 206.  

 

,,Powróćmy jeszcze do wszechświata mającego postać 

powierzchni kuli. Światło rozchodzi się po ,,liniach prostych”. 



 

 
 

Widzieliśmy już, że na powierzchni kuli równik i południki są 

,,liniami prostymi”. Wyobraźmy sobie teraz człowieka stoją-

cego na biegunie północnym tego sferycznego wszechświata  

i spoglądającego na cały swój świat. Co może on widzieć? 
Najbliżej siebie ujrzy on, oczywiście, to, co otacza go bez-

pośrednio, a więc śnieg i białe niedźwiedzie. Lecz widok ten 

nie jest ograniczony horyzontem, gdyż światło biegnie wzdłuż 
okręgów wielkiej kuli. Moglibyśmy powiedzieć, że światło 

rozchodzi się w kierunku prostym, pojmowanym w zwykłym 

naszym sensie, to mogłoby ono wyjść poza granice owego 
wszechświata sferycznego; lecz tutaj promienie świetlne idąc 

w kierunku prostym nie wychodzą poza jego obręb. Niechaj 

na przykład człowiek ten patrzy w kierunku pierwszego połud-

nika; może on wówczas zobaczyć Greenwich, a za nim pewne 
części Francji, Hiszpanii i Afryki (zakładając, że jedno nie 

zasłania drugiego); ujrzy on dalej wielki obszar wzdłuż morza, 

lody Antarktyki, dalej zaś wzrok jego posunie się w górę 
wzdłuż południka 180 i za biegunem południowym ujrzy 

Nową Zelandię, kilka wysp na Oceanie Spokojnym, kraniec 

Syberii, a po tym wszystkim wreszcie – tył własnej głowy!  
I w jakimkolwiek kierunku spojrzy ten człowiek – zawsze 

ujrzy w końcu tył swojej głowy.”  

 

W.W. Sawyer, Ścieżki wiodące do matematyki, Warszawa 1970. 

 

 

,,Język >>naukowy<<, ujęty w >>sztuczne<< ramy 

ściśle określonych konwencji, jest o tyleż lepszym narzędziem 

rozumowania od języka, rozpływającego się w mętnych 
konturach >>naturalnych<< przyzwyczajeń, implikujących 

częstokroć nieuleczane, sprzeczności, – o ile >>sztucznie<< 

uregulowany basen kanału Panamskiego jest lepszą drogą 
nawigacyjną od >>naturalnych<< porohów na Dniestrze.”  

S. Leśniewski, Krytyka logicznej zasady wyłączonego środka, Warszawa 1913 s. 37.  

 



 

 
 

,, – Cóżeś taki osowiały, Indianinie! Nim zdołałem się 

opamiętać, mundurowe ramiona dopadły mnie, wyłuskały zza 

stołu i uniosły gwałtownie w powietrze. W następnej chwili 

zostałem obrócony głowa do dołu, a dłonie wdowy po boha-
terze ześlizgnęły się po mim ciele, musnęły uciekające łydki  

i zacisnęły się mocno uchwytem wokół kostek. Zawieszony  

w ten sposób nad podłogą, wyciągnąłem w przestrachu ręce  
i oparłem je o szorstkie deski. Nade mną zabrzmiał donośny 

śmiech. – Nie bój się!  Zrobimy z ciebie człowieka!” 

  
J. J. Szczepański, Obiady przy świecach, Warszawa 2004, s.140. 

  

,,Twierdziłem, twierdzę i do znudzenia powtarzam; 

,,Każdy przedmiot jest ciałem”; pieczętuję się niejako tą 

dewizą; wyjaśniam, że ciało w moim rozumieniu – to w każ-

dym razie coś bytującego niezależnie od jakichkolwiek zew-
nętrznych obserwatorów, że to jakaś rzecz będąca gdzieś  

i kiedyś i fizykalnie jakaś, że przedmiot doznający jest 

tożsamy z pewnym bytem cielesnym. I to mają być ,,pewne 
elementy”? Wraże wichry zasypują przybytek materializmu 

stosami hipotez, jakowychś cech, jakowychś stosunków, 

jakowychś abstraktów itp., a ja nic, tylko odmiatam i odmia-
tam gruzy.”  

