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ECHA ANTYKU – BESTIARIUSZ WSPÓŁCZESNY
Francuski filozof Alan Badiou w swoim eseju pod tytułem „Le Siecle” napisał: sztuka potwierdza 

to co nieludzkie w człowieku. Ten cytat, jak wiele innych sentencji uznanych filozofów, literatów, 

artystów wizualnych brzmi w mojej głowie, kiedy próbuję zdefiniować zjawisko sztuki, jej sens, 

a przy okazji określić to co sam tworzę. Moje życie od samego początku – między innymi  

ze względu na mojego Ojca – nasycone jest kontaktem z rzeźbą, malarstwem i grafiką.  

Sztuka zawsze stanowiła część mojego życia, jej istnienie było czymś oczywistym.  

Dom rodzinny wypełniony był dziełami współczesnych polskich artystów, sztuką ludową oraz 

tzw. „antykami”. Wychowując się w takiej atmosferze, jako dziecko dużo rysowałem, więc bardzo 

szybko podjąłem decyzję, najpierw o pójściu do liceum z profilem plastycznym, a następnie 

do Akademii Sztuk Pięknych. W trakcie studiów, a następnie w czasie pracy artystycznej 

i dydaktycznej na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie moje myśli, poglądy, 

odczucia, pytania na temat sztuki, osoby artysty pogłębiały się. Czym dzisiaj dla mnie jest 

sztuka? Co to znaczy być artystą? Te pytania zadaję sobie cały czas (myślę, że nie tylko ja). 

Odpowiedzieć próbuję sobie jak najbardziej szczerze. Jednak za każdym razem te odpowiedzi 

są inne, jedna myśl wypiera drugą, ale jednak to właśnie budzi we mnie niepokój ducha, 

który najbardziej motywuje mnie do pracy twórczej.  W jednym z wywiadów Jan Lebenstein 

powiedział: Dzieło malarskie zawsze zawieszone jest między pytaniem i odpowiedzią, jak 

plankton poddany ciśnieniu swojego środowiska. Pytania dotyczą postawy wobec własnego 

życia, swej autobiografii, wobec swego otoczenia i przyrody, wobec wątpliwości i obaw 

dotyczących losu sztuki. 

Pomysł na rysunek, obraz, czy grafikę jest dla mnie tylko iskrą, która inicjuje proces twórczy. 

Godziny prób, zmian, dodawania materii i jej ujmowania stanowią ten realny proces, kiedy 

wszelkie założenia, idee urzeczywistniają się w dziele albo zostają odrzucone. Permanentne 

poszukiwanie. Czerpię inspiracje z własnych przeżyć, emocji. Szczególne znaczenie mają dla 

mnie wspomnienia z odbytych podróży do Afryki i Azji. Próbuję odtworzyć w formie plastycznej, 

to co ulotne, nieistniejące a jednocześnie prawdziwe. To czego nie da się opisać słowami, a co 

jest odczuwalne. 

Mam świadomość, że mój subiektywizm jest trudny dla odbiorcy, mało konkretny. Jednak mam 

nadzieję, że z biegiem czasu moje wszystkie działania artystyczne (nawet te studenckie), 

stanowić będą spójną opowieść. 

Pablo Picasso mawiał: Gdy przychodzi natchnienie znajduje mnie przy pracy.  Staram się 

uwolnić od schematów, sposobów, mód, utartych dróg myślenia. Najtrudniejsza do ominięcia 

jest presja otoczenia, której wpływ bywa bardzo silny. Nie sposób nie odnieść się do 

lansowanych przez krytyków i artystów współczesnych trendów, z którymi często się nie 

zgadzam. Szanuję pluralizm artystyczny. Uważam, iż sztuka to miejsce, gdzie możemy pięknie 

się różnić, a kontakt z innymi postawami artystycznymi, do których jest nam czasem daleko, 

może być dla odbiorów (twórców) inspirującym doświadczeniem i doznaniem. Jednak, gdy 

proporcje w tym ogólnym dyskursie artystycznym są zachwiane, wtedy słabnie moja wiara 

w sens tego, co sam tworzę. Nabieram wątpliwości. Jedyną receptą na ich rozwiązanie jest 

zagłębienie się w siebie i zaangażowanie się w pracę twórczą jeszcze bardziej, a satysfakcja 

z poczynionych postępów przywraca poczucie wartości i sensu. 

