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Takie zwariowane czasy

z Jerzym Ludwińskim  rozmawia Magdalena Ujma

Magdalena Ujma: Gdy mówi się o Grupie Zamek to rozważa się twórczość tylko trzech artystów:  

Włodzimierza Borowskiego, Tytusa Dzieduszyckiego i Jana Ziemskiego. Czy naprawdę nie było tam nikogo 

więcej? 

Jerzy Ludwiński: Zaraz, zaraz... Może zaczniemy od tego, że wymienimy wszystkich. 

Magdalena Ujma: Ale skład grupy bardzo się zmieniał.

Jerzy Ludwiński: Nie, trzon był stały. Wszystko zaczęło się od wystawy, zorganizowanej pod koniec 

1956 roku. Była to Wystawa Plastyków Amatorów i Nikifora. Znalazł się tam też aneks przygotowany przez 

Koło Młodych Plastyków. Wspólnie wpadliśmy na ten pomysł, ale zdaje mi się, że głównym organizatorem 

był  Przemek Zwoliński.  Był  też  taki  pan,  Wiktor  Ziółkowski.  Aktywnie działał  w ZPAP i  nas popierał. 

Żwawy, starszy pan, bardzo charakterystyczna dla Lublina postać. Ja byłem w jury tej wystawy. Wracając do 

Zwolińskiego, to występował on pod pseudonimem Sadlej.

Magdalena Ujma: Czy był prezesem tego Koła? 

Jerzy  Ludwiński: Tak,  wybraliśmy  go  na  naszego  przewodniczącego.  Malował  obrazy  w  stylu 

postkubistycznym, dość dekoracyjne. Należał do związku plastyków. Już nie żyje. Druga osoba - to był Jerzy 

Durakiewicz. W tym czasie jeszcze studiował, w Krakowie. Wystawiał jako Marek. Potem był Mirosław 

Komendecki,  który  malował  obrazy  surrealistyczne,  a  może  nie  tyle  surrealistyczne,  co  metaforyczne. 

Później  znalazł  się  w  Gdańsku.  Następną  osobą  był  Ryszard  Kiwerski.  On  też  malował  obrazy,  pełne 

ekspresji. Był jeszcze Maks Szoc... 

Magdalena Ujma: Od początku? 

Jerzy Ludwiński: On chyba doszedł  później,  pojawił  się dopiero na drugiej  wystawie grupy.  Robił  

rzeczy teatralne. A później ukończył studia w Toruniu na konserwacji i malował obrazy surrealistyczne. Nie  

żyje. Następnie był także w grupie Franciszek Siuda.

Magdalena Ujma: Fryzjer? 

Jerzy Ludwiński: Tak, zwykły fryzjer. On brał udział w tej Wystawie Plastyków Amatorów i Nikifora. 

Dokoptowaliśmy go  do  grupy.  Innych  amatorów -  nie.  Malował  głowy w stylu  Nowej  Ekspresji.  Bez 

problemu mógłby brać udział w tym drugim Arsenale.



Magdalena Ujma: Chodzi panu o tę wystawę z 1988 roku?

Jerzy  Ludwiński: Tak.  Całkiem odkrywczo  malował  jak  na  lata  pięćdziesiąte.  Nie  żyje.  Kto  tam 

jeszcze?  Lucjan  Ocias.  Szalenie  biegły  w  takiej,  jeszcze  dziewiętnastowiecznej  manierze  malowania.  

Najpierw był księdzem. Potem wystąpił z seminarium i wylądował na KUL-u, a jeszcze później - na ASP w 

Warszawie. W grupie był jeszcze Stanisław Michalczuk, też z historii sztuki KUL. Przez jakiś czas pracował  

tam jako asystent. No i do grupy Zamek należał również Tytus Dzieduszycki...

Magdalena Ujma: On nie był z KUL-u. 

Jerzy Ludwiński: Nie, on był z UMCS, studiował biologię. Zrobił dyplom o bobrach nad Biebrzą. I to 

chyba wszystko. Bo główne asy, takie, jak Ziemski, Borowski, pojawiły się chyba na drugiej wystawie Koła 

Młodych Plastyków, w BWA w Lublinie, na początku 1957 roku. 

Magdalena Ujma: Koło Młodych Plastyków dało początek Grupie Zamek. Czy w pracowni na Zamku 

spotykały się te osoby, które Pan wyliczył?

Jerzy Ludwiński: Nie wiem, czy w ogóle myśmy się spotykali całą grupą. Na Zamku był dom kultury 

i duża pracownia, tam powstawały na przykład nowe techniki Dzieduszyckiego i Borowskiego. Później była 

wystawa, pierwsza Grupy Zamek. Odbyła się w galerii Krzywe Koło na wiosnę...

Magdalena Ujma: W maju 1957 roku. 

