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Recencioprocydoktorskieipono mogislroRobeńożbikowskiego
zo|yłułowonei
,.Wędrowiec- w poszukiwoniuhormonii obrozu''
sporzqdzonow zwiqzku z przewodemdoklorskim
w dyscyplinieorlystyczneisz|ukipiękne
w dziedzinie sz|Ukp|ostycznych,
wszczęłympruez Rodę Wydziołu Pedogogicznego i Ańystycznego
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UniwersyteluJono Kochonowskiegow Kielcoch

Proco doklorsko mgr. Roberio Zbikows|iego zo|y'ułowono"wędrowiec - w poszukiwoniu hor.
kióro zostołozreo|izolvono pod kierunkiem prof. zw. dr. hob' Ryszordo Ługowskiego,
monii obrozr',l,,,
skłodo się z dzieło p ostycznego będqcego cyk|em obrozów oroz ioworzyszqcej mu rozprowy doktorskiei. Cołośćzostołoprzedslowiono w formie reprodukcji wroz z łowolzyszqcymim opisem'
Głównq częśćProcy stonowi cyk| 15 obrozów zreolizowonych no ptóinie w tschnice włosnei.
Kożdyz nich oPotaony iesi \,tułemw porzqdku chrono|ogicznym od obrozu pierwszego do p;ętno'
stego' Cyki zowiero pięć dyptyków' Tokie Usystemot}zowonienie iest pżypodkowym zgbiegiem.
Jok som outor roznoczo, molowone pzez niego obrozy sq dowodem {oscynociiproporclq, hormoniq
i porzqdkiem, o mo|ujqc ]e kierowoi się zosodq złotegoPodziotu.
Moterio wszechświotoznoiduie się w ciqgłym ruchu wywołuiqc w |udzkim umyś|ewrożenie
choosu. Ciekowośći chęć Poznonio sprowiło,iżczłowiokprzekonołsię o tym, że świotiest zest.oiony
hormoniinie i zowiero w sobie porzqdek tok w mikro, jok i mokroskoli. Nie bez powodu storoĄ4ni
zoczę|istosowoćtermin tosmos, czy|iłod'Prekursoromihor.
w odniesieniu do wszechświotg
myś|icie|e
moniineiteorii budowy wszechzecry byli piiogorelczycy.w oporciu o Prowodzone bodonio noukowe
uwożo|i,że coły pozqdek świotoZoworty jest w |iczboch. To dzięki motemoiycznym uworunkowo'
zochowuie włościwep.oPorcie ihormonię' Teorio io mo swoie odbi.ie w nouce
niom r7eczywisiość
o esielyce, o d|o oĄstów ko|ejnychepok byłowskozówkq w ich h{órczych poszukiwonioch. Równieź
żbikowski wydoie się podqżoćtq drogq'

opisowo będqco
choć głównqczęśćprocy dohorskisi stonowidfieło p|ostyc.ne.to iei część
- w poszukiwoniuhormonii obrozu,')w zr|ączący
rozprowq (równieżzo1ylułowono
"Wędrowioc
sposób dopełnio przedsiowionedzieło mo|orskie,o Po.uszone w niei zogodnienio pozwoloiq
odbiorcy'nozrozumienieintenciiouioro.
postoćfułowego ,!Vędrowco',wskozuiqcło somego siebie'
we wstępiedoktorontPrzyb|;żo
w lekścierozprowy:to nie tylkoia iako wędrowiec-orlys|o
iestem
Jednocześnie
iednok podkreś|o

insPirct'aremi po częścipodmiot'em moiej procy doktorskiei' Równie waźnesq Powsło|eobrazy i ich
ia' o]etakżeprzeniony ia|;n u|egaiq'
h!ąta!
Kożdycztowiekwpisony iesłw konkretnqpżesirzeń i czos' Wędrówko pzez życienieustonpzeżyć idoświodczeń.Te zoś.deterninuiq
iego fochowon;o i reokcie
nie dosiorczo mU no*"}/ch
D|o oĄsty'człowiekoobdorzonegoszczegó|nqwroż|iwościq,
wobec oioczojqcejgo Żeczylvistości'
reogujqcegono bodźcezewnęlznegoświoiooraz prze4cia płynqcez włosnegoduchowegownęirzo,
Toko też iest postowoZbikowsl.iego.Podqżoon swoiq v',losnqdrogq
stonowiqźródłotwórczości.
nie boczqc no obowiqzuiqcemody i nuĄ ońystycfne.Szuko włosnegoięfyko wizuolnego,skuP;o
się no świeciewłosnychprzeżyćpoddojqc ie nieusionne|pogłębioneiref|eksii.Jego meloforyczno
doinołości
wędrówko przez życieio świodeciwo
ioko człowiekoi oĄsly' Znoiduieto potwierdzen;e
w iego włosnychsłowoch:Mo7q twórczośćtrak|uię ioko norzędzie służqcełworzeniuswoistej dokui odczucia. ,,Wędrowiecw poszuki.
men|oci |łierząc,że iestona w s|onie nai|epiej oddać moje myś|I
waniu hornonii obrdzu" iesł procesem zbieranio doświadczeńi ich |ronsfornacji w formę dzieła

