
prof. Ma ciej Bu sze wicz
Wy dzia⌅ Gra fi ki
Aka de mii Sztuk Pi´k nych
w War sza wie

Oce na pra cy dok tor skiej
oraz do rob ku ar ty stycz ne go
i pe da go gicz ne go
mgr Mar ka Kna pa
do ko na na w zwiàz ku z to czà cym si´ 
na Wy dzia le Gra fi ki 
Aka de mii Sztuk Pi´k nych w War sza wie 
pro ce sem o nada nie ty tu ⌅u dok to ra
w dzie dzi nie sztuk pla stycz nych 
w dys cy pli nie ar ty stycz nej 
sztu ki pi´k ne

Mot to:
Navigare ne ces se est, vi ve re non est ne ces se.

Mgr Ma rek Knap uro dzi⌅ si´ w Âwi´ to Pra cy, 1 ma ja 1968 ro ku w P⌅oc ku. Co praw da „Za Êwiad cze nie
o sta nie odbitych stu diów” wy da ne przez Ko le gium Pe da go gicz no -Ar ty stycz ne UAM w Ka li szu pod pi -
sa ne przez je go dy rek to ra, prof... na zwi sko na od ci sku gu mo wej pie cz´ ci nie czy tel ne, dys po nu j´ je dy -
nie od bit kà kse ro gra ficz nà pi sma spo rzà dzo ne go z u˝y ciem for mu la rza z⌅o ̋ o ne go Pó⌅ taw skim w latach
sie dem dzie sià tych po przed nie go stu le cia. Kie dy do k⌅ad nie nie wia do mo, bo stop ka z da tà dru ku i nu -
me rem cen zo ra do pusz cza jà ce go ten for mu larz do u˝yt ko wa nia w do st´p nej kse ro ko pii jest zu pe⌅ nie
nie czy tel na. For mu larz za Êwiad cze nia wy pe⌅ nio ny z po mo cà tak zwa nej ma szy ny do pi sa nia. Sà dzàc
z wzgl´d nej ostro Êci li ter i in ten syw no Êci za czer nie nia kro pek ko pia zo sta ⌅a zro bio na z orygina⌅u pi -
sma. Da ta wy sta wie nia 22 lu te go (02) 1995 ro ku. Wra ca jàc do tre Êci za Êwiad cze nia, w wier szu w któ -
rym jest mo wa o na ro dzi nach wy mie nio ne go Mar ka, sy na An drze ja, li nij k´ wy ̋ ej fi gu ru je in na, choç
po dob na na zwa miej sco wo Êci. P⌅ack. Do k⌅ad niej, jest na pi sa ne uro dzo ny, da ta... w P⌅ac ku. 

Dla Êwi´ te go spo ko ju spraw dzam w re je strze miej sco wo Êci na zw´ „P⌅ack”. Na szcz´ Êcie nic o ta kiej na -
zwie nie zna la z⌅em. Co za ulga. 

Za tem P⌅ock, kró lew skie mia sto, gdzie Ma ⌅a cho wian ka, naj star sza szko ⌅a Êred nia w Pol sce i za tru wa jà -
ca mia sto go mu⌅ kow sko -so wiec ka pe tro che mia. Wiem co mó wi´, miesz ka ⌅em rok z ok⌅a dem w tym mie -
Êcie, pra cu jàc w do mu kul tu ry bu dow ni czych kom bi na tu. 

Wspó⌅ rz´d ne geo gra ficz ne: P⌅ock, Pol ska
Sze ro koÊç: 52°32′48″pó⌅ noc
D⌅u goÊç: 19°42′22″wschód
Wy so koÊç nad po zio mem mo rza: 103 m. 
I tu ju˝ za czy na jà si´ wàt pli wo Êci, Ra dzi wie, le wo brze˝ na cz´Êç P⌅oc ka le ̋ y znacz nie ni ̋ ej ni˝ prze ciw ny

brzeg, wszak ka te dra i in ne hi sto rycz ne bu dow le sto jà po dru giej stro nie Wi s⌅y, na wy so kiej skar pie.
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Do Ba⌅ ty ku jesz cze szmat dro gi, a tyl ko 103 m nad po zio mem mo rza. Mo ̋ e to ja kaÊ uÊred nio na war -
toÊç. Trud no, mu sz´ przy jàç to iry tu jà ce uprosz cze nie. Astro lo go wie i astro fi zy cy te˝ nie by li by za -
chwy ce ni bra kiem pre cy zji w okre Êle niu cza su na ro dzin. Choç by go dzi na, je Êli ju˝ nie mo ̋ e my do -
k⌅ad niej. 

