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Recencio procy doktorskiei pono mogislro Robeńo żbikowskiego
zo|yłułowonei ,.Wędrowiec - w poszukiwoniu hormonii obrozu''

sporzqdzono w zwiqzku z przewodem doklorskim
w dziedzinie sz|Uk p|ostycznych, w dyscyplinie orlystycznei sz|uki piękne

wszczęłym pruez Rodę Wydziołu Pedogogicznego i Ańystycznego

. Uniwersytelu Jono Kochonowskiego w Kielcoch

Proco doklorsko mgr. Roberio Zbikows|iego zo|y'ułowono "wędrowiec 
- w poszukiwoniu hor.

monii obrozr',l,,, kióro zostoło zreo|izolvono pod kierunkiem prof. zw. dr. hob' Ryszordo Ługowskiego,

skłodo się z dzieło p ostycznego będqcego cyk|em obrozów oroz ioworzyszqcej mu rozprowy doktor-

skiei. Cołość zostoło przedslowiono w formie reprodukcji wroz z łowolzyszqcym im opisem'

Głównq część Procy stonowi cyk| 15 obrozów zreolizowonych no ptóinie w tschnice włosnei.

Kożdy z nich oPotaony iesi \,tułem w porzqdku chrono|ogicznym od obrozu pierwszego do p;ętno'

stego' Cyki zowiero pięć dyptyków' Tokie Usystemot}zowonie nie iest pżypodkowym zgbiegiem.

Jok som outor roznoczo, molowone pzez niego obrozy sq dowodem {oscynocii proporclq, hormoniq

i porzqdkiem, o mo|ujqc ]e kierowoi się zosodq złotego Podziotu.

Moterio wszechświoto znoiduie się w ciqgłym ruchu wywołuiqc w |udzkim umyś|e wrożenie

choosu. Ciekowość i chęć Poznonio sprowiło, iż człowiok przekonoł się o tym, że świot iest zest.oiony

hormoniinie i zowiero w sobie porzqdek tok w mikro, jok i mokroskoli. Nie bez powodu storoĄ4ni

myś|icie|e w odniesieniu do wszechświotg zoczę|i stosowoć termin tosmos, czy|iłod' Prekursoromi hor.

moniineiteorii budowy wszechzecry byli piiogorelczycy. w oporciu o Prowodzone bodonio noukowe

uwożo|i, że coły pozqdek świoto Zoworty jest w |iczboch. To dzięki motemoiycznym uworunkowo'

niom r7eczywisiość zochowuie włościwe p.oPorcie ihormonię' Teorio io mo swoie odbi.ie w nouce

o esielyce, o d|o oĄstów ko|ejnych epok było wskozówkq w ich h{órczych poszukiwonioch. Równieź

żbikowski wydoie się podqżoć tq drogq'

choć głównq część procy dohorskisi stonowi dfieło p|ostyc.ne. to iei część opisowo będqco

rozprowq (również zo1ylułowono "Wędrowioc 
- w poszukiwoniu hormonii obrozu,') w zr|ączący

sposób dopełnio przedsiowione dzieło mo|orskie, o Po.uszone w niei zogodnienio pozwoloiq

odbiorcy'no zrozumienie intencii ouioro.

we wstępie doktoront Przyb|;żo postoć fułowego ,!Vędrowco', wskozuiqc ło somego siebie'

Jednocześnie iednok podkreś|o w lekście rozprowy: to nie tylko ia iako wędrowiec-orlys|o iestem



insPirct'arem i po części podmiot'em moiej procy doktorskiei' Równie waźne sq Powsło|e obrazy i ich

h!ąta! ia' o]e także przeniony ia|;n u|egaiq'

Kożdy cztowiek wpisony iesł w konkretnq pżesirzeń i czos' Wędrówko pzez życie nieuston-

nie dosiorczo mU no*"}/ch pzeżyć idoświodczeń. Te zoś.deterninuiq iego fochowon;o i reokcie

wobec oioczojqcej go Żeczylvistości' D|o oĄsty'człowieko obdorzonego szczegó|nq wroż|iwościq,

reogujqcego no bodźce zewnęlznego świoio oraz prze4cia płynqce z włosnego duchowego wnęirzo,

stonowiq źródło twórczości. Toko też iest postowo Zbikowsl.iego. Podqżo on swoiq v',losnq drogq

nie boczqc no obowiqzuiqce mody i nuĄ ońystycfne. Szuko włosnego ięfyko wizuolnego, skuP;o

się no świecie włosnych przeżyć poddojqc ie nieusionne| pogłębionei ref|eksii. Jego meloforyczno

wędrówko przez życie io świodeciwo doinołości ioko człowieko i oĄsly' Znoiduie to potwierdzen;e

w iego włosnych słowoch: Mo7q twórczość trak|uię ioko norzędzie służqce łworzeniu swoistej doku-

men|oci |łierząc, że iest ona w s|onie nai|epiej oddać moje myś|I i odczucia. ,,Wędrowiec w poszuki.

