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Retrospektywna wystawa Macieja Szańkow-
skiego przygotowana jesienią 2019 roku przez 
Centrum Rzeźby Polskiej, sumująca blisko sześć-
dziesiąt lat jego twórczości, dobitnie dowiodła 
niezwykłej konsekwencji w artystycznych po-
szukiwaniach, dążeniach i kreacjach. Nie ulega 
wątpliwości, że owa twórcza determinacja Szań-
kowskiego ujawnia się przede wszystkim w wielo-
wymiarowym eksplorowaniu przestrzeni. Pozosta-
je ona zasadniczym tworzywem dla artysty, który 
onegdaj stwierdził, że: „Sztuka posiada niezwykłą 
zdolność obłaskawiania przestrzeni, czynienia jej 
na nowo”1. A ponieważ w tych przestrzennych kre-
acjach Szańkowski zawsze respektuje i rozpozna-
je miejsce – tak w znaczeniu topograficznym, jak 
i w wymiarze duchowym, emocjonalnym, symbo-
licznym – staje się ono równie istotną domeną jego 
sztuki. Ekspozycja opracowana od strony kurator-
skiej przez Annę Marię Leśniewską (we współpra-
cy z Jarosławem Pajkiem) wraz z obszerną mono-
grafią jej autorstwa doskonale i klarownie ukazują 
fenomen twórczości Szańkowskiego, którego inte-
gralność widzenia, odczuwania i kreowania prze-
strzeni wydały tak spójne, nośne i znaczące dzieła. 

Monika Rydiger

OBŁASKAWIANIE 
PRZESTRZENI I MIEJSCA
MACIEJ SZAŃKOWSKI 
Wieloprzestrzenie
„Wyszedłem z rzeźby tradycyjnej – przyznaje 
Szańkowski – przeszedłem szkołę Kenara 
i robiłem rzeźbę siekierką, formowałem glinę, 
kułem kamień. Ale rzeźba to coś znacznie więcej 
niż technologia, tworzywo […] Ja wiem, że od 
rzeźby nie odszedłem, ale cieszy mnie to 
poruszanie się na granicach między 
dyscyplinami”.

R z e ź b a  t o  c o ś  w i ę c e j
„Wyszedłem z rzeźby tradycyjnej – przyznaje 

Szańkowski – przeszedłem szkołę Kenara i robi-
łem rzeźbę siekierką, formowałem glinę, kułem ka-
mień. Ale rzeźba to coś znacznie więcej niż tech-
nologia, tworzywo […] Ja wiem, że od rzeźby nie 
odszedłem, ale cieszy mnie to poruszanie się na 
granicach między dyscyplinami”2.

Przekonanie, że rzeźba może być czymś wię-
cej towarzyszyło wszystkim, którzy trafili do 
pracowni profesora Jerzego Jarnuszkiewicza. 
Szańkowski, który rozpoczął studia na Wydzia-
le Rzeźby warszawskiej ASP w 1957 roku, wy-
brał pracownię Jarnuszkiewicza na trzecim ro-
ku. Realizowany tam program dydaktyczny był 
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na owe czasy bardzo nowatorski i miał na celu 
przełamanie akademickiej tradycji kształcenia 
w formule pracowni mistrzowskiej. Jarnuszkie-
wicz zachęcał młodych twórców do własnych po-
szukiwań i prób wychodzenia poza tradycyjny 
warsztat w poszukiwaniu nowych mediów i nie-
konwencjonalnych metod tworzenia. Przywiązy-
wał uwagę do samego procesu kreacji a nie tylko 
do efektu finalnego. Program pracowni był ela-
styczny, tworzony nieautorytatywnie i realizo-
wany z uwzględnieniem zainteresowań studen-
tów3. Młodzi artyści mogli zatem badać jakie są 
możliwości rzeźby, na ile i jak można poszerzyć 
jej dotychczasowe ramy. Szańkowski równole-
głe – co było zresztą obowiązkowym wymogiem 

