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Tadeusz ¸apiƒski 

Urodzony 20 czerwca 1928 w Rawie Mazowieckiej. Studia malarskie pod kierunkiem
prof. Artura Nachta-Samborskiego oraz graficzne pod kierunkiem prof. Józefa
Pakulskiego i prof. Józefa Toma w warszawskiej ASP. Dyplom uzyska∏ w 1955. OpuÊci∏
Polsk´ w 1963. Od 1972 pe∏ni funkcje profesora na Uniwersytecie Stanu Maryland
USA, gdzie wyk∏ada malarstwo i grafik´. Stypendysta Fundacji KoÊciuszkowskiej (1978).
Uprawia grafik´ warsztatowà (g∏ównie litografi´) i malarstwo. 

Nagrody: Mi´dzynarodowe Triennale Grafiki Barwnej, Grenchen - nagroda (1958);
Ogólnopolski Konkurs Grafiki Marynistycznej, Sopot - nagroda (1961); Ogólnopolskie
Biennale Grafiki, Kraków - III nagroda (1962), UNESCO Prize International, Pary˝
(1965); Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki, Kraków - nagroda - zakup (1970);
Mi´dzynarodowa Wystawa Grafiki, Long Island City - wyró˝nienie (1967); Biennale
Grafiki, Lozanna - z∏oty medal (1969); Mi´dzynarodowa Wystawa Grafiki „Europahaus",
Wiedeƒ - Grand Prize (1977); Mi´dzynarodowe Biennale Grafiki i Rysunku, Tajpej -
nagroda (1983). 

Prace w zbiorach publicznych: Muzea Narodowe w Krakowie i Warszawie; Muzea
Okr´gowe w Che∏mie, Nowym Sàczu, Toruniu i ZamoÊciu; Muzeum Sztuki, ¸ódê;
Muzeum Ziemi Lubuskiej, Zielona Góra; Tate Gallery, Londyn; Guggenheim Museum,
Nowy Jork; Metropolitan Museum of  Art, Nowy Jork; Museum of Modern Art, Nowy
York; National Museum, Ottawa; Narodowy Centralny Instytut Sztuki, Pekin; San
Francisco Museum of Modern Art, San Francisco; Museum of Modem Art, Tokio;
Museo d'Arte Contemporanea, Turyn; National Galery of Art, Waszyngton; Graphische
Sammlung Albertina, Wiedeƒ; Bibliothegue Nationale, Pary˝; New York Public Library,
Nowy Jork; Library of Congress, Waszyngton. 

Nota biograficzna z albumu:  Grafika Polska 1950-2000 Laureaci Wystaw Mi´dzynarodowych
wydanego przez Stowarzyszenie Mi´dzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie 2003 rok. 

Tadeusz ¸apiƒski  w pracowni. 
Uniwersytet Maryland  USA

maj 2004r.
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wystawa malarstwa i grafiki

retrospektywa twórczoÊci z lat 1953-1973
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Sà malarze, którzy pozwalajà uwieÊç si´ naturze. To ona czyni
ich wra˝liwymi na ró˝norodnoÊç otaczajàcych  zjawisk. BezpoÊrednio ich inspirujàc
sprawia, ˝e ich twórczoÊç nacechowana jest impresjami pochodzàcymi z zewnàtrz,
mniej lub bardziej wzbogaconymi ich w∏asnà wyobraênià. Sà równie˝ malarze, którzy
Êwiadomie przeciwstawiajà naturze sztuk´ intelektualnà abstrakcji geometrycznej lub
perfekcj´ kaligraficznà rysunku, zbli˝ajàc malarstwo do zimnej przejrzystoÊci zwyk∏ego
pisma. Tadeusz ¸apiƒski nale˝y do tych artystów, którzy nie poddajà si´ rzeczywistym
formom zewn´trznym, ale którzy pomimo to sà w harmonii z czarem natury. Artysta
uwielbia odnawiaç swój ciàg∏y kontakt z naturà. Czyni to w sposób bezpoÊredni
poprzez  rysunek, wypracowujàc w ten sposób twórczà swobod´ reki, wzbogacajàc
repertuar form, co pozwala na unikni´cie popadni´cia w manier´ jak i schematycznoÊç.
Tadeusz ¸apiƒski jest artystà m∏odym. Jego indywidualnoÊç krystalizuje si´ zaledwie
od kilku lat. Nale˝y szukaç genezy jego twórczego kszta∏towania w jego pierwszym
pobycie w Jugos∏awii. Zareagowa∏ w sposób wyjàtkowy na pejza˝ tak ró˝ny od tego
jaki dominuje w jego rodzinnym kraju - pejza˝ ∏agodnej ale troch´ monotonnej
równiny. Nie poszukiwa∏ tutaj impresji Êwiat∏a s∏onecznego czy te˝ intensywnych barw
Po∏udnia. W tym skalistym pejza˝u o monumentalnych zró˝nicowanych architektoni-
cznych liniach, dostrzega przede wszystkim formy poprzez Êwiat∏o. Zdaje sobie
spraw´, ˝e natura mo˝e stanowiç konstruktywnà lekcj´ w pracach plastycznych.
Artysta wykonuje wi´c z pasjà mnóstwo rysunków. Dowodzà one w sposób oczywisty,
˝e pejza˝ jugos∏owiaƒski obudzi∏ w artyÊcie sk∏onnoÊç do poszukiwaƒ nad syntezà
form, ich wzajemnym oddzia∏ywaniem i ich charakterem architektonicznym. Litografia
barwna jest technikà, w której artysta wyra˝a si´  najch´tniej i najdog∏´bniej. 
Kompozycje Tadeusza ¸apiƒskiego sà poprzedzone licznymi szkicami i pracami
przy u˝yciu koloru.  Sà wynikiem techniki perfekcyjnej, tak jakby ˝ywy organizm ∏agod-
nie dorasta∏. Tadeusz ¸apiƒski poch∏oni´ty ca∏kowicie ciàg∏ymi badaniami, jest bardziej
zainteresowany procesem tworzenia ni˝ efektem finalnym. Wersje poszczególnych
dzie∏ wykonuje w  niedu˝ej iloÊci. Ponadto ka˝da z nich zazwyczaj wyró˝nia si´ czymÊ
nowym. Litografie artysty, sk∏adajàc si´ na jeden du˝y cykl ewolucyjny, tworzà,
jak gdyby, zupe∏nie odr´bny Êwiat, nowà rzeczywistoÊç. Tymczasem w tym bogactwie
form i kolorów mo˝emy dostrzec studium pejza˝u. To stàd bierze si´ genealogia tych
„Miast“, „Form architektonicznych“, „Form przestrzennych“. Miasta i formy architek-
toniczne wyczyszczone z elementów rzeczywistych sà jedynie ideà tych zjawisk,
uporzàdkowaniem form w przestrzeni nierealnej. Przestrzenie tracàce na swym zdefinio-
wanym znaczeniu, wywo∏ujà impresje liryczne Êwiat∏a i cienia. Bia∏e transparentne cie-
nie k∏adzione na intensywnym kolorze, znikajà, a biel papieru niepokrytego kolorem
lÊni i mieni si´ to tu, to  tam. Kompozycja wzbogaca si´ o proste formy, czasami lekkie
i przenikni´te Êwiat∏em, wyglàdajàce jak transparentni podró˝ni w przestrzeni kos-
micznej, a czasami, jak ci´˝kie od kamieni, làdy nieznanych planet.

Irena Jakimowicz
Kustosz Dzia∏u Grafiki Wspó∏czesnej w Muzeum Narodowym w Warszawie.