W tym miejscu chciałem krótko opisać stan mojego ducha z jakim przystąpiłem do pracy nad 

cyklem zatytułowanym „Echa antyku – bestiariusz współczesny”, który stanowi moją pracę

doktorską. Cykl ten, to rodzaj podsumowania różnych wątków animalistycznych, które od lat są

pretekstem do moich działań artystycznych, szczególnie w zakresie rysunku. Chętnie poruszam 

tematy związane z figurami konia, ptaka, psa. Nie kieruje mną empatia do tych zwierząt, czy ich 

swoisty urok. Bardziej fascynuje mnie różnorodność form, kształtów, kolorów. 

Tajemnice natury od zawsze prowokowały artystów do tworzenia na jej temat opowieści, 

legend, wierszy. W XII wieku pojawiły się bestiariusze, czyli iluminowane teksty opisujące 

naukowo zwierzęta realne, jak i takie, których istnienie, na przykład na podstawie literatury 

antycznej przyjmowano za pewnik. Dlatego znajdziemy w nich poza istniejącymi realnie 

zwierzętami także gryfa, jednorożca, czy panterę z końską głową. Tego rodzaju archetypy 

wywodzące się ze starożytnej mitologii, wierzeń, legend inspirowały takich artystów jak Fidiasz, 

Bosch, Goya, Lebenstein i wielu innych. 

W mojej pracy doktorskiej postanowiłem skupić się na wątku tradycji związanej ze sztuką 

antyczną. Chciałbym w ten sposób nawiązać do istniejących od wieków analiz tego 
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okresu i spojrzeć na ten kontekst z pozycji twórcy żyjącego w XXI wieku. Podobnie jak 

artyści neoklasycystyczni, nie mam zamiaru odtwarzać, czy kopiować dzieł antycznych 

i renesansowych. Bardziej intryguje mnie duch antyku, który charakteryzuje się poszukiwaniem 

idealnej formy, harmonii i proporcji. 

Zanim przystąpiłem do pracy nad cyklem doktorskim, głównym medium, którym się 

posługiwałem był rysunek. Przez pierwsze lata świadomej drogi twórczej moje działania 

oscylowały wokół malarstwa, grafiki warsztatowej i projektowania graficznego.  

Rysunek traktowany był przeze mnie technicznie, bądź zadaniowo. Jego definicję zamknąłem 

w sztywnych pojęciach. Jednak w pewnym momencie zrozumiałem i uświadomiłem sobie 

jego fundamentalne znaczenie dla każdej dziedziny plastycznej. Szkic, rysunek to geneza 

dzieła. Rysunek to wartość, którą dostrzegamy w malarstwie, rzeźbie, fotografii, instalacjach. 

Rysunkiem możemy nazwać prosty zapis, ślad pozostawiony na każdej powierzchni.  

Świadomość uniwersalności rysunku zainspirowała mnie do badania ogromnych możliwości 

tego medium. Niewątpliwie wpływ na zgłębianie pojęcia rysunku wywarła na mnie praca 

dydaktyczna ze studentami na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych, ich kreatywność 

i jednostkowość oraz dylematy twórcze, z którymi się zmagają. Próbując im pomóc  

je rozwiązywać jeszcze bardziej poszerzałem moje rozważania na temat rysunku. W latach 

2013-2015 narysowałem kilkadziesiąt prac, posługując się różnorodnymi technikami: grafitem, 

węglem, gwaszem, pastelą. Wtedy powstał między innymi cykl rysunków o tematyce 

animalistycznej pod tytułem „Ecuus caballus”. Z premedytacją i przekorą posłużyłem się tym 

znanym i często cytowanym motywem figury konia. Chciałem w ten sposób podkreślić,  

iż moja postawa twórcza osadzona jest w tradycji, poszukiwaniu ponadczasowej wartości 

piękna oraz w naturze. Zarazem figura konia stała się pretekstem do poszukiwań 

i eksperymentów. Z czasem stawała się ona co raz mniej realna, dosłowna, na rzecz analizy 

samej materii dzieła, punktu, ekspresji linii i formy. Prof. Apoloniusz Węgłowski we wstępie  

do katalogu, który towarzyszył wystawie w Galerii Test napisał: 