 
T. Kotarbiński, Drogi dociekań własnych, Warszaw 1986, s. 52. 
  

 

,,Tylko krzyk mojej matki długo, długo słyszałem… 

Pośród szczęku oręża, domów runących łoskotu, 

Krzyk ten ścigał mnie długo, krzyk ten pozostał w mym uchu. 
Teraz jeszcze, gdy wiǳę, pożar i słyszę wołania, 

Krzyk ten buǳi się w duszy, jako echo w jaskini 



 

 
 

Za odgłosem piorunu… Oto jest wszystko co z Litwy, 

Co od roǳiców wywiozłem…”  

 
A. Mickiewicz, Pieśń Wajdeloty 

 
 

,,Już wózek, wózek z ciałem mojej matki 
Toczył się gładko przez korytarz 

Przez puste, lśniące linoleum 

Długie jak wieczność. 
Naprzeciw jadą kotły ze śniadaniem. 

Stukają kubki, paruje stóg bułek. 

Mijają się na plamie światła.  
Z drogi! Tu jedzie śmierć!  

Z drogi tu jedzie życie!  

A. Kamieńska, Poezje wybrane, Warszawa 1973, s. 256. 

  

,,Jesteś teraz obok mnie, jesteś tak blisko mnie, jesteś 
wreszcie pode mną, jak górski szczyt pod gęstą chmurą, jak 

zboże we krwi i kamień pod falą; i jestem teraz w tobie jak 
wino w dzbanie, ciepło w owocu i żywe we krwi. I jesteśmy 

już jednością w tej chwili, jak dzwon i dźwięk, jak Bóg  

i miłość, jak cierpienie i rozkosz. I oddalasz się już coraz 
bardziej, i dzieli nas teraz mroczna otchłań. O, kobieto! 

Czymże jesteś w swoim istnieniu? O, Klaryso! Czymże jesteś 

w swojej miłości? Twój los jest mi równie obcym jak twoja 

płeć: nic nie wiem o twoim bycie w łonie wszechświata; tak 
niewiele wiem o twórczym życiu w czasie. Stąd przychodzisz? 

Kim jesteś? Dokąd zdążasz? Błękitny pyłku przestrzeni, 

drobino ciemnej wody w świetlnym oceanie Miłości!”  

O. Miłosz, Miłosne wtajemniczenie, Kraków 1978, s. 75.  

 



 

 
 

,,Od dzieciństwa mówię po japońsku jako Japończyk 

urodzony w Japonii, więc mam w sobie jakby treść składającą 

się z różnych ciasno upakowanych japońskich słów i wyrażeń. 

Kiedy próbuję wyrazić w tekście sceny i uczucia, które noszę, 
elementy tej treści przesuwają się w pośpiechu w różnych 

kierunkach i zdarza się, że następuje awaria systemu. Lecz 

kiedy próbuję pisać w obcym języku, mój zasób słów i wy-
rażeń jest ograniczony, więc nie dochodzi do takich sytuacji. 

Okryłem też wtedy, że nawet przy ograniczonym słownictwie 

i frazeologii, jeżeli się słowa efektywnie uszereguje, dzięki ich 
właściwemu zestawieniu można całkiem dobrze wyrazić różne 

uczucia i intencje.”  

H. Murakami, Zawód: powieściopisarza, Warszawa 2017, s. 40.  

 

,,Apollon, broniąc Orestesa, utrzymuje, że matkobój-
stwo nie jest zbrodnią popełnioną na własnej krwi, gdyż 

właściwym rodzicielem jest tylko ojciec, matka zaś jedynie 

przechowuje w łonie swoim zasiane ziarno i daje mu się 
rozwinąć. Jest to teoria, która istotnie dyskutowana była  

w ówczesnej nauce; poważnie brać jej dzisiaj nie możemy. 

Ale gdyby nawet było to możliwe, to w naszym rozumieniu  
z takiego czysto przyrodniczego faktu nie można by było 

jeszcze wyciągać konsekwencji moralnych. Na poparcie swo-

ich, słów powołuje się Apollon na fakt, że można być ojcem 

bez matki: Atena nie narodziła się wszak z łona matki, lecz  
z głowy.”  