PUnkiemwyiściodIo dziełop|osiycznegobędqcego Podmiotemomowioneiprocy doktorskiei
bf szkic.obrozprezenlowonyno wyslowiepod numerempiętnostym,d|o którego inspirociq- iok
podkreśLo
outor _ byłownęirze go|erii proporciomizb|iżonedo regułyfłotegopodzio|u.obroz
wystowy'Tokzrodziłsię ko|ejnyszkic'który
pięinost/byłpoczqtkiemdoIszychrozwożońwokółzołożeń
oulor nozwołobrozem frzynostym,będqcy wizuolizociqprqieki'owoneiekspozyciiuivzględnioiqcq
przes}.zeńgolerii i iei relocie w odniesieniudo sko|j i {ormoiuprezenlowonychV/ niei obrozów
Doktoroni prz}znoie, iż:Celem b/a chęćosiągnięcio hormonii opańej na synetrii i proporcji wynikaiqcej z zasad z|o|egopodziafu. Harmonia, kt'órei poszukuię Wszt'uce,doĘczy nie |ylkosamego obro.
zu' |ecz równiaźkontekslu mieisca'
W przedsłowionejrozprowie niezwyk|ewożng znoczenie mo drobiozgowy opis somych
proc. Nie ukrpvom,że by,łon d|o mnie niezwyk|ePomocn' poniewożsome reProdukcienie sq
o poprowmolorskieimoteriiobrozów oroz zowortychw nich szczegółów,
w stonieoddoćrzeczywistel
intenciicutoro'Zbikowskinie
mo|orskichmo kIuczoweznoczenied|oŻrozum;enio
ne odc44onietreści
MimetyzmPrzedstowieńzosioie
wProst,jego obrozy sq wyobstrohowone'
pzedstow;oneczywis1ości
zoslqpionoznokomi, swoistqko|igrofiqnczwonq Przez mo|ozo włosnymolfobeteń, kióry wPisony
nie moźnoodszukoćw nich konkretnych
iest w kompozycięobrozów. ]ok som outor podkroś|o
dioIogu
opisowi'Moiq iedyniestonowićogniwow nowiqzon;U
znoczeń,nie podlegojqone słownemU
orvs' z odbiorcq'którymo byćoPorłyno budowoniuemocionolnejwięzi,o Ęm somymwprowodzoć
w duchowqprzestrzeńobrozów.
Zbikowskikonskuuieswojedziełow sposób melodyczny.Dolyczyio nie 1ylkosomegoProcesu
ole równieżworsziofowego.Cechq iego obrozów sq: geomeirycznokompozycio,sy.
myś|owedo,
|ormo|nestonowiqznoki budowoniez punhów, |inii i płoszczyfn.
meirio i hormoniinyłod.Treści
gomie borwnei'
v,yszukonei
monochromotycznei
Wszysikopodpozqdkowoneiesi bordzooszczędnej,

