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Wstęp

Przyczynkiem do rozprawy oraz prowadzonych na jej użytek badań natury filozoficzno-
-teoretycznej i artystycznej stał się imperatyw moralny. rozważania dotyczyły aspektu 
moralności w życiu człowieka i wiążących się z nią wartości. Badaniom poddana zo-
stała istota grzechu. Autorską wypowiedź rozprawy budują słowa klucze: zło, grzech, 
więzień, uwikłanie, historia, dramaturgia, życie, moralność i artysta. W pracy malar-
skiej, której towarzyszy rozprawa, podjęty został temat grzechu w wymiarze osobistym 
i ogólnoludzkim.
Od wielu lat moje poszukiwania malarskie skupiają się wokół zagadnień dotyczących 
istnienia człowieka. Ta aktywna eksploracja tematu wynika z wewnętrznej potrzeby roz-
liczenia się z ludzkimi słabościami, co znajduje odzwierciedlenie w moich obrazach. 
Niedoskonałości i uczynki ludzkie są motywem przewodnim mojej sztuki. często swoje 
rozważania filozoficzne kieruję ku podstawowemu problemowi teodycei1, zaznaczając 
obecność zła w świecie stworzonym przez dobrego i wszechmocnego Boga.
W niniejszej pracy skupiłam się na człowieku i tym, co zwykliśmy nazywać człowie-
czeństwem, sprowadzając swoje rozważania do analizy siedmiu grzechów głównych 
w kontekście chrześcijańskim, z uwzględnieniem kontekstów: kulturowego, społeczne-
go, socjologicznego i psychologicznego wybranych dzieł, nie zapominając o specyfice 
czasów, w których tworzyli ich autorzy. Doboru prac i artystycznych życiorysów doko-
nałam tak, by jak najpełniej dać wyraz temu, co wiąże się z podjętym tematem. Wy-
brani mistrzowie należą do grona wybitnych artystów XX wieku. ich dzieło życia i drogi 
twórcze to dla mnie wciąż niewyczerpane źródło artystycznych inspiracji.
Zakres badań został zawężony do analizy działań wybranych twórców sztuki powo-
jennej oraz kilku współczesnych. Tym, co ich łączy jest doświadczenie wojny i holo-
kaustu oraz odniesienia do rzeczywistości naznaczonej zniewoleniem w systemie to-
talitarnym i dotkniętej „nadmiarem wolności” w systemie demokratycznym. Kluczem 
w wyborze artystów był przekaz zawarty w ich dziełach i ich wierność ideałom. Anali-
zie poddałam dzieła Jana Lebensteina, Andrzeja Wróblewskiego, Francisa Bacona, Jo-
nasza Sterna, Marii Jaremy, Aliny Szapocznikow, Magdaleny Abakanowicz, Tadeusza 

1 Gałąź teologii zajmująca się problemem pogodzenia istnienia dobrego, miłosiernego Boga z istnieniem zła.
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Kantora, Józefa Szajny, Władysława Hasiora, działania grupy „Wprost”, Antoniego 
Tàpiesa, Manolo Millaresa i Lucia Fontany. By określić wspólne cechy ich twórczości 
i łączące ich idee, poczyniłam porównania ich postaw i osiągnięć artystycznych pod 
kątem moich osobistych preferencji. Niektórym poświęciłam więcej miejsca i uwagi, 
ze względu na ich wieloletni wpływ na moją sztukę, innym mniej – porównując ich 
dzieła z moimi pracami malarskimi.
Badania metodologiczne zostały oparte o cytaty, źródłowe teksty i opracowania na-
ukowe filozofów, historyków sztuki, krytyków, artystów, ojców kościoła i teologów. Do-
tyczyły przestrzeni sztuki zaangażowanej i aspektu człowieczeństwa w odniesieniu do 
moralności i koncepcji zła. Praca pisemna oparta jest o teksty wybitnych myślicieli, filo-
zofów, ojców kościoła jak św. Augustyn, św. Tomasz, emanuel Kant, Friedrich Nietzsche, 
Józef Tischner i teoretyków współcześnie zajmujących się zagadnieniami zła i grzechu. 
W pracy poddane analizie zostały także zagadnienia z zakresu filozofii człowieka (an-
tropologii filozoficznej). 
Metody badań naukowych wykorzystane w pracy malarskiej oparte zostały o obserwa-
cje natury ludzkiej (w tym także zachowań własnych), eksperymentalną nową metodę 
pracy, w odniesieniu do myślenia o obrazie i podejścia do obrazu i porównanie ( jak 
rozwiązywali problem inni artyści), analityczną i formalną (w poszukiwaniu rozwiązań 
przekazu i formy w obrazie), a także intuicyjną (w odniesieniu do natury ludzkiej, emocji 
i osobowości) oraz wiedzę (w poszukiwaniu odpowiedzi na pytania w filozofii i innych 
źródłach naukowych). Praca pisemna oprócz wspomnianej powyżej metodologii zawie-
ra analizę krytyczną, porównawczą oraz źródła.
Terytorium poszukiwań na temat ludzkiej natury i sztuki zaangażowanej zostało posze-
rzone o współczesne teksty opublikowane w internecie, które uwzględniają dzisiejsze 
spojrzenie na problem sformułowany w temacie pracy. Materiał ten zawiera wypowie-
dzi artystów, krytyków, historyków sztuki, osób z różnych dziedzin nauki i sztuki. Wyjąt-
ki z literatury pięknej i popularnonaukowej z cechami literatury historycznej dopełniają 
powyższe rozważania.
Praca pisemna została podzielona na dwa rozdziały. W rozdziale pierwszym w swoich 
badaniach skupiłam się na rozważaniach wokół pierwszego członu tytułu dysertacji, na 
podstawie tekstów filozoficznych, analizując po kolei każde użyte słowo i jego znacze-
nie, tj. „więzień”, „życie”, „więzień życia”. Następnie, w kontekście drugiego członu tytułu:  
„artysta uwikłany w dramaturgię historii”, prześledziłam wątki życia artystów i ich twór-
czości. rozdział drugi poświęcony został analizie pojęcia grzechu, pod względem filozo-
ficznym, religijnym i moralnym, w kontekście powstałych prac malarskich. 



Na początku przedstawiłam genezę grzechu i istnienia zła. Potem dokonałam analizy 
problemu zła w myśli filozofów kościelnych i świeckich, ojców kościoła i teoretyków, 
od starożytności po czasy współczesne. Następnie omówiłam naturę ludzką wraz z jej 
wątkiem „zepsucia”, podałam też powody, dla których zajęłam się moralnością i sta-
nem duchowym człowieka. Analizie poddałam każdy z siedmiu cyklów obrazów oraz 
poszczególne prace – pod względem formalnym, porównawczym, treściowym i este-
tycznym, biorąc pod uwagę motyw i tematykę. W celach porównawczych prześledziłam 
prace innych artystów, byłych i aktualnych mistrzów.
W ostatnich słowach podsumowałam swoje badania i rozważania. Poddałam też re-
fleksji ideę roli artysty i jego dzieła i jej wpływ na jego stan duchowy, poczucie misji 
i przyjęty przez niego „model” pracy artystycznej.



A przecież nie może być chyba w sztuce ważniejszego zadania, niż to właśnie:
wypowiadać siebie. Nie powinniśmy nigdy z oczu tracić prawdy...
… Lecz. wypowiadając siebie, musi on także dbać, aby jego sposób mówienia był 
zgodny z istotnym jego położeniem w świecie, winien on dać nie tylko stosunek swój 
do świata, ale i świata do siebie.

Simone Weil 
Świadomość nadprzyrodzona
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Rozdział I
Tytuł zdefiniowany

Tytuł: „Więzień życia – artysta uwikłany w dramaturgię historii” implikuje szeroką skalę 
możliwości rozprawy, niosąc z sobą ogrom zagadnień do opisania. Jednak, aby, dojść 
do sedna należy omówić każde jego słowo z osobna, a także wskazać na ich wzajemne 
semantyczne oddziaływania. Zawarte w słowach „więzień”, „uwikłanie”, „dramaturgia” 
ładunki emocjonalne powodują napięcie i budzą zainteresowanie. Określenie „więzień 
życia” niektórym może wydawać się intrygujące, a niektórym absurdalne – owo zesta-
wienie to zabieg celowy, który pomógł mi zrozumieć każdy aspekt zachowań wynikają-
cych z mojej impulsywności, ekspresyjności, intensywności i emocjonalności, w wyniku 
czego powstała praca o wysoce „plastycznym” ładunku interpretacyjnych możliwości.

Więzień

Słowo „więzień” ma złe konotacje i nie kojarzy się z niczym dobrym. Dla mnie ozna-
cza ono stan ograniczenia i zniewolenia zarówno jednostki (osoby), jak i grupy (w tym 
społeczeństwa i państwa). Więzień to osoba pozbawiona wolności, np. odbywająca karę 
w więzieniu, zamknięta w areszcie, obozie lub innym miejscu odosobnienia. Więźniem 
jest ten, który dokonał czegoś na przekór jakimś ustalonym regułom (prawu społeczne-
mu, moralnemu). Więzień ma ograniczoną wolną wolę, nie może lub nie jest zdolny do 
dokonywania wyborów niczym niezdeterminowanych.
Osoba może być także uwięziona przez zniewolenie. co znaczyłoby, że jest uwięziona wbrew 
swojej woli lub za jej przyzwoleniem. Być więzionym znaczyć może ograniczenie wolności, 
usidlenie, dręczenie, uciskanie czy uzależnienie. Można ograniczyć wolność i zniewolić jed-
nostkę, grupę, społeczność, cały naród i państwo. Zniewolenie może dotyczyć ciała i duszy. 
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Za zniewolenie duszy może odpowiadać grzech, który powoduje powolne jej umieranie. 
Grzech może doprowadzić do śmierci naszej własnej lub innej. 
Kiedy stajemy się więźniami i jaka jest tego przyczyna? Odpowiedź tkwi w zachwianiu, braku 
wartości moralnych czy samej dostępności zła? czy to nasza wolna wola sprawia, że w wy-
niku złych wyborów dopuszczamy się występków wbrew przyjętym normom i zasadom?
św. Augustyn potwierdza słuszność koncepcji filozoficznych, sformułowanych przez 
Plotyna, twierdząc, że zło jest efektem decyzji wolnej woli człowieka nakierowanego 
na dobra mniejsze. Z kolei według koncepcji manichejskiej to sam Bóg odpowiedzialny 
jest za zło, gdyż jest twórcą bytów, a wolna wola nie jest źródłem zła, tylko „sprawką” 
Boga. św. Augustyn ma na ten temat odmienne zdanie. W Dialogu „O wolnej woli” 
stwierdza, że powodem wszelkiego zła na świecie jest nieograniczona wola ludzka i to, 
że zło jest grzechem, który poddaje rozum namiętnościom. W tym przypadku wszyst-
kiemu wydają się winne nasze namiętności.
Dyskusyjną sprawą jest to, czy rzeczywiście mamy wolną wolę. Patrząc z perspektywy my-
śli chrześcijańskiej, trudno byłoby się do końca z tym zgodzić, przyjmując za fakt, że Bóg 
zna nas i naszą przyszłość cokolwiek byśmy nie zrobili. św. Augustyn twierdzi, że Bóg nie 
kontroluje naszych zachowań i naszych wyborów, pomimo że je zna. Dowodzi także, że byt 
i istnienie, z racji, że pochodzą od Boga, są dobre, tak jak wolna wola, która jest Jego da-
rem. Jeśli założymy, że wolna wola istnieje, możemy mówić o odpowiedzialności (moralnej 
lub karnej) w chwili popełnienia niewłaściwego wyboru, oraz o ewentualnej winie, którą 
w przypadku uwięzienia – musimy odpokutować. Kara jest konsekwencją dokonanej złej 
decyzji i złego wyboru (skutkiem czego może prowadzić do uwięzienia).
człowiek uwięziony ma ograniczoną wolną wolę. Dalej, ma ograniczoną wolność, gdyż nie 
ma do niej praw dopóty, dopóki nie odbędzie kary za poczynione winy. Traci swoją wolność.
czym zatem jest wolność? Słowo to ma ponad 200 znaczeń – jak twierdzi brytyjski hi-
storyk idei i filozof isaiah Berlin. Dla niego bycie zniewolonym lub więźniem oznaczało-
by maksymalne wtrącanie się innych do naszych spraw, gdyż tym większa jest wolność 
czym mniejszy obszar wtrącania się innych1. Oczywiście jednak i wolność nie może być 
nieograniczona, ponieważ ograniczyłaby zawsze jakąś inną wolność. Taka nieograni-
czona wolność powodowałaby społeczny chaos. 
Zgodnie z teorią ks. prof. Stanisława Kowalczyka, istnieje wiele konotacji pojęcia wolno-
ści. Do bardziej istotnych należy rozróżnienie wolności jako możliwości wyboru jednej 

1 http://hamlet.edu.pl/berlin-wolnosc, isaiah Berlin, Dwie koncepcje wolności. Tekst wykładu inauguracyjnego wy-
głoszonego 31 października 1958 r. na University of Oxford. Pierwodruk przekładu w: isaiah Berlin Dwie koncepcje 
wolności i inne eseje, wybór i opracowanie Jerzy Jedlicki, Warszawa 1991, Res Publica, dostęp 4.06.2020.
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z wielu alternatyw oraz wolności jako wewnętrzno-moralnej autonomii. Profesor Ko-
walczyk przyjmuje formy wolności2 na wolność jako: autodeterminacja, czyli możliwość 
wyboru; wolność jako autonomia, czyli samodoskonalenie; wolność jako aktywność, 
czyli samorealizacja oraz wolność jako prawo człowieka, czyli samoodpowiedzialność. 
Według tej teorii możemy przyjąć, że nawet skazaniec (osoba uwięziona fizycznie) 
może być wolny, gdyż pomimo ograniczenia swobód obywatelskich może zachować, 
np. wolność duchową. Zatem nigdy tak do końca nie jesteśmy uwięzieni, zawsze jest 
jakaś cząstka w nas, która nie podlega zniewoleniu.

Życie

Znaczenie terminu „życie” w mojej rozprawie zostało ograniczone do sensu istnienia 
człowieka i jego bytu. Słowo klucz „życie” ściśle wiąże z poprzedzającym je w tytule 
słowem „więzień”, co pozwala na dalsze poszukiwania odpowiedzi na pytanie: czy je-
steśmy więźniami życia? Jeśli tak, to w jakich okolicznościach?
Przyjmując, że jesteśmy bytem – w arystotelesowskiej koncepcji natury człowieka – 
zdefiniowanym jako rozumna istota żyjąca, która ma ciało, duszę i rozum, możemy 
rozpocząć analizę właśnie takiego bytu – osoby ludzkiej. 
Nowe życie jest darem dwojga ludzi, kobiety i mężczyzny. Każde życie jest dobrem. 
ciało i dusza rozumna składają się na „komplet” ludzkiego życia. Dusza ożywia ciało, 
sprawia, że żyje.
czym jest osoba, jednostka ludzka? Filozofia „osobę” definiuje bardzo różnie. Autorem 
jednej z definicji jest Boecjusz, dla którego jest to „indywidualna substancja rozumnej na-
tury”3. św. Tomasz z Akwinu dodaje: Osoba jest dla niego tym, co najdoskonalsze w natu-
rze. Jest ona rozumnym osobnikiem. Osoba ludzka jest bytem samodzielnym i odrębnym 
w ludzkiej naturze. człowiek jest bytem wolnym i dlatego istniejącym dla siebie4. 

2 S. Kowalczyk, Zarys filozofii człowieka, Wydawnictwo Diecezjalne, Sandomierz 2002, s. 107-125.
3 S. Kowalczyk, Zarys filozofii ..., s. 199-200.
4 S. Kowalczyk, Zarys …, s. 200. Zobacz też: S. Kowalczyk, Człowiek - „Ja” osobowe, Studia Płockie, t. XViii, 1990, 
s.169-188.
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Jeśli weźmiemy pod uwagę to, że byt ludzki składa się z ciała i duszy rozumnej, czyż nie 
będziemy się zastanawiać nad zasadami ich współpracy? Jeśli tak, to współpracy w ja-
kim rodzaju? Symbiozy? czy jednak rządu i podporządkowania? Zastanawiamy się nad 
stosunkiem ciała do duszy i odwrotnie. czy ciało zniewala duszę, czy dusza pragnie być 
w ciele i jaki ma wpływ na ciało? ciało bez duszy wszakże nie może istnieć. Nie można 
jednak zapomnieć, że ludzka duchowość wyraża się zawsze „cieleśnie” i istnieje w nie-
rozerwalnej łączności z ciałem. Seneka Młodszy twierdzi, że ciało to więzienie duszy. 
św. Augustyn tej myśli się przeciwstawia, gdyż jego zdaniem ciało stanowi naturalne 
miejsce przebywania duszy5.
Życie (byt) bez duszy nie istnieje. Aby życie istniało, musi mieć duszę. Dusza jest ele-
mentem ożywiającym ciało. Jest jedna dla każdego ciała. Zdaniem Augustyna, tym co 
sprawia, że dany byt posiada określone właściwości, jest nie masa, lecz forma (forma 
rozumiana jako dusza).6 Zatem według Augustyna życie, byt ludzki nie może powstać 
bez udziału duszy, która jest integralną jego częścią7.
Podsumowując, sięgnę do wypowiedzi prof. Kowalczyka: „Każda osoba jest bytem natu-
ry duchowej, który tkwi w osobie ontycznie i o sobie stanowi – jest do tego zdolny i zo-
bowiązany. [...] Osoba jest każdemu dana, jest więc w zasadzie identyczna u wszystkich 
ludzi. Nie ma przecież nadludzi czy subludzi, człowieczeństwo osobowe jest wspólnym 
darem Stwórcy. Jako osoby wszyscy ludzie są równi sobie. To, co nas różni, to osobo-
wość i charakter. Są one efektem osobistej postawy, pracy wewnętrznej, wysiłku samo-
doskonalenia. [...] Organizm ludzki niszczeje, ale nie osoba w jej duchowym wymiarze8.

5 „Jeżeli dusza w tym celu zaistniała, aby została posłana do ciała, można spytać, czy zostałaby zmuszona, gdzie 
tego nie chciała. raczej należy sądzić, że z natury chce, to znaczy, że tak została stworzona, żeby chcieć, podobnie 
jak my posiadamy naturalną chęć życia; ale źle żyć, nie jest czymś naturalnym, ale przewrotnością, za czym słusznie 
idzie kara. św. Augustyn, Komentarz słowny do Księgi Rodzaju (De Genesiad litteram libri duodecim), Vii, 27 (38), 
tłum. J. Sulowski, Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy, t. XXV, Akademia Teologii Katolickiej, Warszawa 1980 r., s. 249. 
Pisma Starochrześcijańskich Pisarzy – seria źródeł dotyczących antyku chrześcijańskiego, ukazująca się w Warszawie 
od 1969 r. nakładem Akademii Teologii Katolickiej/Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej inicjatorem 
był ks. Marian Michalski.
6 „Na podstawie nieodpartych dowodów trzeba także przyjąć twierdzenie, że nie masa ciała, ale jego forma spra-
wia, że ono jest. ciało o tyle bardziej jest, o ile bardziej kształtne i piękne (…)”. św. Augustyn, O nieśmiertelności duszy, 
Viii, 13 tłum. L. Kuc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 104.
7 „ciało bowiem nie powstanie, jeśli nie otrzyma formy od duszy. (…) Dusza zaś jest obecna nie tylko w całej masie 
swego ciała, lecz także cała równocześnie w każdej jego cząstce”. św. Augustyn, O nieśmiertelności duszy, XVi, 25, 
tłum. L. Kuc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010, s. 116.
8 S. Kowalczyk, Człowiek - „Ja” osobowe, Studia Płockie, t. XViii, 1990, s. 186.
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Więzień życia

człowiek w swojej istocie posiada naturalną chęć do życia. Pryncypialnie w chwilach 
radości mówimy „życie jest piękne”, w chwilach smutku, żalu i rozpaczy „życie jest jak 
papier toaletowy, szare, długie i do dupy”. Te „złote myśli” są nie mniej nie więcej tylko 
wynikiem naszych doświadczeń życiowych i sposobu postrzegania świata. czy i kiedy 
możemy uznać, że jesteśmy, stajemy się więźniami życia?
Wysunęłam dwie tezy: jedną – odnosząca się do bytu w kontekście ciała i ducha, i ich 
wzajemnych zależności, drugą – odnoszącą się do celowości życia. Pierwsza teza zwią-
zana jest ściśle z ograniczeniami z powodu braku wyboru naszego „aktualnego” życia. 
Wynika to z braku możliwości podjęcia decyzji o tym, kiedy i gdzie się rodzimy. Dlacze-
go? Dlatego że, zostaliśmy pozbawieni wyboru naszego ciała i została nam narzucona 
ta, a nie inna tożsamość. inną rzeczą jest uleganie naszego umysłu zniewoleniu pod 
wpływem uczuć, emocji i dążeń. Pragnę udowodnić, że jesteśmy niewolnikami (więź-
niami) życia. co by to miało znaczyć? czy człowiek może być więźniem lub zakładni-
kiem swojego życia?
Po pierwsze, nasze ciało jest zależne od ducha i odwrotnie. Żyjemy w symbiozie. Je-
steśmy umocowani duchem w ciele, nasz duch jest więźniem ciała, z racji tego, że owo 
ciało należy do niego, nikogo innego. Jesteśmy także więźniami swoich namiętności 
i życia.
Arystoteles9 twierdził, że zawsze coś musi być podporządkowane czemuś, jak ciało du-
szy10, dusza zaś rozumowi, gdyż jedno jest wyższe od drugiego, obowiązuje prawo 
hierarchiczne.
Pogląd, że ciało jest więzieniem duszy, przyczyną upadku człowieka i jego grzeszności 
po raz pierwszy pojawia się w orfizmie11. Orfiści wierzyli, że dzięki oczyszczeniu mogą 
rozwinąć w sobie cząstkę boską i że dusza istnieje niezależnie od ciała – gdy ciało umie-
ra, wciela się w inne ciało.