Jerzy Ludwiński: I  tam już grupa Zamek zaczęła się określać.  Najpierw pojawiło się bardzo wiele 

różnych punktów odniesień, ale to trwało bardzo krótko. Potem zaczęło być jasne, że grupa dąży do sytuacji 

pogranicznych, miedzy malarstwem i rzeźbą, w kierunku obrazów-przedmiotów i sztuki strukturalnej. Pod  

koniec 1957 roku wszyscy inni musieli odpaść i pozostało tylko tych trzech, wymienionych na początku 

artystów. Jakkolwiek podczas wystawy w Krakowie grupa występowała jeszcze w rozszerzonym składzie.  

Pamiętam, że wysławiali tam i Komendecki i Kiwerski. 

Magdalena Ujma: Była jeszcze Ewa Jaroszyńska. 

Jerzy Ludwiński: Właśnie, byłbym zapomniał. Doszła jeszcze Ewa Jaroszyńska. Ona była najmłodsza 

z całej  grupy,  miała  wtedy około  dwudziestu  lat.  Skończyła  studia  plastyczne  w  Warszawie,  a  później  

wyjechała do Nowego Jorku. Robiła tam bardzo ciekawe rzeźby z tkanin, trochę jak Abakanowicz. 

Magdalena Ujma: Chciałabym, żebyśmy jeszcze wrócili do samego początku. Mówi sio o decydującym 

wpływie Jacka Woźniakowskiego na działalność późniejszych „Zamkowców”. Czy rzeczywiście tak było? 

Jerzy  Ludwiński:  Poszukiwania  Grupy  Zamek  szły  spontanicznie  własnym  torem;  ważne  było 

jednakże, że on to popierał. Był jedynym takim człowiekiem, jedynym punktem odniesienia. Przypomniałem 

sobie w tej chwili, jak we trójkę - to znaczy: Anka Ptaszkowska, Wiesio Borowski i ja - będąc przejazdem  

w Krakowie napisaliśmy do „Tygodnika Powszechnego” trzy teksty. Zajęły one całą rozkładówkę i nosiły 

wspólny tytuł Perspektywy sztuki. Było to w 1962 albo 1963 roku. Jackowi Woźniakowskiemu bardzo się to 

podobało. Wydaje mi się,  że uchwyciliśmy tam sens przemian, jakie się dokonały w działalności Grupy 

Zamek. 



Magdalena Ujma: Jakie wykłady miał Jacek Woźniakowski? 

Jerzy Ludwiński: Dwa cykle wykładów. Jeden z historii sztuki nowoczesnej, drugi - to historia doktryn 

artystycznych. Wykłady były świetne, bardzo podobał mi się jego sposób mówienia, jakby ciął brzytwą.  

Poza tym, Woźniakowski był chyba jedynym krytykiem, który się nie skompromitował. Nie brał udziału 

w socrealistycznych wyczynach. Wszyscy inni - mniej lub więcej - się pobrudzili. 

Magdalena Ujma: A do którego momentu była doprowadzona historia sztuki nowoczesnej? 

Jerzy  Ludwiński: Prawie  na  bieżąco.  Mieliśmy  ogromną  przewagę  nad  kolegami  z  innych 

uniwersytetów, bo dojechaliśmy aż do Pollocka, podczas kiedy inni zatrzymywali się najwyżej na Picassie.  

Gdy startowaliśmy w 1955 roku,  to  posłaliśmy artykuł,  napisany wspólnie  z  Wieśkiem Borowskim,  do 

„Przeglądu Kulturalnego”. Ten artykuł, o sztuce nowoczesnej, był polemiką z różnymi socrealistami, między 

innymi z Romanem Zimandem (który grubo później przeszedł do opozycji). „Przegląd” zamieścił ten tekst,  

z zastrzeżeniem, że redakcja nie zgadza się z naszymi poglądami. Trzeba trafu, że o tym artykule zaczęła 

mówić Wolna Europa. No i posypały się na nas gromy. Putrament także napisał o dwóch takich chłystkach,  

wychowanych  w kawiarnianej  atmosferze.  Przez  jakiś  czas  nie  mogliśmy publikować,  ale  potem to się 

odkręciło. 

Magdalena Ujma: A co się działo podczas Tygodnia Sztuki Nowoczesnej, jaki odbył się na KUL-u w 

1955? 

Jerzy Ludwiński: Nie wiem. Ja skończyłem właśnie wtedy studia - w styczniu 1955 roku. Kursowałem 

wtedy  między  Warszawą,  Krakowem  a  Lublinem.  Współpracowałem  z  Boguckim,  który  redagował 

„Plastykę”. Napisaliśmy wspólnie książkę, która nigdy nie wyszła. 

Magdalena Ujma: Co to była za książka? 

Jerzy  Ludwiński:  Ona  miała  dawać  podstawową  wiedzę  o  sztuce  nowoczesnej.  Tak  to  się  wtedy 

mówiło: „sztuka nowoczesna”. To pojęcie później zostało zdewaluowane. A nam nigdy nie udało się wydać  

tej książki. 

Magdalena Ujma: Dla mnie grupa Zamek jest fenomenem. Takie spotkanie pełnych energii, zdolnych 

ludzi jest może nawet ważniejsze ze względu na swoje długofalowe efekty, a nie powstałe wtedy prace. 