Ten mo ̋ e przy d⌅u gi wst´p mia⌅ mnie, re cen zen to wi, przy bli ̋ yç pierw szy punkt, mo ment nie mal sa mo -
dziel ne go star tu Mar ka Kna pa w czte ro wy mia ro wej prze strze ni, w tym sta ro Êwiec kim ju˝ nie co, uj´ -
ciu Ein ste ina. 

Prze glà dam i czy tam, ju˝ od ty go dni, eks pe ry men tal ny nu mer „Ru chu mu zycz ne go” przed miot pra cy
dok tor skiej mgr. Mar ka Kna pa. Transformacja te go pi sma, a znam na zbyt do brze po przed nie wcie le -
nia te go cza so pi sma, jest tak wie lo -, chcia ⌅o by si´ po wie dzieç -p⌅asz czy zno wa, ˝e po za te ma ty kà i okrze -
p⌅ym w tra dy cji ty tu ⌅em wie le wspól ne go nie mo˝ na zna leêç. I choç nie zmien nie al fa bet ⌅a ciƒ ski i j´ -
zyk pol ski z wtrà ce nia mi to i kro je pism zu pe⌅ nie no we, rów nie no we jak for ma i w⌅a sny j´ zyk te go
wy daw nic twa. Po zna j´ oso b´ sfo to gra fo wa nà i umiesz czo nà na ok⌅ad ce. Za ma za na szpa chlà g⌅o wa ode -
bra nia in for ma cji kto to nie utrud nia. Czy tam tekst na stro nie pierw szej, choç na pra wym mar gi ne sie
jest cy fra „3” su ge ru jà ca, ˝e oglà da my stro n´ trze cià. Gdy by gra ma tu ra pa pie ru i spo sób ⌅à cze nia sk⌅a -
dek by⌅ in ny zgo dzi⌅ bym si´ na ta kà pa gi na cj´, bo ina czej mu sia⌅ bym od szcze kaç wszyst ko, co mó wi -
⌅em stu den tom o po cho dze niu na zwy stro ny pierw szej ksià˝ ki szmuc ty tu⌅ (po nie miec ku Schmutz ti tel).
Re cen zent w tym mo men cie chce pod kre Êliç, ˝e wszyst kie uwa gi, na wet te kry tycz ne, w naj mniej szym
stop niu nie za bu rza jà je go (czy li mo je go) prze ko na nia, ˝e mi mo po no sze nia przez dok to ran ta znacz -
ne go ry zy ka za rów no me ry to rycz ne go, jak i ar ty stycz ne go ma my do czy nie nia z utwo rem ze wszech
miar in te re su jà cym i two rzà cym pod wa li ny pod no wà nar ra cj´ w pi Êmie po Êwi´ co nym mu zy ce, kom -
po zy cji i in nym, nie tyl ko z jed nym zmy s⌅em zwià za nym dys cy plin ar ty stycz nych. Ale... Ale kie dy dwu -
aka pi to wy tekst na otwar cie, z⌅o ̋ o ny w cho rà giew k´ jest szar pa ny nie zr´cz nym prze no sze niem do ko -
lej ne go wier sza po ⌅o wy ty tu ⌅u cza so pi sma, al bo po ty tu le fil mu i prze cin ku zo sta je w nie szcz´ sne
„któ re” na le ̋ à ce ju˝ do ko lej nej, za mie nio nej na tekst my Êli, to pi szà cy te s⌅o wa za sta na wia si´ dla -
cze go tak? Dla pod nie sie nia na pi´ cia, z nie dba ⌅o Êci, dla zi ry to wa nia czy tel ni ka? Tra dy cja otwar tej ko -
lum ny wià ̋ e si´ Êci Êle ze spo so ba mi sk⌅a da nia tek stów bi blij nych, mo dlitw i po ezji. ⇤a ma nie tek stu
w tym, a nie in nym miej scu po zwa la do bit niej ar ty ku ⌅o waç, u⌅a twia lek tu r´ i zro zu mie nie tek stu, czy -
taj: po zwa la le piej porozumieç si´ z je go au to rem. Idê my da lej. Siat ka umiesz czo na pod wst´ pem au -
tor stwa Mar ka Kna pa przy po mnia ⌅a mi o pew nym wy da rze niu. 