waniu hornonii obrdzu" iesł procesem zbieranio doświadczeń i ich |ronsfornacji w formę dzieła

PUnkiem wyiścio dIo dzieło p|osiycznego będqcego Podmiotem omowionei procy doktorskiei

bf szkic.obroz prezenlowony no wyslowie pod numerem piętnostym, d|o którego inspirociq - iok

podkreśLo outor _ było wnęirze go|erii proporciomi zb|iżone do reguły fłotego podzio|u. obroz

pięinost/ był poczqtkiem doIszych rozwożoń wokół zołożeń wystowy' Tok zrodził się ko|ejny szkic' który

oulor nozwoł obrozem frzynostym, będqcy wizuolizociq prqieki'owonei ekspozycii uivzględnioiqcq

przes}.zeń golerii i iei relocie w odniesieniu do sko|j i {ormoiu prezenlowonych V/ niei obrozów

Doktoroni prz}znoie, iż: Celem b/a chęć osiągnięcio hormonii opańej na synetrii i proporcji wynika-

iqcej z zasad z|o|ego podziafu. Harmonia, kt'órei poszukuię W szt'uce, doĘczy nie |ylko samego obro.

zu' |ecz równiaź kontekslu mieisca'

W przedsłowionej rozprowie niezwyk|e wożng znoczenie mo drobiozgowy opis somych

proc. Nie ukrpvom, że by,ł on d|o mnie niezwyk|e Pomocn' poniewoż some reProdukcie nie sq

w stonie oddoć rzeczywistel molorskiei moterii obrozów oroz zowortych w nich szczegółów, o poprow-

ne odc44onie treści mo|orskich mo kIuczowe znoczenie d|o Żrozum;enio intencii cutoro' Zbikowski nie

pzedstow;o neczywis1ości wProst, jego obrozy sq wyobstrohowone' Mimetyzm Przedstowień zosioie

zoslqpiono znokomi, swoistq ko|igrofiq nczwonq Przez mo|ozo włosnym olfobeteń, kióry wPisony

iest w kompozycię obrozów. ]ok som outor podkroś|o nie moźno odszukoć w nich konkretnych

znoczeń, nie podlegojq one słownemU opisowi' Moiq iedynie stonowić ogniwo w nowiqzon;U dioIogu

orvs' z odbiorcq' który mo być oPorły no budowoniu emocionolnej więzi, o Ęm somym wprowodzoć

w duchowq przestrzeń obrozów.

Zbikowski konskuuie swoje dzieło w sposób melodyczny. Dolyczy io nie 1ylko somego Procesu

myś|owedo, ole również worsziofowego. Cechq iego obrozów sq: geomeiryczno kompozycio, sy.

meirio i hormoniiny łod. Treści |ormo|ne stonowiq znoki budowonie z punhów, |inii i płoszczyfn.

Wszysiko podpozqdkowone iesi bordzo oszczędnej, v,yszukonei monochromotycznei gomie borwnei'



Jego rocjono1no metodo Procy nie norzuco sziy\./nych rom i nie stonowi pEoszkody do sfiłorfenio p.oc

w oporciU o iniuic ie iwrożl iwość. Uwogę zwroco worszioi  mo|orski isposób moIowonio szczegółowo

oplsony w rozdzio|e poświęconym procesowi reoIizocii. A*ysto według ściś|e Ustolonych regUł storon.

nie dobiero formoty podobrozi. świodomie se|ekcionuie środki, wykorzysluiqc slwoŻonq pŻez siebie

oUiorskq iechnikę mo]orskq bozujqcq no v'ykoftystoniU noluroInych borwników powsiołych z worzpv

i owoców. Robi 1o .e|owo, wiedzqc iż świoiło mo istoiny wpływ no irwołość pigmentów. No mo|o.