– studiował w pracowni profesora Oskara Han-
sena, który rozwijał w owym czasie swoje kon-
cepcje Formy Otwartej i czasoprzestrzeni. To 
był czas, kiedy w 1958 roku Hansen wraz z ze-
społem (w którym był również profesor Jarnusz-
kiewicz) zdobył pierwszą nagrodę w Międzyna-
rodowym Konkursie na Pomnik Ofiar Faszyzmu 
w Oświęcimiu-Brzezince. Pomnik-Droga był na 
wskroś nowatorskim projektem zupełnie odrzu-
cającym konwencję tradycyjnego monumentu 
i obowiązujące formuły rzeźby. Choć niezreali-
zowany, wskazał na nowe możliwości i zainicjo-
wał proces redefiniowania pomnika. Profesor 
Szańkowski tak wspomina okres studiów: „Za-
jęcia w pracowni Jarnuszkiewicza łączyły się 
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legów, Henryka Morela, Adolfa Ryszki, możemy 
właściwie ocenić ich wagę i nowatorski wymiar. 
Z tej trójki Adolf Ryszka pozostał przy figuracji, 
ale odrzucił akademicką realistyczną dosłowność 
na rzecz sublimacji bądź aluzji figury. Dla Szań-
kowskiego i Morela tradycyjny warsztat schodził 
na dalszy plan a kluczowymi zagadnieniami stały 
się przestrzeń i forma otwarta. Priorytetem było 
ich dociekanie, badanie i w konsekwencji urze-
czywistnianie artystycznych idei poprzez eks-
perymenty formalne. 

O d  b r y ł y  d o  p ł a s z c z y z n y
Nie było zapewne tak łatwo uwolnić się od dyk-

tatu bryły w rzeźbie toteż w połowie lat 60. arty-
sta rozpoczął swoje zmagania z przestrzenią od 
prac, w których zwarte, kubiczne formy delikat-
nie „rozszczelniał”. Komponował je i zestawiał, po-
zostawiając pomiędzy nimi szczeliny, rozwarcia, 
otwory. Cykl Form sferycznych – Forma sferyczna 
I, Forma sferyczna II, Pointa – tworzonych w że-
lazie bądź z aluminiowej blachy zdaje się być zapi-
sem tych wysiłków, by uzyskać efekt wizualnego 
rozbicia i uprzestrzennienia formy, a tym samym 
podważyć regułę monolitycznej bryły w rzeźbie. 
Zdecydowanym krokiem ku formie otwartej by-
ło, niezachowane niestety, niewielkie drewniane 
Studium przestrzeni z lat 1964–1965. Kompozycja 
powstała kiedy już po dyplomie artysta prowadził 
zajęcia dla uczniów w szkole Kenara. Przypomi-
nająca ażurową klatkę stworzoną z ram i „naje-
żoną” drewnianymi prętami – była już pracą na 
wskroś przestrzenną. Kolejnym ważnym krokiem 
była stalowa Forma sferyczna VI, która powstała 
podczas II Biennale Form Przestrzennych w Elblą-
gu w 1967 roku. Jej skala (3 × 4 m) i usytuowanie 
w parku Bażantarnia ujawniło nowe aspekty rzeź-
by w kontekście otwartej, naturalnej przestrzeni, 
ale też i miejsca. Niezwykle istotne było odejście 
od określonych geometrią brył na rzecz płaszczyzn 
– operowanie nimi w układach wklęsłe–wypukłe, 
otwarte–zamknięte. To właśnie płaszczyznę uży-
je artysta jako element zasadniczy do swoich prac 
z cyklu Składaki dekadę później.  

O d  f o r m y  w   p r z e s t r z e n i  d o  f o r m y 
p r z e s t r z e n i

W maju 1975 roku miała miejsce prezentacja 
Składaków na placyku Kanonii na warszawskim 
Starym Mieście. To był znaczący pokaz, który wy-
raźnie objawił rangę przestrzennego fenomenu 
sztuki Szańkowskiego. W Składakach, które są 
kompozycjami płaskich ram połączonych zawia-
sami, artysta, za każdym razem dowolnie je roz-
stawiając, może nadawać przestrzeni nową for-
mę. Choć konstrukcją przypominają parawany, są 

z zapraszaniem różnych ciekawych osobowości, 
jak choćby profesora Jerzego Sołtana, wybitne-
go architekta, który zaraz po wojnie praktyko-
wał u Le Corbusiera, a w połowie lat 60. wyje-
chał do USA i został profesorem na Harvardzie. 
Te spotkania, wykłady i seminaria z wybitnymi 
twórcami zwracały uwagę studentów na aspek-
ty przestrzeni. To był taki czas, a ja w tym cza-
sie szczerze się odnalazłem”4.