9 http://www.ptta.pl/pef/pdf/n/niewolnictwo.pdf, P. Jaroszyński, Niewolnictwo, s. 2-3, dostęp 5.06.2020
10 Tę samą myśl później wyraża św. Augustyn w swej dualistycznej koncepcji człowieka. S. Kowalczyk Człowiek 
i Bóg w nauce świętego Augustyna, s. 66-68.
11 Nurt religijny w starożytnej Grecji powstały w Vii wieku p.n.e., związany z kultem Dionizosa, cechuje się wiarą 
w wędrówkę dusz i ich wyższości nad ciałem.
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O tym, że ciało jest więzieniem duszy pisał Platon, a później Seneka, który uważał też, 
że człowiek zależny jest nie tylko od swojego ciała, ale i od natury, i że podążanie za 
zmysłami jest niewolą.
Jeśli przez niewolę rozumiemy uzależnienie od nawyków, wad i namiętności12 możemy 
potwierdzić słuszność tezy, gdyż nikt nie jest w stanie uniezależnić się od wspomnia-
nych „słabych punktów”. Potwierdzenia, że każdy z nas jest zniewolony, odnalazłam 
także w słowach Seneki Młodszego, który mówi, że wszyscy możemy być niewolnikami 
lub nimi jesteśmy „«Jest niewolnikiem». czy może mu to szkodzić? Pokaż, kto nim nie 
jest. Oto jeden zostaje w niewoli swej chuci, drugi służy chciwości, trzeci próżności, 
a wszyscy są niewolnikami nadziei i strachu”13. Według św. Augustyna, ciało podpo-
rządkowane jest rozumnej duszy (co różni nas od zwierząt, gdyż one posiadają duszę 
nierozumną). „Ponieważ jednak człowiek wyposażony jest w duszę rozumną, przeto 
wszystko co ma wspólnego ze zwierzętami, podporządkowuje tejże rozumnej duszy: 
najpierw rozważa coś w myśli, a potem stosownie do tego działa”14.
Papież Franciszek w jednej z homilii zwraca uwagę na zagrożenie człowieka, jako 
niewolnika własnego „ja”: „istnieje bowiem zniewolenie, które więzi bardziej niż wię-
zienie, bardziej, niż atak paniki, bardziej niż jakikolwiek rozkaz: to niewolnictwo wła-
snego »ja«. ci ludzie, którzy zdają się przez cały dzień patrzeć na siebie w zwierciadle, 
by zobaczyć swoje »ja«. Własne ego jest większe od swego ciała. Są niewolnika-
mi własnego „ja”. ego może stać się oprawcą torturującym człowieka gdziekolwiek 
się znajdzie i powodującym u niego najgłębszy ucisk, który nazywa się »grzechem«, 
niebędący trywialnym naruszeniem jakiegoś kodeksu, ale porażką życiową i stanem 
niewolników.”15 W tekście ewangelii św. Jana znajdujemy potwierdzenie tych słów: 
„każdy kto grzeszy, jest niewolnikiem grzechu”16. co innego Friedrich Nietzsche, który 
oskarża Boga, jako naszego zniewoliciela, twierdząc, że Bóg jest zagrożeniem dla woli 
mocy i życia, i przyczyną zniewolenia17.
Druga teza odnosi się do celowości życia, naszych pragnień i „wyznaczonych przez los” 
dróg życia.

12 Według Seneki podążanie za zmysłami jest niewolą.
13 L. A. Seneka, Listy moralne do Lucyliusza, tłum. W. Kornatowski, PWN, W-wa, 1961, V 47, s. 155.
14 św. Augustyn, O państwie Bożym, tłum. W. Kornatowski, Warszawa 1977.
15 Papież, Franciszek, Papież: Istnieje zniewolenie, które więzi bardziej niż więzienie, https://pl.aleteia.org/2018/09/12/
papiez-istnieje-zniewolenie-ktore-wiezi-bardziej-niz-wiezienie/, dostęp 28.10.2020.
16 Pismo Święte, Nowy Testament, Warszawa, 1975, J8, 34.
17 Jest to punkt widzenia egzystencjalistów. Friedrich Nietzsche jako pierwszy filozof (razem z Sørenem Kierkega-
ardem) uważany za fundamentalnego dla ruchu egzystencjalistycznego.
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Plotyn pisze, że nie mamy wpływu na rolę, jaką przyszło nam grać w dramacie egzy-
stencji, rolę przydzieloną przez los. Mamy jednak wpływ na samą grę. Każdy z nas od 
narodzin staje się jednostką uczestniczącą w danym życiu, nie mając na to żadnego 
wpływu. Po prostu rodzimy się ze świadomością, że „ja” to ja i nikt inny. Mając tę świa-
domość, przechodzimy przez życie „uczestnicząc” lub „dowodząc” w „przydzielonym” 
nam ciele. Nie jesteśmy w stanie wybrać rodziny, w której się rodzimy i wychowujemy, 
ani miejsca czy czasu. rodzimy się, żyjemy i umieramy. rodząc się, przyjmując konkret-
ną formę cielesną, stajemy się posiadaczami jednego ciała, nie mając innych możliwo-
ści. Stajemy się niejako więźniami tegoż ciała, bez możliwości jakiegokolwiek wyboru. 
Niewykluczona jest kwestia wyjątkowości życia, ale jesteśmy w nie uwikłani chcąc nie 
chcąc, jesteśmy jego więźniami, bo to nie my podjęliśmy decyzję o naszym zaistnieniu. 
W dodatku nasze życie kształtowane jest przez podsuwane nam możliwości wyboru 
i tylko w ich obrębie wybieramy naszą przyszłość.
Nie ulega wątpliwości, że życie każdego człowieka jest jedyne w swoim rodzaju, indy-
widualne i odmienne. Nie ma na ziemi dwóch takich osób, których życia stanowiłyby 
lustrzane odbicia. Nasze życie kształtuje wiele czynników, a jednym z nich jest miejsce 
i czas, w których żyjemy. Kształtujemy się poprzez to, co nam jest dane. Każdy z nas ma 
jakieś zadanie do wykonania, rodząc się i umierając, tworząc ekosystem ludzki. A czy 
nie jesteśmy więźniami naszych wyborów? Wybierając swoje powołania do czegoś, dą-
żenia do osiągnięcia jakichś celów możemy nazwać naszymi więzami życia. Jest jakaś 
siła wewnętrzna, która pozwala kształtować naszą przyszłość, jakaś siła woli, pozna-
nia, czynienia, istnienia. często niemal bez zastanowienia mówimy „chcę coś zrobić”, 
„muszę coś zrobić”. Słowa te często nadają sens naszemu życiu lub nim kierują, ale też 
uzależniają, jak malarza od malowania, pisarza od pisania, alkoholika od alkoholu itd.
Spełnić się, spełniać jakąś rolę, mieć do czegoś powołanie, to nasze więzy życia. często 
instynktownie wiemy, co jest dla nas ważne, do czego dążymy. Każdy z nas ma wyzna-
czone cele, które pozwalają mu się rozwijać.
istotne dla mnie, nadrzędne nawet, staje się słowo „powołanie” – ku czemuś, do cze-
goś, które również powoduje nasze „uwiązanie” (całkowicie zaakceptowaną, niewidocz-
ną niewolę). Powołania są różne, jak różni są ludzie, każdy z nas dostaje to, co jest w sta-
nie udźwignąć. Uwiązani jakby niewidzialną nicią mówimy bez przerwy: muszę to, muszę 
tamto. To przymuszenie jest także jakimś rodzajem powołania, które rodzi się w nas i sta-
nowi część naszego życia. Poddajemy się mu, stając się jego „zakładnikami” z własnej 
woli. Nikt nas nie przymusza, gdyż w tym powołaniu odnajdujemy wolność i radość 
życia. Paradoksalnie, stajemy się wręcz więźniami własnych powołań. Powołanie, które 
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nas zniewala, można określić mianem „wewnętrznej potrzeby” i „daru”. Zatem uwięzie-
nie we własnych pragnieniach (uwzględniając je w wymiarze cnót) posiada pozytywne 
konotacje. Mimo że owe wewnętrzne potrzeby i dary nas w jakiś sposób zniewalają, 
prowadzą do pożytku i dobra. rodzą się w nas, rozwijamy je w sobie, wierząc, że jeste-
śmy do tego stworzeni. Nie jesteśmy w stanie działać na przekór tym siłom. Gdy się im 
opieramy, stajemy się nieszczęśliwi.
Połączenie słów „więzień życia” pozwoliło mi na określenie zależności przytoczonych 
słów. Konotacje mogą sięgnąć dalej, od pragnień czy spełnienia osobistego po strach 
przed śmiercią.
Każdy z nas w jakiś sposób naznaczony jest przez los i odgrywa jakąś rolę, wypełniając 
ją zgodnie ze swoim sumieniem i wolą, spełniając obowiązki wobec rodziny, społeczeń-
stwa i państwa, dbając o osobisty rozwój. Z wolną wolą i z przyjętym ciałem jesteśmy 
złączeni z życiem. Umocowani w ciele, służymy mu, a ono służy nam w wypełnieniu 
misji, wynikającej z „jakiejś” wewnętrznej potrzeby. Każdy z nas w pewnym momencie 
odkrywa w sobie cel życia, który z tylko sobie wiadomą determinacją, realizuje. Dla 
każdego cel jest inny, bez niego człowiek umiera.
czyżby więc to cel trzymał nas przy życiu i to cel jest odpowiedzialny za nasze uwięzienie?
Wewnętrzne przymuszenie pozwala żyć, gdyż wzmacnia potrzebę życia. Przykładem 
niech będzie życie Zofii Posmysz18, która z powodów swoich tragicznych przeżyć wojen-
nych ofiaruje swoje życie innym. Wspomina okrutne czasy, byśmy o nich pamiętali i by 
ostrzec nas przed złem i okrucieństwem. To opowieść o heroicznej walce z życiem o życie, 
która uwiarygadnia tezę o „więźniu życia” z własnej woli, w odpowiedzi na wewnętrzną 
potrzebę. inny więzień Auschwitz, Józef Paczyński19 powtarza, żebyśmy nie zapomnieli. 
Pana Józefa przewieziono do Auschwitz pierwszym transportem. Był tam prawie do wy-
zwolenia obozu, brał udział w tzw. Marszu śmierci do Wodzisławia śląskiego, w styczniu 
1945 roku. Być może przechodził ulicą Męczenników Oświęcimskich w Żorach20.
Podane przykłady „więźniów życia” w jaskrawy sposób objawiają niewidoczną „dobro-
wolną” siłę przymuszenia do czegoś. Osoby uwięzione fizycznie zostają zniewolone 

18 Zofia Posmysz, więźniarka niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz jest jednym z wielu przykładów 
wyboru wskazanego przez los. Pisarka poświęciła swe życie nam obecnym, stając się niewolnikiem swojego życia 
i związanej z nim strasznej przeszłości. Ugrzęzła w przeszłości z wyboru lub jego braku. Jako świadek niezwykłego 
okrucieństwa, łamania wszelkich praw moralnych, jak wielu, pozostała w matni przeszłości. Jako więzień przeszłości 
daje świadectwo światu. To wielki przykład poświęcenia.
19 internet, https://gazetakrakowska.pl/byly-wiezien-auschwitz-caly-czas-bylem-na-krawedzi-zycia-codziennie/
ar/3308494, dostęp 30.03.2020.
20 Wspomnienie o tym fakcie dla mnie jest bardzo istotne, z uwagi na osobiste konotacje – miejsce egzystencji 
(miasto, ulica, dom).
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przez całe życie, stając się bohaterami życia (uwięzieni przez los). Przywołując tu dwa 
symboliczne przypadki tragicznego losu świadków wojny, chciałam podkreślić ogrom-
ny wpływ rzeczywistości na życie człowieka, jego przyszłość. W dalszej części tekstu 
omawiam sylwetki osób doświadczonych „zniewoleniem” o zupełnie innym charakte-
rze, bliższym mnie – potrzebą sztuki.

Artysta uwikłany 
w dramaturgię historii

„Pisanie poezji po Auschwitz jest barbarzyństwem” - stwierdził w 1945 roku 
Theodor Adorno, niemiecki filozof, teoretyk muzyki, kompozytor, który w 1939 
roku wyemigrował z Niemiec do USA. Adorno uznając, że sztuka po Auschwitz 
nie jest możliwa, zaprzestał komponowania.

artysta przytłoczony

Drugi człon tematu – artysta uwikłany w dramaturgię historii obejmuje analizę twór-
czości wybranych znakomitych artystów XX wieku, którzy wpłynęli na moją twórczość. 
Większość z nich zmierzyła się w swojej sztuce z problemem moralności z perspektywy 
uczestnika wojny lub czasów powojennych. Byli świadkami powolnego wyniszczenia 
systemu wartości w rzeczywistości powojennej europy, w tym Polski. Zostali uwikłani 
i wchłonięci przez dramat wojny i czas po niej, a ich twórczość przesiąknięta jest kata-
strofą czasów im współczesnych. Można powiedzieć, że głównym przedmiotem moich 
badań jest artysta zaangażowany i jego dzieło.
Kluczem do wyboru artystów jest ich twórczość nawiązująca do holokaustu oraz znie-
wolenia w systemie totalitarnym i „nadmiarem wolności” w systemie demokratycznym. 
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Wskazani artyści są ważni dla mnie z różnych powodów. Analizie poddałam dzieła, 
które powstały po ii Wojnie światowej, a wśród nich prace Andrzeja Wróblewskiego, 
Jana Lebensteina, Francisa Bacona, Jonasza Sterna, Aliny Szapocznikow, Magdaleny 
Abakanowicz, Marii Jaremy, Tadeusza Kantora, Józefa Szajny, Zbigniewa Libery i działa-
nia grupy „Wprost”.
Każdy z nich wnosi do sztuki coś innego, indywidualnego, coś, co zaowocowało ta-
kim, a nie innym dziełem. ich postawy artystyczne były próbą ustosunkowania się do 
najnowszej historii, i jeszcze długo po wojnie – rozprawą z „czasami pogardy”. O nie-
zwykłej moralnej wrażliwości polskiego młodego pokoleniu artystów wojennych pisze 
Stefan Żółkiewski: „Najbardziej uderzająca była ich dojrzałość ideowa, wyrazistość ob-
licza duchowego. i to najczęściej wsparta nie tradycją wychowania – ale jak na ich wiek 
imponującą sumą przemyśleń, doświadczeń, argumentów świadczących o niezwykłej 
moralnej wrażliwości”21.
Pierwszym czterem artystom poświęcam osobny, dłuższy komentarz. Przy pozostałych 
pokrótce omawiam ich twórczość, szukając argumentów do wysuniętej tezy artysty 
„uwięzionego”. Przedstawiam w swojej analizie artystów nękanych przez osobiste kosz-
mary życia, od fizycznego i duchowego zniewolenia do katowania. Artystów, którzy 
pomimo uwikłania oddają najlepszą cząstkę siebie z pożytkiem dla innych i często dla 
siebie – mam tu na myśli autorefleksję, samoleczenie i oczyszczenie.
Problem koszmarów, które nękają ludzi, znajdziemy w obrazach Marii Jaremy z lat 1951-
1955. W obrazach odnajdziemy lata rozterek i osamotnienia22. emocje te, dostrzegam 
zwłaszcza w monotypii Chwyt i „Kompozycji” z cyklu Głowy.
Niemalże cała twórczość Magdaleny Abakanowicz świadczy o osamotnieniu jednostki 
w świecie przepełnionym ludźmi, o cierpieniu i zamknięciu. Grupa 80 pleców, pokaza-
na na Biennale w Wenecji w 1980 roku otwiera artystce drogę ku muzeom na świecie. 
Abakanowicz od lat 70. realizowała cykle Alteracje, które obejmują serie Głowy, Plecy, 
Postaci siedzące oraz Embriologię, która wzbudziła aplauz na wspomnianym już we-
neckim biennale, dając upust własnym przemyśleniom o człowieczeństwie, znaczeniu 
jednostki w zbiorowości i kondycji ludzkiej. Anda rottenberg o tych rzeźbach mówi: 
„Figury tworzą tłumy, niepoliczalne grupy lub szereg istot wyrażających to samo na-
pięcie emocjonalne, ten sam uogólniony – uniwersalny – strach albo niemoc, albo nie-

21 A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, wyd. 2, Wrocław-
-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 12.
22 M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, s. 257.
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winność, albo oczekiwanie”23. W Katharsis24 Abakanowicz „przedstawiała człowieka 
o utraconej tożsamości, androgynicznego everymana. Artystka w tych rzeźbach zaak-
centowała wagę wspólnego ludzkiego losu i bolesność ciężaru cielesności. Pokazała 
postać przenicowaną, martwe odbicie rzeczywistego kształtu pozbawionego „treści”, 
miąższu, istoty. interesowała ją, jak mówiła, «straszliwa ludzka niemoc wobec własnej 
struktury biologicznej»”25. Artystka mówiła także: „Badając człowieka, badam właściwie 

siebie [...]. Moje formy to kolejne skóry, które z siebie zdejmuję, znacząc etapy mojej 
drogi. Za każdym razem należą do mnie tak bardzo, i ja należę do nich, że nie możemy 
bez siebie istnieć. czuwam nad ich egzystencją. Miękkie, zawierają w sobie nieskoń-
czoną ilość kształtów możliwych, z których tylko jeden jest przeze mnie wybrany jako 

23 A. rottenberg, Sztuka w Polsce 1945-2005, s. 113
24 Plenerowa realizacja dla Fundacji Guliano Gori z Florencji w 1986 r. Jest to grupa trzydziestu trzech bezoso-
bowych kadłubów ludzkich wysokości około 3 m każdy, wykonanych tym razem z materiału trwałego – odlanych 
w brązie.
25 https://culture.pl/pl/tworca/magdalena-abakanowicz, dostęp 10.07.2020.