Ka˝ dy z nas pa mi´ ta, sytuacje ta kie sà na gmin ne, gdy ka sjer ka w skle pie pro po nu je, tu cy tat: „chce pan
siat k´?”, ma jàc na my Êli pla sti ko wà tor b´ na za ku py. Od po wia dam zwy kle, tak po pro sz´. Wk⌅a da jàc
po tem za ku py do tej tor by wi dz´, jak ostre kra w´ dzie opa ko waƒ te go, co ku pi ⌅em wy py cha jà ela stycz -
nà po wierzch ni´ pla sti ko wej fo lii two rzàc wierz cho⌅ ki i li nie, bu du jàc skom pli ko wa nà bry ⌅´, któ ra opi -
su jàc so bà za war toÊç tor by w ni czym nie przy po mi na cho wa jà ce si´ w jej brzu chu przed mio ty. Chy ba,
˝e przed miot jest je den, ta ki na przy k⌅ad ar buz. 

Wró c´ jesz cze do te go ar bu za.
A te raz wra cam na chwi l´ do Pom pe ju sza Wiel kie go, któ re go cy tu je Plu tarch:
Na vi ga re ne ces se est... Trze ba wiecz nie ˝e glo waç.
Rów no le g⌅e ˝eglowanie przez „Ruch mu zycz ny” i ksià˝ k´ Mar ka Kna pa sta no wià cà ko men tarz do dzie ⌅a

pt. „Ko li zja. Mul ti pli ka cja. De mon ta˝”, po zwa la na praw dzi wie do g⌅´b ne prze Êle dze nie dro gi po wsta -
wa nia mo du lar nej kon cep cji wi zu al nej pi sma i wszyst kich na to pi smo sk⌅a da jà cych si´ ele men tów. Nie
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b´ d´ po now nie Êle dziç za au to rem tej dro gi. Za po zna ⌅em si´ do k⌅ad nie z obo ma wy daw nic twa mi. „Na -
vi ga re ne ces se est”, Pom pe jusz choç Wiel ki, mia⌅ za pew ne na my Êli ˝e glu g´ w do s⌅ow nym zna cze niu.
In ne ˝e glo wa nie, czy li przemierzenie prze strze ni, ró˝ nych, od w⌅a sne go do mu, w⌅a sne go mia sta, w⌅a -
sne go (czy in nej oso by) ˝y cia, pa mi´ ci, a przede wszyst kim wy obraê ni, czy li wy ima gi no wa nej prze -
strze ni, wy ima gi no wa nych sy tu acji, ⌅àcz nie z ich  nast´pstwami i na st´p stwa mi nast´pstw, wie lo wy -
mia ro wo, ta kie ˝e glo wa nie wy ma ga ma py. Ma py, któ ra zbu do wa na b´ dzie na siat ce któ rej mo du lar nà
kon struk cj´ okre Êla kar to graf. To je go po mys⌅ na wza jem ne po wià za nia mi´ dzy oczka mi tej siat ki okre -
Êla za sa dy gry, a ra czej za sa dy po dró ̋ o wa nia dzi´ ki ma pie.