S. Srebrny, Teatr grecki i polski, Warszawa 1984, s. 294.  

 

,,Obcowanie z tą kobietą zostawia w duszy pustkę 
ogołoconą ze wszystkiego – rozpaczliwą. Jej myśli, to co ona 

mówi, wnętrze jej odbijające się w słowach, odruchach – robią 

wrażenie nagiej zwartej ściany, która  i d z i e – idzie wprost 



 

 
 

na nas; jest to jakby grób, który wali się na nas. Po pewnym 

czasie jest się już zahipnotyzowanym, zdolność oporu zostaje 

zmniejszona; wszystko, co jest w nas chęcią życia, interesem 

życiowym staje się w naszych oczach wina; szukamy 
usprawiedliwienia dla każdego czynnego ciążenia nas ku 

życiu, poznawaniu, tworzeniu stanu duszy. Nigdy nie wyleczę 

się z tego  co wytworzył, wyziębił, zniszczył we mnie wpływ 
Matki.”  

S. Brzozowski, Pamiętnik, Kraków 1985, s. 149. 

 

,,Tematem tamtej wieczornej lekcji był taniec 
człowieka w łonie matki. ,,Poznałem buto  w łonie mojej 

matki” – powiedziała Ohno. – ,,Cały taniec i wszystkie sztuki 
pochodzą z tego źródła”. Tymczasem dalej, że kiedy plemnik 

połączy się z komórką jajową kobiety, to żyje dalej. Jednak 

wiele innych umiera. W życiu jest podobnie. Wielu ludzi i ich 

śmierć dają istnienie jednej ludzkiej egzystencji. W związku  
z tym osobowość człowieka jest złożona, jej wielowar-

stwowość odzwierciedla wpływy, którym uległa. Mówił dalej, 

że życie jest kruche i powinno być chronione, nie tylko własne 
życie, ale i innych. Powiązał to wszystko z erotyką i figurą 

matki mówiąc, że my ludzie jesteśmy erotyczni z istoty naszej 

natury i życia, ponieważ erotyka wiąże się z początkami 

naszego istnienia. ,,Zobaczyłam twarz mojej matki, kiedy 
zabijałam ciało (ego) i rozbijałam skorupę dumy na piersiach 

nie pragnąc niczego i rozluźniając się. Widzę moją matkę 

często po tym, jak jej śmierć dała mi jej prawdziwą twarz. 
Jestem całkowicie świadoma obecności jej twarzy w mojej, 

widuję ją w lustrze, częściej jednak w odbitym świetle. Jej 

indywidualne rysy zniknęły. Czasami pojawia się w twarzach 
obcych, albo w twarzach moich przyjaciół w szczególnych 

okolicznościach, zwłaszcza w przełomowych momentach, 

kiedy jesteśmy razem w ciszy bez potrzeby rozmawiania. 



 

 
 

Blask twarzy mojej córki w odbiciu i wspomnienie twarzy 

mojej babki na łożu śmierci w małym czerwonym domku na 

zakorzenionym rogu głównej ulicy w miasteczku w stanie 

Utah. Pamiętam ogrom codziennej harówki mojej babki: 
sprzątanie, gotowanie i praca w ogrodzie – karmienie dzieci, 

kurcząt, świń i krów. Przez większość swego dorosłego życia 

była w ciąży. Czasami kiedy czuję ciężar i złożoność moich 
profesorskich obowiązków na uniwersytecie, to myślę o niej. 

Pamiętam także, jak moja matka i jej trzy siostry mówiły  

z uczuciem bezsilności i winy o niekończącej się pracy wynaj-

dywanej przez ich matkę.”   

S. Fraleigh, Tańcząc w stronę mroku, Kraków 2004, s. 63-70. 

 

 „Wielbłąd wtyka nos do namiotu. W następstwie tego 

namiot się przewraca, potrącając wbity w ziemię klin, co  

z kolei staje się przyczyną otwarcia wrót tamy na rzece. 
Uwolniona woda spływa pochyłym zboczem, nawadniając 

ziemię, oraz tkwiący w niej żołędzia, z którego wyrasta dąb.” 

Tak ilustruje E. Volokh argumenty równi pochyłej. ,,Rysunek 
jest intersujący nie tylko dlatego, że obrazuje różne nazwy 

używane wobec argumentów równi pochyłej, lecz także z tego 

powodu, że przedstawia modelową sytuację, w takich 
argumentów często opisywaną – jakieś działanie (w tym 

wypadku wetknięcie przez wielbłąda nosa do namiotu) może 

mieć zupełnie nieoczekiwane, trudne do przewidzenia 

konsekwencje wyrośniecie po latach dąb wiele kilometrów 
dalej.”  