Z katalogu  wystawy „Lapinski“  Galerie LAMBERT   Paris 1963

Profesor Tadeusz ¸apiƒski jest grafikiem o wyjàtkowej p∏odnoÊci artystycznej
i umiej´tnoÊciach. Jego technika litograficzna odzwierciedla rozlegle horyzonty
myÊlowe, a ka˝dy szczegó∏ wyobraêni, ka˝dy przejaw doÊwiadczenia jest natychmiast
t∏umaczony na j´zyk sztuki. Trzy elementy spoÊród wielu jego idei artystycznych fas-
cynujà mnie najbardziej: jego specyficzny styl abstrakcyjny, u˝ycie koloru i futurystyczna
wizja artystyczna.

Styl abstrakcyjny ¸apiƒskiego mo˝na powiàzaç z formami kubistycznymi, a szczegól-
nie z pryzmatycznymi pracami Juana Gris'a, które sà zró˝nicowane przestrzennie
na bazie matematycznej. TwórczoÊç ¸apiƒskiego mo˝na tak˝e powiàzaç ze sztukà
Victoria Vaserey'a z powodu wra˝liwoÊci artysty na er´ skomputeryzowanych form.
Jednak˝e twórczoÊç ¸apiƒskiego odzwierciedla tak˝e inne rodzaje form abstrakcyjnych.
Jego prace cz´sto ∏àczà owalne i kanciaste kszta∏ty w kompozycje zmieniajàce si´
od wertykalnych do diagonalnych. Formy wizualne zawsze sprawiajà wra˝enie ruchu
i nadajà tym kompozycjom dynamizm i energi´, nawiàzujà do lekkoÊci czy p´du szybkiej
maszyny. TwórczoÊç ta odzwierciedla energi´ kinetycznà uprzemys∏owionego XX wieku.

Kolory u˝yte w pracach ¸apiƒskiego sà bogate, ró˝norodne i pulsujàce. Wywodzà si´
z zainteresowania artysty jego otoczeniem - naturà i technikà. Koncepcja artystyczna
¸apiƒskiego jest pozytywna. Przedstawiajàc nawet najzwyklejsze zdarzenie ¸apiƒski
u˝ywa wspania∏ych kolorów, wydobywajàc w ten sposób elementy optymistyczne,
zamieniane przez niego w sztuk´. Wizja ¸apiƒskiego wyra˝ona Êwiat∏em, formà

i nieprzepartà dà˝noÊcià do u˝ywania koloru jest wyraênie sztukà, która spoglàda
w przysz∏oÊç. Jego twórczoÊç wraz ze ÊwiadomoÊcià uprzemys∏owionej teraêniejszoÊ-
ci i czasu, który jest mierzony Êwiat∏em, stwarza po∏àczenie symboli teraêniejszoÊci
i pomys∏ów przysz∏oÊci. Sztuka ta jest jak przekrój struktury anatomicznej, grupujàcy
i przegrupowujàcy elementy ˝ycia z formami i kolorami tak, aby wyczarowaç formu∏´
elementu wiecznego. Wielu artystów grafików stara si´ zachowaç czystoÊç gatunku
swojej twórczoÊci, a przez to oddzielajà jà od innych dziedzin sztuki. Litografie
¸apiƒskiego natomiast poddajà w wàtpliwoÊç t´ ksenofobi´ artystycznà poprzez
sposoby, dzi´ki którym ∏àczy on elementy malarstwa, fotografii, skomputeryzowanej
nauki i technologii w indywidualnà wizj´.

W osobie ¸apiƒskiego posiadamy wa˝nego artyst´ naszych czasów u szczytu mo˝li-
woÊci twórczych, którego prace nadal ustanawiajà najwy˝sze artystyczne normy
pomys∏owoÊci i nowatorstwa.

Keith Morrison 1992

Dla mnie zdaniem, którym mo˝na podsumowaç Tadeusza ¸apiƒskiego zarówno
jako artyst´ jak i cz∏owieka jest to, ˝e jako artysta wydaje si´ stanowiç jednoÊç
z Kosmosem. Nie wdajàc si´ w szczegó∏y teorii porzàdku i chaosu, które zdajà si´
zajmowaç umys∏y naukowców i artystów w nadchodzàcym koƒcu naszego wieku, jednà
g∏ównà cechà twórczoÊci ¸apiƒskiego w ostatnich trzech dekadach by∏a koncepcja
wszechÊwiata i miejsca jednostki w ramach makrokosmosu. Nawet w latach 1976-
1978 kiedy by∏ chory, a par´ razy prawie bliski Êmierci, wyglàda na to,
˝e stanowi∏ jednoÊç z WszechÊwiatem. Jego wczeÊnie dojrza∏a twórczoÊç, poczàwszy
od pierwszego wyjazdu do Pratt Graphic Center w Nowym Jorku, koncentrowa∏a si´
na u˝yciu abstrakcyjnych symetrii form i koloru, które odzwierciedla∏y podniecenie
wyprawami w przestrzeƒ kosmicznà i na Ksi´˝yc w latach 1962-65.

Jego twórcza intuicja, co do porzàdku i przestrzeni, wyprzedza∏a te naukowe
osiàgni´cia, które dziÊ opisujemy jako teori´ chaosu. Fractal geometria mia∏a dopiero
byç odkryta lub przynajmniej okreÊlona, a  ju˝ prace ¸apiƒskiego z poczàtkowego
okresu jego twórczoÊci sà  jego w∏asnymi fractalami - podobnymi rozwiàzaniami w sto-
sunku do odwiecznych problemów estetycznych, zwiàzku porzàdku z chaosem, czy
jednoÊci w ró˝norodnoÊci. Byç mo˝e najbardziej ekscytujàcym okresem w jego ˝yciu
twórczym by∏ ten, kiedy jako raczej m∏ody polski artysta zapozna∏ si´ po raz pierwszy
z pracami „avante garde", które tworzono w latach 60-tych w mieÊcie Nowy Jork..
Kiedy po raz pierwszy przyby∏ do Pratt Graphic Center, tryska∏ nowymi pomys∏ami
dotyczàcymi formy i koloru w litografii, które zrewolucjonizowa∏y w owym czasie Êwiat
druku w Nowym Jorku. Porzuci∏ odbijanie z kamienia litograficznego na rzecz
wielokrotnych p∏yt i litografii fotograficznej, która daje mu mo˝liwoÊç stosowania
kolorów, wielokrotnych wizji nak∏adanych jedna na drugà w nieskoƒczonej iloÊci kom-
binacji. On rzeczywiÊcie rozp´ta∏ rewolucj´ w dziedzinie druku grafik, a Alan Fern
nazwa∏ go Hayterem litografii.