1. Maria Jarema, Uchwyt, 1951. 2. Maria Jarema, kompozycja z cyklu 
Głowy, 1955.
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właściwa forma znacząca. W salach wystawowych stwarzam im przestrzenie, w których 
rozpościerają swoje promieniowanie energii mojej im nadanej. istnieją razem ze mną, 
zależne ode mnie, ja zależna od nich. [...] Beze mnie, jak porzucone części ciała oddzie-
lone od korpusu – nie mają sensu”26.
Artystka potwierdzała domysły widzów i krytyków pytających ją o istotę jej dzieł nawią-
zujących do historii wojny, traumy z nią związanej. Ale mówiła także, że człowiek, który 
ją interesuje „nie jest człowiekiem określonego czasu, jest człowiekiem w ogóle”, a jej 
sztuka jest po prostu uniwersalną „opowieścią o kondycji ludzkiej”, opowieścią o lęku, 
rozczarowaniu i tęsknocie. Ten dramatyzm egzystencjalny widać w jej w Klatce i plecach 
i Figurze za szkłem.
Być może inspiracją do powstania embrionów Abakanowicz były nowotwory Aliny Sza-
pocznikow. Na pierwszy rzut oka są do siebie podobne, chociaż tak wiele ich różni, bo 
przecież użyta została inna materia, wyczuwamy inną strukturę i w końcu inny przekaz. 
rzeźby z cyklu „Nowotwory” Aliny Szapocznikow przepełnione są nieustającym bólem 
i osobistymi tragediami. „Naznaczone” formy artystka napełnia osobistym strachem 
przed chorobą. W Wielkich nowotworach artystka zatapia zarówno fotografie swoje-
go ciała, jak i zdjęcia nagich zwłok więźniów Auschwitz. Dzieła oparte na osobistym 
doświadczeniu wieloletniej walki z nieuleczalną chorobą odkrywają kruchą cielesną 
powłokę człowieka. Jakby umartwione ciało było tylko więzieniem dla pięknej duszy. 
Artystka trawiona przez chorobę nowotworową tworzy cykl prac Zielniki27, powstałych 
z odlewów ciała – swojego, syna Piotra i przyjaciela, Jana Lebensteina. Odbite formy 
ciał są jak ściągnięta skóra ludzka, rozłożona, wysuszona i spreparowana. Jej bogata 
struktura, plastikowo-lateksowa materia, dodatkowo wzmacnia intensywność doznań 
przypominających odrażający świat przestępstw. Brakuje tylko zapachu mówiącego 
o fetorze gnijącego ludzkiego ciała. Zielniki w istocie są symbolem cierpiącego ciała, 
walki ze śmiercią i bólem trwania. Przywołują aspekt religijny w podobieństwie do wi-
zerunku chrystusa (Głowa Chrystusa – Szapocznikow do tej pracy użyła odlewu twarzy 
swego syna). Przewodniczka po życiu Szapocznikow, Agata Jakubowska, widzi w Zielni-
ku zamysł stworzenia drogi krzyżowej. Wydaje się, że dzieła Szapocznikow były dla niej 
samej swoistym oczyszczeniem z bólu i cierpienia, których nigdy nie okazywała.

26 Tamże.
27 Artystka w Zielniku umieściła odlew fragmentu twarzy Jana Lebensteina w trakcie współpracy z nim przy witrażach 
dla kaplicy Pallotynów w Paryżu. Szapocznikow uczyła wtenczas Lebensteina pracy w polistyrenie. Zielnik składa się z 14 
prac w formie płaskorzeźb. Zobacz w: M. Beylin, Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow, s. 235.
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3. Magdalena abakanowicz, Figura za 
szkłem, 1989-1991.

4. Magdalena abakanowicz, Embriologia, 
1978-1980, Tate Modern w Londynie.
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Alina Szapocznikow stworzyła własny język form dla odzwierciedlenia przemian zacho-
dzących w ludzkim ciele, w jej ciele. Zarażona śmiercią we właściwy jej sposób świado-
mie lub nieświadomie obnaża swoje natręctwa zdobyte w czasie jej „nadwrażliwego” 
etapu jej dojrzewania oraz „umierania”. „Konstruowała swą obecność i nieobecność, 
czyniąc tworzywem prac własne umieranie i śmierć”28. Od 1969 roku, kiedy przeszła 
pierwszą operację guza piersi, artystka „stoi na zewnątrz własnego umierania, doku-
mentuje degradację ciała, postępy choroby” i tak do ostatnich chwil swego krótkiego 
życia, pracując do końca nad „Zielnikiem”. – Zostawiam was z życiem, nieodłączonym 
od udręk, z waszą Golgotą – mówi artystka. Marek Beylin29 tak rozumie przesłanie 
dzieła i życia Aliny Szapocznikow: „Żyć w ustawicznym zaciekawieniu światem, nawet 
gdy zbliża się twój kres. i czerpać z tego radość odgradzającą cię od cierpień. To daje 
wewnętrzną wolność”30.
Następnym z wielkich reprezentantów polskiej sztuki powojennej, teatralnej i plastycz-
nej jest Józef Szajna (więzień numer 18729) – także naznaczony przez los przeżycia-
mi obozów koncentracyjnych. Jego monumentalna forma instalacji „reminiscencje”31 
opowiada „o wiecznej pamięci nieobecnych32. Dzieła Szajny wywodzą się z osobistych 
doświadczeń, urastających do zagadnień ogólnoludzkich. Stanowią przestrogę dla od-
biorcy, który może odnaleźć w nich własne niepokoje i dręczące pytania – potwierdza 
kuratorka wystawy czasowej w 2018 roku w Muzeum śląskim. Anda rottenberg w swo-
im wystąpieniu o sztuce i ii Wojnie światowej na „4th edition of european remembran-
ce Symposium in Vienna” – organizowanym przez european Network remembrance 
and Solidarity – wymienia Szajnę jako jednego z artystów napiętnowanych przez wojnę, 
mówiąc: „[...] najpierw notował horror obozu śmierci na skrawkach papieru, aby do-
piero później przekształcić je w swoją pracę «reminiscencję», w której łączył fantomy 
zmarłych i przedmioty, jakie po nich pozostały”33. Kompozycja Reminiscencje powstała 

28 M. Beylin, Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow, wyd. Karakter MSN w Warszawie, Warszawa 2015, s. 240.
29 Autor książki Ferwor. Życie Aliny Szapocznikow.
30 M. Beylin, Ferwor. Życie Aliny..., s. 260.
31 „Począwszy od 1969 roku, w różnych wariantach, była prezentowana na wielu wystawach sztuki światowej. 
Praca zawiera wizerunek prof. Ludwika Pugeta, pedagoga krakowskiej ASP zamordowanego w Auschwitz oraz sym-
boliczne wizerunki artystów pomordowanych w czasie ii wojny światowej. Wycięta z obozowej fotografii sylweta 
przybrała formę tarczy, do której prowadzi brama – ślad opustoszałego po ofierze miejsca. Piętnaście sylwet różnej 
wielkości pokrywa mrowie obozowych fotografii, płótna i sznury. Forma reminiscencji przekształcała się z envi-
ronmentu w scenografię aż do słynnego spektaklu Replika. Muzeum śląskie w Katowicach (tekst kuratorski Jolanty 
Niedoba do do wystawy czasowej: Józef Szajna. Reminiscencje), https://muzeumslaskie.pl/pl/wystawy/jozef-szajna-
reminiscencje-prezentacja-nowego-nabytku/, dostęp 10.07.2020.
32 Fragment tytułu artykułu Jolanty Niedoby, kuratorki wystawy Józef Szajna. Reminiscencje, który w całości 
brzmi: Reminiscencje (1969–1990) to monumentalna forma instalacji mówiąca o wiecznej pamięci nieobecnych.
33 https://www.youtube.com/watch?v=qHsnAulYDYo, dostęp 17.07.2020.
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5. alina Szapocznikow Zielnik, lata 60.

6. alina Szapocznikow Nowotwory uosobione, 1971.
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6 w 1969 roku i zadedykowana została pamięci plastyków krakowskich wywiezionych do 

obozu zagłady w Auschwitz w 1942 roku.
Szajna przeplata tu wątki faktów z plastyczną interpretacją jak we wszystkich swoich dzie-
łach: rysunkach, rzeźbach, instalacjach czy na deskach teatru, np. w spektaklu Replika.
Jak pisze Wojciechowski, dzieła plastyczne Szajny i nie tylko (artysta doskonale odnaj-
duje się w bogatej gamie sztuki, umiejętnie zacierając granice podziałów pomiędzy 
różnymi dyscyplinami artystycznymi) „są wielowarstwową wizją, pełną wewnętrznych 
konfliktów”34 Szajna, twórca interdyscyplinarny, tworzy dzieła naznaczone historią jed-
nostki żyjącej w czasie upokorzenia, obozów koncentracyjnych, używając do tego śmie-
ciowych, „naznaczonych historią” artefaktów tj.: starych butów, fotografii, strzępów 
odzieży, manekinów, lalek, pukli włosów, które zostają wywyższone do rangi symbolu 
doli człowieczej.
Ten katastrofizm przeżarty wojną, historyczny dramatyzm okupacyjny odnajduję rów-
nież w sztuce i teatrze Kantora i twórczości Hasiora. Gdzie „odzyskane” rupiecie stają 
się formą wyrażającą konkretne treści. „Zardzewiały karabin, umieszczony na dwóch 
kłodach drewna rozpiętych na kształt krzyża, w sposób jednoznaczny formułuje ideową 
wymowę kompozycji »Przesłuchanie partyzanta«. Ze szmat rodzi się cykl «Sztandarów 
polskich»”35. W wydaniu tygodnika „Zarzewie” z czerwca 1974 roku tak opisują Sztan-
dary Hasiora: „są oskarżeniem niesprawiedliwości świata i fałszu świata, są zmateriali-
zowaną tęsknotą ludzi za pięknem i dobrem36.

34 A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, s. 118.
35 Tamże, s. 97.
36 Wypowiedź Władysława Hasiora, w: Konferencja Tatrzańska. Wokół Zakopanego i sztuki Władysława Hasiora, 
Muzeum Tatrzańskie, Zakopane 2015, s. 142.

7. Józef Szajna, Reminiscencje, 1969–1990.
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8. Władysław Hasior, Pochód sztandarów w Łącku, 1973.

9. Władysław Hasior, Żelazne organy, 1966. odnowione w 2010 
roku.



2
8

W tym samym artykule reporter tygodnika pisze: „Jego rzeźby-pomniki płonące, gra-
jące na wietrze upamiętniają wiele miejsc kaźni hitlerowskich”. Warto wspomnieć o po-
koleniu malarzy tworzących w latach 60. i 70., urodzonych w latach 1934-1939, którzy 
nawiązywali do sztuki kolegów i koleżanek, tropiąc tematy im bliższe, teraźniejsze, ale 
wciąż zaangażowane w „ludzkie sprawy”. Takimi spadkobiercami sztuki zaangażowanej, 
czerpiącymi z twórczości zwłaszcza Andrzeja Wróblewskiego, Jana Lebensteina, Marii 
Jaremy, Aliny Szapocznikow, Jonasza Sterna, którzy po inspirację sięgali w także do 
sztuki zagranicznej – bliskie im było malarstwo Francisa Bacona, byli członkowie grupy 
„Wprost”. ich postulaty i poszukiwania egzystencjalne są wciąż żywe i można je odnosić 
do dzieł współczesnych artystów, którzy mierzą się z aktualnymi tematami społeczny-
mi i politycznymi, ukazując teraźniejszą sytuację egzystencjalną człowieka. Można by 
ich nazwać obserwatorami życia, którzy „zadeklarowali zainteresowanie zgrzebnymi, 
niewyszukanymi, pokładami rzeczywistości […] interesował ich zarówno prywatny, in-
dywidualny wymiar egzystencji, jak i historia, pamięć i świadomość pokoleniowa, kon-
tekst społeczny”37. Artyści grupy „Wprost”: Maciej Bieniasz, Zbylut Grzywacz, Leszek 
Sobocki i Jacek Waltoś realizowali programowy antyestetyzm, podkreślali wrażliwość 
na sprawy egzystencjalne, mówili wprost. „Wyrażać wprost znaczy ukazywać w moż-
liwie bezpośredni otwarty, nieprzesłonięty konwencjami sposób to, co wynika z prze-
żywania, w nadziei, że treści przeżywane okażą się znane i bliskie każdemu”38 – mówią 
artyści, precyzując swoje stanowisko na 6. wystawie grupy w Zakopanem. Bieniasz od-
nosi się do doświadczeń religijnych, czerpie z ikonografii chrześcijańskiej, często się-
ga do motywu ukrzyżowania, w połączeniu z elementami PrL-owskiej rzeczywistości, 
jest moralizatorem. Grzywacz w sarkastyczny sposób odnosi się do spraw społeczno-
-politycznych, dekonspirując, jak Bieniasz, socrealizm, ukazując obłudę totalitarnego 
państwa doprowadzającego społeczeństwo do egzystencjalnej przepaści (Człowiek bez 
jakości, 1974; Wołowy, 1982-1984). W cyklu Opuszczona Grzywacz podejmował temat 
położenia kobiet w PrL-u (Tęcza (Na bruku) z cyklu Opuszczona, 1976, Siedem etapów 
z życia kobiety, 1985), w których widniała jako istota poniżona i zmęczona codzien-
nością. Sobocki temat egzystencji odzwierciedla w swoich autoportretach, jednocząc 
obszar prywatny i publiczny. Nie pozostawiając obojętnym, zmierzył się z tematem 
mordu w Jedwabnem (Popielnik i stodoła, 2001) i atakiem na WTc39 – cykl WTC 911. 

37 M. Kitowska-Łysiak, Świat przedstawiony? O grupie „Wprost”, t.iii, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2006, s. 25.
38 Tamże, s. 28.
39 World Trade center – zespół budynków zburzony w wyniku zamachu.
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Zaś Waltoś, podejmuje temat relacji, konfrontacji człowieka z człowiekiem, spotkania, 
tęsknoty, poszukując czułości, empatii w symbolicznej figurze ludzkiej. Odmiennie od 
kolegów z grupy, nie sięgał po publicystykę, raczej skupił się na uniwersalnym wymia-
rze egzystencji. „Ukazuje kruchość, niekompletność postaci, zawieszenie między bytem 
i niebytem”40.
Na pytanie Martyny Nowickiej: W pracach grupy „Wprost” pojawiają się nie tylko ko-
mentarze na tematy bieżące, ale również prace poświęcone historii – ii wojnie świa-
towej, Zagładzie. Dlaczego podejmowali panowie takie tematy?, w wywiadzie z arty-
stami przeprowadzonym na okoliczność wystawy grupy „Wprost” w Muzeum Sztuki 
i Techniki Japońskiej Manggha w 2016 roku, Jacek Waltoś odpowiada: interesowały nas 
przeżycia41. W tym samym wywiadzie Leszek Sobocki odnośnie sztuki, życia i grupy 
Wprost odpowiada: Sztukę uważaliśmy za funkcję egzystencji, liczyły się różne przeży-
cia – uczuciowe, osobiste, polityczne”42.
inspirację brutalną rzeczywistością lat 80., stanem wojennym, widać w twórczości arty-
stów z warszawskiej „Gruppy”, wrocławskiego „Luxusu” i m.in. edwarda Dwurnika. Jak 
pisze Mariusz Hermansdorfer we wstępie do katalogu wystawy „członkowie „Gruppy”: 
ryszard Grzyb, Paweł Kowalewski, Jarosław Modzelewski, Włodzimierz Pawlak, Marek 
Sobczyk i ryszard Woźniak w swoich obrazach i artystycznych akcjach prezentowali 
świat pełen absurdalnych zdarzeń, obscenicznych sytuacji, świat prymitywny, odraża-
jący. Jak w krzywym zwierciadle odbija się w ich działaniach nasza codzienność, nasze 
lęki i frustracje, diaboliczna przemoc, groteskowa rzeczywistość”43.
Atmosfera stanu wojennego wpłynęła również na prace innych artystów. Krzysztof Bed-
narski zrealizował rzeźbę Victoria-victoria, 1983 – jeden z symboli stanu wojennego, 
jako gest zwycięstwa z „obciętymi” palcami, i Thanatos polski, 1984; Włodzimierz Bo-
rowski Sieć, 1989. Swoje akcje artystyczne dokumentowali Przemysław Kwiek i Zofia 
Kulik, mówiąc o degradacji jednostek w systemie totalitarnym, ograniczeniu swobód 
obywatelskich i polskiej biedzie.

40 M. Kitowska-Łysiak, Świat przedstawiony? ...,  s. 348.
41 http://cojestgrane24.wyborcza.pl/cjg24/1,13,20833613,146952,Leszek-Sobocki-i-Jacek-Waltos-opowiadaja-o-
wystawi.html, Leszek Sobocki i Jacek Waltoś opowiadają o wystawie Wprost 1966-1986, dostęp 20.05.2020.
42 Tamże.
43 M. Hermansdorfer, Sztuka stanu wojennego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, Wrocław 2006, Wstęp do 
katalogu, s. 10.
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Kiedy śmierć przychodzi. andrzej Wróblewski

Obrazy Andrzeja Wróblewskiego odnalazły mnie dosyć wcześnie i powróciły ponownie, 
by znowu nawiązać więź. Matka, dziecko, rozstrzelanie pozostają w pamięci na długo. 
Już w liceum plastycznym pod wpływem Wróblewskiego namalowałam stojącą postać 
kobiety-dziewczyny w niebieskiej poświacie. Pas i pończochy, skrzywdzona dziewczęca 
naiwność, onieśmielenie – to co zostało w pamięci spełnionego obrazu. Mój obraz, tak 
jak jego, przepełniony był beznadzieją, opowiadał o bezsilności, pustce i krzywdzie. 
Obraz przepadł, gdzieś się zapodział, ale pomimo tej zguby, pozostał w mojej pamię-
ci. emocje, które chciałam oddać były, jak sobie przypominam, moją pierwszą próbą 
przedstawienia ludzkiej krzywdy.
Wspomnienia powracają i zostają do końca życia – widać to jasno w obrazach Wró-
blewskiego, opowiadających o śmierci najbliższych i nieznajomych. Artysta wierzył 
w skuteczność sztuki. W swoich pracach konsekwentnie „realizuje” temat wojny i masa-
kry z nią związanej. Piętno śmierci ojca, spowodowanej rewizją gestapowców w domu 
rodzinnym, na zawsze pozostanie w jego pamięci. śmierć zaznaczy swoją obecność na 
przyszłych jego obrazach. Jako inteligentny i ambitny student dość wcześnie uaktywnia 
swoją drapieżność i przebojowość, uwidaczniając swoje ideały, rozprawiając się ze słabą 
sztuką i złą edukacją plastyczną na akademii. W 1948 roku zawiązuje z przyjaciółmi nie-
formalną Grupę Samokształceniową44, skupiającą działaczy nowo powstałego Związ-
ku Młodzieży Polskiej, w którym był m.in. Andrzej Wajda. Działalność Grupy nawet 
z perspektywy historycznej budzi kontrowersje w związku z jej wysokim pierwiastkiem 
upolitycznienia i uspołecznienia sztuki w pakcie z ideą partii. Jak pisał Konrad Nałęcki: 
„Powstaliśmy na zasadzie prostego serdecznego skupienia się grupy przyjaciół, zwią-
zanych niewątpliwie ideologią partii, dla których sprawy postępu sztuki i jej rozwoju 
były nierozerwalnie związane z postępem społecznym w ogóle”45. Jest to tylko część 
prawdy, widziana naiwnymi oczami młodych. Andrzej Wróblewski wytyczył swojej gru-
pie konkretne cele46 malowania obrazów o tematyce walki o pokój. Jako najsilniejszy 

44 celem działalności Grupy Samokształceniowej była ostra krytyka skutków ii wojny światowej i nieludzkiego 
traktowania człowieka przez człowieka, w: M. Ziółkowska, W. Grzybała (red.), Unikanie stanów pośrednich. Andrzej 
Wróblewski (1927–1957), Warszawa 2014, s. 245.
45 J. Michalski, Autopromocja w czasie rewolucji. Andrzej Wróblewski i Grupa Samokształceniowa, w: http://zde-
rzak.pl/teksty.html#autopromocja, dostęp 20.05.2010.
46 „Z obowiązków młodego aktywisty wywiązywał się niezwykle sumiennie: pisał teksty krytyczne i analizy śro-
dowiskowe, nawracał na nową wiarę Mazurów i kolegów z uczelni, rysował antykułackie plakaty chłopom, wysyłał 
memoriały do władz, uczył studentów marksizmu-leninizmu, wykładał socrealizm starszym, lewicującym kolegom 
z Klubu Artystów, składał publiczne samokrytyki, projektował reformę Akademii, robił porządek ze starą kadrą uczel-
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i najzdolniejszy z grupy chciał narzucić schematy powstających obrazów. A to, że był 
w grupie ceniony zaznaczył Andrzej Wajda w filmie Lotna47 Wróblewski podkreśla swoją 
twórczą niezależność, przeciwstawia się sposobowi nauczania na akademii i przesta-
rzałej sztuce swoich profesorów. Przykłady krytyki odnajdujemy w jego publikowanych 
tekstach krytycznych48.
Międzywojenny kapizm i rozwijający się w Polsce taszyzm Wróblewski uważał za „nie na 
czasie”. Fakt, czas powojenny nie nastrajał raczej do „słodkich” martwych natur i uro-
czych impresjonistyczno-kapistowskich pejzaży. Ten okres już się skończył. Należało 
szukać innej, współczesnej drogi w świecie sztuki. Dla Wróblewskiego, z jego swoistym 
podejściem do studiowania na akademii i buntem w stosunku do zaprzeszłej sztuki jej 
profesorów, czas studiów nie był kolorowym. Artysta swoim krytycyzmem w swoim śro-
dowisku akademickim przysparzał kłopotów: „[Zbigniew Pronaszko] o dawnym swym 
uczniu mówił z największym bólem i gniewem, prawie z nienawiścią — wspominał Kon-
rad Nałęcki, autor projektowanego obrazu Lynchowanie Murzyna i wspólnego z Waj-
dą obrazu świerczewski. — Widział w nim wywrotowca i upartego doktrynera, który 
w sposób pozbawiony skrupułów dążył do zniszczenia wyznawanego przez mistrza 
porządku studiów i porządku sztuki”49.