Jerzy Ludwiński: Bo ja wiem? George Kubler napisał książkę  Kształt  czasu.  Użył  w niej  metafory 

szyby. W pewnym momencie następuje pęknięcie, przez które można wydostać się na scenę. Coś takiego 

zdarzyło się wtedy w Polsce, w związku z odwilżą. Dużo nowych ludzi wtedy się pojawiło. 

Magdalena Ujma: Czy to było ważne, że grupa Zamek powstała w Lublinie? Anka Ptaszkowska pisała, 

że Lublin wtedy był niezwykłą prowincją, ale właśnie dzięki temu potrafił przechować wartości gdzie indziej  

zagrożone. 

Jerzy Ludwiński: Rzeczywiście, Lublin był niezwykłą prowincją. Ale nie miał tradycji socrealistycznej 



i akademii, gdzie profesorowie muszą bronić swoich pozycji, zdobytych często w czasach stalinowskich.  

Lublin to była taka tabula rasa. Przyjeżdżali tu jednak różni ludzie, cała awangarda polska. Z okazji wystaw. 

Stażewski był naszym ciągłym gościem. 

Magdalena  Ujma: Większość  osób  z  Grupy Zamek  studiowała  na  KUL-u.  Ale  to  chyba  nie  było 

szczególnie ważne? KUL po prostu stał się przystanią... 

Jerzy Ludwiński: KUL był szalenie malowniczą mozaiką różnych wyrzutków społecznych: dawnych 

arystokratów,  jazzmanów,  chuliganów,  różnych  bikiniarzy.  Zabawa  była  niezła,  a  że  ktoś  co  jakiś  czas 

znalazł się w więzieniu - to trudno. KUL odegrał rolę jako azyl. Krytycy, którzy stamtąd wyszli, to: Wiesław 

Borowski, Urszula Czartoryska, Anka Ptaszkowska - i jeszcze ktoś by się znalazł. Tylko z dwóch lat. To  

sporo. 

Magdalena Ujma: A jakie pisma na temat sztuki współczesnej docierały na KUL? 

Jerzy  Ludwiński: Były  tam „Cahiers  d’art.”,  później  także  „Studio”.  W tej  chwili  trudno  mi  jest  

powiedzieć,  ale  docierało parę  porządnych pism zachodnich.  Ja  szczególnie  miałem do nich dostęp,  bo  

pracowałem w bibliotece. Dlatego, kiedy zaczynaliśmy z Wieśkiem Borowskim pisać, w 1955 roku, to nasza 

znajomość  tego,  co  się  działo  na świecie,  była  spora.  Nie  mieliśmy specjalnych kompleksów.  Jak ktoś  

przyjeżdżał z Zachodu, to mogliśmy swobodnie rozmawiać. 

Magdalena Ujma: Głód informacji był wtedy niesamowity. 

Jerzy Ludwiński: Pamiętam, jak to się wszystko otworzyło. Zaczęły wychodzić książki. Można było 

posłuchać  muzyki.  Ja  na  przykład  chodziłem  co  tydzień  do  Filharmonii  w  Warszawie,  bo  grano 

Strawińskiego, a później - nawet Schönberga. Wszystko nagle zaczęło być dostępne i ludzie z Warszawy 

i innych ośrodków szybko nadrobili braki. 

Magdalena Ujma: Wracając do KUL-u...  Na historii  sztuki były także zajęcia z rysunku prowadzone 

przez Antoniego Michalaka. Czy one miały wpływ na powstanie grupy Zamek? 

Jerzy Ludwiński: Nie. Natomiast miały wpływ na to, że kilka osób w ogóle zaczęło malować. Może 

dały podstawy warsztatu. Ale nie zapominajmy, że na historię sztuki szło wiele osób, które nie dostały się,  

z różnych powodów, na akademię. 

Magdalena Ujma:  Istniejące przed grupą Zamek Koło Młodych Plastyków miało ciekawy program. 

Było jedną z Sekcji Klubu Młodej Inteligencji. W programie widniało na przykład zorganizowanie wystawy 

obrazującej wandalizm na lubelskim Starym Mieście, a także innej pokazującej próbki szmiry. Właśnie ze 

szmirą bardzo walczyliście w tamtym okresie. Ten problem pojawił się w tekście Anki Ptaszkowskiej, jak  

i u pana.  Ten pański  artykuł  nazywał się  Młodzi ludzie wielkich ambicji,  było tam o tym, że Lublin jest 

siedzibą uniwersytetów, ale także i miastem, gdzie okropnie pleni się szmira. Istnieje tam bowiem około  

osiemdziesiąt zakładów produkujących rozmaite kiczowate przedmioty. 

Jerzy Ludwiński: Niestety, nie potrafię sobie tego przypomnieć. 



Magdalena Ujma: Ten klub współpracował z pismem „Po Prostu”. 