Jego wczesne wizje z poczàtku lat 60-tych by∏y przyczynà ekscytacji w nowo-
jorskim Êwiecie artystycznym. WczeÊniejsza twórczoÊç, jeszcze z Polski, mia∏a charakter
konwencjonalnych, czarno-bia∏ych grafik, w których odbija∏y si´ echem tematy
zwiàzane z jego ojczyznà, jej historià i folklorem. Bardzo szybko, w koƒcu lat 50-tych
zosta∏ zainspirowany twórczoÊcià Miro i innych, a kiedy pojecha∏ do Nowego Jorku po
raz pierwszy, zanurzy∏ si´ w artystyczne przedsi´wzi´cia postmodernizmu, pierwszej
generacji abstrakcyjnych ekspresjonistów pracujàcych i wystawiajàcych w Nowym
Jorku. JeÊli potraktujemy abstrakcyjny ekspresjonizm jako ostatnià faz´ modernisty-
cznego ruchu, to ta nowa twórczoÊç, po przyjeêdzie ¸apiƒskiego by∏a rzeczywistym
poczàtkiem tego pràdu, który trwa do dzisiaj. ¸apiƒski zaczyna∏ formowaç swojà w∏as-
nà, unikalnà wizj´ Êwiata. Jego j´zyk artystyczny rozwinà∏ si´ jako synteza tradycyjnego
stylu ekspresjonistycznego Klee, Kandinskiego, Chagalla i Picassa, a nast´pnie szybko
zaczà∏ w swych grafikach zg∏´biaç j´zyk abstrakcji, którym zosta∏ zainspirowany przez
Miro, Caldera i twórczoÊç Amerykanów. Aczkolwiek, nawet w okresie nowojorskim lat
1962-64, ani z pewnoÊcià po 1967, kiedy wyjecha∏ ostatecznie z Polski, nie odna-
jdziemy u ¸apiƒskiego przejawów przejmowania hard-edge, pop, czy nawet stylów
artystycznych zdobywajàcych popularnoÊç w galeriach w tamtym czasie. ¸apiƒski
wykorzysta∏ pewne elementy z wszystkich tych nowych kierunków, ale synteza powsta∏a
na bazie jego w∏asnego intuicyjnego  ∏àczenia tematów technologii i natury. Jego
wielkie kolorowe grafiki ukazywa∏y krajobrazy jako abstrakcyjne barwy, przedstawione
w sposób wyraênie trójwymiarowy.(...)

W 1967 r. ¸apiƒski wróci∏ do Nowego Jorku zostajàc amerykaƒskim artystà i oby-
watelem. Pomimo, ˝e opuÊci∏ Polsk´ dla nowego kraju oraz zupe∏nie odmiennej
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kultury artystycznej i Êrodowiska twórczego, nigdy nie zerwa∏ z korzeniami swej sztuki
i ˝ycia, powiàzanymi z Europà Wschodnià - jej mistycyzmem, religià, intensywnoÊcià
prze˝yç i artystycznymi zwiàzkami z folklorem. Wszystko to sta∏o si´ cz´Êcià jego
pejza˝y, cz´Êcià tych wizualnych odniesieƒ, które pojawia∏y si´ w nieoczekiwanych
momentach jego kariery.

¸apiƒski jest najprawdopodobniej jednym z najwi´kszych kolorystów naszych cza-
sów i pomimo, ˝e nie pracuje ju˝ w zasadzie jako malarz, to jednak wyczucie koloru
jest tym aspektem jego prac, który wywo∏uje najg∏´bsze reakcje emocjonalne i jest
z pewnoÊcià kierowane okiem malarza. To zastosowanie koloru jest tym, co
w przeciwnym wypadku by∏oby raczej p∏askà formà, a u ¸apiƒskiego przenosi jego
dzie∏o w trzeci i czwarty wymiar.  Pomimo, ˝e ¸apiƒski nie u˝ywa w swojej pracy kom-
putera, osiàgnà∏ on byç mo˝e to, co Brian Evans opisuje jako tonicznà przestrzeƒ
[tonic space] (Leonardo, Electronic arts, wydanie specjalne, ss. 27-30, 1988).
Stworzy∏ on cyfrowà harmoni´ kolorów opartà na odpowiednich proporcjach sk∏ad-
ników czerwonego, ˝ó∏tego i  niebieskiego, która uwidoczni∏a si´ poprzez surowe pi´-
kno jego twórczoÊci. Majàc ÊwiadomoÊç istnienia nierozwiàzanego problemu
równowagi, czy te˝ harmonii, ¸apiƒski tworzy w swej sztuce hierarchi´ kolorów. (...)
Bioràc pod uwag´ zasad´ harmonii w muzyce, mo˝emy przenieÊç koncepcj´
przestrzeni tonicznej na Êwiat barw;  dla wielu kolorystów podstawowà przestrzenià
tonicznà jest po prostu neutralna szaroÊç. NEWTON napisa∏: A CZY˚ NIE JEST
PRAWDOPODOBNE, ˚E HARMONIA I DYSONANS KOLORÓW 
POWSTAJÑ Z PROPORCJI WIBRACJI PRZETWORZONEJ PRZEZ W¸ÓKNA
NERWU WZROKOWEGO W MÓZGU, PODOBNIE JAK HARMONIA I DYSONANS
DèWI¢KU POWSTAJÑ Z PROPORCJI WIBRACJI POWIETRZA ? "
To wysoce naukowe i techniczne podejÊcie do obecnego fenomenu zastosowania
kolorów szczególnie w oparciu o systemy komputerowe wyjaÊnia, co ¸apiƒski robi
z kolorem i tworzeniem przestrzeni tonicznej w swych pracach. Do wczesnych lat 70-tych
te g∏ówne kierunki w jego twórczoÊci zosta∏y ustalone - wytworzy∏ on swoje unikalne
wyczucie przestrzeni, podejÊcie do koloru,zastosowanie j´zyka abstrakcji oraz formy,
które wcià˝ by∏y blisko powiàzane ze Êwiatem natury.

Harold J. Mc Whinnie, 1990

Prace Tadeusza ¸apiƒskiego majà w sobie coÊ, co on sam posiada w stopniu
niesamowitym, co jednych zachwyca a drugich dra˝ni: radoÊç ˝ycia, jak gdyby
przetworzonà w radoÊç koloru. Ale majà  coÊ jeszcze, czego Tadeusz, przynajmniej
po wierzchu, zdaje si´ nie posiadaç: nies∏ychanà precyzj´ technicznà. ¸apiƒski wyda-
je si´ byç naturà bujnà, o wielkim temperamencie, widaç go i s∏ychaç 
wsz´dzie. A˝ dziw, ˝e potrafi tak si´ skoncentrowaç, by stworzyç
formy absolutnie czyste, wymagajàce wielkiej dyscypliny artystycznej i niezwyk∏ego
skupienia technicznego. W∏aÊnie, w technice barwnej litografii - ¸apiƒski zdaje si´ byç
prawdziwym majstrem, choç mówi, ˝e sto procent twórczoÊci zale˝y od instynktu.
˝e dla niego warsztat nie stanowi ˝adnego problemu. Umie na nim graç, wi´c nie musi
o nim myÊleç. MyÊli natomiast o nieskoƒczonej przestrzeni i formach, które dla niej
tworzy, formach sugerujàcych nieskoƒczonoÊç, a jednoczeÊnie tak bardzo bliskich
ziemskiej przyrodzie. Ostatnio, ma z tà przyrodà coraz intymniejszy kontakt.
On, jednak przez wiele lat abstrakcjonista mimo swych wszystkich odniesieƒ  tworzy
realistyczne akwarele. Nowe doÊwiadczenie, którego jestem bardzo ciekawa. Ale fas-
cynuje mnie przede wszystkim ten Êwiat ¸apiƒskiego, który ju˝ jest. W barwnej
litografii.

El˝bieta Dzikowska

z katalogu wystawy Tadeusz ¸apiƒski  Sztuka grafiki barwnej  

Muzeum Okr´gowe w Toruniu 1992

¸apiƒski rozpoczà∏ swoje ˝ycie zawodowe jako malarz; w g∏´bi serca ciàgle jest
malarzem. Powiedzia∏:Trudno jest robiç barwne litografie. Najpierw trzeba byç
malarzem by póêniej móc nauczyç si´ technicznej z∏o˝onoÊci litografii. Podobne, choç
ró˝ne, malarstwo i barwna litografia naprawd´ majà wiele wspólnego. Malarz muska
p∏ótno p´dzlem. Litograf rozprowadza farb´ na kamieniach, który nast´pnie
drukowany jest na papierze. Rezultaty dzia∏aƒ obu ró˝nià si´ mi´dzy sobà; obraz posiada

swoje w∏asne cechy powierzchni, która mo˝e byç szorstka lub g∏adka. Barwna litografia
na powierzchni papieru jest g∏adka, ale posiada niepowtarzalne struktury, które mogà
byç równie wyrafinowane i intrygujàce jak haft lub te˝ tak Êmia∏e i nieokrzesane jak we∏na. 

