
Śladami Zbigniewa Purczyńskiego 

 

Zbigniew Purczyński jest absolwentem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych 

im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Dyplom obronił w 1985 roku w Pracowni Technik 

Litograficznych prof. Jerzego Grabowskiego i w Pracowni Malarstwa prof. Stanisława 

Fijałkowskiego. Już w czasie studiów dostrzeżono jego zdolności, rzetelność, obowiązkowość i 

chęci do pracy. Z tego powodu został asystentem prof. Stanisława Fijałkowskiego, który o 

swoim współpracowniku wypowiadał się w samych superlatywach – „Największą wartością 

Zbigniewa Purczyńskiego jest jego duży talent malarski i dynamiczne zaangażowanie się w 

pracę artystyczną. Swoimi pracami, szczególnie rewelacyjnymi litografiami, zdążył już zwrócić 

na siebie nie tylko baczną uwagę, ale także zdobyć uznanie i ugruntowaną pozycję (…) Z 

uznaniem i radością obserwuję rozwój talentu, osobowości i jego umiejętności 

pedagogicznych. Jestem przekonany, że w niedalekiej już przyszłości będzie jednym z filarów 

naszego środowiska i uczelni”. 

Zbigniew Purczyński rzeczywiście związał swoje losy z macierzystą szkołą – m.in. od 

1998 roku prowadzi Pracownię Rysunku na Wydziale Grafiki i Malarstwa Akademii Sztuk 

Pięknych im. Władysława Strzemińskiego w Łodzi. Jednocześnie cały czas tworzy. Jego 

zainteresowania i praca podążyły w dwóch kierunkach – malarstwa i grafiki. Obrazy nie są 

jednorodne. Pierwsze – portrety i pejzaże – były grą koloru i światła. Porównywano je często z 

obrazami Rembrandta van Rijna, „malarza dusz”, który mistrzowsko posługiwał się 

światłocieniem. Kolejne obrazy wciąż udowadniały, że Zbigniew Purczyński doskonale rozumie, 

jaką rolę odgrywają plamy i kolory tworzące iluzję światła i przestrzeni. Według prof. Leszka 

Rózgi w jego twórczości – „nie ma rozmowy z odbiorcą, jest tylko „sygnał”, który odbieramy 

wyabstrahowani z otoczenia, pozostając w sferze estetycznego działania płaszczyzny 

jednorodnej, budzącej uczucia transcendentalne”. 

Zbigniew Purczyński stopniowo rozszerzał zakres zainteresowań i rozwijał swój 

warsztat. Wyspecjalizował się w grafice. Początkowy okres jego artystycznej aktywności 

związany był z litografią – techniką posługującą się kamieniem jako płytą, a także z 

chromolitografią (litografią barwną). Ukoronowaniem studiów Zbigniewa Purczyńskiego stał 

się dyplom wykonany w technice druku płaskiego. Był on jedną z najciekawszych prac 

graficznych. Artysta wkrótce wynalazł własną technikę, zbliżoną do linorytu. Artysta podkreślał 

jednak, że opracowany sposób tworzenia matrycy nie wynikał z konieczności nowatorstwa – 

„Był raczej rezultatem doświadczeń i potrzeb warsztatowych do realizacji określonych 

zamierzeń artystycznych. Metoda ta, zanim stała się autonomicznym sposobem otrzymywania 

odbitek graficznych, służyła mi do wzbogacania faktur w technice litografii”. 

Na czym właściwie polegała? Podkładem do wykonania formy graficznej stała się płyta 

pilśniowa powlekana impregnatem. Na początku poleruje się ją papierem ściernym, następnie 

usuwa z niej impregnat i gruntuje płytę rozcieńczoną emulsją z klejem i dodatkami po obu 

stronach, żeby uniknąć jednostronnego naprężenia i wygięcia po wyschnięciu. Na tak 

przygotowany suchy podkład nanoszona jest emulsja – za pomocą różnego rodzaju narzędzi, 

np. pędzli, patyków, wałków. Element drukujący powstaje poprzez dodawanie materiału, tzn. 



po naniesieniu płynnej masy w określonym wzorze na twardy podkład. Po wyschnięciu 

tworzywo zostaje oszlifowane na mokro do wymaganej wysokości matrycy.                                                                                        

Emulsja zagęszczona wypełniaczem, zmieniona w rodzaj gęstej pasty, służyć może do formowania 

płaszczyzn, które po oszlifowaniu obrabiać można rylcami, dłutami, nożami, czyli narzędziami 

właściwymi dla klasycznego druku wypukłego – linorytu, drzeworytu. Wzór na matrycy w postaci 

zbiorów linii powstaje także poprzez ukośne nacinane nożem. Następnie na wypukłości nanosi się 

pędzlem gęstą emulsję – aż uzyska się odpowiednią wysokość elementu drukującego.   

Jak widzimy, Zbigniew Purczyński podchodzi do druku wypukłego w sposób odmienny 

od „uświęconego” tradycją. To dzięki temu konstruuje oryginalne kompozycje, 

wielopłaszczyznowe i wielowymiarowe. Stanowią one odzwierciedlenie świata w jego 

różnorakich intelektualnych i emocjonalnych przejawach. Artysta kreuje wizję odrębnej 

przestrzeni, której dynamika leży nie tylko w ruchu jej elementów, ale wyraża się także we 

wzajemnych, często wielowarstwowych relacjach składników poszczególnych płaszczyzn. 

Dzięki temu, obcując z abstrakcyjną kompozycją, odczuwamy podobną przyjemność, jakiej 

doznajemy wobec szczególnie efektownych i nurtujących zjawisk w przyrodzie. Anna 

Więckowska-Kowalska w jednym ze swoich tekstów napisała – „Już najwcześniejsze prace 

artysty świadczą o jego dojrzałości i świadomości postawy artystycznej. Jest on głęboko 

wrażliwy, a wrażliwość ta dotyczy subtelności kreski graficznej, plamy barwnej, czy 

rozstrzygnięć kolorystycznych. To, co widzimy, nie jest komunikatem jednoznacznym, 

znajdziemy tu wzruszenie, niepokój, smutek i tajemnicę”. 

Zbigniew Purczyński stara się bowiem poprzez formę, układy plam, linii i świateł 

wprowadzić nas w sferę ducha, emocji i intelektu. W swoich pracach porusza się w obszarze 

rozwiązań abstrakcyjnych, oderwanych od konkretnych przedmiotów. Działania te wyrażają 

nastroje i myśli samego twórcy. Są jednak na tyle sugestywne, że i w nas budują swego rodzaju 

napięcie i wywołują refleksje. 
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