Jerzy Ludwiński: Tak. Kluby Młodej Inteligencji  były akcją praktyczną, opozycyjną w stosunku do 

władzy komunistycznej. Do nas, z misją założenia klubu, przyjechał Jerzy Mikke. Na tej fali powstał zresztą 

Klub Krzywego Koła. Było to związane z „Po Prostu”, oczywiście, bo mój kolega ze szkolnej ławy, Ryszard 

Turski, był redaktorem naczelnym tego pisma. 

Magdalena Ujma:  Klub Młodej Inteligencji był ponadto związany z Komitetem Frontu Narodowego. 

Co to znaczy? 

Jerzy  Ludwiński: Nie  pamiętam  tego,  ale  na  dobrą  sprawę,  to  Klub  Młodej  Inteligencji  istniał 

efemerycznie. 

Magdalena  Ujma: Właśnie,  on  istniał  tylko  przez  rok.  W statucie  Koła  Młodych  Plastyków  było 

napisane, że oprócz organizowania dwóch wysław rocznie, Koło miało także urządzać prelekcje i dyskusje  

na temat sztuki. Czy one się odbywały? 

Jerzy Ludwiński: Tak,  tak, zapraszaliśmy gości.  Janusz Bogucki się tam pojawił,  chyba Aleksander 

Wojciechowski. Także Jacek Woźniakowski. Wystawiała Grupa 55. I oni przyjechali: Bogusz, Sosnowski,  

Dłubak. 

Magdalena Ujma: Czy Koło Młodych Plastyków działało w ramach domu kultury na Zamku? 

Jerzy  Ludwiński: Później,  początkowo  było  zaczepienie  chyba  w  muzeum...  Pierwsze  wystawy 

urządzaliśmy natomiast w tej dużej sali przy ulicy Narutowicza 4. Odbyły się tam dwie wystawy Grupy 

Zamek, jeszcze jako Koła Młodych Plastyków. W międzyczasie były jeszcze mniejsze pokazy,  w klubie 

Stowarzyszeń Twórczych - czyli w późniejszym Klubie „Nora”. 

Magdalena Ujma: A jak powstała grupa. Nagle pewne grono znających się nawzajem osób uświadomiło 

sobie, że chciałoby coś robić wspólnie? 

Jerzy  Ludwiński: Tak,  chcieliśmy  coś  robić.  Grupa  Zamek  powstała  jako  protest  przeciwko 

socrealizmowi i przeciwko tradycjonalizmowi, z. jednej strony jeszcze dziewiętnastowiecznemu, a z drugiej  

-  postimpresjonistycznemu.  Nazwa  grupy  wydawała  się  nam  się  bezpretensjonalna,  bo  chodziło  o  tę 

pracownię na Zamku, gdzie przychodziło się nie tylko malować. 

Magdalena Ujma:  Grupa Zamek była przeciwko socrealizmowi, a poszła w zupełnie innym kierunku 

niż Arsenałowcy. Oni też sprzeciwiali się socrealizmowi. 

Jerzy  Ludwiński:  Różnice  między  Arsenałem a  awangardą  (reprezentowaną  miedzy  innymi  przez 

Grupę Krakowską,  Grupę 55 i  właśnie Grupę Zamek) polegała na tym, że Arsenał był  tylko protestem.  

W ugrupowaniach awangardowych protest stanowił impuls, ale potem następowała próba stworzenia czegoś 

nowego.  Wydaje  mi  się,  ze  Arsenał  był  trochę  przereklamowany.  Proszę  zwrócić  uwagę,  że  osoby 

najbardziej widoczne, o których najwięcej pisano - Barbara Jonscher, Teresa Gella-Mellerowicz. Celnikier,  



Oberländer  i  szereg  innych  -  później  właściwie  nie  zaistniały.  Oczywiście,  z  wyjątkami  Lebensteina,  

Gierowskiego, Mazurkiewicza. A reszta? 

Magdalena Ujma: Mieli powikłane życiorysy. 

Jerzy Ludwiński: W tym samym czasie co Arsenał, pojawiła się pierwsza wystawa Grupy 55. To już 

była całkiem inna sztuka. 

Magdalena Ujma: Jak zaczęły się kontakty Grupy zamek z Grupą 55? 

Jerzy Ludwiński: W jakiś prosty sposób.  Napisałem o Grupie 55,  w pierwszej  połowie 1955 roku.  

I oczywiście  wszystkich  poznałem  –  Mariana  Bogusza,  Zbyszka  Dłubaka  i  Kajetana  Sosnowskiego.  