Warto przeÊledziç wczeÊniejsze prace ¸apiƒskiego, aby zauwa˝yç, w jaki sposób
si´ rozwija∏. „Âwiat Cyrku“ z 1956, czarno-bia∏a litografia jest formà krajobrazu zdomi-
nowanego przez pionowe figury (wiele z jego póêniejszych litografii to litografie pio-
nowe). To jego pierwsza litografia powsta∏a rok po uzyskaniu dyplomu. Artysta waha
si´ w jego rzemioÊle, jednak˝e wykazuje pewnoÊç i zwartoÊç w organizacji czarnych
i bia∏ych powierzchni. Rozmieszczenie rozmazanych figur z lewej strony na prawà
charakteryzuje si´ prostotà, lecz jednoczeÊnie daje po˝àdany efekt. Ju˝ w tej pracy
¸apiƒski zademonstrowa∏ poczucie dobrej organizacji kompozycji, co cechuje wszys-
tkie jego póêniejsze barwne litografie. Praca ta przekazuje nastrój tajemniczoÊci przy-
pominajàcy obraz Picassa Trzech Muzyków w Nowojorskim Museum of Modern Art. 

Gdyby przemieniç „Âwiat Cyrku“ w kalejdoskop ma∏ych obracajàcych si´ kawa∏ków,
to w rezultacie otrzymalibyÊmy grafik´ zbli˝onà do „Energii“ z 1956,  tak˝e czarno-
-bia∏à kompozycj´. W obydwu litografiach pojawiajà si´ trójkàty, prostokàty oraz inne
figury geometryczne. W tym miejscu ¸apiƒski prze∏ama∏ lody i z przekroczy∏ realizm
zanurzajàc si´ w abstrakcj´. 

Mo˝na zasugerowaç odbiorcom zaintrygowanym abstrakcjà lub te˝ majàcym odraz´
do sztuki abstrakcyjnej, ˝e kompozycje obrazów Rembrandta lub innych mistrzów
tak˝e sà abstrakcyjne, nale˝y jedynie doszukaç si´ w nich abstrakcji. Wspó∏czesny
artysta przekracza granice rzeczywistoÊci oraz wyra˝a swoje uczucia u˝ywajàc
abstrakcyjnych kompozycji.   

W 1961 roku po raz pierwszy zobaczy∏em barwne litografie ¸apiƒskiego w Galerie
Lambert. Nast´pnie zakupi∏em dwie litografie artysty do sta∏ej kolekcji  Cincinnati Art
Museum, gdzie by∏em kustoszem zbiorów graficznych. Zosta∏y one do∏àczone
do ogromnej organizowanej przeze mnie wystawy  „International Prints, 1962“.
W lipcu  1963 roku w koƒcu pozna∏em ¸apiƒskiego w Nowym Jorku i wtedy pokaza∏ mi
niektóre ze swoich nowych barwnych litografii. Spodoba∏y mi si´ one tak bardzo,
˝e kupi∏em dwie z nich dla siebie, co rzadko si´ zdarza ze wzgl´du na niskie zarobki
kustoszy, które nie pozwalajà na zakupy do prywatnych kolekcji. ¸apiƒski powróci∏
do swojej rodzinnej Polski w 1964 roku. Póêniej wyk∏ada∏ w Brazylii w latach 1966-1967. 

W kwietniu 1977 przyjecha∏em do Nowego Jorku na kilka dni by zwiedziç wystawy.
Kiedy dowiedzia∏em si´ o planowanej wielkiej wystawie wspó∏czesnych jugos∏owiaƒs-
kich grafików, prze∏o˝y∏em swojà powrotnà podró˝ do New Haven by móc uczest-
niczyç w otwarciu wystawy;  to na tej wystawie ponownie spotka∏em Tadeusza
¸apiƒskiego. Opisywa∏ swoje dzie∏a i wystawy z charakterystycznym entuzjazmem,
szczególnie t´ wystaw´ planowanà w Waszyngtonie tego samego miesiàca. Poniewa˝
mia∏em w planach spotkanie w Waszyngtonie w czasie tej wystawy, jeszcze raz mia∏em
okazj´ zaznajomiç si´ z jego ostatnimi pracami. Artysta zrobi∏ ogromny post´p przez
ostatnie 14 lat; to by∏a pi´kna wystawa. 

Barwna litografia stanowi wa˝ny Êrodek przekazu artystycznego, chocia˝ na jej
rozwój potrzeba by∏o troch´ czasu. Pierwsza prawdziwa barwna litografia powsta∏a
raczej sama z siebie, nie by∏a to zwyczajna kopia obrazu. Temat tej litografii to niepow-
tarzalna impresja krajobrazu, a zaprezentowana by∏a w Metropolitan Museum
przez Bouqueta i Lessorea, z datà 3 wrzeÊnia 1837 roku. Kolejnà pod wzgl´dem
wa˝noÊci litografià jest Polichinelle (Punchinello) Manet'a z 1876, powsta∏a na pod-
stawie jego w∏asnej akwareli z lekko zmienionà pozà.

Wielki okres barwnej litografii przypada na ostatnie dziesi´ciolecie XIX wieku
we Francji. Toulouse-Lautrec (niezrównany w Êrodowisku), Bonnard, Vuillard, Signac
oraz inni wa˝ni malarze stosowali barwnà litografi´. Wykorzystywano jà tak˝e w plakatach.
Cheret oraz Steinlen byli wybitnymi twórcami plakatów, których prace sà ch´tnie
zakupywane przez dzisiejszych kolekcjonerów.  Przed Pierwszà Wojnà Âwiatowà 
zaraz po niej niemieccy ekspresjoniÊci tworzyli barwne litografie, które obecnie tak˝e
wychwytywane sà przez kolekcjonerów. 

Po Drugiej Wojnie Âwiatowej nastàpi∏o odrodzenie barwnej litografii na Êwiatowà
skal´, znaczenie litografii mo˝na porównaç do okresu lat 90-tych XIX wieku. Picasso
by∏ jednym z artystów, którzy uwa˝ali ten Êrodek artystyczny jako istotny. Najlepsze
rezultaty tego odrodzenia mo˝na by∏o zauwa˝yç podczas Mi´dzynarodowych Biennale
Wspó∏czesnej Barwnej Litografii w Muzeum Sztuki w Cincinnati  w latach 1950-1958.
W 1960 powsta∏y Warsztaty Litografii Tamarinda (the Tamarind Lithography
Workshop)  w Los Angeles, których celem by∏o szkolenie drukarzy litograficznych,
a tak˝e zapewnienie artystom idealnych warunków do tworzenia barwnych litografii.
Jednak˝e, ˝yjemy w Êwiecie konkurencji, dlatego w latach 70-tych
XX wieku ∏atwiejsza w wykonaniu serigrafia (druk sitowy) sta∏a si´ popularna wÊród
artystów na niekorzyÊç drogiej oraz wymagajàcej skomplikowanego procesu litografii.
W ostatnich kilku latach barwna litografia powróci∏a na scen´ niestety nie w ca∏kowicie



5

w∏aÊciwym kierunku. Wielu Êredniej klasy barwnych litografów potrafiàcych zwróciç
na siebie uwag´ jest promowanych w reklamach by przyciàgnàç kupców posiadajàcych
minimalne rozeznanie w sztuce wspó∏czesnej, a metody stosowane w procesie
tworzenia tych litografii pozostawiajà wiele do zarzucenia. 