K. Wieczorek, Argumenty równi pochyłej, Katowice 2013, s. 16. 

 



 

 
 

 ,,Stiller wmówił w siebie, że pozna perfumy Sybilli 
pośród setek innych. Panienki są urocze, zwilżają perfumami 

swoje własne rączki, ponieważ jego własne palce zostały już 

uperfumowane. Oczywiście Stiller staje się coraz bardziej 
niepewny. Obchodzi cały plac Vendôme, od firmy do firmy, 

od ręki do ręki, od zapachu do zapachu. Panienki sklepowe nie 

śmieją z niego, o nie, przeciwnie, jego pełna troski powaga 
zachwyca je, tylko jego francuszczyzna nie wystarcza na 

pisanie zapachu, Stiller notuje sobie nazwy. Na palcu wska-

zującym prawej ręki ma na przykład ,,Scandale”. Ale w ciągu 
popołudnia, ostatniego w Paryża, plączą mu się nazwy. Potrafi 

teraz tylko wyciągać palce. Celuilá! Czasem nawet panienki 

sklepowe nie mogą odróżnić poszczególnych zapachów, 

muszą wołać szefa. Chwilami wszystkie perfumy, jakie  
w ogóle istnieją, przypominają mu Sybillę, to znowu żadne.  

I ile ich tam jest, oszaleć można ! Ręce Stillera staja się 

dwiema paletami pełnymi zapachów, Stiller chodzi z roz-
stawionymi palcami, żeby się te zapachy nie pomieszały. Ileż 

w tych niuansach błogości i udręki! Na dobitkę panienki 

sklepowe chcą wiedzieć, czy perfumy, których szuka, maja 
być dla blondynki, dla brunetki, czy może dla rudej? To wcale 

nie wszystko jedno, o nie, a poza tym Stiller nie widział 

również, ze te same perfumy na każdej skórze pachną 

inaczej.”  

M. Frisch, Stiller, Warszawa 1967, s. 449.  

 

,,Nawet kiedy się dowiedziała, że mam zamiar wyryć 

na kamieniu stopy Buddy na wzór jej stóp i zażądać, by po 

śmierci położono moje kości pod tym kamieniem, nie 
powiedziała na ten temat nic szczególnego. Stwierdziłem 

więc, że mój plan wzbudził w niej zaciekawienie, niezależnie 

od jej zastrzeżeń czy przyzwolenia… Kiedy skończyłem 

przygotowania, nasyciłem tuszem (cynobrowym) najpierw 



 

 
 

pierwszy tampon. Potem uderzyłem nim lekko o drugi, 

rozprowadzając w ten sposób tusz równomiernie. Odsunąłem 

jej stopy na kilka cali od siebie i zacząłem tym drugim 

tamponem ostrożnie pacać w jej prawą stopę. Starałem się 
wyodrębnić i wyraźnie utrwalić każdy najdrobniejszy szcze-

gół. Wiele trudu sprawiło mi przejście od uwypuklonej części 

śródstopia ku łukowatej wklęsłości. Tym trudniej mi sobie 
radzić, że nie mogłem się swobodnie posługiwać lewą ręką…

 Wreszcie udało mi się zadowalająco pomalować obie 

stopy. Następnie uniosłem je po kolei – poczynając od prawej 
– i przyłożyłem do nich papier w taki sposób, jakbym stopą 

pieczętował. Próbę ponawiałem wielokrotnie, ale odbitki nie 

wychodziły dobrze, ani razu nie udało się zrobić, jakiej bym 

pragnął. Dwadzieścia arkusików zmarnowałem…Tym razem 
zmieniłem metodę; dokładnie zmyłem cynober z jej stóp, 

wytarłem starannie z każdego palca, kazałem jej wstać i usiąść 

na krześle, a sam położyłem się na plecach w dość nie-
wygodnej dla mnie pozycji, pomalowałem jej stopy tuszem, 

następnie poleciłem stanąć na papierze i zrobić w ten sposób 

odbitkę…”  
 

J. Tanizaki, Dziennik szalonego starca, Warszawa 2018, s. 160 – 165. 

 
 