 
O niechęci lub przemilczeniu o Wróblewskim 

wspomina także syn Wacława Tarańczewskiego, Paweł, w artykule: „Myśli towarzyszące 
warszawskiej wystawie Andrzeja Wróblewskiego Recto/Verso”50.
coś było na rzeczy. Wróblewski miota się. To bierze urlop dziekański w 1948 roku, to 
rezygnuje z uczelni w 1949, a następnie po pół roku wraca. W tej przerwie intensywnie 
maluje, powstają obrazy o tematyce wojennej. Tworzy kompozycję Rozstrzelany (Roz-
strzelanie z Gestapowcem) – pierwszy obraz z serii Rozstrzelania. Na czwartym roku 
zostaje asystentem Hanny rudzkiej-cybisowej. 
Tkwi pomiędzy praktyką a teorią sztuki. W jego wypowiedziach odnajdujemy sympatie 
do sztuki służącej społeczeństwu. Podkreśla jej funkcjonalność. W 1948 Grupa organi-

ni, brał udział w zjazdach ZAMP, uczestniczył w ministerialnych naradach, przedstawiając m.in. program nauczania 
historii sztuki na uczelniach artystycznych”. W. Włodarczyk, Socrealizm, Kraków 1991, s. 81, w: http://zderzak.pl/
teksty.html#autopromocja, dostęp 20.05.2010.
47 „Wróblewski był dla mnie wzorem […] był on malarzem wielkiego talentu i nieprawdopodobnej wyobraźni […]. 
cała nasza grupa malowała zgodnie z jego programem, ja również czuję się z tego malarstwa wyprowadzonym” 
Mruklik, dzieł. cyt., w: A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 
wyd. 2, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź, 1983, s. 21.
48 Jeszcze w sprawie szkół plastycznych, „Wieś”, Łódź 1948, nr 47 (z dn. 21.Xi), s. 11, w: http://www.andrzejwro-
blewski.pl/teksty-andrzeja-wroblewskiego/jeszcze-w-sprawie-szkol-plastycznych/, dostęp 20.05.2020.
49 J. Michalski, Autopromocja w czasie rewolucji. Andrzej ..., dostęp 20.05.2010.
50 Nowa Dekada Krakowska, 2015 Nr 3/4, s. 175–185.
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zuje wystawę w hali fabrycznej wśród maszyn i stalowych konstrukcji. Wróblewski pi-
sze tekst51 do tej wystawy dla oprowadzanych wycieczek, zawierający jego idee funkcji 
sztuki, w którym mówi o tym, że dzieło ma podnosić na duchu, pomagać w codzien-
nym trudzie, dać odpoczynek, pomóc odróżnić dobro od zła, budować nowe jutro. Jak 
widać, Wróblewski próbował zalać się optymizmem, ale moim zdaniem to mu się nie 
udało. Twierdził, że celem sztuki jest zmienianie świata, wpływanie na odbiorcę, po-
wtarzał wciąż, że obraz musi wyrażać i działać. Wróblewski starał się odnaleźć między 
skrajnościami, które rozrywały go od wewnątrz, próbował zrozumieć i odpowiedzieć 
na czasy, w których żył, ukazać traumę wojny, której doświadczył zarówno on, jak i całe 
społeczeństwo. „[…] ambicją Wróblewskiego zaś było wejście na taki poziom empatii, 
która pozwoliłaby na skuteczną komunikację w historycznym, ideologicznym i odczu-
walnym zmysłami środowisku artysty”52.
Odczuwam jednak jakiś dysonans między słowami artysty i jego obrazami. One nie na-
strajają pozytywnie i raczej nie podnoszą na duchu. Wręcz przeciwnie: ukazują śmierć, 
trwogę, wprowadzają w nostalgię. Wróblewski angażował artystów w sztukę realizmu 
socjalistycznego, a sam był właściwie poza nim. Jeśli malował ludzi w swoich czasach, 
życiu codziennym, portrety żony z dziećmi, podróżnych w poczekalni, zakochanych, 
szoferów autobusów, to i tak są one obarczone jakąś melancholią, rozgoryczeniem, 
tajemnicą wokół przemijania, życia i śmierci. „W jego malarstwie nie ma ani odrobiny 
kokieterii, brak ozdobników i atrakcji – obraz to głos, który mówi o rzeczach ważnych, 
strasznych i smutnych. Obraz pragnie opisać to, czego opisać się nie da, zrozumieć 
śmierć, która wykracza poza rozumienie”53.
Wierny figuracji, tematyce egzystencjalnej w statycznej kompozycji, wciąż szuka inspi-
racji. Samotny, zbuntowany, przeciwnik radosnego i swawolnego życia, szukający głębi 
gdzieś indziej. Artysta wiecznej walki, o niezwykłej pasji. Narusza tabu śmierci w ob-
razach Rozstrzelań, podnosząc kwestię wiary i moralności. W 1949 roku maluje osiem 
obrazów o śmierci, rozważając stan egzystencjalny i moralność człowieka, co było po-
siewem osobistych doświadczeń wojennych. Obrazy, gdy się na nie patrzy, rozrywają 
w środku swoim nostalgicznym smutkiem, bezradnością i brutalnością. „Rozstrzelanie 
z chłopczykiem” (Rozstrzelanie V) i wspomniany już Rozstrzelany, 1949, w swojej pro-

51 A. rottenberg (red), Perspektywa wieku dojrzewania. Szapocznikow. Wróblewski. Wajda, katalog wystawy, Mu-
zeum śląskie, Katowice 2018, s. 280, także w: M. Ziółkowska, W. Grzybała (red)., Unikanie Stanów ..., 244–245.
52 M. Ziółkowska, W. Grzybała (red)., Unikanie Stanów ..., s. 244.
53 W. Dąbrowski, Ludzie w ubraniach uszytych z nieba, o twórczości Andrzeja Wróblewskiego, https://niezlasztu-
ka.net/o-sztuce/ludzie-w-ubraniach-uszytych-z-nieba-andrzej-wroblewski-tworczosc/, dostęp 20.05.2020.
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stocie, czystej formie i klimacie sprawiają, że odczuwam skrajne emocje bohaterów 
obrazów, czuję wszechobecną w obrazach mistrza beznadzieję, bezsilność, smutek, no-
stalgię, brak wiary w przyszłość, obojętność i okrucieństwo. Malował to, co musiało być 
wypowiedziane, nie zważając na estetykę. „Wszystko co malował, było gorzkie” –napi-
sał w 1987 roku Mieczysław Porębski. Wróblewski ukazywał trud ludzkiej egzystencji.
„Tajemnica, którą emanuje każde dzieło Wróblewskiego, tworzy się w tym nieokreślo-
nym, nieuchwytnym punkcie styku między sprzecznymi tendencjami i drogami, którymi 
Wróblewski starał się jednocześnie podążać. Gdzieś między abstrakcją, surrealizmem 
a socrealizmem; między obsesją śmierci i rozpadu a pragnieniem nowego ładu; między 
traumą a nadzieją; między komunizmem a indywidualizmem – pomiędzy tym wszyst-
kim znajduje się nieuchwytny element, który dla mnie stanowi o niepowtarzalnej sile 
jego malarstwa. W sztuce Wróblewskiego czuć i widać zarówno wewnętrzny konflikt, 
jak i dramatyczne poszukiwanie języka, którym mógłby dać temu konfliktowi wyraz. 
Dodatkowy wymiar nadają temu jego epizody depresyjne, osobiste kryzysy oraz wąt-
pliwości co do swych umiejętności malarskich i zdolności twórczych”54. 
Wizję lepszego jutra i wiarę w system komunistyczny prezentuje Wróblewski w ob-
razach Rozstrzelanie (Rozstrzelanie VII) i Rozstrzelanie na ścianie (Rozstrzelanie IV). To 
„nowe jutro” nie napawa jednak optymizmem. Postać z czerwonym krawatem na jednym 

54 Tamże, dostęp 20.05.2020. O swoim kryzysie i depresji Andrzej Wróblewski pisze do matki. Zobacz 
w: M. Ziółkowska, W. Grzybała (red.), Unikanie Stanów ..., s. 710–711. 

10. andrzej Wróblewski, Rozstrzelanie surrealistyczne, 
(Rozstrzelanie VIII), 1949.
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11. andrzej Wróblewski, Rozstrzelanie poznańskie, 1949.

12. andrzej Wróblewski, Rozstrzelanie z gestapowcem, 1949.
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z obrazów wygląda na wycofaną, patrzącą na nas w napięciu. Widać wyraźnie emocje 
wyrażone w układzie opuszczonej wzdłuż ciała ręki i zaciśniętej dłoni. W Rozstrzelaniu 
na ścianie dostrzegam stanowczość i oschłość bohatera, który nam się przygląda. ręce 
jego tym razem schowane są za plecami. Wróblewski zapatrzony w budowanie no-
wej komunistycznej ojczyzny nasyca swoje prace nową ideologią i socrealistycznym55 
duchem, tworząc nowych bohaterów obrazów. Na próżno. Wróblewskiego pomimo 
jego starań partia odtrąciła56,

 
nigdy nie zaakceptowała i niedostatecznie wynagrodziła 

za poczynione wysiłki. Dlaczego? Wyjaśnienie znalazłam w artykule Jana Michalskiego 
z 2009 roku: „Autopromocja w czasie rewolucji. Andrzej Wróblewski i Grupa Samo-
kształceniowa”57.
Andrzej Wróblewski wypracował metaforę śmierci, gdzie jej kolorem staje się niebieska 
otchłań niebytu, połączona z życiem. Jak partnerzy – życie i  śmierć przechadzają się 
razem, tworzą więź już zerwaną. Obrazuje swoje obsesje człowieka skazanego, zrezy-
gnowanego, czekającego na spełnienie się losu, bez walki, bez wyrzutów. W później-
szych swoich obrazach Cień Hiroszimy z 1957 roku i Rozdarty człowiek I i II, a także serii 

55 A. rottenberg (red), Perspektywa wieku dojrzewania ..., Muzeum śląskie, Katowice 2018, s. 44.
56 „W 1950 r. został kandydatem do Partii, ale mimo iż staż kandydacki trwał zazwyczaj trzy lata, do 1956 r. (i chyba 
w końcu wcale) nie został do niej przyjęty (przyczyny wyjaśnia ocena kandydata wystawiona w 1953 r. – była nią 
niepewność ideowa wynikająca z niewłaściwego pochodzenia klasowego i zły wpływ religijnych żony i matki).” Portal  
historii i kultury i sztuki "Worldmuseum", https://www.historiasztuki.com.pl/025-00-01-WrOBLeWSKi.html, dostęp 
20.05.2020.
57 J. Michalski, Autopromocja w czasie rewolucji. Andrzej ..., http://zderzak.pl/teksty.html#autopromocja, dostęp 
20.05.2020.

13. andrzej Wróblewski, 
Rozstrzelanie IV, 1949.

14. andrzej Wróblewski, 
Rozstrzelanie VII, 1949.
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obrazów „nagrobków” inicjuje nowy styl i gdyby nie przedwczesna śmierć, to byliby-
śmy świadkami ewolucji jego malarstwa być może w kierunku wyraźnego uproszcze-
nia. W tych obrazach ludzka postać, zredukowana do minimum, jest już syntetycznym 
znakiem. Wróblewski zatrzymuje realistyczne widzenie na rzecz odrealnionej formy. 
Znów widzimy „rozprucia” i wewnętrzne rozterki dawkowane nam przez całe jego życie. 
O tych obrazach, jak i wcześniejszych przeczuwa się cierpienie wewnętrzne artysty.
Musimy jednak pamiętać o tym, że tytuły i sygnatury obrazów często nadawane były 
już po śmierci przez jego matkę Krystynę Wróblewską i historyków sztuki. To spowodo-
wało zamieszanie co do dat powstawania obrazów, decyzji o ważności obrazu (w przy-
padku obrazów dwustronnych – który jest kluczowy i ikoniczny) oraz intencji obrazu 
(Rozstrzelanie z gestapowcem). Kwestie te uporządkowano i uszczegółowiono w pol-
sko-angielskiej monografii: Unikanie stanów pośrednich. Andrzej Wróblewski (1927–
1957) i Andrzej Wróblewski. Patrzeć wciąż naprzód wydanej przez Muzeum Narodowe 

15. andrzej Wróblewski, Cień 
Hiroszimy, 1957.

16. andrzej Wróblewski, Człowiek 
rozdarty II, 1949.
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w Krakowie wraz z Fundacją Andrzeja Wróblewskiego, opracowane przez Magdalenę 
Ziółkowską i Wojciecha Grzybałę.
W eseju o Wróblewskim, Magdalena Ziółkowska oznajmia: „Andrzej Wróblewski to 
postać wyjątkowa nie tylko dla powojennej sztuki polskiej. Próżno szukać innego 
przykładu artysty tak szczelnie zatrzaśniętego we własnej legendzie. Z jej precyzyjnej 
konstrukcji wyrwać go trudno, bo oto pojawił się ten, który dla lat 1958-1967 ode-
grał rolę szczególną, odrębną od losów twórców poodwilżowych oraz tych kultywu-
jących systematycznie odnawianą przez władze tradycję realizmu socjalistycznego. 
[…] Dla malarskich debiutantów (np. artystów grupy „Wprost”) Wróblewski to boha-
ter pierwszoplanowy – zaangażowany ideolog, ironista i cierpki obserwator świata, 
konsekwentnie wystawiający na próbę nowe formuły realizmu w momencie, gdy na 
oficjalnych salonach uznanie krytyków zdobywają nurty bezprzedmiotowe: liryczna 
abstrakcja, taszyzm, informel, malarstwo materii. […] Dla krytyków sztuki to bezkom-
promisowo oddany ideom sztuki „młody barbarzyńca”, „malarz cierpienia”, „malarski 
Brecht” i „spectator vitae”, reprezentujący krańcowe zaangażowanie. środowiskowa 
alienacja, momentami pogarda, odrzucenie przyziemnego funkcjonowania w ramach 
społeczeństwa, w strukturze akademii, rodziny, pośród krakowskich kolegów-arty-
stów były oczywistą ceną tej postawy”58.

demony Jana Lebensteina

„Moje obrazy są metaforami emocjonalnymi. ich zadaniem jest narzucić widzowi, do-
bitnie, ale bez taniego wrzasku, przeżycie jakiegoś dramatu emocjonalnego, który sta-
ram się pokazać za pomocą spontanicznej przenośni” – mówił w jednym z wywiadów 
Jan Lebenstein. rodzinne tragedie i doświadczenia wojenne odcisnęły głębokie piętno, 
widoczne niejednokrotnie w twórczości artysty.

58 M. Ziółkowska, Esej Magdaleny Ziółkowskiej o Andrzeju Wróblewskim, http://muzea.malopolska.pl/en/blog/-/
blogs/esej-magdaleny-ziolkowskiej-o-andrzeju-wroblewskim?p_p_auth=ZeiZ7DJh, dostęp 24.05.2020.
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Z Janem Lebensteinem zetknęłam się na ostatniej jego przedśmiertnej wystawie59 
w Międzynarodowym centrum Kultury w Krakowie w 1999 roku. Mogę powiedzieć, że 
to spotkanie jeszcze w trakcie studiów na akademii wypaliło w mojej pamięci trwałe 
znamię. Jak nienasycone dziecko połykałam wzrokiem dziwaczne formy prehistorycz-
nych zwierząt, świat dziwnej mitologii i piktorialność obrazów. Kiedy nikt z obsługi nie 
patrzył, dotykałam i badałam mięsistą strukturę prac mojego przyszłego mistrza. Ob-
razy Jana Lebensteina znalazły we mnie swojego odbiorcę – jak umiłowany umiłowaną, 
więź emocji i porozumienia. Lebenstein odkrywa to, co zakryte, uzewnętrznia to, co jest 
wewnątrz nas – obsesje, emocje i popędy – temat, który zawsze przyciągał moją uwa-
gę. Lebenstein w swojej twórczości nawiązuje bezpośrednio do czasów, w których żył, 
w jego karykaturach widać jego postawę wobec sztuki, narodu i człowieka. Jest w nich 
siła, której nie boi się pokazać, nawiązując w swoich pracach do stanu wojennego, do 
głupoty ludzkiej i haniebnych sytuacji czy niezdrowych zachowań. i to jest to, co mnie 
do jego dzieł przyciąga.
Jak wielu w tych czasach, nie miał łatwego życia – wybuch wojny, agresja ze strony 
Niemców a później rosjan, akt rozbioru Polski na Bugu, konspiracja, partyzantka, ma-
sowa zagłada, obozy, konspiracja, śmierć brata60

 
(trauma ta idzie za Janem przez całe 

życie), przetrzymywanie przez bezpiekę61, tułactwo, nędza, odarcie z ludzkich wartości. 
„Napatrzył się Janek oczami dorastającego chłopca na zróżnicowaną skalę ludzkich 
zachowań. Obok ofiarnego patriotyzmu, odwagi, bohaterstwa wychodziła na wierzch 
ludzka szumowina: donosiciele, tropiciele Żydów, zaprzańcy wysługujący się gorliwie 
okupantowi. Wzniosłość często przeplatała się z moralną nicością. i codziennie czaiła 
się śmierć"62. „To były demony Jana Lebensteina”63. Sztuka była dla niego drogą ku wol-
ności, pracował dużo, niszczył i zaczynał od nowa. Starał się trzymać z daleka od myśli-
cieli idei marksistowskiej. Zawsze szukał swojej ścieżki i własnych środków wyrazu, nigdy 

59 Wystawa Jan Lebenstein. Etapy, 13.04–23.05.1999. Prace Lebensteina z lat 1965–1993 zaprezentowane m. in. 
w Krakowie dzięki instytutowi Polskiemu w Paryżu. Na wystawie zaprezentowane zostały prace z cyklu Figury osio-
we, Bestiarium, cykle gwasze do Folwarku Zwierzęcego, obrazy mitologiczne Pergamony, ilustracje do Księgi Hioba 
i Apokalipsy, cykl Sweet Bar oraz pejzaże Kanionu.
60 Starszy brat Józef, zostaje zastrzelony przez bezpiekę na stacji kolejowej. Józef prawdopodobnie brał udział 
w akcji uwolnienia akowców z obozu rembertowie, którzy mieli być wywiezieni do syberyjskich łagrów.
61 Lebenstein kilka miesięcy przesiedział w piwnicach Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego 
w Olsztynie.
62 A. Piekarska (red), Szyfr Lebensteina. Polska XX wieku. Polska śladami rysunków Jana Lebensteina, instytut Pa-
mięci Narodowej, Warszawa, 2010, s. 16.
63 Zbigniew Herbert mawiał że: „Polacy z prawej strony Wisły nie mogli nie wiedzieć, co to jest totalitaryzm w wy-
daniu sowieckim. Jan Lebenstein doskonale o tym wiedział. Był powściągliwy, nieufny, wylewności unikał“, A. Piekar-
ska (red), Szyfr Lebensteina…, s. 17–18.
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nie szedł drogą lansowanego socrealizmu, na przekór wszystkiemu i pomimo później-
szych niepowodzeń po rosnącej szybko niewykorzystanej sławie. A ta przyszła, gdy Jan 
Lebenstein otrzymał Grand Prix na paryskim Międzynarodowym Biennale Malarstwa 
Młodych w 1959 roku. Zdecydował się wtedy zostać w Paryżu, gdyż w „zapleśniałym” 
– jak zwykł mawiać – środowisku warszawskim nie widział dla siebie miejsca. Zachód 
europy był dla niego jedynym adresem, pod którym wolny mógł realizować swoje idee 
w sztuce. Ale socjalizm dopadł go i tam, gdzie gościł wśród elit inteligenckich, przeko-
nanych, jak się jednak okazało, o wyższości socjalizmu nad kapitalizmem. Toteż szybko 
je porzucił na rzecz paryskiej „Kultury” i jej otoczenia. Niestety poglądy artysty nie raz 
szkodziły mu i psuły reputację. Nigdy jednak nie uległ gustowi odbiorców i komercjali-
zacji sztuki. często też tworzył metaforyczno-realistyczne rysunki i grafiki, powodowane 
tęsknotą za ojczyzną. Walczył z totalitaryzm na swój sposób „Była w nim gniewna pasja 
artysty reagującego wprost na aktualne wydarzenia społeczne i polityczne. czuwał i nie 
pozwalał sobie zapomnieć, że komunizm jest nadal groźną, niszczycielską siłą, która wła-
da ogromnymi połaciami świata. Przenosi się jak zaraza z kontynentu na kontynent”64.