Na szcz´Êcie istniejà jeszcze artyÊci, którzy traktujà barwnà litografi´ jako orygi-
nalny, twórczy Êrodek przekazu. Jednym z nich jest Tadeusz ¸apiƒski. Jego techniczna
wirtuozeria, umiej´tnoÊç tworzenia subtelnej gamy efektów struktury materia∏u mo˝na
porównaç do tego, w jaki sposób Jascha Heifitz uderza w struny skrzypiec. Ale tech-
nika nie wystarcza; technice musi towarzyszyç bogata wyobraênia, intensywnoÊç
ekspresji, ÊwiadomoÊç ró˝norodnoÊci kszta∏tów oraz niuansów kompozycji. ¸apiƒski
posiada te cechy, ogromnà zdolnoÊç do pracy oraz silne pragnienie pokazania Êwiatu
swoich prac. Opanowa∏ sztuk´ barwnej litografii oraz stworzy∏ nowe techniki, które
wyró˝niajà jego prace. Jego najlepsze litografie ∏àczà elegancj´ z silnymi formami,
które stymulujà przenikliwe poczucie pewnoÊci siebie w odbiorcy. WitalnoÊç artysty
to jego wk∏ad w wielkà tradycj´ barwnej litografii, a dzi´ki temu stawiany jest w szeregu
najlepszych wspó∏czesnych artystów u˝ywajàcych tego Êrodka wyrazu artystycznego. 

Gustave von Groschwitz

Z katalogu Color Lithography by Tadeusz Lapinski, 
Library Gallery  UMBC Catonsville, Maryland 1980  

Gustave von Groschwitz by∏ starszym kustoszem oraz kustoszem grafik w Muzeum Sztuki

w Cincinnati  w latach 1947-63; w tym czasie wyk∏ada∏ tak˝e na Uniwersytecie w Cincinnati

Pracowa∏ jako dyrektor Muzeum Sztuki Instytutu Carnegie  w Pittsburgu w latach 1963-68, oraz

jako dyrektor pomocniczy Muzeum Sztuki Uniwesytetu Iowa od 1968 do 1975. Prowadzi∏ badania

nad wspó∏czesnà barwnà litografià. 

Wystawa prac graficznych polskiego malarza Tadeusza ¸apiƒskiego jest dla nas
interesujàca z dwóch powodów: po pierwsze, dlatego ˝e zarówno pod wzgl´dem
technicznym jak i artystycznym jego prace stojà na niezwykle wysokim poziomie,
po drugie, poniewa˝ „elegancki Polak“, jak go nazwali austriaccy krytycy sztuki, odkry∏
swój specyficzny Êwiat sztuki w∏aÊnie w kontakcie z naszym krajem, podczas swego
pierwszego pobytu w Jugos∏awii. W szczególny sposób reaguje na pejza˝, który jest
dla niego zupe∏nie nowy, tak ró˝ny od pejza˝u jego rodzinnych stron  ∏agodnej, lecz
nieco monotonnej równiny (Irena Jakimowicz w przedmowie do katalogu Galerii Ma∏ej
w Lublanie, 1961 r.). I rzeczywiÊcie, Jugos∏awia ze swym malowniczym, prawdziwie
malarskim otoczeniem sta∏a si´ dla Tadeusza ¸apiƒskiego drugà ojczyznà, bo ka˝dego
roku powraca do niej w poszukiwaniu si∏ na d∏ugie zimowe miesiàce przebywania
w pokoju, miesiàce, w których powstajà grafiki i obrazy, kiedy to krótkie wyjÊcie
z pokoju na miasto stanowi ju˝ wielkie i rzadkie wydarzenie, jak sam mówi. Mimo,
˝e nie mo˝emy braç zupe∏nie dos∏ownie wypowiedzi kustosza warszawskiego
muzeum, którà wczeÊniej przytoczyliÊmy, jak równie˝ podobnych wypowiedzi samego
malarza, prawdà jest, ˝e jego twórczoÊç, przynajmniej w sferze artystyczno-genety-
cznej, jest ÊciÊle zwiàzana z podró˝ami do kraju, którego ju˝ widok z samolotu,
stanowi dla malarza tak du˝e prze˝ycie, ˝e nie mo˝e pozostaç naƒ oboj´tny (¸apiƒs-
ki). Percypujàc Jugos∏awi´, pozna∏ i w pe∏ni percypowa∏ Polsk´, dopiero podczas kon-
frontacji dwóch, ca∏kowicie odmiennych  mo˝na by nawet rzec: przeciwstawnych per-
cepcji pejza˝u, percepcja pierwsza  ojczystej Polski, zyska∏a w∏aÊciwà, uÊwiadomionà
wartoÊç. GdybyÊmy nie znali nocy, dzieƒ by dla nas w ogóle nie istnia∏, napisa∏ pewien
filozof; Gdybym nie pozna∏ Jugos∏awii, nigdy nie wiedzia∏bym, czym jest Polska,
twierdzi ¸apiƒski i prawdopodobnie jest to jeszcze najbardziej bliskie prawdy, bo prze-
cie˝ zauwa˝amy wyraêne tego potwierdzenie w jego w∏asnej twórczoÊci: obrazy ole-
jne, powsta∏e w wi´kszoÊci przed okresem poznawania Jugos∏awii (które niestety nie
mog∏y zostaç w∏àczone do wystawy w Slovenj Gradcu) posiadajà zupe∏nie inny charak-
ter, zarówno pod wzgl´dem formy, jak i treÊci  osobowoÊç ¸apiƒskiego, jakiego znamy
dziÊ zarówno my, jak i reszta Êwiata, ostatecznie uformowa∏a si´ dopiero póêniej
i w pe∏ni zosta∏a wyra˝ona w grafice, prezentujàcej dziÊ pod wzgl´dem iloÊciowym
i jakoÊciowym najbogatszà cz´Êç jego twórczoÊci. Ocen´ formalnà, lub charakterystyk´
w zale˝noÊci od tego, jak to, kto rozumie  podczas dok∏adniejszego przeglàdu
twórczoÊci graficznej Tadeusza ¸apiƒskiego mo˝na by w skrócie sformu∏owaç
w nast´pujàcy sposób: abstrakcyjne, oparte na za∏o˝eniach intuicyjnych, malarstwo
niegeometryczne, pos∏ugujàce si´ formami organicznymi, przewa˝nie pochodzàcymi
ze Êwiata flory, jako wyraz poetyckiego rozumienia Êwiata przedmiotowego; bardziej
malarstwo ni˝ grafika, bo przecie˝ nie mo˝emy sobie wyobraziç dzie∏ artysty
bez charakterystycznego dlaƒ kolorytu, nieroz∏àcznie zwiàzanego z rysunkiem i formà