Bo na iw no Êcià jest twier dziç, ˝e wy star czy spoj rzeç na co kol wiek wy j´ te go z na sze go Êwia ta przez dru -
cia nà siat k´ aby zro zu mieç Êwiat i zna leêç dro g´. Trze ba jesz cze utrwa liç ten ob raz, okre Êliç ce le i me -
to dy po dró ̋ o wa nia, a gdy ma pa prze sta je byç po je dyn czà kar tà, a sk⌅a da si´ w ksià˝ k´ sta no wià cà
zbiór map do ró˝ nych, cza sem od le g⌅ych ce lów, tym za da nie kar to gra fa jest bar dziej z⌅o ̋ o ne i wy ma -
ga jà ce kon se kwen cji i de ter mi na cji w two rze niu za sad. W chwi li kie dy na wi ga cja o któ rej mó wi´ nie
do ty czy ju˝ tyl ko prze strze ni z grub sza mó wiàc geo gra ficz nych, gdy wkra cza my w Êwiat mu zy ki, wraz
z jej ma te ma tycz nà kon struk cjà, w Êwiat ryt mów i po wtó rzeƒ dêwi´ków i ob ra zów, Êwiat frag men tów,
któ re za wie ra jà w so bie pa mi´ç ca ⌅ych ob ra zów, któ re w bi blio te kach, prze cie˝ rów nie˝ ska ta lo go wa -
nych, po tra fià na tych miast przy wo ⌅aç i od two rzyç ob raz daw nej ca ⌅o Êci, to po dró˝ z ta kim atla sem sta -
je si´ ro dza jem dzie ⌅a wie lo g⌅o so we go, gdzie my, po sia da cze atla su sta je my si´ nie my mi Êwiad ka mi
roz mo wy, nie my mi, pó ki nie za cznie my ba zgraç na mar gi ne sach. Patrz opis dzie ⌅a stro na 150.

Opo wiast ka o ar bu zie, uzmy s⌅o wi ⌅a mi, ˝e do sko na ⌅a w swym po my Êle, u˝y wa na jesz cze w kla sycz nej na wi -
ga cji siat ka Mer ka to ra jest roz po star tà na po wierzch ni´ wal ca siat kà na za ku py zro bio nà z kawa⌅ka drobnej
sie ci ry bac kiej, któ ra w koƒ cu rozwijajàc si´ w pro sto kàt ar ku sza pa pie ru, sta je si´ ma pà ar bu za.

Te raz s⌅ów pa r´ o do Êwiad cze niu za wo do wym dok to ran ta. 
Port fo lio jest im po nu jà ce, zaÊ skrócona Êcie˝ ka za wo do wa (na ry nek pra so wym i in ter ne cie) za wie ra jà -

ca cza sa mi po trzy ty tu ⌅y pra so we w ro ku, przy pra wia o ból g⌅o wy. Wszyst ko ze szcze gó ⌅a mi w do ku -
men ta cji dok to ran ta. 

Pra c´ dy dak tycz nà Mar ka Kna pa na Wy dzia le Gra fi ki w war szaw skiej ASP ob ser wu j´ na co dzieƒ i z du -
˝ym za in te re so wa niem oglà dam wy ni ki tych prac na prze glà dach koƒcoworocznych. 

On sam opi su je to tak:
„W paê dzier ni ku 2011 ro ku roz po czà ⌅em dzia ⌅al noÊç dy dak tycz nà na Wy dzia le Gra fi ki Aka de mii Sztuk
Pi´k nych w War sza wie gdzie w ra mach Ka te dry Ko mu ni ka cji Wi zu al nej kie ro wa nej przez pro fe so ra
Le cha Ma jew skie go pro wa dz´ przed miot: Pro jek to wa nie cza so pism (gra fi ka edy tor ska) dla stu den tów
III i IV ro ku.

Za j´ cia sk⌅a da jà si´ z wy k⌅a dów i çwi czeƒ a ich za sad ni czym ce lem jest wpro wa dze nie stu den tów do pro -
jek to wa nia lay outu ja ko no Êni ka tre Êci re dak cyj nych. 

Pod czas za j´ç zaj mu je my si´ spo so ba mi do bo ru i wi zu ali za cjà tre Êci. Szcze gól ny na cisk k⌅a d´ na aspekt
sys te mo wo Êci j´ zy ka wi zu al ne go de dy ko wa ne go pu bli ka cjom za rów no dru ko wa nym jak i ekra no wym,
z uwzgl´d nie niem spo so bów bu do wy sche ma tów ty po gra ficz nych, in fo gra fi ki i do bo ru stra te gii ope ro wa nia
ob ra zem. Nie po mi jam oczy wi stych atry bu tów pro jek to wa nia ta kich jak na wi ga cja, ska la, rytm czy ogól nie
po j´ ta „czy tel noÊç”. Jed nak z ra cji zaj mo wa nia si´ tak zwa nà „d⌅u gà for mà gra ficz nà” klu czo wa sta je si´
umie j´t noÊç opo wia da nia hi sto rii. K⌅a d´ znacz ny na cisk na fi zycz noÊç pro jek tu i aspekt ma nu al ny: zdol -
noÊç syn te zy po my s⌅u w for mie od r´cz ne go szki cu i cià g⌅a pra ca na wy dru kach jest wa run kiem za li cze nia.
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⇤à czy si´ tym de fi nio wa nie ksi´ gi sty lu – za da nie po ma ga jà ce zro zu mieç cha rak ter funk cji dy rek to -
ra ar ty stycz ne go w me diach. 