 

Wiele jego rysunków, grafik i obrazów opowiada o świecie bez Boga, bez wartości – 
ukazuje świat odczłowieczony. „Metafizyczne tajemnice nurtowały go od dawna. Nieraz 
dyskutował o tym ze swoim przyjacielem, księdzem Sadzikiem. To z jego inspiracji podjął 
się pracy nad witrażem w pary-
skiej kaplicy pallotynów. Malo-
wał w niezwykłym uniesieniu. 
Przenikanie się sacrum i profa-
num w życiu ludzkim odczuwał 
nieustannie. Duch i materia. Bo-
skość i diabelstwo. Wiara i po-
gaństwo. czy Bóg czuwa nad 
ludzkością? czy porzucił ją sa-
mopas? Z tymi pytaniami toczył 
na swych płótnach pojedynek 
ciągle nierozstrzygnięty”65. Le-
benstein na obczyźnie, zawsze 
czujny, reaguje natychmiastowo 

64 A. Piekarska (red), Szyfr Lebensteina …, s. 20.
65 ibidem, s. 21.

17. Jan Lebenstein, Jubilatka, karta ze szkicownika 
("sprawy nieco boczne), 1968.
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na to, co dzieje się w kraju: stan wojenny, pacyfikacje kopalń i śmierć górników, i odpo-
wiada politycznymi karykaturami. Po wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego powstają 
ryciny „Tout va bien! camarade...” – metafory tryumfu siły i śmierci. W ilustracjach do 
Apokalipsy przedstawia nieustanne zło wokół nas – zawsze gotowe do ataku.
Jest malarzem potworów ludzkich, bestii pozbawionych wyższych wartości, malarzem 
naszych lęków, absurdów, tragedii i na koniec – śmierci. „Malarstwo było dla niego 
ciężką, również intelektualną pracą, która wypływała jednak z podstawowej tajemni-
cy człowieka: konieczności tworzenia”66. W Bestiariuszu uwolnił wszystkie człowiecze 
wewnętrzne potwory. „ciała, czy raczej cielska nabierają przerażających form, wynatu-
rzonych, zdeformowanych. Tak przedstawiony człowiek wchodzi w relacje z bestiami, 
by w zwierzęco-ludzkim karnawale, w towarzystwie tajemniczych menażerii zmierzać 
– dokąd? Zmierzać tam, gdzie podpowie stojący za plecami ludzkiej postaci zwierz: 
baran, diabeł, świnia, szczur, chimera. Zwierz, który niczym teatralny sufler podpowiada 

66 G. Grochowiakowa (red.), Jan Lebenstein. Demony, katalog wystawy, Muzeum Literatury, Warszawa 2005, s. 27.

18. Witraż Jana Lebensteina w kościele pallotynów w Paryżu.
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role do zagrania: anty-anioł-stróż ludzkich obsesji, zboczeń, emocji i istnień”67. Bestia-
rium jest dziełem wyobraźni mistrza. Wyraża wewnętrzne przeżycia człowieka i jego 
senne udręki, traktuje o życiu i przemijaniu, o tym, co materialne a co wieczne, o naszej 
egzystencji.
Lebenstein przez całe życie konsekwentnie realizował swoje malarskie widzenie, nie 
zbaczając z raz obranej drogi, pomimo słabnącego z czasem zainteresowania jego 
twórczością. Nie zachwyca się nowymi trendami w sztuce, dochowuje wierności swoim 
indywidualnym poszukiwaniom. Traci przez to w oczach marszandów. Nie był łatwym 
partnerem – dziennikarzy bywało, że wprost zrzucał ze schodów.
Był za to bliski naszym sprawom codziennym, ujawniając prawdę, nie tę zewnętrzną, a tę, 
którą skrzętnie skrywamy. Artysta „ujawnia przerażającą głębię mrocznej duszy, w ob-
nażonym do kości ciele symbolizującym z kolei rozpad świata. […] Zamyka w obrazach 
sedno naszych spraw”68.

 
Jak mówi Stanisław rodziński w recenzji wystawy Lebensteina 

67 ibidem, s. 17.
68 ibidem, s. 17.

19. Jan Lebenstein, Suspense (Zawieszenie), 1971.
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w Muzeum Narodowym we Wrocławiu w 1977 roku, odnosząc się do serii gwaszy z lat 
70.: „Jest opowiadanie o losie ludzkim, jest zamyślenie nad naszymi cnotami, ale też nad 
naszą biedą”69.
Małgorzata Kitowska-Łysiak70, przeprowadzając analizę „Apokalipsy” i pozostałych 
dzieł Lebensteina potwierdza tezę, że jest to sztuka opowiadająca o kondycji ludzkiej. 
Dodaje, „że jest to malarstwo człowieczej niedoli, ludzkiej nędzy. Takiej intensywności 
obrazowania tego, co człowiek tai na dnie swej duszy, nie znajdujemy bodaj u żadnego 
ze współczesnych artystów”71.
istotne dla mnie w malarstwie Lebensteina jest to, że, sztuka jego spełnia jakąś rolę, 
informuje, przekazuje jakieś treści. Artysta jasno i czytelnie daje przekaz o tym, co ak-
ceptuje w sztuce, a czego nie znosi, w swoich pracach jest polityczny, społeczny i re-
ligijny. Gustaw Herling-Grudziński napisał o nim, że jest dla niego „malarzem ledwie 
uchwytnej wieloznaczności świata, w której żyjemy”72 cofa się w czasy prehistoryczne, 

69 H. Machlejd-Mościcka (red), Jan Lebenstein i krytyka. Eseje, recenzje, wspomnienia, A. Wat, D. Wróblewska 
(oprac.), t. 2, Warszawa 2004, s. 147.
70 Małgorzata Kitowska-Łysiak – polski historyk sztuki, teoretyk i krytyk, profesor Katolickiego Uniwersytetu Lu-
belskiego, Katedry Historii Sztuki Współczesnej, wybitna znawczyni twórczości Brunona Schulza i powojennego ma-
larstwa figuratywnego, źródło: Wikipedia, dostęp 1.10.2020.
71 H. Machlejd-Mościcka (red), Jan Lebenstein i krytyka. Eseje ..., s. 154.
72 ibidem, s. 117.

20. Jan Lebenstein, 25 lat PRL, karykatura polityczna, 1968.
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by badać ziemskie prapoczątki i źródło życia. Swoją sztuką służy dobru i prawdzie, naj-
ważniejsze dla niego – tak jak i dla mnie – jest odpowiedzialność.

Moja prawda. Francis Bacon

Francisa Bacona opisywało wielu i sam wiele mówił w wywiadach. cytaty pisarzy, felie-
tonistów, krytyków i malarzy o Baconie, pozwoliły mi na szerokie omówienie tematu 
człowieka w jego twórczości. W obrazach Bacona odnajdziemy cechy człowieka po-
grążonego w samotności, braku porozumienia, pustce, rozpaczy, utracie własnego ja, 
cierpieniu, bólu, okrucieństwie, przemocy. Została mu przypisana etykieta twórcy od-
zwierciedlającego istotę zła. O samym Baconie i jego obrazach pisze wielu, pisze o nim 
John russel, Wieland Schmied, Gilles Deleuze, ernst van Alphen, prowadzi długie wy-
wiady David Sylvester, oraz w Witold Zalewski – opisując prace Bacona jako „zejście do 
piekieł”, a także udziela znakomitych wywiadów Jerzy Nowosielski, wykazując wysoką 
celność obserwacji i bezpretensjonalność. Odnalazł on w obrazach Bacona doskonałe 
unaocznienie zła, nazywając je złem absolutnym: „Zło w sztuce Bacona jest tak nieskoń-
czenie groźne właśnie dlatego, że zdaje się posiadać byt substancjalny. Obrazy Ukrzy-
żowań Bacona wydobywają z aktu ukrzyżowania aspekt infernalny, niemający żadne-
go zakorzenienia w metafizycznym przezwyciężeniu zła. Ukazują to, co można nazwać 
złem absolutnym. i to jest mistrzowsko zrealizowane. i dlatego jest takie groźne. To 
jest coś, co może napawać już tylko lękiem. Ale musimy się bać, stoimy przecież w ob-
liczu Sądu Ostatecznego. całkiem poważnie uważam, że sytuacja, w której zaistniała 
możliwość osobowego pojawienia się zła w sztuce, po prostu nosi znamiona nadejścia 
czasów Antychrysta. [...] Nie twierdzę, że Bacon ma coś wspólnego z Antychrystem, 
chodzi mi jedynie o to, że w jego sztuce zło przejawia się osobowo. [...] To, że widzi-
my jego oblicze”73. W innym wywiadzie Nowosielski uściśla: „Bacon jest klasycznym 
przykładem tego, że sztuka może być wyrazicielem obecności upadłego bytu w naszej 
świadomości”74. Mówi dalej: „przypadło mu w udziale świadczenie o realności zła 

73 D. czaja, Francis Bacon: Ślady katastrofy, s. 157, w: http://www.cyfrowaetnografia.pl/content/5983/23_
cZAJA%20Bacon.pdf, dostę 24.06.2020.
74 ibidem, s. 158.
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w rzeczywistości empirycznej. […], sugeruje „że ni mniej, ni więcej, Bacon bezwied-
nie namalował oblicze diabła. Że pokazał, unaocznił, uobecnił w swoim dziele zło 
substancjalne, osobowe. Zademonstrował, że nie jest ono pustym znakiem, teolo-
gicznym anachronizmem”75. 
Malarstwo Bacona przedstawiające zło w sztuce XX wieku nie ma sobie równych. 
Jest w nim coś poruszającego, przyciąga i śni się 
po nocach, nie da się obok niego przejść obo-
jętnie. Pierwsze obrazy, z którymi się zetknęłam, 
to były portrety papieża innocentego X według 
Velázqueza. Odnalazłam w nich, szczególnie 
w wyrazie twarzy – coś bardzo niepokojącego. 
Poczułam bezsilność i bezradność człowieka ko-
ścioła. Bezgłośny krzyk, a w jego echu coś prze-
rażającego i ciemnego, straszliwą prawdę, która 
nie może być wypowiedziana. Ten niemy grymas 
jest jedyną emocją, na którą ojciec kościoła mógł 
sobie pozwolić. Tak to odbieram, chociaż w jed-
nym z wywiadów mistrz wspomina o chęci stu-
diowania mimiki twarzy i ust, zwłaszcza otwar-
tych. Bacon wypowiada się o tych obrazach dość 
sceptycznie, nie był z nich zadowolony, jak mówił 
– były to głupie próby76

. 
Być może tak było, ale 

mnie nie przeszkadza w ten sposób interpreto-
wać jego dzieła. cóż, Bacon szukał sposobu, by jak najdoskonalej wyrazić emocje. 
Obsesyjnie dążył do rozwiązania jakiegoś malarskiego technicznego problemu – czę-
sto mu się zdarzało. Widać to w wielu studiach postaci znajomych, przyjaciół, w cy-
klach poświęconych obrazom innych mistrzów, ulubionych miejsc, w scenach z rzeźni, 
scenach domowych, sztuk walki. Bacon potwierdza opinie o swoim malarstwie, że 
odkrywa zwierzęcą stronę człowieka. Odsłania prawdę o nas ukrytą pod maską: „cza-
sami, kiedy ludzie widzą przemoc w moich obrazach, myślę, że udało mi się zedrzeć 
jedną lub dwie zasłony czy ekrany”77. A na pytanie, czego dotyczą jego obrazy, odpo-

75 ibidem, s. 157.
76 D. Sylvester, Rozmowy z Francisem Baconem. Brutalność faktu, przeł. M. Wasilewski, Zysk i S-ka, Warszawa 1997, s. 37.
77 ibidem, s. 81.
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wiada: „Dotyczą mojego rodzaju psyche, dotykają mojego rodzaju, powiem to bardzo 
ładnie, ożywionej rozpaczy”78.
Taką rozpacz i odpowiedź na brutalność świata artysta pokazał w Trzech studiach 
postaci do ukrzyżowania oraz Drugiej wersji do tryptyku 1944. Malował je pod wpły-
wem obrazów Picassa z końca lat dwudziestych i surrealistów, które widział, będąc 

w Paryżu. rzeczywiście obrazy są bardzo agresywne i wywołują silny wstrząs. Będąc 
w Tate Gallery i centrum Pompidou, miałam okazję poczuć ich siłę. Obrazy utrzymują 
w sobie pewne odczuwalne napięcie wywołane formą i zdecydowanym kolorem.
Bacon w swoich tryptykach tworzył równoległe tak samo ważne obrazy, inaczej niż 
w tryptykach np. średniowiecznych i renesansowych, w których szczególnie ważny był 
obraz środkowy, a boczne jedynie dopowiadały treść ujętą w scenie głównej. W środ-
kowej części tryptyku Trzy studia postaci na podstawie Ukrzyżowania postać zwróco-
na jest do nas, obserwuje nas, wyczekuje właściwego momentu, aby nas przestraszyć. 

78 ibidem, s. 82.

21. Francis Bacon, Trzy studia postaci na podstawie Ukrzyżowania, 1944.
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Słychać syk zza zaciśniętych białych zębów w otwartej paszczy zawieszonej na długiej 
szyi połączonej z owalnym korpusem. Zaś postaci na obrazach po przeciwległych bo-
kach odwrócone są do nas bokiem. Po lewej stronie czai się skulona, niepewna pełna 
obaw. Po prawej, wydaje przeraźliwy krzyk – jak zwierzę – krzyk wołający o pomoc. 
Obrazy Bacona w tematyce religijnej ilustrują stosunek artysty do spraw wiary, jego 
zaopatrywania na istnienie zła i niezgodę na krzywdę i ból. 
W trakcie jednego z wywiadów Bacon opowiada swój życiorys, kończąc, stwierdza: 
„Można powiedzieć, że zawsze żyłem pośród różnych form przemocy, która wywarła 
na mnie pewien wpływ. Jednak ta przemoc mojego życia, przemoc, wśród której żyłem, 
różni się od przemocy w malarstwie”.79

 
Pamiętać trzeba, że w wieku 16 lat ojciec wyrzucił 

go z domu z powodu upodobań homoseksualnych. Szczere pełne autentyczności wy-
powiedzi Bacona chwytają za gardło. Wyrażają one jego gwałtowną postawę człowie-
ka, wyzwalają wewnętrzną siłę twórcy. „Przemoc z farbą nie ma nic wspólnego z wojną. 
Ona usiłuje przemienić przemoc rzeczywistości. Ta przemoc nie jest tylko zwyczajnym 
gwałtem, jest to sugestia, którą można wyrazić jedynie za pomocą farby. Kiedy widzę 
ciebie, siedzącego po drugiej stronie stołu, widzę nie tylko ciebie, ale całą emanację, 
która związana jest z całą twoją osobowością. chcę przełożyć to na język malarski”.80 
Ta wypowiedź świadczy poniekąd o ogromnej wrażliwości artysty. Artysty tworzącego 
intuicyjnie pod wpływem emocji, który pozwala obrazowi „dojrzewać” w trakcie reali-
zacji. Pozwala on obrazowi poprzez proces selekcji budować się w czasie i zmieniać się 
podczas malowania. W związku z tym, artysta nie jest wstanie określić i przewidzieć 
efektu końcowego.
Bacon rzadko malował pod wpływem alkoholu, choć przyznał, że malując Ukrzyżo-
wanie, był pod jego wpływem i być może pozwoliło mu to otworzyć się „bardziej” na 
obraz, „picie pomogło mu się trochę wyzwolić”81. Ukrzyżowania są bliskie autoportre-
towi, jak mówi Bacon: „Wtedy naprawdę pracuję nad swoimi osobistymi doznaniami 
i uczuciami [...]. Są w tym różnego rodzaju intymne uczucia i przemyślenia na temat 
życia”82. Obrazy Francisa Bacona dostrzega także nasz pisarz Herling-Grudziński, który 
w Dzienniku pisanym nocą zapisuje: „Nie znam we współczesnym malarstwie równie 
potężnej i równie fizycznej wizji samotności człowieka rzuconego w świat, rozpiętego 

79 ibidem, s. 81.
80 ibidem.
81 ibidem, s. 13.
82 ibidem, s. 46.
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na samym swoim istnieniu, umęczonego nim, zgubionego w pustce rzeczywistości”83. 
Dariusz czaja84 w swoich wywodach podkreśla: „To osamotnienie wsparte na umęczo-
nym fizycznie jestestwie ma wyraźny rys gnostyczny. A te wszystkie cierpiące, umę-
czone postaci z obrazów Bacona tajemniczo łączą się z Ukrzyżowaniem. Tym samym 
Herling, co warto podkreślić, unieważnia eksplikacje samego Bacona, który wspominał 
o temacie Ukrzyżowania niemal wyłącznie w aspekcie formalnym”85. Trzeba wyjaśnić, 
że Bacon nie identyfikuje się z tradycją chrześcijańską. W dzienniku Wojciecha Karpiń-
skiego z podróży po Ameryce tak opisuje on dzieła Bacona: „Stałym motywem obra-
zów Bacona jest może nie tyle grzech pierworodny, co pierworodna skaza, obecna na 
twarzy i w osobowości współczesnego człowieka. To są portrety dwudziestego wieku. 
Ludzie zatrzaśnięci w szklanych klatkach, schwytani w grę luster”86.

Kości i ości. Jonasz Stern

Obrazy Jonasza Sterna emanują niezwykłym spokojem zamkniętego bólu. Nie ma 
w nich niepotrzebnego krzyku, ekspresji i agresji. Jest za to spokój, rozwaga, głębia 
wnętrza. Niezwykłe jest to oddanie w jego obrazach tragedii ludzkiego życia.
Jego sztuka i obrazy są dla mnie szczególnie ważne z uwagi na abstrakcyjne i wysoce 
analityczne podejście do tematu, czego wyrazem stały się jego abstrakcyjno-biologiczne 
dzieła. Jak wspomina sam artysta po wieloletnich poszukiwaniach w latach 90.: „Kiedyś 
uprawiałem abstrakcję geometryczną – dziś uprawiam biologiczną. Sięgam po kości, bo 
one są dla mnie synonimem tego, co przechowuje w sobie najdłużej pamięć, wiedzę i tę-
sknotę do życia. Posługuję się gotowymi formami natury nie tyle z powodu ich doskona-
łości ukształtowanej przez ewolucję przyrody, ile ze względu na wartości konkretne. W ten 
sposób powstaje nowy byt – trwanie w formie obrazu, ocalenie od zupełnego zniszczenia, 
egzystencja trwająca w konkretnej, dotykalnej rzeczywistości obrazu”87. i tak jak u wcze-
śniej wspomnianych artystów, biografia Sterna miała znaczący wpływ na jego twórczość.