,,Harald Welzer analizując, jak z normalnych ludzi 

rodzą się masowi mordercy, doszedł do wniosku, że 
hitlerowscy przestępcy mogli się uwolnić od poczucia winy 

m.in. dlatego, iż mordowali nie jako osoby, lecz jako nosiciele 

historycznego zadania, szczególnej misji… Starałem się, i to 
było możliwe, rozstrzeliwać tylko dzieci. Tak się układało, że 

matki prowadziły dzieci za ręce. Mój sąsiad rozstrzeliwał 

matki, a ja należące do nich dzieci, ponieważ powiedziałem 
sobie z określonych względów, że dziecko nie może żyć bez 

matki. W pewnym stopniu powinno to być dla mnie swego 



 

 
 

rodzaju uspokojenie sumienia: uwolnione dzieci niezdolnych 

żyć dłużej bez swojej matki.”  

A. Wolff-Powęska, Pamięć brzemię i uwolnienie, Poznań 2011, s. 175. 

… 

,,Za każdym mijającym dniem my, wykładowcy, 

zastanawialiśmy się, dlaczego jesteśmy tacy zmęczeni. Sarah, 

nauczycielka z Nowej Zelandii, wyznała nam, że śpi po kilka 

godzin w środku dnia. Ruth, także Nowozelandka, ale o kore-
ańskich korzeniach, mówiła, że czuje się tak, jakby nadal 

miała jet lag, chociaż przyleciała z Yanii w Chinach, więc 

różnica czasu wynosiła tylko godzinę. Ja spałam tak twardo, 
że niemal traciłam czucie w całym ciele. Katie twierdziła, że 

to dlaczego, że cały czas jesteśmy tacy czujni. Co wieczór 

wracałam myślami do rozmów, które odbyłam danego dnia 

przy każdym z posiłków, próbując określić, czy powiedziałam 
coś, czego nie powinnam. Taka bezustanna autocenzura, ko-

nieczność, w pewnym sensie, ciągłego kłamania, pochłania 

ogromną ilość energii.”  

S. Kim, Pozdrowienia z Korei…, Kraków 2015, s. 85.  

 

,,Rozmaitość tu ogromna i trudno tu wprost w wielu 

wypadkach pochwycić i jasno ująć to echo poezji 
Słowackiego, które z postaci matki brało swój początek. 

Niema bowiem drugiego poety w naszej literaturze, a nie 

znam również podobnego w literaturze świata, u którego tak 

trudno przeprowadzić dzieje pewnego pomysłu czyli motywu 
poetyckiego, jak u Słowackiego. Odnosi się to również  

w pełnej mierze do znaczenia, jakie ma matka w jego poezji. 

Bluszczowość poetyckiej natury odżyła także przy tym 
motywie w całej pełni, jednak do większych rozmiarów, niż to 

ma miejsce w innych motywach, bardziej wycieniowana, 



 

 
 

strojna w większą subtelność delikatnych odcieni i rysów. Ale 

stwierdzić należy, że jak na życie syna wpływ Salomei 

Słowackiej był wielki, tak nie mniejszy był on na jego 

twórczość. Matka była w niej motywem czynnym i biernym, 
działającym i odtwarzanym. Miłość syna dla matki kojarzyła 

się i splatała.”  

S. Kossowski, Wśród romantyków i romantyzmu, Warszawa 1916,  s. 5.  

(tylna okładka) 

,,Zawsze nazywał w myśli morze: la mar, bo tak 
nazywają je ludzie po hiszpańsku, gdy je kochają. Czasami ci, 

co je kochają, mówią o nim złe słowa, ale zawsze tak, jakby 

chodziło o kobietę. Niektórzy młodzi rybacy – co, co używali 
boi jako pływaków do linek i mieli motorówki kupione wtedy, 

gdy wątroby rekinów przynosiły im dużo pieniędzy – mówili  

o nim  el mar, co jest rodzaju męskiego. Mówili o nim jak  

o przeciwniku bądź miejscu, bądź nawet wrogu. Ale stary 
zawsze myślał o nim w rodzaju żeńskim, jako o czymś, co 

udziela albo odmawia wielkich łask, a jeśli robi rzeczy 

straszne i złe, to dlatego, że nie może inaczej. ,,Księżyc działa 
na nią jak na kobietę” – myślał.”  