W ce lu przy bli ̋ e nia re aliów re dak cyj nych sto su j´ ele men ty pra cy ze spo ⌅o wej oraz wy ma gam od stu den -
tów od po wied niej pre zen ta cji i wer ba li za cji opra co wa nych kon cep cji wi zu al nych. Z te go po wo du na -
wià zu j´ do bo ga tej teo rii pro jek to wa nia gra ficz ne go prze fil tro wu jàc jà oso bi sty mi do Êwiad cze nia mi
twór czy mi. 

Pra c´ ze stu den ta mi z gosz czà cy mi na Aka de mii w ra mach pro gra mu Era smus opie ram na ko rek tach in -
dy wi du al nych w j´ zy ku an giel skim.” Ko niec cy ta tu. 

Ana li za przed sta wio ne go dzie ⌅a i je go opi su w for mie ksià˝ ki pt. „Ko li zja. Mul ti pli ka cja. De mon ta˝”,
im po nu jà ce port fo lio i do ko na nia na ryn ku edy tor skim, li czà ce si´ i przy no szà ce do bry sku tek do -
Êwiad cze nie pe da go gicz ne na ka zu jà mi wr´cz zwró ce nie si´ do Ra dy Wy dzia ⌅u Gra fi ki Aka de mii Sztuk
Pi´k nych w War sza wie z wnio skiem o nada nie pa nu mgr. Mar ko wi Kna po wi stop nia na uko we go dok -
to ra w dzie dzi nie sztuk pla stycz nych w dys cy pli nie ar ty stycz nej sztu ki pi´k ne. 

Z po wa ̋ a niem

prof. Ma ciej Bu sze wicz

PS. W mi nio nym se me strze pra co wa ⌅em z mo imi stu den ta mi nad in ter pre ta cjà krót kie go Jor ge Lu isa
Bor gesa „O Êci s⌅o Êci w na uce” w t⌅u ma cze niu An drze ja So bol -Jur czy kow skie go. 
Tekst ten wy jàt ko wo pa su je do opty ki ja kiej u˝y ⌅em na po trze by tej re cen zji i sta no wi rów no cze Ênie
dys kret ne ostrze ̋ e nie dla tych spo Êród nas, któ rzy cza sem zbyt nie bez piecz nie bli sko zbli ̋ a jà si´ do
ho ry zon tu, sta ra jàc si´ za nie go zaj rzeç. Kró ciut ki, wi´c przy ta czam go w ca ⌅o Êci.
„O Êci s⌅o Êci w na uce” 
W owym ce sar stwie sztu ka kar to gra fii osià gn´ ⌅a ta kà do sko na ⌅oÊç, ˝e ma pa jed nej tyl ko pro win cji
zaj mo wa ⌅a ca ⌅e mia sto, a ma pa ce sar stwa ca ⌅à pro win cj´. Z cza sem te nie zmier ne ma py oka za ⌅y si´
ju˝ nie za da wa la jà ce i ko le gia kar to gra fów spo rzà dzi ⌅y ma p´ ce sar stwa, któ ra po sia da ⌅a roz miar ce -
sar stwa i po kry wa ⌅a si´ z nim w ka˝ dym punk cie. Mniej od da ne stu diom kar to gra fii na st´p ne po ko -
le nia do sz⌅y do wnio sku, ˝e ta ob szer na ma pa jest nie u˝y tecz na i nie bez bez bo˝ no Êci od da ⌅y jà na pa -
stw´ s⌅oƒ ca i zim. Na pu sty niach za cho du za cho wa ⌅y si´ jesz cze gdzie  nie gdzie roz cz⌅on ko wa ne ru iny
ma py.
(Bor ges po wo ⌅u je si´ na Suáre za Mi ran d´ „Po dró ̋ e roz wa˝ nych m´ ̋ ów”, 
ksi´ ga czwar ta, rozdz. XLV, Léri da 1658)
Ma ciej Bu sze wicz

w War sza wie, 18 czerw ca 2016 r.