83 G. Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą 1973-1979, Warszawa 1990, s. 204.
84 Antropolog kultury, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego.
85 D. czaja, Francis Bacon ..., s. 155.
86 W. Karpiński, Amerykańskie cienie, Wrocław 1997, s. 180, w: D. czaja, Francis Bacon ..., s. 155.
87 Wypowiedzi Jonasza Sterna zamieszczone w Dwumiesięczniku Sztuka, nr 5/87, s. 2.
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Jonasz Stern jest prekursorem „abstrakcji znaczącej”88 w sztuce polskiej. Według Marii 
Anny Potockiej „abstrakcja znacząca” jest „szczególnie atrakcyjna dla artystów, którzy 
operują tematami zagrożonymi patosem, tematami, w których każda dosłowność za-
mienia się w krzyk”89.
Osobowość i wiara w dobro człowieka pozwoliła mu przebrnąć przez bolesny temat 
jego osobistych przeżyć. To, że dwa razy uniknął śmierci i dane mu było dostać drugie 
życie, już brzmi niewiarogodnie i nad wyraz tragicznie. Tylko silna osobowość mogłaby 
znieść to, co artyście dane było przez los.
Jeszcze przed wojną Jonasz Stern związał się z kabaretem Tam-Tam90 i prowadził ku-
kiełkowy teatrzyk polityczny91,

 
działający w latach 1935-1937, wyszydzający polityków, 

ministrów i generałów, co doprowadziło do represji ze strony władz Krakowa. Za lewi-
cowe poglądy i działalność polityczną w 1938 roku trafił do obozu w Berezie Kartuskiej. 
Po wybuchu wojny przenosi się do Lwowa. Tam, jednak kiedy Lwów opanowują Niemcy, 
trafia do getta92. Jako młody silny mężczyzna jest wykorzystywany do robót i dzięki 
temu, udaje mu się przeżyć. Zostaje niemal cudem dwukrotnie ocalony przed śmiercią 
– po raz pierwszy, gdy podczas wywózki do obozu zagłady w Bełżcu udaje mu się uciec 
z transportu i wrócić do getta, i drugi, już pod koniec wojny, gdy podczas likwidacji 
getta udało mu się uniknąć rozstrzelania93. Przeżywszy, przedostał się na Węgry, gdzie 
doczekał końca wojny. O tym, jak udało mu się przeżyć, opowiedział Kornel Filipowicz 
(pierwszy mąż Marii Jaremy) w opowiadaniu Krajobraz, który przeżył śmierć. Po powro-
cie Stern związał się z Krakowem i tam tworzył, obracając się wokół Grupy Młodych 
Plastyków oraz sztuki i teatru Cricot 2. Jego pierwsze prace powstawały pod wpływem 
kierunków awangardowych jak kubizm i ekspresjonizm, i artystów M. chagalla, F. Lége-
ra, P. Picassa i G. Grosza. Dopiero po 1956 roku, prowadząc eksperymenty w izolacji 
od publiczności i krytyki, wykrystalizował swoją formę w malarstwie. Jego intensyw-
ne przeżycia już bez ekspresji odnajdziemy w symbolicznych reliefowych strukturach 

88 Termin ten zastosowała Maria Anna Potocka w tekście do katalogu Jonasz Stern. Krajobraz po zagładzie, wyda-
nego przy okazji wystawy pod tym samym tytułem.
89 Tamże.
90 Mała scena teatru plastyków „cricot”. Teatr realizowany z Jaremianką (Marią Jaremą) i Blonderem, założony 
przez brata Marii, Józefa Jaremę w 1932 r. Przedstawienia realizowane w Domu Plastyków przy ul. Łobzowskiej miały 
swoją wierną i liczną publiczność.
91 Według Sterna ich przedstawienia obejrzało od 10 do 20 tysięcy widzów, głównie robotników krakowskich, 
Jonasz Stern | Przewodnik po sztuce, [w:] https://ninateka.pl/film/jonasz-stern-przewodnik-po-sztuce, dostęp 
25.05.2020.
92 A. Dauksza, Jaremianka. Gdzie jest Maria?, Kraków 2019, s. 259–263.
93 Tamże, s. 262–263.
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22. Jonasz Stern Formy zabite II, 1972 r.,
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pełnych rybich szkieletów, skór, kości, odpad-
ków organicznych, płócien i  piasku.
Stern mistrzowsko opowiedział o śmierci przez 
kolaż użytych symboli i przedmiotów odnoszą-
cych się do dramatycznych przeżyć, nie wzbu-
dzając przy tym, żadnych złych emocji. Nikogo 
nie obarczał winą, wręcz przeciwnie pozwalał na 
nostalgię, zatopienie się w opowieści, jego rze-
czywistych wspomnieniach spowitych woalką 
niedostępności bez „włoskiej” ekspresji. W swo-
ich specjalnie przygotowanych gablotach i ukła-
dał własne pejzaże94, refleksyjne opowieści, na-
dając im metaforyczne tytuły wzmacniające ich 
działanie i tym samym wymowę jego dzieł.
Stern już w latach 30. upolitycznia się i anga-
żuje, czemu daje upust w pracach graficznych 
z tego okresu. Jego sztuka wyraża nastroje spo-
łeczne i polityczne, postępujący kryzys społecz-
ny, narastającą przemoc. W drzeworycie nawią-
zującym do strajku okupacyjnego robotników 
w fabryce Semperit 21 marzec 1936 sprzeciwia 
się ciemięstwu, w akwaforcie z 1934 – Miłość 
pieniądza – potępia uzależnienie od bogactwa. 
Zaangażowany społecznie daje wyraz ideom 

myśli socjalistycznej skupionej na nowej pozytywnej rzeczywistości. Jest nosicielem idei 
zmian społecznych i buntu przeciwko akademizmowi.
Uwagę w szczególności przykuwają obrazy z lat 70. i 80., w których artysta posługuje 
się już swoistym kodem malarskim, odpowiadającym jego indywidualnemu sposobowi 
widzenia świata, tworząc niebywałe kompozycje z użyciem form biologicznych.

94 „U Sterna bowiem pozornie mechaniczny gest montowania na podłożu drobnych przedmiotów lub organicz-
nych „resztek“ ma znaczenie symboliczne. Wynika z doświadczeń wojennych i mającego w nich swoje źródło przeko-
nania o nietrwałości życia i nieuchronności śmierci. Umieszczane w zaszklonych kasetonach elementy nie są jednak 
bezosobowymi śladami minionego czasu, ale wręcz osobowymi – bo związanymi z konkretnym, indywidualnym 
doświadczeniem – świadkami. Pełnią rolę epitafiów i zarazem relikwiarzy. Szczątki zwierząt stają się tutaj także ro-
dzajem pamiątek po człowieku. ślady, które „rejestrował“ Stern, stanowią wszakże pamiątki niejako w dwójnasób: są 
rzeczywistymi ‘dowodami na istnienie’ konkretnego człowieka (rybie szczątki to pozostałości wędkarskich wypraw, 
które były pasją malarza...”, [cyt.] Małgorzata Kitowska-Łysiak, Jonasz Stern, culture.pl, 4 Viii 2014, dostęp 20.05.2020.

23. Jonasz Stern Kompozycja form 
zabitych, 1975.
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chociaż stosował w nich konwencjonalne metody, na-
piętnował je silnie znakami osobistych, konkretnych do-
świadczeń. Do nich odnoszą się wykorzystywane w pra-
cach substancje, „pozyskiwane” z otoczenia, na drodze 
życia: kawałki zwykłych szmat, naklejane na płaszczyznę 
obrazu, cząstki organiczne (głównie rybie ości i skóry, 
drobne kości), jak również – pojawiające się niczym styg-
maty – świadectwa żydowskiej przynależności (w posta-
ci fotografii z przeszłości czy tałesów). Nadają one dzie-
łom wymiar eschatologiczny. U Sterna bowiem pozornie 
mechaniczny gest montowania na podłożu drobnych 
przedmiotów lub organicznych „resztek” ma znaczenie 
symboliczne. Wynika to z doświadczeń wojennych i ma-
jącego w nich swoje źródło przekonania o nietrwałości 
życia i nieuchronności śmierci. Umieszczane w zaszklo-
nych kasetonach elementy nie są jednak bezosobowymi 
śladami minionego czasu, ale wręcz osobowymi – bo 
związanymi z konkretnym, indywidualnym doświadcze-
niem – świadkami. Pełnią rolę epitafiów i zarazem reli-
kwiarzy. Szczątki zwierząt stają się tutaj także rodzajem 
pamiątek po człowieku. ślady, które „rejestrował” Stern, 
stanowią wszakże pamiątki niejako w dwójnasób: są 

25. Jonasz Stern, Semperit 21 
marzec 1936, drzeworyt, 1936.

26. Jonasz Stern, Miłość 
pieniądza, akwaforta, papier, 
1934.

24. Jonasz Stern, Dół, cykl Wyniszczenie, 1964.
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rzeczywistymi „dowodami na istnienie” konkretnego człowieka (rybie szczątki to po-
zostałości wędkarskich wypraw, które były pasją malarza, ale również symbolicznymi 
figuracjami cierpień narodu żydowskiego).
Do końca wierny swoim ideałom jest w swojej służbie malarskiej przykładem zna-
komitej twórczości będącej wzorcem dla wielu artystów, również dla mnie. Jego misją 
było przekazanie nam swojego doświadczenia ku pamięci i przestrodze, jako świadka 
ludzkiej przemocy.

27. Jonasz Stern, Tablica czerwona, 1978.
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Rozdział II
Zepsuta natura ludzka 
w obrazach. Omówienie

„Nie chowaj twarzy
za firankę
nie zdołasz ukryć
pozorów
wcześniej czy później zdradzi cię promień słońca”

eugeniusz Dymowski Autentyczność

Istnienie zła

Zło i zbrodnia – ludzkie uczynki stały się pretekstem do mojej dysertacji. Na początku 
próbowałam zmierzyć się z genezą grzechu, przyczynami jego istnienia i skutkami. Dla 
ukazania bezmiaru zła wystarczy sięgnąć do historii ii wojny światowej, ekstermina-
cji ludzi, np. w niemieckich obozach pracy i zagłady. Mamy tu do czynienia z historią 
przepełnioną wiecznym bólem. Włosy i buty w muzeach upamiętniających tę okrutną 
historię, wypełniające ogromne przeszklone boksy – obrazy śmierci – budzą w nas 
niepokój i strach. Profesor Antoni Kępiński, więzień obozu w Auschwitz stwierdza: 
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„Więzień obozu koncentracyjnego, przestając być oficjalnie człowiekiem, musiał być 
też pozbawiony tego aspektu człowieczeństwa”.1

Niestety do dzisiaj, jak mówi Kępiński, nie rozliczyliśmy się jeszcze ze złem popełnio-
nym podczas ii wojny światowej: „Wbrew może nadziejom wielu ludzi, Oświęcim, Hiro-
szima, japońska wojna bakteriologiczna — największe zbrodnie ostatniej wojny — nie 
zbladły pod wpływem lat, a ciężar odpowiedzialności, który obarcza nie tylko głównych 
winowajców, ale w pewnej mierze cały świat cywilizowany, nie stał się lżejszy”2. i nic się 
nie zmieni, jeśli nie będziemy traktować się na równi i widzieć w każdym z nas, tego 
samego człowieka, jakim jesteśmy my, gdyż „podstawą wszelkich stosunków między-
ludzkich jest traktowanie drugiego człowieka jako człowieka3”.
Sumarycznie i bardzo treściwie określił zło w lidzie swojego artykułu Krzysztof Stache-
wicz: „Zło to rzeczywistość bogata i wewnętrznie złożona. Złem jest cierpienie niewin-
nych, choroby, moralna nieodpowiedzialność, klęski żywiołowe, bieda, głód etc. Zło 
jawi się jako przestrzeń więdnięcia człowieka, przestrzeń niemożności realizacji czło-
wieczeństwa"4.
Zło stanowiło i stanowi wyzwanie dla myśli filozoficznej, sztuk plastycznych (Francis 
Bacon, Jerzy Nowosielski), literatury (Fiodor Dostojewski) czy myślenia teologiczne-
go i religijnego (św. Augustyn). W myśli teologicznej problem zła konfrontowany jest 
zawsze z dobrem Boga. Zło jawi się jako jeden z najtrudniejszych problemów, przed 
jakimi staje duch ludzki.
czym jest zło? Pierwszym, który położył podwaliny pod rozważania, których istotą było 
rozumienie zła jako braku, był Plotyn. Zdefiniował on zło jako niebyt, fałsz, negatyw-
ność i niedostatek. Myśl tę rozwinął św. Augustyn. Stwierdził, że źródłem zła jest nie-
właściwy wybór wolnej woli. Zło było dla niego pustką, niedoskonałością, obecną tam, 
gdzie człowiek dobrowolnie odsuwa się od Boga. A nieposłuszeństwo wobec Boga jest 
pierwszym grzechem5. Analizy pojęcia zła znajdziemy także u Arystotelesa i św. Toma-
sza z Akwinu. Swoje teorie również opierali na metafizyce bytu i niebytu. św. Tomasz 
do tezy Augustyna dodaje: Zło jest brakiem dobra, które z natury swojej rzecz mieć 
powinna. Niebytowi nic nie przysługuje z natury, bo niebytu nie ma. Byt musi zaistnieć, 

1 A. Kępiński, Rytm życia, Warszawa: Sagittarius; 1992, s. 22.
2 Tamże, s. 25.
3 Tamże, s. 105.
4 https://www.miesiecznik.znak.com.pl/6292007krzysztof-stachewiczwokol-filozoficznych-zmagan-ze-zlem/ ,(do-
stęp 16.10.2020). (K. Stachewicz, „Wokół filozoficznych zmagań ze złem”, Miesięcznik Znak, październik 2007, nr 629).
5 św. Augustyn, Dialogi i pisma, t. iV, O naturze dobra, Warszawa 1954, s. 185–186.
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aby przysługiwało mu dobro i by mogło mu jakiegokolwiek dobra należnego z natury 
zabraknąć.6 iwona Solecka-Karczewska w swojej pracy „Filozofia zła w ujęciu Toma-
sza z Akwinu” przywołuje rodzaje zła według kategorii Arystotelesa, zaaprobowanych 
przez Tomasza z Akwinu. Po pierwsze: zło – w formie bytu, będzie więc utratą ilości, 
jakości, ułożenia, posiadania. Wiążą się z tym wszelkiego rodzaju choroby, starość i nie-
dostatek. również wszystko to, co je powoduje: kataklizmy, klęski żywiołowe, epidemie, 
wojny i wypadki. Nie są one złem same przez się, ale ze względu na człowieka, który coś 
traci. Po drugie: zło – dotyczące działania, to albo brak możności bierniej – doznawania 
działania jak w śpiączce czy autyzmie bądź brak możności czynnej czyli, niezdolność 
chodzenia, mówienia, widzenia, racjonalnego myślenia lub brak relacji. Mówimy tu nie 
tylko o samotności i rozpaczy po stracie bliskiej osoby, ale i o zdradzie, niesprawiedli-
wości, agresji, nałogach – o wszystkim, co niszczy istniejące relacje. Po trzecie: zło – jako 
utrata istnienia substancjalnego – śmierć. W tym przypadku wszelki brak i wady doty-
czące tego konkretnego bytu znikają. Zło – brak pozostaje w tych, którzy żyją. i wresz-
cie na koniec: zło – jako straty materialne7. 
Zło świata istnieje tylko w bycie, gdyż wiąże się z bytem – tutaj istotą ludzką, która 
jest głodna, chora, skrzywdzona, samotna czy zmarła. W tej myśli możemy uzasadnić 
tezę, że zło jest brakiem dobra czyli, brakiem bytu – w rozumieniu, iż byt to dobro. 
Bez bytu nie ma zła ani dobra. inną sprawą jest to, że, im więcej posiadamy dobra, 
tym bardziej jesteśmy podatni na zło. Według św. Tomasza początkiem i przyczyną 
zła jest Bóg, zarówno w świecie przyrody, jak i w dziedzinie woli, ale tylko jako spraw-
ca bytu dlatego, że: Bóg jest przyczyną wszelkiego bytu będącego podłożem zła; 
Bóg jest pierwszą przyczyną wszelkiego działania, które wywołuje zło; Bóg ustanowił 
hierarchię bytów; i Opatrzność Boża jest przyczyną konieczną zła moralnego, gdyż 
człowiek nie mógłby czynić zła, gdyby Bóg nie dał mu wolności wyboru.8 Ale podkre-
śla, że bezpośrednią przyczyną zła jest byt, a nie Bóg. Potwierdza także, że świat nie 
jest możliwy bez zła, gdyż jeden byt zależny jest od drugiego, na zasadzie ekosyste-
mu przez współistnienie oraz współzależność, i że człowiek ponosi odpowiedzialność 
jedynie za zło moralne.
Plotyn (ok. 204-269), Augustyn z Hippony (354-430) i Tomasz z Akwinu (1225-1274) są 
trzema myślicielami i przedstawicielami tzw. prywacyjnej teorii zła, która przyjmuje, że 

6 http://www.katedra.uksw.edu.pl/nagroda/nagroda_2009/solecka_karczewska.htm, iwona Solecka – Karczewska, 
Filozofia zła w ujęciu Tomasza z Akwinu, dostęp 2.06.2020.

7 Tamże.
8 Tamże.
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zło nie ma bytu, zło nie jest pozytywne, zło jest negacją istnienia, dobra, prawdy, po-
znania, doświadczenia, pojęcia itd.9 
Wizja zła u immanuela Kanta10 jest nieco inna. Kant twierdził, że rozum może wyelimi-
nować zło – niestety, jak się można domyślić, idea ta niestety nie mogła przetrwać. Kant 
za zło odpowiedzialnym czyni człowieka, który sam tworzy kryteria swej moralności 
(maksymy), według których postępuje i jako wolny człowiek z przypisaną mu wolną 
wolą podejmuje wybór między prawem moralnym a jego odrzuceniem11. Niemiecki 
filozof źródło zła przypisuje zatem wolnej woli. Według filozofa z Królewca złe skłonno-
ści, łamiące prawa moralne, doprowadzają człowieka do zła i są to słabość i ułomność 
ludzkiej natury, nieuczciwość oraz zepsucie.
Kant jest przeświadczony o tym, że człowiek ma predyspozycję do dobra i skłonność 
do zła. Predyspozycje do dobra są pierwotne, gdyż należą do ludzkiej natury. co ozna-
czałoby, w pojęciu Kantowskiej myśli, że „człowiek ma naturalną skłonność do zła”? 
Być może to, że w każdej sytuacji „użycia” wolności istnieje możliwość odstępstwa od 
prawa moralnego, które posiadamy. Te odstępstwa rodzą się i są w każdym człowieku, 
gdyż zapisane są w naszej naturze. Jako wolni ludzie możemy odstąpić dobrowolnie 
od prawa moralnego12. często świadomie popełniamy zło. Ono powoduje to, że nie 
słyszymy już naszego sumienia. „Filozof z Królewca wyraża się jasno w tej kwestii, twier-
dząc, że nic nie jest złe (a więc nie ma zła metafizycznego13), zły jest tylko nasz własny 
czyn (a więc mamy do czynienia ze złem radykalnym14 wynikającym z wolnej woli)”15.
Prof. ks. Józef Tischner, z kolei, patrzy na zło z perspektywy doświadczeń XX wie-
ku, z perspektywy obozów śmierci w Polsce. Sądzi, że człowiek jest „skażony” jakąś 

9 S. Gałecki, Zło jako negacja, s. 8, w: Wokół negacji, M. Woźniczka, A. Zalewski (red.), częstochowa 2015, s. 359-378.
10 Kant jest przedstawicielem Oświecenia, epoki, która swą wiarą w rozum i postęp obiecywała przyszłym pokole-
niom szczęście i stan wolny od zła.
11 „człowiek, posługujący się wolnością, ustanawia maksymę, według której chce postępować. Tym samym podej-
muje wybór między prawem moralnym a jego odrzuceniem. Jeśli wybierze to pierwsze, jego usposobienie stanie się 
dobre, jeżeli drugie, to znaczy odstąpi od prawa i za najwyższą wartość uzna własną, należy określić jako złe. Źródło 
zła zostaje więc umiejscowione w możliwości wyboru, czyli wolnej woli.” ewa Witkowska, Kilka uwag o Kantowskiej 
koncepcji zła, s. 49,w: Filo – Sofija Nr 1 (8), 2009, s. 47–53.
12 M. Drwięga, Kant i Tischner a problem zła. Kilka uwag krytycznych o Tischnerowskiej interpretacji filozofii zła 
u Immanuela Kanta, Studia Philosophica Wratislaviensia, vol. Xii, fasc. 3 (2017), s. 12–16.
13 Zło metafizyczne – niedoskonałość, w rozumieniu zepsucia czegoś, np. stworzenie idealnego świata, w którym 
powstało zło.
14 Zło radykalne (źródłowe) – naruszenie moralności, człowiek posiada skłonności do czynienia zła. Według i. Kan-
ta zło wrodzone naturze człowieka, poprzedzające jakikolwiek jego czyn, będące niezgłębioną tajemnicą dla ludz-
kiego rozumu (encyklopedia PWN).
15 i. Kant, Religia w obrębie samego rozumu, tłum. Aleksander Bobko. Kraków: Wydawnictwo Znak, s. 52, 1993, w: 
Paulina Mendeluk, Trzy koncepcje zła w myśli filozoficznej oraz religijnej, Studia z historii filozofii 4(9)/2018, s. 227–
228, http://dx.doi.org/10.12775/szhf.2018.059, dostęp 18.06.2020.
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„skłonnością” do zła i jest z natury dobry, i jako przedstawiciel gatunku chce dobra 
– w przeciwieństwie do Kantowskiego: człowiek jest „z natury” zły.
 cały świat ludzki powiązany jest ze światem moralności, bez względu na wiarę, status 
i poglądy, gdyż moralność wiążemy z etyką, która jest powiązana z kategoriami dobra 
i zła. Według prof. A. Kępińskiego16, sumienie jest najwyższym systemem samokontroli, 
dzięki któremu odróżniamy dobro od zła. Jest to naturalny porządek moralny (ogól-
noludzki zrąb moralności) niezależny od epok, kręgów kulturalnych, społecznych, zwy-
czajów. Prof. Artur Andrzejuk17, w chrześcijańskiej interpretacji etyki Artystotelejskiej, 
w składzie sumienia jako podmiotowej normy moralności ujmuje prasumienie, namysł 
moralny (kontemplacja) i mądrość18. Według Kanta moralność kształtuje naszą osobo-
wość, jest przywilejem i zobowiązaniem rozumnej wolnej osoby. Moralne postępowa-
nie powinno wynikać z rozumowania i logicznego myślenia.