Chodziłem do nich, potem do Galerii Krzywe Koło. Później znalazłem się w radzie galerii, z Wiesławem 

Borowskim.  Tak  zaczęły się  różne  kontakty,  także  i  ogólnopolskie.  W ciągu  kilku  miesięcy poznałem 

wszystkich, którzy robili coś ważnego w sztuce. Zaczęły się także kontakty ze Stażewskim. Ja oczywiście 

nie miałem żadnego domu i przez jakiś czas mieszkałem w takim ogromnym mieszkaniu, gdzie ulokował się 

mój kuzyn. Spotkałem tam ciekawych ludzi, na przykład Jasia Lebensteina. Ja - za przepierzeniem i on - za  

przepierzeniem.  Później  mieszkałem w  pracowniach  różnych  artystów  w Warszawie.  Teraz  by  to  było 

niemożliwe. A wtedy wydostaliśmy się z opresji i wszyscy byli sobie życzliwi. Pamiętam, jak wybraliśmy 

się z Wiesiem Borowskim na wystawę Stażewskiego w Związku Literatów, to była pierwsza wystawa sztuki  

abstrakcyjnej w Polsce, po okresie socrealistycznym. Salę wypełniali głównie młodzi ludzie, a atmosfera  

była jak na wiecu. 

Magdalena  Ujma:  Czy  pierwsza  wystawa  Zamku  w  galerii  Krzywe  Koło  została  zorganizowana 

z inicjatywy Bogusza? 

Jerzy  Ludwiński:  To  był  wynik  mojej  znajomości  z  Marianem  Boguszem.  Przywieźliśmy  go  do 

Lublina, urządziliśmy mu pokaz. 

Magdalena Ujma: Jak Grupa Zamek była postrzegana w Lublinie. 

Jerzy  Ludwiński: Pojawiały  się  recenzje  w  prasie,  pozytywne  i  negatywne.  Zwolennikami  grupy,  

z kręgów profesjonalnie zajmujących się sztuką,  byli  jedynie  Jacek Woźniakowski i  Wiktor Ziółkowski.  

Ludzie spoza tego kręgu, nastawieni snobistycznie, ale nie tylko. Profesor fizyki, historyk. Także literaci.  

Natomiast plastycy długo stawiali  opór. Czuli się zagrożeni na swoich pozycjach. Nie rozumiem takiego 

podejścia. 

Magdalena Ujma:  A jak wyglądał rozwój artystyczny grupy. To dochodzenie do tworzenia obiektów 

przestrzennych,  rezygnacja  z iluzyjności  obrazu? Czy to powstawało w wyniku dyskusji  czy jako efekt 

naturalnego rozwoju? 

Jerzy Ludwiński: Wszyscy ludzie z grupy kontaktowali się ze sobą, często razem malowali. Cały czas  

rozmawialiśmy. Co tydzień urządzaliśmy spotkania. Jeśli pojawiali się na nich ludzie spoza tego kręgu, to 

nie bardzo nas rozumieli. Ale jak oni mówili o sztuce - to my rozumieliśmy wszystko. 



Był  jeszcze  jeden  człowiek,  zaprzyjaźniony  z  grupą.  Zenon  Kononowicz,  świetny  malarz.  Trochę 

niedoceniony, bo on wychodził poza postimpresjonizm. Malował na pograniczu informelu. Był także jeszcze 

jeden  malarz,  o  którym warto  wspomnieć  i  którego  popieraliśmy.  Nazywał  się  Eugeniusz  Waleszyński  

i malował bardzo proste martwe natury. 

Magdalena Ujma: Co wtedy czytaliście? 

Jerzy Ludwiński: Żebym to ja pamiętał. 

Magdalena Ujma: Czy ówczesne osiągnięcia nauki was interesowały? 

Jerzy  Ludwiński: Na  pewno.  Interesowaliśmy się  chociażby cybernetyką.  Zostałem zaproszony na 

międzynarodowe sympozjum do Kazimierza nad Wisłą, z udziałem fizyków i matematyków. Miałem tam 

wypowiedź, co było bezczelne z mojej strony, Postęp techniczny a humanistyka - coś w tym rodzaju. Można  

powiedzieć,  że  ewolucja  Grupy  Zamek  szła  w  kierunku  przekroczenia  specyfiki  takich  dyscyplin  

artystycznych, jak malarstwo czy rzeźba, i stworzenia innej struktury. Był to wynik rozmaitych rozmów i  

dyskusji,  przekazywania doświadczenia w samym procesie twórczym.  Każdy przecież już coś tam robił  

przedtem i obecnie nawiązywał do tego. Powstał rodzaj nurtu - i to się zbiegło z tym, co tworzono w tym 

czasie na świecie. Sztuka przeszła z fazy obrazu (rozumianego szeroko) w fazę przedmiotu. 

Magdalena Ujma: Pomysł z nadawaniem przedmiotom własnego życia... 

Jerzy Ludwiński: Przejście od sztuki  iluzyjnej  do takiej,  która zaczynała być konkretna.  Bo pewne 

iluzje tkwiły chociażby już w samej przestrzeni. Nawet w sztuce abstrakcyjnej - coś było bliżej - coś dalej.  

Teraz przestrzeń miała wymiar konkretny, bo coś wystawało z obrazu. Później pojawił się konkretny ruch,  

światło, które naprawdę świeciło. 

Magdalena Ujma: Formy organiczne. 