Artysta tworząc sztukę przedstawiającą nie naśladuje przedmiotu natury lecz dąży do jego 

harmonijnego kształtu skomponowanego z rytmicznych linii. Jest to sztuka ekspresyjna, poprzez 

którą Aleksander Myjak przekazuje swoje emocje przełożone na język form wizualnych. Śledząc 

ten proces od punktu wyjścia:  od form zainspirowanych z natury (konie, ptaki, zwierzęta)  przez 

ich uproszczenie, twórca odwołuje się w pewnym zakresie do swojej artystycznej wrażliwości. 

Prace zyskują nie tyle poprzez podobieństwo do natury, ile przez ideę, ponieważ nie zawiera 

się ona w kształcie czy kolorze, lecz w sposobie w jaki artysta go ujmuje. Tajemnice natury 

nie poddają się określeniom, ani opisowi, zostają tylko zasugerowane swobodnymi kreskami 

i „plamami” form, a ich połączenie w jedność tworzy lekkość przekazu, co ma wiele z POEZJI. 

Początkowo cykl prac miał być wykonany w klasycznych technikach graficznych takich 

jak: akwaforta, akwatinta, jednak w międzyczasie zainteresowałem się techniką gipsorytu. 

Poszukiwania, eksperymenty skupiły moją uwagę na samej matrycy. Stwierdziłem, że efekty, 

które powstają na płycie gipsowej nie przekładają się na odbitkę. Co więcej w trakcie 

pracy zauważyłem duży potencjał możliwości uzyskania takich materii, których dotąd nie 

przewidziałem. Dość szybko zorientowałem się, iż taka technika, która oscyluje pomiędzy 

rysunkiem, grafiką warsztatową, a reliefem może być bardziej interesującą propozycją, 

niż wcześniej zakładałem. Płyta gipsowa ze swoją grubością i ciężarem nawiązuje do 

metopy z fryzu partenońskiego, autorstwa Fidiasza. Ta relacja najbardziej utwierdza mnie 

w przekonaniu, że podjąłem odpowiedni trop. 

Duch antyku przenika przez wszystkie epoki. Stanowi bazę, punkt odniesienia. Nawet dla 

twórców awangardowych czy konceptualnych (między innymi dla Henryka Stażewskiego)  

był wzorcem. W książce „Dialog nowoczesności z tradycją” autorstwa Iwony Luby czytamy: 

Klasyczność stała się dla twórców pokubistycznej awangardy europejskiej źródłem 

intelektualnego i estetycznego niepokoju. Traktowali ją jako wyznacznik dosknonałości 

formalnej, wzorzec, wyzwanie. Odczuwali potrzebę czy raczej konieczność powrotu do 

klasycznych, opartych na matematycznych wyliczeniach, reguł kompozycji obrazu. Natomiast 

założeniem futuryzmu było „patrzenie w przyszłość”, odrzucanie przeszłości i tradycji. Futuryzm 

w swoim żywiołowym manifeście proponował unicestwienie akademii, bibliotek i muzeów, 

winnych jego zdaniem utrzymywania i utrwalania kultury przestarzałej i niedołężnej, a przez to 

szkodliwej i niebezpiecznej.
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Antyk jest fundamentem, na którym buduję swoją osobność. Może dlatego, że w czasach 

obecnych, kiedy sztuka i jej odbiór stały się relatywne, umowne i koniunkturalne, 

ponadczasowość dzieł z epoki klasycznej jest dla mnie niepodważalna. Zdaję sobie sprawę z tej 

niekonsekwencji. Na początku wspomniałem, iż każdy artysta winien odciąć się od wszelkich 

inklinacji, a tu propaguję postawę czerpiącą z antyku, jak przez wieki czyniło to wielu artystów. 