wonych w ten sposób obrozoch ko|or pod|ego ciqgłoj trons{ormocji' Zobiegi te nie słUżq iy|ko

uzyskoniu efektu wizuo|nego, o|e iokże uświodomieniu sobie 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

również widz'odbiorco oroz som obroz. Możno wnios|owoc, iż dIo żbikowskiego wożnym e|emenlem

iego poslowy ońystycznej, oprócz refleks]i nod 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 koźdo proco sianowiw swojei wizuoInei |ormie odrębnyświot' obrozy Rober|o Zbikowskiego

wprowodzojq widzo w sion skupienio i rei|eksii, dIo|ego nieklóre f nich ośmielę się nozwoć obslrok.

cyjnymi ikonomi.

Dokloront dopełnio swo|e refleksje odwołoniem się do iwórczości orlyslów: PoUIo K|ee oroz Koii

Komoii. Z tym osioinim udoło się żbikowskiemu pŹeProwodzić wywiod dotyczqcy twórczości oi'rysty,

iego inspirocii i podeimowonei w prococh problemotyki. Rozmowo io iesl dostępno no stronie

internetowe|. W tekście rozprowy możno tokże odno|eźć odwołonio do n,ryśli ieoretyków - mo|o|zo

Włodystowo Stzemińskiego i iego,,Teorii widzenio,,, Wosy|o Kondyńskiego i jego dwóch sziondoro.

wych dzieł teoretycznych: ,,o duchowości w sztuce'' oroz ,,Punkt i |inio o ploszczyzno,,, cty leż Ad|iąna

Frutisero, wybiinego typogrofo i specioIisty w zokresie komunikocji wizuoInej. o tokże wie|u innych.

Pełny wykoz odwołoń zowiero zołqczono pzez dohoron|o bib|igrofio.

Rozprowo dokiorsko iest teksism intensywnie wyPełnionym treśc;q i w sposób wyczerpuiqc'

stonowiqc iego wnik|iwq onoIizę, dopetnio prefen|owone dzieło p|oslyczne. Jesl również świodectwem

dużei wiedzy ieore'cznei doktoronio. Pęedsiowiono Przez pono Roberto żbikowskiego rozprowo

w sposób pzokonujqcy uzosodnio podjęiy pzez niego iemol procy doktorskiei.

Konkluzio.

Po zopoznoniu się z przedslowionq przoz pono mogistro Roberto Zbikowskiego procq doktorskq

zoMułowonq ,)vędrowiec _ w poszukiwoniu hormonii obrozu,, i po iei sfczegótowei ono|izie

shłierdzom, że spełnio ono Ustowowe lvymogi stowione kondydotom ubiegoiqcym się o stopień

doktoro, okreś|one w ustawie o stopnioch i Mułoch noukowych, stonowiqc twórcry wkłod w rozwói

dyscypIiny oĄstycznoi sztuki piękne.

Zop}ezentowony cyk| obrozów mo|orskich iest dziełem orygino|nym, doirzolym. o wysokich

woIoroch olrystycznych, nocochownym indy.łiduIizmem oUtoro. Dokloronl wykoztł się dużq wiedzq

leorelycznq oroz umiejętnościq somodzie|nego prowodzenio Procy ortys1ycznei' Proco slonowi



istotny eiop.rozwo;U ortystycznego Robeńo zbikowskiego ;- iok som zoznoczył _ nie iesł io koniec

drogi ty,tułowego ,Wędrowco,., bo iuż w niedoIekieiprzyszłości może mieć swojq kontynuocję'

Biorqc pod uwogę wysoki poziom Pzedslow;onei procy w oPorciu o ort' ló Ust. 2 Ustowy z dnio
'l4 morco 2oo3 r o slopnioch noukowych i tylu|e noukowym oroz o sioPnioch ilńU|e w zok.es;e sziuki

z pełnym pzekononon;em popiero'n storonio pono mogislro Robeńo Zbikowskiego o nodonie mu

słopnio dok|oro szfuki w dziedzinie sztuk p|ostycznych w dyscyp|inie ori/stycznei sztuki piękne przez

Radę Wydziołu Pedogogicnego iAĘsiycznego Uniwers}.|etu Jono Kochonowskiego w Kielcoch,

prol Woiciech Zubolo

Konstoncin, czerwiec 2019