Jerzy  Ludwiński:  Włodzio  robił  tak  zwane  Artony.  Najpierw  były  to  jakby  kolorowe  rzeźby 

o dziwacznych kształtach.  Później  pojawiały się  koła,  w których zapalały się  i  gasły światła.  A jeszcze 

później  to  on  doszedł  do  całkowitego  zaniku  obiektu,  do  performance’u,  do  różnych  instalacji  

przestrzennych. 

Magdalena Ujma: A z czego on robił te Artony? 

Jerzy Ludwiński: Po prostu z różnych plastikowych przedmiotów, które kupował i  podgrzewał.  One 

czasem się  topiły,  a  czasem nie.  Wybierał  najbardziej  kolorową  tandetę.  Niektóre  jego  obrazy  i  prace  

z okresu strukturalnego są naprawdę ciekawe. Zresztą, same nazwy były śmieszne:  Artony.  Później Jasio 

Ziemski nazwał swoje prace Formury. 

Magdalena Ujma: Właśnie, skąd wzięła się ta nazwa? 

Jerzy  Ludwiński:  To  była  zbitka  słów  „formuła”  i  „mur”.  Obrazy  te  zostały  wykonane  specjalną 

techniką. Jakby były wypiekane w piecu, z czegoś w rodzaju gipsu. Na tamten okres to było rzeczywiście  



coś całkiem nowego. 

Magdalena Ujma: Skąd brali pomysły na te nowe techniki? 

Jerzy Ludwiński: Wyobraźnia działała. Często przyczyny są paradoksalne, bo Włodzio Borowski, który 

jest postacią spontaniczną, robił badania. Był taki obraz z czymś w rodzaju oka i z ramą, pod którą znalazły 

się ząbki.  Obraz ten miał  zakwestionować własny brzeg,  który jest  najmniej  potrzebnym elementem. W 

pewnym momencie pojawił się w grupie Mariusz Tchorek. Kiedy pisał do „Struktur”, miał osiemnaście czy 

dziewiętnaście  lat.  Napisał  artykuł,  który bardzo mi  się  podobał,  właśnie  o tym brzegu obrazu.  Później  

Borowski zaczął  dzielić obraz na symetryczne części  kwestionując w ten sposób dotychczasowe zasady 

komponowania, polegające na równoważeniu elementów i uznające tło za najmniej ważny składnik. 

Magdalena Ujma: Czy poezja była ważnym impulsem? 

Jerzy Ludwiński: Tak, mieliśmy do czynienia z różnymi poetami. 

Magdalena Ujma: Dzieduszycki pisał wiersze. 

Jerzy Ludwiński: Tytus? Nawet publikował. 

Magdalena Ujma: Tak, w „Kamenie”. 

Jerzy Ludwiński: Mieliśmy bardzo bliski kontakt z Mironem Białoszewskim. Przyjaźniliśmy się. Miron 

przyjeżdżał do Lublina... 

Magdalena Ujma: Z teatrem. 

Jerzy Ludwiński: I z teatrem, i sam. Jego teatr miał występ na Zamku. To było coś kapitalnego. 

Magdalena Ujma: Wiersze Białoszewskiego zostały umieszczone we wkładce do katalogu wystawy 

Grupy Zamek w Galerii Krzywe Koło. Zdaje się zresztą, że obie wystawy tam urządzone miały o wiele  

lepszą prasę niż działania Zamku w Lublinie. 

Jerzy Ludwiński: No pewnie, że tak. 

Magdalena Ujma: Przeróżne osoby pisały o tych wystawach, na przykład Zbigniew Herbert. 

Jerzy Ludwiński: Ja już tego nie pamiętam, a zresztą bardziej zwracałem uwagę na recenzje negatywne 

niż pozytywne. 

Magdalena Ujma: A czy to nie było tak, że to krytycy stworzyli Grupę Zamek? 

Jerzy  Ludwiński: Grupa  składała  się  z  plastyków,  ale  obok  niej  było  także  zaprzyjaźnione  grono 

krytyków,  do  którego  należeli  Anka  Ptaszkowska,  Wiesio  Borowski,  od  pewnego  momentu  -  Mariusz 

Tchorek.  Wśród  artystów były  przecież  także  bardzo  ciekawe  indywidualności,  jak  Włodek  Borowski.  

Wkład do tej formacji, jaka powstała, wnosiło kilka osób. I obojętne czy to byli artyści, czy teoretycy. To nie 

było ważne. Wchodziliśmy w epokę, kiedy zanikały granice pomiędzy dyscyplinami. I to wcale nie jest  



pejoratywne określenie tego procesu. Nawet jeśli niektóre rzeczy wydają się dzisiaj prymitywne, to stały się  

przecież początkiem czegoś, co miało wielkie znaczenie. Co widać najlepiej w twórczości Włodzimierza  

Borowskiego, wszystko, co on robi, łącznie z postmodernizmem, można wyprowadzić z działalności Grupy 

Zamek. 

Magdalena Ujma: A może by pan opowiedział o kontaktach Zamku z ugrupowaniem Phases? 