co przecie˝ nie jest typowe dla grafiki, z za∏o˝enia czarno-bia∏ego gatunku wypowiedzi
artystycznej. Jego dzie∏a sà zaprojektowane z wyjàtkowym gustem, sà niemal˝e
eleganckie, a jednak du˝o wi´cej ni˝ tylko w dobrym guÊcie (Alfred Schmeller, czo∏owy
krytyk wiedeƒski); Przy tym jego (¸apiƒskiego) wyrafinowanie nigdy nie robi wra˝enia
ch∏odnego i zamierzonego; êród∏em prawdziwej elegancji nie jest intelekt, ale instynkt
(krytyk w Die Neue Zeit). Prawdà jest, ˝e grafika ¸apiƒskiego ju˝ na pierwszy rzut oka
zdradza jego wra˝liwà, majàcà sk∏onnoÊç do liryzmu i poezji natur´, stàd jego dyskretny,
nawet robiàcy nieco l´kliwe wra˝enie koloryt, jego otwarte i szerokie, a przy tym
delikatne i wra˝liwe formy, które przekonujà cz∏owieka, ˝e artysta równie dobrze jak
maluje, móg∏by pisaç poezj´ lub muzyk´. Je˝eli ten mistrz cichych wieczornych godzin
wybra∏ abstrakcj´ jako formalny sposób swojej wypowiedzi, nie jest to w ˝adnym
wypadku  tym razem stwierdzamy to z ca∏ym przekonaniem  uk∏on w stron´ modnego,
komercyjnie zabarwionego kierunku w malarstwie europejskim, nie jest to opakowanie
eksportowe  jak to mo˝na niestety ju˝ zbyt cz´sto powiedzieç  wybrane z zupe∏nie jas-
nych, wyraênych utylitarnych pobudek, lecz w tym momencie i dla tej treÊci jedyny
i najlepszy wyraz zewn´trzny. W nieracjonalnych, intuicyjnie odnalezionych i zas-
tosowanych formach organicznych, ¸apiƒski jest bardziej polski od któregokolwiek
z autorów wedut warszawskich lub obrazów „s∏awnego“ Pa∏acu Kultury. Nie s∏up
telegraficzny, praca ko∏chozowa, traktor lub grzyb atomowy okreÊlajà czasowà, teryto-
rialnà i Êwiatopoglàdowà przynale˝noÊç malarza, ale jego zale˝noÊç stylistyczna oraz
przez nià wyra˝ona zale˝noÊç merytoryczna nadajà autorowi etykiet´ historycznà
w ojczystym muzeum oraz okreÊlajà dane w wykazie wystaw zagranicznych. Szerokie
p∏aszczyzny ¸apiƒskiego, jego majàca genez´ u Miro i przekwalifikowana kompozycja,
mi´kki liryzm rysunku i kolorytu, jego abstrakcja, oparta na czystej, dziecinnie prostej
intuicji, ca∏y ten liryczny poemat o pi´knoÊci Êwiata sà polskie i wspó∏czesne, sà szcze-
rym, skierowanym do wszystkich ludzi wyznaniem czystej i wyraênie okreÊlonej
osobowoÊci. 

Dlatego twórczoÊç tego, dziÊ ju˝ na ca∏ym Êwiecie znanego, polskiego mistrza,
jest dla nas zawsze, na ka˝dym etapie jego artystycznego rozwoju, drogim
i po˝àdanym doznaniem, a spotkania z nim za ka˝dym razem sà ciekawsze. 

Joze Hudecek
Z katalogu Tadeusz Lapinski  Umetnosti Paviljon Slovenj Gradec 1962 

Rodak Kopernika, Tadeusz ¸apiƒski, podobnie jak jego wielki poprzednik uleg∏
czarowi kosmosu. I tak jak u Kopernika, który nagle odkry∏ wielkie uproszczenie pog-
matwanych dróg planet dzi´ki temu, ˝e przesunà∏ Êrodek, a wi´c punkt widzenia, kos-
mos Tadeusza ¸apiƒskiego jest w swej wielkoÊci niezmiernie prosty: tym, co uderza nas
podczas oglàdania jego nowych litografii jest wielkoÊç uporzàdkowania, które jest jed-
noczeÊnie bezgraniczne i uj´te w surowoÊç figur geometrycznych  w rzeczywistoÊci 
ju˝ nie geometrycznych, poniewa˝ nasze ziemskie standardy tylko dopomog∏y ograniczo-
nemu cz∏owieczeƒstwu, by je poj´∏o. 

Byç mo˝e dla powstania tych harmonijnych, optycznie niezmiernie rozdra˝nionych
dzie∏, jest rzeczywiÊcie niezb´dne szerokie spektrum s∏owiaƒskiej uczuciowoÊci
i wra˝liwoÊci, po∏àczone z doÊwiadczeniami najbardziej zindustrializowanej cywilizacji
tego oÊwiata: stalowej, ˝elaznej, metalowej cywilizacji Stanów Zjednoczonych, która
jak gdyby poprzez swoje mo˝liwoÊci techniczne z góry zapewnia∏a realizacj´
odwa˝nych marzycielskich wizji. Bez wzgl´du na nowatorskà i wyjàtkowo skompli-
kowanà procedur´ technologicznà, (która, nawiasem mówiàc, gwarantuje tylko bardzo
ograniczone mo˝liwoÊci reprodukcji litografii ¸apiƒskiego), tym, co prezentuje si´
oczom odbiorcy, jest obraz dotychczas ledwo wyczuwalnej swobody. Przenikanie
w czwarty wymiar  wymiar ducha, gdzie przestrzeƒ i czas przechodzà w nowà, jedno-
lità jakoÊç, wymiar, który za pomocà naszego ograniczonego zasobu s∏ów, zwiàzanego
przecie˝ z naszym trójwymiarowym pojmowaniem czasoprzestrzeni, okreÊlamy
jako wszechÊwiat i wiecznoÊç  realizuje si´ w tych dzie∏ach z elegancjà i wdzi´kiem
przeczàcym ucià˝liwemu trudowi i ryzyku procesu twórczego, tak, ˝e dopiero w trak-
cie dok∏adnego przyglàdania si´ uÊwiadamiamy sobie niezliczone wyrafinowane chwyty
zastosowane podczas rozmieszczania barw i obróbki powierzchni, która jest to
b∏yszczàco g∏adka, to w drobny wzór o ziarnistej fakturze lub z u˝yciem drobnych,
niezmiernie finezyjnych siatek, umo˝liwiajàcych gr´ Êwiat∏a i cieni oraz ka˝dej chwili
zmieniajàce si´ efekty przestrzenne, to znów wyposa˝ona w „kosmiczne“ okienka
poÊród skrawków tapety, tak ˝e wszechÊwiat przenika bezpoÊrednio w nasz dzieƒ
powszedni. Lustrzane odbicia, podwajajàce, czterokrotnie odtwarzajàce rzeczywis-
toÊç, sà jednoczeÊnie grà optycznà i oswajaniem nowych obszarów pojmowania, uwal-
nianiem ziemskiego ograniczenia i wkroczeniem w harmoni´ sfer pitagorejskich,
tyle ˝e Êwiaty ¸apiƒskiego w ˝adnym wypadku nie sà jedynie nieuchwytnymi kr´gami,



6

kulami i krà˝eniami, lecz w˝erajà si´ w kosmos za pomocà ostrych klinów trójkàtów
i przybli˝ajà go oku odbiorcy za pomocà pasów i promieni, na których mo˝e si´
wesprzeç, po to by z bezpiecznego mostu tego co znane i osiàgalne rzuci∏ si´
w pociàgajàcà przygod´ zawrotnych i niezmierzonych g∏´bin. 