Ówczesne poszukiwania nowych formuł, no-
wych materiałów, wychodzenie poza granice ga-
tunku, z naszej dzisiejszej perspektywy – kiedy 
po kilkudziesięciu latach oswoiliśmy się z „rzeź-
bą w rozszerzonym polu” (od 1976 roku i słyn-
nego eseju Rosalind E. Krauss) – może wyda-
wać się niczym szczególnym. Ale koniec lat 50. 
w naszych rodzimych warunkach to były trud-
ne lata otrząsania się po skostniałej i zachowaw-
czej stylistyce socrealizmu i nadrabiania czasu 
zastoju w rozwijaniu awangardowych tendencji 
w sztuce. Tym bardziej, kiedy w takim kontek-
ście przyglądamy się niekonwencjonalnym pró-
bom Macieja Szańkowskiego i jego bliskich ko-
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otwarte i jedynie „ramują” przestrzeń. Obejmując 
ją i wyznaczając tymczasowe granice nie zamyka-
ją jej, raczej „wdychają” i „wydychają”.  Artysta był 
świadom jak bardzo Składaki stają się bliskie ar-
chitekturze w operowaniu płaszczyznami i kon-
struowaniu za ich pomocą określonego miejsca. 
Zaś taka paraarchitektoniczna przestrzeń zmie-
nia zupełnie sytuację widza, który z biernego ob-
serwatora staje się uczestnikiem a nawet tymcza-
sowym jej „użytkownikiem”. Artystę począwszy 
od czasów studiów fascynuje zjawisko wyraźne-
go przekraczania granic pomiędzy rzeźbą a archi-
tekturą – skądinąd procesu zachodzącego w sztuce 
w ciągu całego ubiegłego stulecia. Efektem wzajem-
nych, złożonych relacji, inspiracji, zapożyczeń obu 
dziedzin stała się rzeźbiarskość architektury i ar-
chitektoniczność rzeźby. A zwłaszcza nieustanne 
koncentrowanie uwagi na problemach przestrzen-
nych bardzo zbliżyło obie dziedziny. Dla Szańkow-
skiego ma to istotne znaczenie, bo jakże poszerza 
się „zakres przestrzeni, w którym może działać 
rzeźbiarz, jeśli potrafi oderwać się od bryły. Wte-
dy to – pojęć rzeźby i architektury nie daje się cza-
sem rozłączyć”5. Fenomenalnym zamysłem, w któ-
rym Szańkowski porzuca materializację formy 
na rzecz czystej kreacji przestrzeni była instala-
cja Między niebem a ziemią (1989), w której ogra-
niczył się tylko do użycia sznurka i drewnianego 
pionu, by wyznaczyć miejsce, „opisać” pustkę i po-
zwolić „zabrzmieć samej przestrzeni”6.

S t w a r z a n i e  i   d o p e ł n i a n i e  m i e j s c a
Miejsce pozostaje „od zawsze” kluczową kwe-

stią dla Szańkowskiego. Niewątpliwie seria Skła-
daków ujawniła swoiste podejście artysty do 
wybranych obszarów. Swoją otwartą i ruchomą 
strukturą Składaki zakreślały teren. Szczególnie 
te rozwijane horyzontalnie i przylegające do pod-
łoża, jak Figura rozwinięta (1973), Leżąca (1976) 
Leżący czarny (1977), wyraźnie anektowały miej-
sca. Ten przestrzenny zamysł wynikał z „intencji 
okazania miejsca utworzonego wewnątrz obiektu, 
pomiędzy jego elementami”. Jak przyznaje arty-
sta: „Te elementy-rzeźby miały sobą tworzyć wra-
żenie miejsc przeznaczonych, jak gdyby dla wy-
obraźni. Możliwość kreowania miejsca widziałem 
w przestrzeni tej najbliższej, rodzącej się w gra-
nicach tworzonego obiektu”7. W swoich wypo-
wiedziach Szańkowski przywołuje lekturę ame-
rykańskiego geografa i myśliciela Yi Fu Tuana, 
autora licznych publikacji poświęconych miejscu 
jako złożonej kategorii uwarunkowanej parame-
trami geograficznymi, psychologicznymi, subiek-
tywnymi doświadczeniami i pamięcią. Jak wspo-
mina artysta, „zakupioną kiedyś przypadkowo na 
Piotrkowskiej w Łodzi książkę Przestrzeń i miej-