Jerzy Ludwiński: Kontakty z Phases nawiązaliśmy w czasie gdy redagowałem „Struktury”. Edouard 

Jaguer napisał tekst... Już nie pamiętam czy go opublikowałem, czy też ukazał się w piśmie „Phases”. Dość,  

że doszło do polemiki i nawiązała się znajomość. Później Grupa Zamek została zaproszona do Paryża, gdzie  

miała wystawę w galerii Georges Dahl oraz w Le Ranelagh Cinema d’Art et d’Essai. Z tej okazji ukazały się  

artykuły w najlepszych francuskich pismach, między innymi tekst Le miracle polonaise. 

Magdalena Ujma: To był artykuł anonsujący wystawę. 

Jerzy Ludwiński: Później pojawił się ogromny tekst o Grupie Zamek w takim grubym piśmie, które  

nazywało się „Cahiers du Musee de Poche”, autorstwa Edouarda Jaguera. Zamek był tam porównywany 

z Bauhausem. Tytus przyjechał do Paryża później. Wcześniej w Polsce czasowo przebywał Jerzy Kujawski,  

należący do tego ugrupowania i na stałe mieszkający w Paryżu. Dość, że Tytus należał do grupy Phases, tak 

jak i my wszyscy. 

Magdalena  Ujma: Grupa  Phases  była  bardzo  niejednolita,  czy  rzeczywiście  propagowała  późny 

surrealizm? 

Jerzy Ludwiński: Było to luźne ugrupowanie. Za punki wyjścia obrało sobie rzeczywiście surrealizm, a 

raczej jego odmianę - surrealizm bezprzedmiotowy. Ale potem pojawiały się bardzo różne rzeczy. Do Phases  

należeli również członkowie grupy Cobra i Włosi z Arte Movimento Spaziale i Arte Movimento Nucleare.  

Polacy: Tadzio Brzozowski, Jurek Tchórzewski, Zbigniew Makowski i inni. Szefem tego wszystkiego był  

Edouard Jaguer, krytyk i poeta, teoretyk Phases. Grupa ta istnieje do dzisiaj. 

Magdalena Ujma: Grupa Zamek, oficjalnie nigdy nie została rozwiązana, ale w pewnym momencie 

przestała istnieć... 

Jerzy Ludwiński: To stało się naturalnie. Włodzio wyniósł się do Warszawy, Tytus wyjechał do Paryża, 

Jasio Ziemski został w Lublinie. Ja kursowałem pomiędzy Lublinem, Warszawą a Krakowem. Po prostu 

wszyscy  się  rozjechali.  Ale  utrzymywaliśmy kontakty.  Rozstałem się  z  Wiesiem Borowskim i  z  Anką 

Ptaszkowską czyli z twórcami galerii Foksal. Ale nadal byliśmy w dobrej komitywie. 

Jeszcze taka rzecz... Nagle wszyscy zdali sobie sprawę, że w galeriach przestała być ważna stylistyka.  

Dlatego  w  galerii  Foksal  pojawiały  się  tak  różne  rzeczy,  jak  obrazy  Stażewskiego  i  happeningi  oraz 

environnments  Kantora.  Potem ja  zrobiłem galerię  „Pod Moną Lizą”,  gdzie  pojawiały się  bardzo różne 

rzeczy. Tamta galeria - Foksal - była momentem przejściowym pomiędzy pracownią a miejscem, gdzie się  

wysławia. U mnie też tak było, ale miejsce nie odgrywało żadnej roli. 



Magdalena Ujma: Może jeszcze porozmawiamy o „Strukturach”? Czy to nie paradoks, że zaczął pan je 

redagować właśnie wtedy, gdy działalność Grupy Zamek zaczęła wygasać, w latach 1959-1960? 

Jerzy Ludwiński: Ależ nie! Wtedy działalność Grupy Zamek osiągnęła swoje apogeum! „Struktury” 

stanowiły jeden z elementów tej działalności, jej dalszy ciąg. Od strony teoretycznej, ale także i ludycznej,  

bo myśmy tę działalność traktowali z przymrużeniem oka. 

Magdalena Ujma: Materiały były bardzo różnorodne. Pojawiały się i krótkie recenzje, i przybliżenia 

sztuki  zachodniej,  omówienia  aktualnego  stanu  sztuki  polskiej  oraz  ankieta  dotycząca  środowiska  

lubelskiego. 

Jerzy Ludwiński: A tak, pamiętam, że brał w niej udział profesor Tatarkiewicz, matematyk. 

Magdalena Ujma:  Pani Bechczyc-Rudnicka, ktoś ze związku...  Czy pomagał panu Janusz Bogucki? 

Mam na myśli nie tyle redagowanie, co raczej wymyślenie koncepcji „Struktur”. 

Jerzy Ludwiński: Nie. Projekt winiety z tą rozlaną farbą został wykonany przez Włodka Borowskiego.  

Bogucki był z nami zaprzyjaźniony. Przysyłał informacje dotyczące wystaw w Krakowie. 

Magdalena Ujma: A nie bał się pan, że „Struktury” będą podobne do „Plastyki”? 