Czy takie myślenie jest twórcze, odkrywcze? Czy odnoszenie się do starożytnej sztuki klasycznej 

i jej przejawów w innych epokach nie jest przypadkiem czymś bezpiecznym i pokornym? 

Kiedy zanika forma dzieła, twórczy bunt zamienia się w destrukcyjną negację, a poetycka 

wrażliwość przyćmiona jest socjotechnicznym dialogiem, budzi się we mnie awersja, 

która prowokuję chęć powrotu do humanistycznych źródeł, gdzie myśl skierowana jest ku 

człowiekowi i naturze.

W mojej pracy doktorskiej chcę zaznaczyć tę polemiczną postawę. Nie zamierzam odtwarzać, 

kopiować starożytnych kanonów czy konkretnych dzieł. Tematy zwierzęce, mitologiczne 

były tylko punktem wyjścia do własnych dzisiejszych poszukiwań logiki, harmonii, ładu. 

Jeden z wybitnych, polskich badaczy klasycyzmu, R. Przybylski, stwierdził: Klasyk, dokonuje 

metamorfozy Bytów i stwarza w ten sposób świat niezależny od rzeczywistości empirycznej, 

chociaż pozostający z nią w ścisłym związku.

Pracując nad poszczególnymi figurami zaczynałem od rozpoznawalnych kształtów. Stąd 

nietrudno zauważyć w nich analogie do konkretnych zwierząt. W trakcie pracy, albo 

kolejcych działań ich konkretność była polem różnych zabiegów plastycznych. Figury te 

ulegały deformacjom, syntezom. Niektóre z nich stały się hybrydami (np. połączenie konia 

i człowieka). Ulegały ciągłym zmianom, poprawkom. Poszukiwałem takich rozwiązań, które 

miały w pierwszej kolejności zaskoczyć mnie samego. Jednym z najciekawszych zabiegów 

na płytach gipsowych, a zarazem najodważniejszych były radykalne redukcje pojawiające 

w trakcie pracy. Wstępne rysy, ryty, wypukłości były przeze mnie znacząco usuwane, a na 

ich miejsce nanosiłem kolejne. Jednak te początkowe działania zostawiały ślad, który 

razem z nową warstwą tworzył przestrzenną tkankę. Pracując w płycie gipsowej o grubości 

czterech centymetrów starałem się wykorzystać jak najpełniej możliwości tego materiału. 

Po wstępnym, powierzchownym rysowaniu i malowaniu, przystępowałem do głębokiego 

rycia w płaszczyźnie gipsu za pomocą ostro zakończonego narzędzia. Nie odmówiłem sobie 

również skuwania szerokich płaszczyzn. Pierwsze skojarzenia przywodzą na myśl działania 

rzeźbiarskie, lecz moje rozumowanie ma korzenie przede wszystkim w rysunku, jak również 

w grafice warsztatowej. Mam tu na uwadze nawiązanie do moich wcześniejszych, głęboko 

trawionych akwafort i akwatint. Doświadczenia z pracy z matrycą cynkową przysłużyły się 

również sposobowi nadawania farby, a właściwie jej wcierania. Dużą uwagę przykładałem do 

samej faktury obrazu. Liczne metamorfozy, ich pośrednie efekty, po dłuższym czasie spędzonym 

w pracowni przynosiły zadowalający rezultat – połysk, mat, chropowatość, gładkość. Duży 

wpływ w aspekcie struktury dzieła wywarła na mnie twórczość Antoina Tapiesa. Zainspirowała 

mnie jego postawa artystyczna, początkowo wywodząca się z surrealizmu, stopniowo 

przekształcająca się w unikalny styl, który sam artysta określał malarstwem materyczny 

(pintura materica). które było ukierunkowane na samą ekspresję i materię dzieła. Stosował 

w swoich obrazach materiały, które nie są potocznie uważane za media malarskie, m.in. skórę, 

papier, marmurowy pył, a w późniejszym okresie, pod wpływem pop-artu, mebli, nie rezygnując 

przy tym z tradycyjnej formy obrazu. Eksperymentował z fakturą farby i płótna, a także 

wykorzystywał przedmioty codziennego użytku. Na tak zakomponowanym tle umieszczał proste 

motywy, takie jak: krzyże lub krzyżyki, litery, numery i figury geometryczne, przez co nadawał 

swoim obrazom wymiar symboliczny bądź metafizyczny. Inspiracją twórczością Antoniego 

Tapiesa sprowokowała mnie do wprowadzenia przestrzennej struktury, która w pewnym 

momencie stała się reliefem. Przytaczając te szczegóły technologiczne pragnę pokazać,  

że moim projekcie przenikają się najróżniejsze tropy warsztatowe. 