Jego rocjono1nometodo Procy nie norzuco sziy\./nychrom i nie stonowi pEoszkody do sfiłorfenio p.oc
Uwogę zwroco worszioimo|orskiisposób moIowonioszczegółowo
w oporciUo iniuicieiwrożliwość.
UstolonychregUłstoron.
oplsony w rozdzio|e poświęconymprocesowi reoIizocii.A*ysto według ściś|e
nie dobiero formoty podobrozi. świodomiese|ekcionuieśrodki,wykorzysluiqc slwoŻonq pŻez siebie
oUiorskq iechnikę mo]orskq bozujqcq no v'ykoftystoniU noluroInych borwników powsiołychz worzpv
i owoców. Robi 1o .e|owo, wiedzqc iż świoiłomo istoiny wpływ no irwołośćpigmentów. No mo|o.
wonych w ten sposób obrozoch ko|or pod|ego ciqgłoj trons{ormocji' Zobiegi te nie słUżqiy|ko
uzyskoniuefektu wizuo|nego,o|e iokże uświodomieniusobie i odbiorcy, że wsfyslko U|ego pflemion;e,
lest w ciqgłym ruchu' Autor podkreś|o,żo nie t/|ko on iest |,,tułowym,Wędrowcem',' o|e iest nim
równieżwidz'odbiorcooroz som obroz. Możnownios|owoc,iżdIo żbikowskiegowożnyme|emenlem
iego poslowy ońystycznej,oprócz refleks]inod rzecz}visioś.iq,iesi som proces lworfenio' To w nim
zowiero się istolo odkrylvonio siebie iwyrożonio swojego stosunku do świoto.
Przedslowione dzieło mo|orskie sHodo się no iednorodny pod względem łormolnym cykl,
w którym koźdoproco sianowiw swojei wizuoInei|ormie odrębnyświot'obrozy Rober|oZbikowskiego
wprowodzojq widzo w sion skupienio i rei|eksii,dIo|ego nieklóre f nich ośmielęsię nozwoć obslrok.
cyjnymiikonomi.
Dokloront dopełnio swo|e refleksjeodwołoniem się do iwórczościorlyslów: PoUIoK|ee oroz Koii
Komoii. Z tym osioinim udoło się żbikowskiemu pŹeProwodzić wywiod dotyczqcy twórczościoi'rysty,
iego inspirocii i podeimowonei w prococh problemotyki. Rozmowo io iesl dostępno no stronie
ieoretyków - mo|o|zo
internetowe|.W tekścierozprowy możno tokże odno|eźćodwołonio do n,ryśli
WłodystowoStzemińskiego i iego,,Teorii widzenio,,, Wosy|o Kondyńskiego i jego dwóch sziondoro.
wych dziełteoretycznych:,,o duchowościw sztuce'' oroz ,,Punkti |inio o ploszczyzno,,,cty leż Ad|iąna
Frutisero, wybiinego typogrofo i specioIistyw zokresie komunikocji wizuoInej. o tokżewie|u innych.
Pełnywykoz odwołoń zowiero zołqczono pzez dohoron|o bib|igrofio.
Rozprowo dokiorsko iest teksism intensywnie wyPełnionymtreśc;qi w sposób wyczerpuiqc'
stonowiqc iego wnik|iwqonoIizę,dopetnio prefen|owone dziełop|oslyczne.Jesl równieżświodectwem
dużei wiedzy ieore'cznei doktoronio. Pęedsiowiono Przez pono Roberto żbikowskiego rozprowo
w sposób pzokonujqcy uzosodnio podjęiy pzez niego iemol procy doktorskiei.

Konkluzio.
Po zopoznoniusię z przedslowionqprzozpono mogistroRobertoZbikowskiegoprocqdoktorskq
zoMułowonq ,)vędrowiec_ w poszukiwoniuhormonii obrozu,, i po iei sfczegótoweiono|izie
shłierdzom,że spełnioono Ustowowelvymogi stowionekondydotomubiegoiqcymsię o stopień
w ustawieo stopniochi Mułochnoukowych,stonowiqctwórcrywkłodw rozwói
doktoro,okreś|one
oĄstycznoi sztukipiękne.
dyscypIiny
cyk| obrozów mo|orskichiest dziełemorygino|nym,doirzolym.o wysokich
Zop}ezentowony
woIoroch olrystycznych,nocochownym indy.łiduIizmemoUtoro. Dokloronl wykoztł się dużq wiedzq
leorelycznq oroz umiejętnościqsomodzie|nego prowodzenio Procy ortys1ycznei' Proco slonowi

istotnyeiop.rozwo;UortystycznegoRobeńo zbikowskiego;- iok som zoznoczył_ nie iesłio koniec
możemiećswojqkontynuocję'
bo iużw niedoIekieiprzyszłości
drogi ty,tułowego
,Wędrowco,.,
Biorqcpod uwogęwysokipoziom Pzedslow;oneiprocyw oPorciuo ort' ló Ust.2 Ustowyz dnio
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morco 2oo3 r o slopniochnoukowychi tylu|enoukowymoroz o sioPniochilńU|e w zok.es;esziuki
z pełnympzekononon;empopiero'n storoniopono mogislro RobeńoZbikowskiegoo nodonie mu
w dyscyp|inieori/styczneisztukipiękneprzez
słopniodok|oroszfukiw dziedziniesztukp|ostycznych
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