Jerzy Ludwiński: Były podobne w jakimś sensie. 

Magdalena Ujma: W słowie wstępnym w pierwszym numerze „Struktur” napisał pan, że pismo chce się 

odróżniać od „Plastyki”, ale musi to dopiero wypracować. 

Jerzy Ludwiński:  Ja wtedy byłem w Krakowie, mieszkałem u Boguckiego i miałem wpływ na pewne 

rzeczy w „Plastyce”, tym bardziej, że Bogucki w pewnym momencie wyjechał. „Przeplataliśmy się” przez  

pewien czas. A Bogucki... Przeróżne śmieszne historie z nim się wiązały. U niego w domu hodowaliśmy 

pająki. Albo inna historia. On był abstynentem i przeżywał katusze podczas imienin redaktora naczelnego  

„Życia Literackiego”, którym był wtedy Machejek. Ale właściwie nie można było funkcjonować inaczej.  

Trzeba było się dobrze bawić. 

Magdalena Ujma: W pierwszym numerze „Struktur”, na pierwszej stronie, pojawił się tekst Aleksandra 

Wojciechowskiego,  który  stanowił  polską  wersje  artykułu  opublikowanego  w  angielskim  piśmie  „The 

Studio”. To był tekst o polskim malarstwie figuratywnym. Dlaczego wybrał pan właśnie ten temat? 

Jerzy Ludwiński: Ważne było przede wszystkim nazwisko Wojciechowskiego, który wtedy jeszcze do 

niedawna  był  redaktorem naczelnym „Przeglądu  Artystycznego”.  Bardzo  chciałem,  żeby to  on  właśnie  

firmował ten pierwszy numer. Chodziło o to, żeby pismo było dobrze przyjęte. 

Magdalena Ujma: I rzeczywiście pismo było dobrze przyjmowane przez krytyków, teoretyków sztuki? 

Jerzy  Ludwiński:  Wśród  krytyków  -  to  nawet  bardzo  dobrze.  Ale  Sandauer  napisał,  że  to  mu 

przypomina  Wesele w Atomicach. Jeden człowiek z Ruchu powiedział mi, że dzięki „Strukturom” wzrósł 



nakład „Kameny”. To znaczy, że pismo zaczęli kupować nowi ludzie. Ale nie środowisko artystyczne. 

Magdalena Ujma: Dlatego szkoda, że ukazało się jedynie dziewięć numerów „Struktur”. 

Jerzy Ludwiński: Zamknęli to z hukiem. 

Magdalena Ujma: Okazało się, że sztuka współczesna może być groźna. 

Jerzy Ludwiński: Rzeczywiście była groźna. 

Magdalena Ujma:  Ostatni numer „Struktur” był poświęcony III Wystawie Sztuki Nowoczesnej, którą 

pan przeniósł do Lublina. 

Jerzy Ludwiński: Tam Włodek wystawił  Artony.  Ale później była przerwa i wydałem jeszcze jeden 

numer. Pani Bechczyc-Rudnicka doszła do wniosku, że można jeszcze spróbować. Później jednak zamknęli  

na amen i zabronili robić tę wkładkę. Ale to były takie czasy. Dość zabawowe, bo jakby na poważnie brać 

wszystko, to by człowiek zwariował. To był przełom - z jednej strony wszyscy byli zadowoleni, że stalinizm 

się skończył, ale - z drugiej strony - wcale nie było tak różowo. Takie zwariowane czasy. Dużo osób działało 

w ten sposób, na przykład Marek Hłasko. 

Magdalena Ujma: Jakie były niezrealizowane projekty Zamku? 

Jerzy Ludwiński: Całe mnóstwo różnych pomysłów. Jasio Ziemski wymyślił takie poliptyki, co - jak się 

do nich zbliża widz - to się zamykają. To bardzo ciekawe, bo tego typu koncepcje zaczęły funkcjonować 

grubo  później.  Albo  obrazy  składające  się  tylko  z  samych  cząstek  elementarnych.  Przecież  takie  idee 

powstawały potem w obszarze sztuki konceptualnej, sztuki niemożliwej. 

Magdalena Ujma: Jeszcze Homeostaty, które miały się poruszać. 

Jerzy  Ludwiński:  Tak.  Ten  pomysł  zrealizował  później  zupełnie  kto  inny  -  Olgierd  Sawicki,  nie 

związany z grupą. 

Magdalena Ujma:  Czy ci trzej główni artyści Zamku ścigali się miedzy sobą, współzawodniczyli w 

tym, kto pójdzie dalej?

Jerzy Ludwiński: Nie, później zaczęły się rozdźwięki, ale natury towarzyskiej. 

Magdalena Ujma: Nie było zazdrości? 

Jerzy Ludwiński: Nie, więcej: kiedy Janek Ziemski miał dużą wystawę w lubelskim BWA, w połowie 

lal sześćdziesiątych, to Włodek zrobił mu ekspozycje. I zrobił to znakomicie, już lepiej nie można było. 

Magdalena Ujma: Dziękuje za rozmowę. 
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