sce traktowałem jak Biblię! Znalazłem w niej to 
czego zawsze szukałem!”8. Dla Szańkowskiego je-
go artystyczny zamysł dotyczy wskazania miej-
sca, stwarzania i zarazem dopełniania go, co ma 
wymiar nie tylko formalny, ale też semantyczny 
i jak najbardziej emocjonalny. 

Z a p i s y  p r z e s t r z e n n e
„Znam smak pracy, która wynika z porusza-

nia ziemi, uklepywania kilogramów gliny, rąbania 
kamieni przez całe lato, kiedy pot leje się z czoła 
– przyznaje Szańkowski. – I to należy do rzeźby. 
A czasem wszystko jest na rysownicy – i to też na-
leży do rzeźby”9. Artysta równoległe do działań 
przestrzennych uprawia rodzaj notatek, impre-
sji lub autokomentarzy, używając kalki technicz-
nej, kartonu, tuszu – tworzy cykl Kalki (Ukryty 
wymiar), który traktuje jako ważne dopełnienie 
rzeźb. Szańkowski podkreśla, że łączy je ta sama 
zasada kreacji – uprzestrzenniania płaszczyzn. 
Kontynuacją i rozwinięciem tych idei są Rysun-
ki przestrzenne – cykl prac wycinanych w arku-
szach rozwałkowanej wilgotnej ceramicznej glin-
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ki. Eksplorowanie, doświadczanie, odczuwanie 
przestrzeni na wielu polach i rejestracja tych do-
świadczeń różnymi technikami i różnymi mediami 
w ciągu blisko sześćdziesięciu lat twórczości sta-
je się swoistym zbiorem, który artysta troskliwie 
przechowuje, albowiem – jak pisze kuratorka wy-
stawy i autorka monografii  – „dla niego stanowią 
nie tylko »zapis archiwalny«, ale przede wszyst-
kim stanowią świadectwo działania bezpośred-
niego, rezerwuar myśli, kumulacji energii, gdy 
powstawały nie zawsze mogły być realizowane, 
a do dziś zachowały swój potencjał, jakby ocze-
kując na kolejne wyzwania”10.

F o t o g r a f i e  –  z a p i s y  m y ś l i 
i   m i e j s c

Niezwykle trafionym i ważnym zamysłem ku-
ratorki orońskiej retrospektywy było włączenie 
do ekspozycji wyboru fotografii z obfitego zbioru 
artysty. To pozwoliło widzom odkrywać oczywi-
ste zależności i konotacje pomiędzy nimi a aktyw-
nością rzeźbiarską Szańkowskiego. 

„Całe życie fotografowałem, bo miałem taką 
skłonność i potrzebę. Zaczęło się to jeszcze w cza-
sach szkolnych w Zakopanem. A na studiach w obu 
pracowniach i u Jarnuszkiewicza, i Hansena to by-
ło obowiązkowe – nie dostałbym po prostu zalicze-
nia bez fotograficznej dokumentacji pracy. Miałem 
swoją ciemnię jak prawdziwy fotograf!” wspomi-
na artysta. „Mój zbiór zdjęć jest duży. Składają się 
na niego fotografie, które robiłem w czasie podró-
ży po świecie kiedy rejestrowałem ciekawe miej-
sca i detale, z których mogłyby wyniknąć twórcze 
inspiracje”11. Dla Szańkowskiego aparat fotogra-
ficzny to nieodzowne narzędzie kreacji – począw-
szy od idei, rejestracji form i przestrzeni po pro-
zaiczne dokumentacje zrealizowanych prac. Ale 
nie tylko. Duża część zdjęć to obrazy zwykłego 
życia, wydarzeń, ludzi z bliższego bądź dalszego 
otoczenia. Fotograficzne notatki artysta traktuje 
znacznie głębiej – jako wizualny zapis spostrze-
żeń, myśli, emocji i uznaje je za integralną dzie-
dzinę swojej rzeźbiarskiej twórczości.