E. Hemingway, Stary człowiek i morze, Warszawa 1978, s. 17.  

       

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 Opis ilustracji 

str. nazwa objaśnienia 

 

6 

 

7 

Pieczęć 

 

Dłoń drzeworytnika 

rysunek według P. Amiet rysunku z pieczęci 

Mezopotamia, 3000 p.n.e.,  

schemat zjawiska rozważanego przez autora 

10 Mama drzeworyt 190 × 45 cm 

11 Globus szkic  

12 Kugel  rysunek według globusa i odbitki Knechtela 

15 

17 

19 

Druk w druk 

Dąb 

Drukująca 

rysunek według zaproszenia 

kadr z etiudy ,,Dąb” 

fotografia  

20 BKK fotografia  

21 Okładka  fotografia  

25 Drukująca kula fotografia  

29 Imadło  szkic według rysunku z amerykańskiej encyklo-

pedii Indianka z plemienia Chinook USA 

30 Od bryły do punktu wykres zaniku dotyku w formach drukowych   

32 Odciski palców rysunki według reklam, wg rys. 1. biały na 

zielonym, 2. jasno zielony na ciemno zielonym, 

3. czarny na niebieskim, 4. czarny na tęczy, 5. 

biały i czerwony na szarym, 6, czerwony na 

białym, 7. czerwony na białym, 8. biały na 

niebieskim, 9. czarny na czerwonym, 5. i 10. 

czerwone na białym.  
39 Śpiąca  szkic do kopii obrazu Giorgione ,,Śpiąca Wenus” 

40 Marsz kadr z etiudy ,,Marsz z drzeworytem” 

48 Praprababka szkic według rysunku z P. Amiet, La gyptique 

mèsopotamienne archaïeque, Paryż 1958:  Pl. 

8 170 Tell Brak, Pl. 14 – Louvre: Sb 1943, bulle 

spherique, Pl. A, str., 211.   

50 Grażyna drzeworyt, 40 × 70 cm 

58 Anna  rysunek na desce do cyklu ,,Chropy” 

59 Droga do czcionki rysunek według rysunku z Birkenfelda  

60 Formy Gutenberga i 

stereotypii 

wynikanie drukarskiej formy z formy według 

Rudolf-Kocha i autora  

63 

 

64 

 

71 

Ona i on 

 

Czarne koła 

 

Suwak 

rysunek trzech matryc barwnego drzeworytu 

,,Samotni” Edward Munch, 1895 

szkic według linorytu Stanisława Fijałkowski, 

,,Ostatnia Wieczerza wg. Dürera”, 1978 

eksperymentalne fotografie narzędzia autora do 

badania relacji: matka - matryca 

80 Pieczętowanie rysunki kadrów ze scen z filmu ,,Nietolerancja” 

82 Model  budowali modele koloru: malarze, np. Forsius 

(1611), Itten (Bauchaus), A. H. Munsell,  

J. Goethe; F. Birren (Chicago),   Japoński System 

Koloru. 



 

 
 

    
88 Tuwimowa Alicia Devaux, kadr z etiudy ,,Drukująca” 

90 Karcz rysunek według płaskorzeźby ,,Wniebowstąpie-

nie” z ołtarza Wita Stwosza 

93 Kule Nowickiego Zenon Porzucek, rysunek satyryczny 

około 1990 roku. 

96 

104 

Głową w kuli 

Uczennica z figurą 

kadr z etiudy ,,W środku grafiki”  

Alicia Devaux, kadr z etiudy ,,Lekcja rzeźby” 

107 Gniazdo  rysunek gniazda słowotwórczego według autora, 

,,Wyrazy w rodzaju mama czy papa występują 

powszechnie w językach świata, co z kolei nie 

znaczy również, że są wszędzie takie same. 

Zabawne, że niewielka grupa języków używa 

wyrazów z tej grupy przemiennie. Na przykład  

w języku gruzińskim mama oznacza ,,ojca”, pod-

czas gdy ,,matkę” określa się wyrazem deda.” (S. 

Anderson, Języki, Łódź 20117, s. 51.) Podobnie 

w języku bułgarskim  znaczenie słowa majka  

i mama. W związku  gniazdo może przybrać bo-

gatsze sploty gałązek. 

   

112 

 

 rysunek rzeźby Schongauera dłuta Bartholdiego 

ryt na formie i jego odbitka  
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