Mój bestiariusz nie jest ilustracyjnym katalogiem nierealnych, wymyślonych kreatur.  

Ich forma nie jest tylko zależna od anatomii, ale również od złożoności rytmów, linii i proporcji 

poszczególnych elementów. Właściwie ostateczny kształt, stworzony i zaakceptowany przeze 

mnie określa chronologię powstawania danej postaci. Duże znaczenie ma dla mnie zderzenie 

dwóch wartości – gestu i geometrii. Gry kontrastów: chaosu i porządku, organiki i konstrukcji 

determinujących odbiór samego dzieła. To nie w narracji dzieła, lecz w jego konstrukcji 

i formie skumulowane są emocje, wrażenia. Przeciwieństwa budują dynamikę obrazu, która 

porusza podświadomość. 
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Moje figury animalistyczne pokazane są w ruchu, a jeszcze dokładniej uchwycone w stanie 

lęku, napięcia, jakby od czegoś uciekały. Buduje to atmosferę niepokoju. Nie potrafię powiedzieć, 

czy taki cel przyświecał mi od początku, ale instynkt i podświadomość tak mi podpowiadały. 

Nie zależy mi na dokładnym i konkretnym przekazie. Preferuję otwarte przesłanie dzieła, aby 

odbiorca sam szukał interpretacji. Unikam symboli, metafor, które są jednoznaczne i spłaszczają 

poetykę. Nie zależy mi na puencie. W mojej pracy twórczej poszukuję emanacji duszy, która 

objawia się w procesie twórczym.

W cyklu „Echa antyku – bestiariusz współczesny” chciałem wyrazić swoje przekonanie,  

iż w odniesieniu do tradycji, bliższym słowem jest dla mnie „KONTYNUACJA” niż „REWOLUCJA”, 

czy „BUNT”. Uważam, iż każdy twórca wnosi, rozbudowuje ogólny dorobek kulturowy, który 

dla innych stanowi ogromny zbiór poglądów, wiedzy, doświadczeń i inspiracji. Tradycja nie 

jest wtórnym powielaniem schematów, którym należy się ponadczasowy hołd. W tradycji, 

dostrzegam człowieka – artystę który z pokorą, cierpliwością i oddaniem podchodzi do własnej 

twórczości. Człowieka, który w samotności, na bazie wykształcenia i wrodzonej wrażliwości 

poszukuje w sztuce duchowości i absolutu, przedziera się przez gąszcz myśli, zwątpień i pokus. 

Kontynuacja tradycji, to nie tylko jej cytowanie, ale nadbudowanie kolejnych jej warstw.

W mojej pracy doktorskiej postanowiłem prześledzić, jakie są granice matrycy. Czy powinno 

się ją traktować tylko jako techniczny etap przy wykonywaniu odbitki graficznej? To w matrycy 

zawarty jest bezpośredni ślad gestu i poszukiwań. Moim zdaniem odbitka nie oddaje  

w pełni niuansów, choćby głębokości rytów, trawień, Tyczy się to również innych technik druku: 

drzeworytu, suchej igły, akwaforty, akwatinty i wielu innych. Na wystawach grafiki warsztatowej  

coraz częściej, obok odbitek graficznych pokazywane są również matryce. Jednak postrzegane 

są one jako ciekawostka, dodatek, uzupełnienie ekspozycji. Pracując nad doktoratem 

wykroczyłem poza pośredni aspekt matrycy. Stała się ona dla mnie obiektem artystycznym 

samym w sobie, gdzie relief spotyka się z grafiką. 
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