Saligia - zepsuta natura ludzka?

czym jest natura ludzka? Pojęcie „natury ludzkiej” w niniejszej rozprawie pozwoli 
mi określić wymiar etyczny człowieka. Pojęcie to rozważam pod kątem religii i wiary 
z uwzględnieniem dogmatów kościoła i filozofii chrześcijańskiej.
Zgodnie z przyjętą filozofią zostało założone, że „natura ludzka” pochodzi od Boga, 
jest czymś, co jest nam dane, nadprzyrodzone, instynktowne. Zawiera ona określoną 
potencję i kierunek swojego rozwoju. Natura ludzka zawiera w sobie wiele aspektów, 
jest wielowymiarowa. Dotyczy życia cielesnego, duchowego, psychicznego, religijnego 
oraz kulturowego. W staraniach Boga było i jest przeświadczenie o ciągłym pomnaża-
niu dóbr, jakimi zostaliśmy obdarzeni. rozumienie własnej natury pozwoli na pomna-
żanie tych dóbr (czynienie dobra) oraz zrozumienie innych bytów. Kiedy nie zrozumie-
my natury, może nastąpić jej zepsucie (czynienie zła). Według założeń wiary jesteśmy 

16 Polski lekarz, psychiatra, naukowiec, humanista i filozof. Prof. Antoni Kępiński brał udział w programie leczenia 
osób więzionych w obozie koncentracyjnym w Oświęcimiu, więzień tegoż obozu.
17 Filozof, profesor, autor wielu pozycji wydawniczych wokół tematu etyki tomistycznej.
18 M. Krasnodębski, Filozofia moralna w tekstach św. Tomasza z Akwinu, Artur Andrzejuk, Warszawa 1999, [re-
cenzja], w: Studia Philosophiae christianae 36/1, pdf https://docplayer.pl/53515483-Mikolaj-krasnodebski-filozofia-
moralna-w-tekstach-sw-tomasza-z-akwinu-artur-andrzejuk-warszawa-1999-recenzja.html (dostęp 17.10.2020).



5
8

stworzeni na podobieństwo Boga, obdarzeni godnością. Jesteśmy istotą składającą się 
z bytu duchowo-cielesnego (bytu niewidzialnego z widzialnym). Natura ludzka w swo-
ich czynach jest ściśle powiązana z wolą i etyką. Wyrażenie „dokonuję wyborów zgod-
nie z moją naturą” stanowi informację o naszej moralności i człowieczeństwie. Jeśli 
natura ta jest zepsuta, skutkuje ogólną nieprawidłowością i rozkwitem zła (niezgodną 
z naturą, która jest dobra, bo pochodzi od Boga). „Natura nie oznacza konkretnego 
podmiotu istnienia i działania. Nie można od natury wymagać jej podmiotowości, nie 
może ona przejąć funkcji przypisanej osobie. To osoba ludzka, nie natura, jest sprawcą 
ludzkich czynów. Jest odpowiedzialna za podejmowane czyny. Nie możemy obarczać 
swojej natury odpowiedzialnością. Karol Wojtyła podkreśla, iż natura jest dynamiczna, 
ale sprawcą aktów jest ludzka osoba. Bóg nadał osobie ludzkiej naturę rozumną i tym 
samym zaprosił ją do szeroko pojętego rozwoju, do samodoskonalenia się”19.
Przyjmując ogólne zasady, czy to moralne czy to społeczne jesteśmy w stanie mniej więcej 
określić, czy coś jest złe czy dobre. Klasyfikację wad ludzkich i czynienie zła zostało upo-
rządkowane, dając nam wytyczne do unikania wszelkich występków i złych skłonności. 
Tradycja chrześcijańska sklasyfikowała siedem podstawowych wad ludzkich, które mogą 
stać się przyczyną zepsucia. Zostało wybranych siedem grzechów głównych. W spisie 
najbardziej potępianych grzechów znalazła się pycha (superbia), chciwość (avaritia), nie-
czystość (luxuria), zazdrość (invidia), łakomstwo (gula), gniew (ira) oraz lenistwo (acedia). 
Słowo saligia stworzone zostało z pierwszych liter łacińskich nazw siedmiu grzechów 
głównych. W średniowieczu wykorzystywano je do opisania pojęcia grzechu jako sumy 
wad. Zgodnie z myślą chrześcijańską wady te, skazują człowieka na wieczne potępienie. 
święty Kościoła katolickiego i doktor Kościoła, robert Bellarmin, w swoich rozprawach 
teologicznych katechizmie określa wagę grzechów głównych20, mianując, je głową in-
nych grzechów i ich bezpośrednim źródłem. Określając dzisiaj siedem grzechów głów-
nych, moglibyśmy je traktować jako wciąż odnawialne skłonności i  wady.
Grzech jest i był na przestrzeni wieków inspiracją dla artystów. Arcydziełem, o którym 
należy wspomnieć, jest Stół Mądrości Hieronima Boscha, niderlandzkiego malarza, wy-
raziciela w malarstwie tendencji późnośredniowiecznych. Mistrz uplastycznił wizje sied-
miu grzechów głównych, którym ludzkość nazbyt często ulega i zrealizował je w niety-
powej formie stołu.

19 BM, Wykład otwarty: Osoba ludzka i natura człowieka, https://idmjp2.pl/index.php/pl/wydarzenia/prelekcje/415-
wyklad-otwarty-osoba-ludzka-i-natura-czlowieka, dostęp 24.06.2020
20 św. r. Bellarmin, Wykład nauki chrześcijańskiej. Rozdział XIX. O siedmiu grzechach głównych, http://www.ultra-
montes.pl/Katechizm_Bellarmina_XiX.htm, dostęp 24.06.2020.
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Jednakże dzieło to nie było moją inspiracją do stworzenia mojej opowieści o grzechu, 
gdyż temat moralnego upadku człowieka i załamania się podstawowych wartości spro-
wokowała książka: „Mała zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne”21. To było w czasie, 
kiedy w mediach polskich i zagranicznych mówiono o „polskich” obozach koncentra-
cyjnych22. Książka zawiera istotne informacje na temat obozów i ich istnienia po 1945 
roku i uświadamia czytelnikom fakt zbrodni dokonanej po wojnie, gdzie w miejscach 
niemieckich obozów zagłady powstawały polskie obozy23. Historyczne zakłamanie po-
przez efektywne wyciszanie powoduje w dalszym ciągu niewiedzę znacznej części spo-
łeczeństwa polskiego. Dlaczego? Wyjaśnia to Willibald Piesch – jak pisze – temat jest 
wysoce skomplikowany. „Nie każda prawda może być ujawniana”24. Już we wstępie 
znajdujemy informację, iż między 1945 a 1950 rokiem funkcjonowało w Polsce 206 
obozów pracy przymusowej i obozów koncentracyjnych. Zasadne wydaje się przypo-
mnienie tutaj sentencji z prawa Hammurabiego, spisanego i stosowanego przez Sume-
rów: „oko za oko, ząb za ząb”.

21 Książka ta wywołała niemałą falę hejtu zanim jeszcze zdążyła dotrzeć na księgarskie półki. Najbardziej do-
stało jej się za podtytuł: Polskie obozy koncentracyjne. Anonimowi krytycy podnosili, że obozów, które w 1945 r. 
powstały w Polsce, nie można nazywać polskimi, lecz komunistycznymi. Bo – jak dowodzili – zakładały je władze 
kraju, który nie był suwerenny. Pisząc, że te obozy były polskie, ktoś tu popełnił przestępstwo, za które mam na-
dzieję odpowie przed sądem z wyrokiem skazującym – groził autor komentarza na stronie Znaku. Zobacz: https://
wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,22649356,zgoda-polski-oboz-koncentracyjny-na-gornym-slasku-zaraz-po.
html?disableredirects=true , dostęp 31.03.2020. Książka ta została doceniona i znalazła się w finale w kategorii 
reportażu literackiego Nagrodą im. ryszarda Kapuścińskiego w 2017 roku. Tak o Małej zbrodni… Marka Łuszczyny 
pisze juror Piotr Mitzner w swoim tekście Ludzie ludziom: „Na okładce podtytuł ma charakter brulionu, widzimy 
jakby autor wahał się. Jakie to obozy? Polskie, powojenne, komunistyczne, pracy, koncentracyjne, karne? Komu 
zgotowano ten los? Niemcom, ślązakom, Ukraińcom, Łemkom i samym Polakom. Żołnierzom i cywilom. Mężczy-
znom, kobietom i dzieciom. W ponad dwustu obozach zginęło co najmniej 60 tysięcy ludzi, którzy w większości 
leżą do dziś w bezimiennych dołach śmierci, a my się spieramy o terminologię i robimy wszystko, by zepchnąć 
odpowiedzialność na komunizm. Marek Łuszczyna podejmuje ten „temat, który parzy w ręce” po to, żeby dojść 
do prawdy, a nie po to, by wskazywać winnych. A zwłaszcza jakąś zbiorowość. Książka ta jest skierowana właśnie 
przeciw odpowiedzialności zbiorowej. Jeśli kogoś oskarża, to najbardziej nas, współczesnych, którzy na ten temat 
milczymy, ukrywamy dokumenty, nie umiemy czytać dostępnych publikacji, spacerujemy po miejscach kaźni. 
Oskarża też człowieka, bo to on dopuścił się niewiarygodnych okrucieństw wobec słabych i niewinnych i to już po 
wojnie w obozach dopiero co opuszczonych przez niemiecką obsługę. To nie człowiek sowiecki, to człowiek sam 
w sobie, któremu wojna dała przyzwolenie na nienawiść i zbrodnię. Nie ma świętych narodów”, zobacz: http://
www.kulturalna.warszawa.pl/kapuscinski,6,10183.html, dostęp 31.03.2020.
22 AGie, ADOM, Niemcy znów napisali o „polskim obozie zagłady”. interweniuje polska ambasada, https://
www.tvp.info/45150932/niemcy-znow-napisali-o-polskim-obozie-zaglady-interweniuje-polskaambasada,
dostęp 18.05.2020.
23 J. Krzyk, Zgoda – polski obóz koncentracyjny na Górnym Śląsku. Zaraz po wojnie trafiały tu nastolatki i ko-
biety z małymi dziećmi. Za „zdradę Narodu“, https://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,22649356,zgoda-polski-
-oboz-koncentracyjny-na-gornym-slasku-zaraz-po.html, dostęp 23.11.2020. Zobacz także: M. Wojciechowski, 
Po wojnie były „polskie obozy” https://wyborcza.pl/1,75968,11229226,Po_wojnie_byly__polskie_obozy_.html, 
dostęp 18.05.2020
24 cyt.: Willibald Piesch: „chodzi o to, żeby nie relatywizować Holokaustu. No i o polską rację stanu. Niech pan 
sobie wyobrazi, co by się stało, gdyby sformułowanie „polski obóz koncentracyjny” zostało wypełnione treścią”, 
M. Łuszczyna, Mała Zbrodnia..., s. 12.
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By zaznaczyć intencje towarzyszące realizacji tej pracy, przytoczę kilka fragmentów książ-
ki. Dorota Boreczek jedna z więźniarek obozu „Zgoda” w świętochłowicach wspomina 
groźbę komendanta obozu: „Morel25 przywitał nas słowami: «Wy hitlerowskie kurwy, 
Oświęcim to było przedszkole w porównaniu z moim sanatorium»”. Komendant26 ma 
wyobraźnię w stosowaniu przemocy i zabijaniu. W tym obozie jak w pozostałych 20527, 
więźniowie cierpieli z głodu28, zimna, przemocy i chorób. Wspomina Boreczek: „To było 
piekło. Wszy, szczury, pluskwy, tyfus, czerwonka, głód. Ludzie z wycieńczenia padali 
na ziemię i marli, byli katowani i głodzeni. W Zgodzie nie było bohaterów. Pamiętam 
kobietę, która umierała przed barakiem. rzucili się na nią, zdzierali z niej ubrania, a ona 
żyła i błagała: „Pozwólcie mi umrzeć”. To było zezwierzęcenie. Kiedy zachorowałam, 
jakaś kobieta przygarnęła mnie pod swój koc. Gdy odzyskałam przytomność, ona nie 
żyła, a ja byłam szczęśliwa, że mam coś do przykrycia […] Nienawidzę Salomona More-
la. Bił, katował, mordował. Doprowadził do tego, że wszyscy straciliśmy godność i za-
chowywaliśmy się jak zwierzęta”29.
Polskie obozy pracy30 – były to miejsca opuszczone przez załogi niemieckie już pod 
koniec 1944 roku. „świetne” miejsca dla następnej zbrodni, gdzie oprawcami stały się 
nie tylko wcześniejsze ofiary, ale i następni zwyrodnialcy i kaci. Materiał zbrodni opi-
sanej w książce pogrąża nas, ludzi, potwierdza tezę, że człowiek rodzi się zły i jedynie 
prawo i zakazy ograniczają zło, które w nim tkwi. Zło, które jest w nas, niekoniecznie 
objawione, ujawnia się w sytuacjach krytycznych, stanach zagrożenia. Nazywamy się 
istotami rozumnymi, gdyż rozum odróżnia nas od zwierząt. Jednak niczym się od nich 
nie różnimy, kiedy do władzy dochodzą najsilniejsze instynkty, odpowiedzialne za ist-

25 Salomon Morel – funkcjonariusz aparatu bezpieczeństwa w PrL, w 1996 r. oskarżony o zbrodnie przeciwko 
ludzkości – paradoks – wcześniej w 1946. odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, w 1960. 
otrzymuje Odznakę Wzorowego Funkcjonariusza Służby Więziennej.
26 S. Morel osobiście morduje ślązaków i Niemców. „Bije ich drewnianą pałką, dopóki nie zamienią się w krwawą 
miazgę. Trzeba sprzątać gabinet szefa, długo szorować (…) wymyślił też piramidę. Każe kłaść się nagim ludziom 
jeden na drugiego, aż stos sięgnie sufitu. Żeby być pewnym, że ci na samym dole nie przeżyją, wdrapuje się na 
wierzchołek i jeśli ma odpowiednio dużo miejsca – tańczy kalinkę.”, M. Łuszczyna, Mała Zbrodnia, s. 38-39.
27 Historyk z instytutu Pamięci Narodowej – Bogusław Kopka doliczył się w Polsce 206 obozów pracy, opisując je 
w monografii: „Obozy pracy w Polsce 1944-1950. Przewodnik encyklopedyczny”.
28 cyt. „Potem kopali groby, wrzucali zwłoki do ziemi i zanim przysypali niegaszonym wapnem, odcinali ostrymi 
kamieniami pośladki (…) Tak mówił Zug. Od razu zjadał, nie przynosił do obozu”, w: M. Łuszczyna, Mała Zbrodnia, s. 75.
29 J. Przybytek, Co noc z baraków obozu w Świętochłowicach dobiegały krzyki i jęki: obóz Zgoda w Święto-
chłowicach, https://dziennikzachodni.pl/co-noc-z-barakow-obozu-w-swietochlowicach-dobiegaly-krzyki-i-
jeki-oboz-zgoda-w-swietochlowicach/ar/136702, dostęp 31.03.2020
30 „Polskie obozy były doskonale zorganizowane i podlegały Ministerstwu Bezpieczeństwa Publicznego oraz cen-
tralnemu Zarządowi Przemysłu Węglowego. istniały w całej Polsce, (…) Wzorcem nowej władzy były naturalnie 
radzieckie łagry i pod względem umieralności więźniów, zwłaszcza na Górnym śląsku, udało się Polakom dorównać 
sowieckiej machinie, stworzonej by ścierać ludzi na proch.” M. Łuszczyna, Mała zbrodnia, s.13-14.
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nienie i przetrwanie. Te ostatnie wiążą się często z ciągłą rywalizacją, podkreślaniem 
i umacnianiem swojej pozycji, przekonaniem o swojej wyższości itd. To wtedy najwy-
raźniej widać, że jesteśmy więźniami swoich instynktów i wiążących się z nimi wyborów. 
Każdy z nas wyznacza sobie jakieś cele. Najbardziej podstawowe wynikają z instynktu 
przetrwania i są odpowiedzialne za przedłużenie naszego gatunku.

Siedem grzechów głównych 
w obrazach

Powyższe analizy pozwoliły mi porównać i nadać sens zamysłowi realizacji pracy dok-
torskiej. Zadanie przedstawienia siedmiu grzechów głównych ewoluowało, dając osta-
teczny efekt w postaci twórczych rozważań. eksperymentowanie z formą, szukanie 
najwłaściwszej materii do zrealizowania tematu – tą drogą próbowałam uzyskać od-
powiedź na pytanie, czym jest grzech. Na koniec udało mi się ujednolicić formę, dzięki 
czemu wydaje się, że uzyskałam syntetyczną odpowiedź. W swoich realizacjach malar-
skich dostrzegam dualizm osobowościowy, który implikuje takie, a nie inne przyjęte 
przeze mnie rozwiązania. Dualizm pomiędzy graficzną i symboliczną wypowiedzią pro-
jektanta (w związku z  wykonywaną pracą w zakresie projektowania i reklamy, którym 
automatycznie przypisuje skrótowy, analityczny i syntetyczny system przekazu) a spoj-
rzeniem malarza (poszukującego koloru i materii). W całym procesie twórczym ważne 
stały się dla mnie poszukiwania formalne, które pomagały mi w rozwiązaniach proble-
mu badawczego od strony formy i treści. Owe rozwiązania przychodziły z dnia na dzień, 
czasami przypadkowo, chaotycznie, z trudem. Miałam jeden cel: stworzyć syntetyczną, 
wieloznaczną wypowiedź artystyczną z zakresu badań nad bytem i wadami ludzkimi, 
zaklasyfikowanymi w tradycji chrześcijańskiej jako siedem grzechów głównych – temat 
jakże wrażliwy i nieobojętny.
człowieczeństwo i badania nad zachowaniem człowieka interesują mnie od 2010 roku, 
w którym powstawały moje pierwsze prace graficzne i malarskie. W obrazach koncen-
trowałam się nad emocjami o różnej złożoności, łączyłam emocje, te dobre i te złe, 
w kontekście własnych doświadczeń. Obrazy te ukazywały emocje ludzkie w sposób 
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ekspresyjny. Najpierw był cykl malarski: Twarze, któ-
ry opowiadał o ludzkim życiu i jego ulotnych chwi-
lach. Następnie: Grzechy ludzkości – prowadzony od 
2015 roku, w których opowiadam o wynaturzeniach, 
ludzkich chorobach i zwyrodnieniach. Dalej – cykl: 
Udostępnij, w którym wypowiadam się na temat 
współczesnego międzynarodowego dialogu ludzi. 
W obrazach zwracam uwagę na problem medialnego 
przytłoczenia informacją, które wydaje się, dławi nasz 
świat oraz na rolę portali społecznościowych w na-
szym życiu (funpage’owa naturalna globalizacja).
Moim celem w sztuce jest informowanie i mówie-
nie o tym, co z mojego punktu widzenia jest ważne. 
Mieczysław Porębski opisał funkcję sztuki – pisze on 
(z czym się całkowicie zgadzam): „Funkcja sztuki po-
lega na informowaniu, zgodnie, a także wbrew jej in-
tencjom. informować znaczy ni mniej ni więcej tylko 
zaszczepiać formę, kształtować, urabiać. W tym sen-
sie wszyscy bez ustanku jesteśmy informowani przez 
wszystko. Atoli istnieją informacje błahe, potoczne 

28. anna Flaga, Krzyk rozpaczy, 
z cyklu Nagość twarzy, 2013.

29. anna Flaga, Świńska rozpacz uniesienia, z cyklu 
Grzechy ludzkości, 2016.