Dla specjalisty ciekawà rzeczà jest analizowanie wp∏ywu dojrza∏ego kubizmu
na twórcze poczàtki ¸apiƒskiego; równie ciekawe jest Êledzenie rozwoju jego mistrzo-
stwa w wymagajàcej technice litografii (¸apiƒski nie jest nam nieznany; jego dzie∏a
oglàdaliÊmy na Mi´dzynarodowych Biennale Grafiki w Ljubljanie, a w 1961 roku poz-
naliÊmy go, wówczas jako m∏odego artyst´, na indywidualnej wystawie w Galerii Ma∏ej);
jednak˝e, jak w przypadku ka˝dego prawdziwego artysty, podziw dla doskona∏oÊci
technicznej zupe∏nie ust´puje miejsca sile wra˝enia zmys∏owego, które osiàga poprzez
zawartoÊç plastycznà swoich dzie∏, zw∏aszcza, gdy mamy okazj´ podziwiaç je
w wi´kszej iloÊci jednoczeÊnie, tak, ˝e nas zupe∏nie wciàgajà w swój zaczarowany kràg.
Znaczenie i wartoÊç analizy, a zw∏aszcza procesów myÊlowych, w przypadku dzie∏
artystycznych sà wtórne. Sztuka dzia∏a bezpoÊrednio na naszà percepcj´ zmys∏owà
i poprzez nià si´ga w g∏´bi´ naszego pojmowania i doÊwiadczania rzeczywistoÊci
materialnej i duchowej, które gdzieÊ w perspektywie pokrywajà si´. Falowanie energii
przenikajàcej bezpoÊrednio w naszà duchowoÊç, jest tym, co tworzy dzie∏o od nowa
w ka˝dym odbiorcy; kalejdoskop jest próbà naszego pojmowania rzeczywistoÊci.
Co jest prawdziwe: kilka kawa∏ków kolorowego szk∏a, czy wzór, który widzimy? ¸apiƒs-
ki jest nie tylko mistrzem litografii, jest magiem, dzi´ki któremu unosimy si´
w stron´ naszej rzeczywistej ojczyzny, tej bez czasu i granic. 

Zoran Krzisnik 
Dyrektor Mi´dzynarodowych Biennale Grafiki w Ljubljanie 

Z katalogu Tadeusz Lapinski - Mala Galerija Ljubljana 1982

Z twórczoÊcià Tadeusza ¸apiƒskiego po raz pierwszy zapozna∏em si´ poprzez
reprodukcj´ w albumie Hansa Platte’a (Hans Platte's Color Prints International).
By∏o to w 1960, w roku publikacji niniejszej ksià˝ki (drugie wydanie ukaza∏o si´ w 1969).
¸apiƒski by∏ jednym z niewielu m∏odych artystów zaliczanych do grona uznanych mis-
trzów wspó∏czesnej sztuki drukarskiej. Jego prace uderza∏y nie tyle swoim pi´knem,
ale tak˝e Êmia∏ym oryginalnym technicznym podejÊciem. Zwykle nowa technika
nie wzbudza∏aby wielkiego zainteresowania, jednak˝e standardy wykonywania litografii
przyj´∏y si´ przez d∏ugi czas do tego stopnia, ˝e nowe potraktowanie tego Êrodka
artystycznego wyrazu przez niewàtpliwie utalentowanego artyst´ wyraênie wydawa∏o si´
otwieraç nowe estetyczne mo˝liwoÊci.  

Podczas kolejnych kilku lat ¸apiƒski sta∏ si´ s∏awny w Europie dzi´ki licznym indy-
widualnym wystawom w miastach takich jak Belgrad, Ljubliana, Warszawa, Wiedeƒ,
Stuttgart oraz Londyn. Artysta zdoby∏ wiele nagród podczas mi´dzynarodowych
pokazów, w ca∏ej Europie zosta∏ uznany za jednego z najbardziej oryginalnych oraz
ekscytujàcych m∏odych mistrzów barwnej litografii. W 1963 Gustave von Groschwitz
zaprosi∏ go do pracy w Stanach Zjednoczonych, gdzie Fritz Eichenberg oraz Andrew
Stasik przygotowali mu pracowni´ do jego dyspozycji w Centrum Grafiki Pratta (Pratt
Graphic Center). William Lieberman w∏àczy∏ jego prace do wystawy w  Museum
of Modern Art, a Mi´dzynarodowe Stowarzyszenie Sztuk Graficznych (IGAS
International Graphic Arts Society) wyda∏o edycj´ jego prac w celach mi´dzynaro-
dowego rozpowszechniania. ¸apiƒski powróci∏ do swojej rodzinnej Polski w 1964,
jednak˝e ponownie wyjecha∏ do Stanów w 1968, a obecnie jest obywatelem amerykaƒskim. 

¸apiƒski zainteresowa∏ si´ litografià w 1949 na pierwszym roku studiów
na Akademii Sztuk Pi´knych w Warszawie. Profesor Józef Tom zach´ci∏ go by
wypróbowa∏ ten Êrodek artystycznego wyrazu i przez kilka lat ¸apiƒski pracowa∏
zarówno nad malarstwem jak i litografià. Jan Lebenstein by∏ jego kolegà ze studiów,
z którym ucz´szcza∏ na zaj´cia z malarstwa. ¸apiƒski by∏ znakomitym malarzem zaraz
po ukoƒczeniu studiów w 1955, jednak˝e w 1958, zafascynowany przez wyzwanie,
jakie wzbudza∏a litografia, zaczà∏ odchodziç od innych Êrodków artystycznego wyrazu.
Od tamtej pory litografia sta∏a si´ jego obsesjà, tworzy∏ on w∏asne druki si´gajàc
po Êmia∏e techniczne wariacje poprzez zastosowanie amalgamatów, techniki collage,
matryc, przedruków litograficznych oraz wielobarwnego atramentu. 

¸apiƒski pracowa∏ wed∏ug tradycyjnych metod litografii do oko∏o 1958, ujmujàc
tematy z ˝ycia codziennego w luênej wersji kubizmu graniczàcego z abstrakcjà.
Podró˝ do Jugos∏awii tego samego roku wp∏yn´∏a na zmian´ kierunku w jego sztuce,
którego od tej pory zawsze si´ trzyma∏. Pogrzebane s∏owiaƒskie archetypy na nowo
o˝y∏y dzi´ki surowym górskim krajobrazom, starym miastom w BoÊni i S∏owenii, klasz-
torom z ich ozdobionymi  bramami, ludowymi rzeêbami na nagrobkach oraz ˝a∏obnymi
posàgami. Nape∏niony duchem tych szorstkich, lecz wymownych form od tego
momentu skoncentrowa∏ si´ wy∏àcznie na barwnej litografii, która, dzi´ki jego

niespokojnej, sk∏onnej do improwizacji naturze, wkrótce przekroczy∏a swoje wczeÊniej
wyznaczone granice. Dla niego ten Êrodek artystycznego wyrazu by∏ tak elastyczny,
˝e mo˝na go by∏o przybli˝yç do rangi malarstwa zachowujàc przy tym specyficzne
walory druku. Przez ostatnie kilka lat ¸apiƒski wykorzystywa∏ wiele podstawowych
symboli w wi´kszoÊci  swoich prac. 

W kompozycjach dominujà okràg∏e formy z zawieszonymi w pró˝ni mniejszymi
okr´gami, przypominajàce oczy osadzone w oczodo∏ach, przeplatane metalicznymi
cylindrycznymi rurami by wywo∏aç wra˝enie zmechanizowanego Êwiata, w którym dry-
fujà bezbronne organizmy. Na formy te sk∏adajà si´ wymieszane barwy niepostrzegal-
nie przenikajàce si´ jedna w drugà. W rezultacie trójwymiarowoÊç zostaje zminimali-
zowana z powodu znakomitego stopniowania barw, w których kolory s∏abo b∏yszczà
spoza na∏o˝onych na nie przezroczystych per∏owych warstw. ¸apiƒski jest genialny
w komponowaniu barw, czasami uciekajàc si´ do zastosowania nawet dwudziestu
kolorów, aby uzyskaç nadzwyczajne odcienie. 