P r z y p a d e k  s p e c j a l n y  –  m o n u m e n t
Uwrażliwienie artysty na różnorodne aspek-

ty przestrzeni i miejsca skierowało jego twórcze 
dociekania także w stronę przestrzeni publicz-
nej i należących do jej sfery pomników. Orońska 
ekspozycja przypomniała najważniejsze projekty 
monumentów, również tych niezrealizowanych, 
w których, mierząc się z trudną materią pomni-
ka, Szańkowski zdecydowanie odchodzi nie tylko 
od tradycyjnych rozwiązań formalnych, ale rów-
nież od dosłownej narracji. Szuka głębszych odnie-
sień, odczytuje uważnie kontekst miejsca przezna-
czonego na pomnik. „Moje pomniki są wynikiem 
takiego podejścia do miejsc. Nie można robić po-
mnika myśląc tylko o obiekcie  – trzeba dążyć do 
stworzenia także miejsca… myślenie o idei i miej-
scu musi iść równolegle. Najważniejsze w pomni-
ku jest przesłanie – zawsze jednak w powiązaniu 
z otoczeniem”12. Szańkowski zatem, „wsłuchując 
się” w miejsce, dąży do wykreowania przestrze-
ni kontemplacyjnej, nośnej znaczeniowo w sposób 
metaforyczny bądź symboliczny. W pomniku Ofiar 
II Wojny Światowej w Sandomierzu i w pomni-
ku Ofiar Terroru Komunistycznego na warszaw-
skim Służewie stworzył taką przestrzeń posługu-
jąc się naturalnymi kamieniami i głazami, które 
są dla niego symbolem wieczności, archetypami 
utrwalonej pamięci. Symbolikę ziemi i kamienia 
Szańkowski wykorzystał w innych jeszcze kome-
moratywnych pracach, które niestety pozosta-
ły w modelach i na papierze. Ale wszystkie łączy 
wspólna myśl – dać pierwszeństwo nie tyle per-
cepcji samej formy monumentu, co doświadczeniu 
przestrzeni jakie owa forma implikuje. 

J.P. II PONTIFEX. 
Projekt pomnika 
Pontyfikatu Jana 
Pawła II dla 
Poznania, 1999 
(makieta), 
Muzeum im. Jacka 
Malczewskiego 
w Radomiu

Projekt pomnika 
Ku Czci Moliera, 
1967
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Retrospektywa orońska – sumująca twórcze 
osiągnięcia, poszukiwania i fascynacje Macieja 
Szańkowskiego – w pełni ukazała rangę jego sztu-
ki i jej swoisty charakter. I co najważniejsze uzmy-
słowiła, że jego twórczość rozwijała się w czasie, 
kiedy Anthony Caro kładł swoje dwuteownikowe 
rzeźby horyzontalnie wprost na podłodze, Richard 
Serra eksperymentował z ołowianymi płaszczy-
znami, land artyści poszukiwali w naturze skraw-
ka nieba i ziemi by otworzyć się na pustkę, Richard 
Long wydreptał w trawie swoje miejsce – Linię ży-
cia, a krytycy zaczęli opisywać fenomen rzeźby 
site-specific i sztuki instalacji. Wszystko to od-
najdujemy u Szańkowskiego, który w swoim osob-
nym rytmie, podążając swoimi indywidualnymi 
tropami, dociekał powoli i uparcie fascynujących 
go kwestii a dziś po prostu pytany o swoisty wy-
miar jego sztuki zwyczajnie przyznaje: „tak sobie 
wtedy myślałem…”13 

Przypisy:
1 Cyt. za A. M. Leśniewska, Maciej Szańkowski. Wieloprze-
strzenie. Multispaces, Orońsko 2019, Centrum Rzeźby Pol-

skiej, s. 26.
2 Cyt. za A. M. Leśniewska, ibid., s. 297. 
3 Zob. A. Szewczyk, Możliwość rzeźby. Pracownia Jerzego 
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