Dziedzictwo kulturowe artysty stanowi jeden z wielu sk∏adników tworzàcych jego
sztuk´. Mówiàc ogólnie, ¸apiƒski to wizjoner, nie w sensie mistycznym ale rozumiany
jako twórca w∏asnego kosmosu. Jego obrazy majà ukryte znaczenie odnoszàce si´
do rozleg∏ych przestrzeni oraz ogromnych ambicji, do podziemnego, morskiego,
zwierz´cego i pozaziemskiego ˝ycia, do elektrycznych i mechanicznych si∏. GdzieÊ
w tym kolosalnym potoku znajduje si´ cz∏owiek, jednak˝e mo˝emy jedynie snuç przy-
puszczenia o jego obecnoÊci, poniewa˝ autor nie pozostawia o nim wyraênych
wskazówek. Artysta zachowuje abstrakcyjne podejÊcie do tematu, poniewa˝ sam koncept
jest abstrakcyjny, ale jednoczeÊnie mo˝na wyczuç humanistyczny rdzeƒ jego perspektywy. 

Jako dodatkowy element artysta wprowadza pociàgni´cia p´dzlem, które stwarzajà
wra˝enie trójwymiarowoÊci. Ten efekt to jedna z innowacji ¸apiƒskiego, cz´sto wyko-
nany w lekko szarych barwach, o˝ywia t∏o wielu z jego prac. Stanowi on nieregularny
wzór staccato b´dàcy punktem wyjÊcia dla geometrycznych cylindrów oraz wkl´s∏oÊci. 

W pierwszym dniu Nowego Roku ¸apiƒski dokona∏ zwrotu w nowym kierunku
w swojej wspania∏ej grafice zatytu∏owanej Kwitnàç (Flourish) z 1973. Wkl´s∏oÊci,
cylindry oraz pociàgni´cia p´dzlem znikn´∏y, chocia˝ pozosta∏y tarcze po∏o˝one
pomi´dzy oraz oparte na czymÊ, co przypomina metaliczne p∏achty zakrzywione
do przodu z klasycznym wdzi´kiem. Ciemne t∏o w dolnej cz´Êci jest lekko pokryte
plamkami, aby stworzyç dyskretny teksturalny kontrast. Dzie∏o wyró˝nia si´ swojà
obecnoÊcià, co byç mo˝e jest zbyt du˝o powiedziane, poniewa˝ jego kolory
sà delikatne oraz przyt∏umione.  

Dla ¸apiƒskiego istotne jest by w∏asnor´cznie drukowaç swoje litografie albo przy-
najmniej dokonywaç w∏asnej korekty, jako ˝e jego techniczne i estetyczne intuicje wza-
jemnie si´ umacniajà. W czasie trwania korekty artysta mo˝e odczuç potrzeb´
wprowadzenia prawie niewidocznych cieni oraz postanowiç u˝yç nietradycyjnych Êrod-
ków by osiàgnàç swój efekt. ArtyÊci pracujàcy z mistrzami drukarstwa z pewnoÊcià
mogà wprowadzaç zmiany, jakie tylko sobie ˝yczà, jednak˝e z powodu braku grun-
townej wiedzy na temat mo˝liwoÊci litograficznych wÊród wi´kszoÊci z nich, a tak˝e
poprzez fakt, i˝ rzemieÊlnicy-drukarze, nawet z wyobraênià, nie mogà dok∏adnie
wiedzieç, co artysta ma na myÊli, wi´c rzadko z tych powodów osiàgajà zaskakujàce
rozwiàzania techniczne. 

PodkreÊlam to szersze poj´cie litografii, poniewa˝ nadaje ono drukom ¸apiƒskiego
niepowtarzalny charakter. Techniczna elastycznoÊç oraz precyzja odcieni odzwiercied-
la upartà artystycznà ÊwiadomoÊç, która nie znajduje zaspokojenia dopóki
podÊwiadome podniety nie zostanà zrealizowane. To w∏aÊnie ta wysoce artystyczna
ÊwiadomoÊç wraz z jego pot´˝nà wyobraênià i doborem barw wyró˝niajà ¸apiƒskiego
jako jednego z najlepszych wspó∏czesnych  grafików.

Jacob Kainen, 
katalog wystawy Tadeusz Lapinski , Kennedy Galleries 1973, New York

(..) "Jest coÊ magicznego w sztuce Tadeusza ¸apiƒskiego. Jego formy stajà si´
˝ywe w zmieniajàcym si´ Êwietle - kule unoszà si´ w przestrzeni, t∏oki nabierajà wymia-
rowoÊci a p∏askie powierzchnie wydajà si´ wyginaç znaczàco. ¸apiƒski, mistrz litografii,
odkry∏ nowe techniki, dzi´ki którym mo˝na otrzymaç te i inne efekty zwiàzane z subtel-
nymi zmianami koloru i rytu.

Ale magia jego sztuki le˝y w umiej´tnoÊci prze∏o˝enia jego odkryç technicznych
na samà sztuk´. Jego kompozycje nie starzejà si´; im d∏u˝ej si´ je bada lub z nimi
obcuje, tym wi´cej odkrywajà one sekretów. Tak jak dobrzy przyjaciele, z wiekiem stajà
si´ one coraz cenniejsze.

Przez dziesiàtki lat ¸apiƒski by∏ uwa˝any za jednego z najbardziej wp∏ywowych
litografów w historii. Jego sztuka, przesiàkni´ta jego technicznym geniuszem litografii,
zostanie uznana jako nale˝àca do najbardziej dynamicznych w drugiej po∏owie
XX wieku".

Dr Harrison Hoppes
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l i togra f i a ,  ÂWIAT CYRKU,  1953,  50x40 cm



l i togra f i a ,  ÂWIAT CYRKU,  1953,  50x40 cm
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l i togra f i a ,  1956,  50x70 cm



gwasz ,  1958,  49x67 cm
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gwasz ,  1958,  50x70 cm



malars two mater i i ,  ÂWIAT CYRKU,1955, o le j  p ∏ó tno, 61x85 cm
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malars two mater i i , o le j  p ∏ó tno, 1958,  53x53 cm



malars two mater i i , o le j  p ∏ó tno,  1960,  61x77 cm
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malars two mater i i , o le j  p ∏ó tno, 1956,  51x61,5 cm



malars two mater i i , o le j  p ∏ó tno, 1958,  46x92 cm
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malars two mater i i , o le j  p ∏ó tno, 1958,  46x92 cm



l i togra f i a  barwna,  1964,  50x70 cm
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l i togra f i a  barwna,  1963,  50x70 cm



l i togra f i a  barwna,  TRUMPET SYMPHONY,  1964,  50x70 cm
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l i togra f i a  barwna,  The B ig  Wersa l ,  1966,  50x70 cm



l i togra f i a  barwna,  1962,  50x70 cm
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l i togra f i a  barwna,  FLYING FORMS,  1965,  50x70 cm



l i togra f i a  barwna,  FLOWERING EYE,  1972,  67x110 cm
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l i togra f i a  barwna,  UNIVERSAL SCEPTRE,  1971,  57x76 cm



l i togra f i a  barwna,  HOMAGE TO APOLLO,  1971,  57x76 cm
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l i togra f i a  barwna,  SKYLAB,  1973,  67x110 cm



l i togra f i a  barwna,  HYPNOSIS ,  1972/73,  67x110 cm
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l i togra f i a  barwna,  PERPETUAL MOBILE ,  1973,  67x110 cm



malars two mater i i , o le j  p ∏ó tno, 1958,  40x51 cm

ok ∏adka :  l i togra f i a  barwna,  1962,  50x70 cm

G A L E R I A  S Z T U K I  W S P Ó ¸ C Z E S N E J
44-100 Gliwice, ul. Raciborska 8,

tel. (32) 335 41 06.
fax (32) 231 31 68

tel. kom. 698 614 050, 501 584 136
e-mail: galeria@esta.com.pl

www.galeria-esta.pl
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