30. anna Flaga, Macierzyństwo, 
z cyklu Udostępnij, 2016/12017.
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i informacje istotne. Te ostatnie nazwałbym informacjami inicjującymi i inicjacyjnymi”31. 
informacje istotne to te, które pozwalają dojrzeć/dotrzeć do dobra, prawdy i piękna. 
Dają początek prawdzie, mówią o czymś bardzo ważnym, szukają kontekstu, potrze-
bują odbiorcy, przekazują, stają się misją. „Sztuka, myślenie obrazami, jest próbą świa-
domości, mówieniem tego, co ma się do powiedzenia w sposób, który uważa się za 
najodpowiedniejszy”32. 
Grudziński i Wróblewski, Szapocznikow i Wajda, pokolenie roku 1920, swoje trauma-
tyczne doświadczenia życiowe łączyli z pytaniami o granice odpowiedzialności i moral-
ności oraz z osądem kultury europejskiej.
Mieczysław Porębski twierdzi, że sztuka współczesna jest sztuką ostatecznych skraj-
ności, bolesnych konfliktów, głębokich rozterek33. To stwierdzenie można odnieść do 
wielu artystów poświęcających swoją twórczość problemom współczesnym. Mnie 
szczególnie dotyka kryzys człowieczeństwa. W tym zakresie poszukuję tematu dla 
swoich działań artystycznych. Zastanawiające jest, dlaczego i po co zajmuję się zły-
mi postępkami i rozważaniem grzechu? co mnie napędza do tworzenia prac na ten 
temat? Może szukam odpowiedzi na pytania o prawdę i piękno poprzez poznanie 
jego braku? Być może moje poszukiwania artystyczne i filozoficzne pozwalają mi od-
krywać naturę ludzką i jej wady ukryte pod warstwą kłamstwa i ułudy. Malując ob-
razy, spoglądałam na siebie w aspekcie prawdy i kłamstwa. Moje prace stały się dla 
mnie swoistym katarsis, a niniejsze rozważania poszerzają moją świadomość ludz-
kich ułomności i budują we mnie postanowienie postępowania zgodnie z własnym 
sumieniem i moralnością jako człowieka i artysty. Być artystą, to być człowiekiem 
pysznym i wolnym bez ograniczeń – przyznaje Katarzyna Kozyra34. Pycha jest jednym 
z siedmiu grzechów głównych, którym się zajmuję. Wydaje mi się, że jest pewnym 
zniewoleniem, który przyczynia się do złych skłonności i nawyków. Nurtuje mnie jed-
no pytanie: czy artysta osiągnie swój cel bez tej przypadłości? czy zatem skromność 
przeszkadza w byciu artystą? i czy artysta osiągnie sukces bez próżności i zarozumial-
stwa? i czy przypadkiem słabości te nie są wpisane w kondycję artysty, przez co jest 
on usprawiedliwiony?

31 M. Porębski, Pożegnanie z krytyką, s. 56, Kraków-Wrocław, 1983.
32 Tamże, s. 104.
33 M. Porębski, Pożegnanie ..., s. 17.
34 centrum Myśli Jana Pawła ii, Superbia - Pycha // Saligia, goście: Katarzyna Kozyra, Bronisław Wildstein, Bartosz 
Szydłowski, https://www.youtube.com/watch?v=Wd7aZ8WQUNw&list=PLT1MnYiMe5WQ2KmLgXS0cWZOYgNOA-
5gJ&index=1, dostęp 5.05.2020.
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Złożony rezultat mojej pracy jest efektem mojej drogi twórczej, dotychczasowych badań 
w sztuce i poszukiwań własnej i ludzkiej tożsamości. Obrazy ilustrują wzorce postępowa-
nia człowieka, do jakich udało mi się dotrzeć, na podstawie analizy jego cnót i wad.
Obrazy towarzyszące mojej pracy doktorskiej są wizualną definicją grzechu. Kluczem do 
ich namalowania stały się rozważania o grzechu w kontekście badania siebie i innych. 
Badania te zainspirowały mnie do szukania zrozumienia natury ludzkiej. Zdaje sobie 
sprawę, że czasy współczesne nie sprzyjają pokorze, czujemy się władcami i kreatorami 
świata, bogami sami dla siebie. chcemy być zawsze „naj-” i lepsi od innych. Jeśli tak nie 
jest, zyskujemy etykietę nieudaczników, bywamy wyrzutkami świata. Konsumpcjonizm 
– oto czemu hołdujemy. Jak się ma do tego pokora w opozycji do pychy, egoizmu, chci-
wości, nieumiarkowania, gniewu i lenistwa – naszych przywar i moralnego rozchwiania?
W swoich pracach zwracam uwagę na grzech dnia codziennego, Ujawniam manka-
menty ludzkich postaw i zachowań, do których się „przyzwyczajamy”.
Zobrazowałam siedem grzechów głównych w siedmiu cyklach. Na każdy grzech przy-
padają po trzy obrazy, w jednym tylko przypadku zdecydowałam inaczej, nie stosując 
się do przyjętej reguły. Przystępując do pracy, chciałam zrealizować obrazy w różnych 
formatach, co spotęgowałoby wydźwięk chaosu. Zdecydowałam jednak zastosować 
jednakowy format dla wszystkich obrazów i zestawić je w tryptyki. W ten sposób wpro-
wadziłam pewien porządek i zasadę, zgodnie z którą, wszystkie wady (grzechy) niosą 
z sobą taki sam ciężar.
Pojedyncze obrazy w formacie pionowym – w zestawie tworzą formę poziomą. Każdy 
cykl zawiera w sobie zamkniętą wypowiedź skoncentrowaną wokół jednej z siedmiu 
wad. Obrazy następują jeden po drugim – wada koncentruje się w nich stopniowo. cykl 
tworzy linearnie rozwijającą się całość, przez co powinien być czytany zawsze od lewej 
do prawej. W ten sposób określam liniowy wykres grzechu – od jego braku lub małego 
defektu do maksymalnego jego stężenia w trzech odsłonach. Zaczynam od moralnego 
constansu i analizy grzechu, porównując go często z cnotą. Pierwszy obraz z trypty-
ku jest zazwyczaj przeciwieństwem ostatniego. Napięcie pomiędzy nimi, które uzysku-
ję również poprzez użycie rozmaitych materiałów, osiąga swe maksimum w ostatnim 
z nich. Obrazy mają za zadanie wywoływać u odbiorców emocje i dostarczać impulsy 
pozwalające im zidentyfikować przywołane wady oraz odkryć ich własne.
O ich sile odbioru decyduje kontrast barw i materii – tkanin, drewna, nici i różnych 
drobnych przedmiotów. Wprowadziłam je do obrazu, by uzyskać zróżnicowaną struk-
turę i potrzebny mi ładunek emocjonalny i symbol. Kolorystyka obrazów jest różnorod-
na w zależności od tematu, w większości balansuje między czernią a bielą. Pierwotnie 
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zakładałam użycie jak najmniejszej ilości kolorów i zamknięcie się w monochromii. 
Sądziłam, że grzech nie powinien posiadać koloru. Jednak w dalszej pracy zrezygno-
wałam z tego pomysłu, zwiększając gamę kolorystyczną. W ten sposób kolor w obra-
zach przyczynił się do spotęgowania wrażeń i emocji. By uniknąć moralizatorskiego 
infantylizmu i realizmu sytuacyjnego użyłam swoistego gestu malarskiego oddającego 
abstrakcyjne spojrzenie.
Materia i gest zawsze odgrywały w moich obrazach ważną rolę, zwiększając ich eks-
presyjny potencjał i moc. Wykorzystanie naturalnej gęstości farb (olejnej, akrylowej), 
faktury płótna, jego rozdarcia, „obcych” przedmiotów, pomaga mi nie tylko w stwo-
rzeniu atrakcyjnego obrazu, ale przede wszystkim w osiągnięciu większej siły prze-
kazu. W trakcie realizacji doktoratu starałam się prześledzić dzieła artystów, którzy 
w swoich obrazach wyrażali emocje związane z przemocą, której doświadczyli albo 
której byli świadkami. Na początku skupiłam się na twórczości głównie artystów pol-
skich z nielicznymi wyjątkami, którzy inspirowali mnie od lat, ale po dotarciu do dzieł 
powstałych po ii wojnie światowej w europie, z „piętnem” wojny, odnalazłam arty-
stów, którzy w podobny sposób wykorzystywali skróty myślowe, formy, struktury, by 
wywołać pokrewne emocje. Przykładem niech będzie Hiszpan, Manolo Millares, któ-
ry w latach 50. zaczął tworzyć obrazy w formie kolaży – z kawałków płócien o róż-
nych strukturach, miękkości i szorstkości, porwanych worków konopnych, nici i zna-
lezionych przedmiotów czasami pomalowanych, w którym odkryłam podobieństwo 
w kreacji obrazów.
Moje realizacje malarskie, w kontekście ich materii i struktury, bliskie są malarstwu 
europejskiemu lat 40. i 50. XX wieku, kierunkowi zrywającemu z kanonami sztuki fi-
guratywnej i abstrakcji geometrycznej, nawiązującemu do abstrakcji niegeometrycz-
nej, jakim jest informel35, oparty na eksperymencie, przypadku i geście malarskim36.

 

Prekursorem tego kierunku w Polsce jest Tadeusz Kantor. Taszyzm „jest synonimem 
informelu, różni się sposobami nakładania farby. Praca taszystów charakteryzowała się 

35 Nazwa ta pochodzi od tytułu wystawy zorganizowanej w Paryżu w 1951 r. przez krytyka Michela Tapié, choć po 
raz pierwszy posłużył się nią Georges Mathieu, artysta francuski i teoretyk sztuki, w 1945 r. Kierunek ten charakte-
ryzuje się dążeniem do swobodnej ekspresji poprzez stosowanie barwnych plam, linii itp., nie poddanych żadnym 
rygorom kompozycyjnym, które mogłyby ograniczyć dramatyzm dzieła sztuki.
36 „Artystów malujących w ten sposób charakteryzowała dowolność i indywidualizm tworzenia. Przedstawiali oni 
w swoich dziełach stany i odczucia, wywołane wrażeniem empirycznym lub zmysłowym, nie zaś rzeczywiste i do-
kładne wyobrażenia. Tworzenie obrazu polegało na swobodnym, żywiołowym operowaniu materią, np. pochylaniu 
płótna bądź rozlewaniu, rozpryskiwaniu farby. Wykorzystywano również metody automatyzmu. Wszystko to miało 
odzwierciedlać stany ducha artysty, z zaznaczeniem dynamiki oraz ogromnego ładunku emocjonalnego” (http://
www.magazynsztuki.pl/malarstwo-wspolczesne/informel/, dostęp 23.03.2020).
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31. Manolo Millares, Sin título, 1957.

32. Lucio Fontana, Concept spatial, 1962.



67

znaczną gwałtownością, niekiedy „atakowali” oni płótno, mając na celu pozostawienie 
na nim barwnych śladów. Z ich sumy powstawał w końcu gotowy obraz, skończony 
wtedy, gdy artysta go za taki uznał. Taszyści wierzyli, iż praca jest poddana ich instynk-
towi, a tworzenie nie jest kontrolowane w żadnym stopniu przez rozum czy rozwagę 
twórcy”37.
Po raz pierwszy zastosowałam nacięcia w obrazie, które miały na celu wzmocnie-
nie emocji obrazu. Nacięcia płótna, widoczne w moich obrazach, mogą przypo-
minać poszukiwania formy i przestrzeni dzieł argetyńsko-włoskiego artysty Lucio 
Fontany.
W 1958 Fontana rozpoczyna eksperymenty z formą polegające na tworzeniu ob-
razów przestrzennych, gdzie przestrzeń uzyskuje się poprzez dziurawienie i cięcie 
płótna oraz użycie drobnych przedmiotów. Artysta, prekursor spacjalizmu38 przy-
znał, że pomysł ten narodził się przypadkiem, podczas przygotowań do wystawy 
w Paryżu. Uszkodzenie jednego z płócien przez przypadkowe nacięcie uruchomiło 
dociekania artysty nad formalnym znaczeniem powstałego „okna”. cięcie stało 
się dla niego gestem przeciwko malarstwu: „Nie chcę tworzyć obrazu, chcę otwo-
rzyć przestrzeń, stworzyć dla sztuki nowy wymiar, związać ją z kosmosem w całej 
jego rozciągłości, z nieskończonym poza płaską powierzchnią obrazu”39. Dążył 
więc m.in. do przezwyciężenia płaskości obrazu, co pozwoliłoby mu wyjść w prze-
strzeń. Owe nacięcia mają jeszcze drugą konotację, która wykracza poza walory 
estetyczne i formalne – to nawiązanie do religii i erotyzmu. Sygnalizują przemoc 
fizyczną, to obrazy ran i ślady penetracji. Bardzo silny jest tu związek z chirurgią 
i nacinaniem ciała, podobnie jak z odniesieniem do stygmatów i aktu przybicia 
chrystusa do krzyża i przekłucia mu boku40.

37 Jakub Sudra, Taszyzm, Pokolokwium, artykuł, doc., dostęp 18.08.2020.
38 ruch artystyczny w malarstwie XX wieku, zapoczątkowany przez Lucio Fontanę ogłoszeniem manifesto blanco 
(‘biały manifest’). Manifest został ogłoszony w 1946 r. w Buenos Aires. Kolejny manifest Primo manifesto dello Spa-
zialismo został wydany rok później w Mediolanie i tę datę uważa się za początek owego ruchu. Wikipedia: „Jednym 
z głównych założeń kierunku jest dążenie do przełamania dwuwymiarowości dzieła malarskiego. Niektórzy malarze 
stosowali w tym celu asamblaż, czyli wklejanie na płótna różnych obiektów pozamalarskich – potłuczonych tale-
rzy, a nawet opony samochodowej. Lucio Fontana natomiast w bardzo prosty sposób włączył w płaską przestrzeń 
trzeci wymiar – poprzez przerwanie płótna. Fontana wystawiał więc w europejskich galeriach (w latach 1949–1951) 
przecinane przy pomocy brzytwy lub rozdzierane, niezamalowane płótna. Poprzez powstałe szczeliny widać było 
znajdujące się za obrazem przedmioty, w sposób optyczny włączone w sferę płaskiego dzieła”, https://pl.wikipedia.
org/wiki/Spacjalizm, dostęp 17.10.2020.
39 Tekst umieszczony w  wydanym w 1951 r. Manifeście sztuki spacjalnej. Lucio Fontana pisze w nim o „erze spa-
cjalnej”, która opiera się na tworzeniu obrazu, dającego syntezę ruchu, czasu, przestrzeni i barwy uzyskaną dzięki 
nowym technikom.
40 J.Thompson, Jak czytać malarstwo współczesne od Courbeta do Warchola, s. 258, przekład J. Holzman, Kraków 
2006.
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Pierwsze nacięcia płótna na moich obrazach wyniknęły z dociekań w zakresie ba-
dań nad problemem jednego z grzechów głównych – gniewu. Stąd też obrazy 
o tematyce gniewu były pierwszymi pracami powstałymi w ramach niniejszego 
doktoratu. 

33. Lucio Fontana, Concept spatial, 1964.



Gniew (łac. ira)

„Ludzie narodzili się ku wzajemnej pomocy, gniew – na zniszczenie. 
Ludzie pragną się łączyć, gniew chce rozdzielać; człowiek chce po-
magać, gniew – szkodzić; człowiek – wspierać nawet nieznajomych, 
gniew – uderzać nawet w najbliższych; człowiek gotów jest poświęcić 
się dla dobra innych, gniew się narazi na niebezpieczeństwo, byleby 
tylko innych narazić.”41

Lucjusz Anneusz Seneka

Analizując pojęcie gniewu słownikowo, wyodrębnić można kilka najistotniejszych grup 
znaczeniowych – stan zdenerwowanej osoby, nerwowa sytuacja, w kontekście zdener-
wowania i jego odczuwania, w odniesieniu do osoby nienawistnej, do uczucia gniewu, 

41 L. A. Seneka, Myśli, pdf. s. 8, http://biblioteka.kijowski.pl/antyk%20rzymski/06.%20seneka%20lucjusz%20anne-
usz%20-%20my%e5%9Bli%20%5Bpol.%5D, pdf.

34–36. anna Flaga, Gniew, tryptyk, płótno, technika własna, 160 × 300 cm, 2018–2019.
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do burzenia się i do obrazy. czym jest gniew, doświadcza każdy z nas. często nie jeste-
śmy w stanie uciec od gniewu spowodowanego przez niepowodzenie, atak, obelgę, ból, 
cokolwiek, co spowoduje nasze działanie emocjonalne. reakcja wypływająca z gniewu 
może przybrać różną siłę i natężenie. Może ujawnić się przez zdenerwowanie, podnie-
sienie głosu, krzyk, agresję, a także użycie siły psychicznej i fizycznej, i w końcu może 
doprowadzić do innego grzechu – zabójstwa. Gniew można kontrolować, ale uwarun-
kowane jest to siłą charakteru, emocjonalnością – temperamentem i intelektem: „Głupi 
swój gniew objawia od razu, roztropny ukryje obelgę” (Prz 12,16); „człowiek gniewliwy 
wznieca kłótnie, a cierpliwy spory łagodzi” (Prz 15,18); „rozważny człowiek nad gniewem 
panuje, a chwałą jego – zapomnienie uraz” (Prz 19,11). „Głupi ujawnia cały swój gniew, 
mądry go w końcu uśmierza” (Prz 29,11).
Stan iry może trwać wiele lat, pod jego wpływem możemy dokonać wielu czynów uję-
tych w Dekalogu, np. w piątym i ósmym przykazaniu. Gniew może być dobry i zły, zależy 
od okoliczności. Gniew dobry, to gniew ojca napominającego krnąbrne dziecko: „O ileż 
lepiej jest upomnieć, niż trwać w gniewie” (Syr 21,2). Gniew zły przejawia się najczęściej 
w braku woli przebaczenia w sytuacjach, np. rodzinnych, sąsiedzkich itd. Kiedy mówimy 
o gniewie mamy na myśli najczęściej wersję wybuchową, choć gniew może być cichy 
i zawzięty – te jego rodzaje – jak mi się wydaje – skuteczniej wyniszczają człowieka od 
środka i trudniej jest się z nich „wyleczyć”. Gniew wzbudza w człowieku pragnienie ze-
msty. Łączy się też zwykle z pojawiającym się później poczuciem wstydu i pragnieniem 
zadośćuczynienia. często, gdy narastają w nas złe emocje, robimy coś, czego już po 
chwili żałujemy. emocje związane z gniewem czy samo wywołanie gniewu nikomu nie 
są obce. Każdy z nas doświadczył napięcia, rozdrażnienia czy wręcz wściekłości.
różnie można stopniować gniew – od lekkiego poruszenia do „białej gorączki”. Takim 
przykładem silnej frustracji i nieopisanej furii są Trzy studia postaci na podstawie tematu 
Ukrzyżowania Francisa Bacona z 1944 roku.
Gdy przystępowałam do pracy nad pierwszymi płótnami doktoratu, to właśnie przed-
stawienie gniewu było mi najbliższe i najłatwiejsze do zrealizowania. Pierwszy obraz 
cyklu powstał w emocji, jaką wyzwala ta skłonność. Obraz jest komentarzem ludzkiej 
brutalności. Mój gniew spowodowany był treścią niedawno przeczytanej książki: Mała 
zbrodnia. Polskie obozy koncentracyjne Marka Łuszczyna.
Tryptyk powstawał w różnych odstępach czasu. Trzeci obraz powstał jako pierwszy. To 
kolaż, wykonany w technice akrylowej, uzupełniony o podobrazie malarskie, złożony 
z fotografii, przedstawiający tors męski z obrażeniami ciała. Jest to jedyna sytuacja 
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w niniejszej pracy, w której wykorzystałam fotografię i wizerunek człowieka. Na obra-
zie przedstawiam skutki wściekłości wywołanej przez narastający gniew. Nawiązuję do 
znęcania się psychicznego i fizycznego nad słabszym, przedstawiając mężczyznę jako 
ofiarę przemocy, łamiąc stereotyp mówiący o tym, że sprawcą przemocy jest zazwyczaj 
mężczyzna – krzywda bowiem dotyka wszystkich, niezależnie od płci. 
Obraz zbudowany jest w dwóch płaszczyznach. Przednia część obrazu jest wycięta i two-
rzy „okno” do tylnej warstwy. Widoczne skrzyżowane poprzeczki krosna nawiązują do 
krzyża jako symbolu cierpienia i choroby, do pamiątki krwawej zbrodni oraz tworzą mimo 
woli iluzję okiennicy. Motyw okna otwiera i zamyka przestrzeń życiową człowieka. Przez 
nie spoglądamy, obserwujemy lub jesteśmy obserwowani. Obraz ten pozwala nam być 
świadkami zbrodni, a symbol okna umożliwia nam obserwowanie i podglądanie. Pod-
glądamy i obserwujemy bez żadnych konsekwencji. Pozostając „na zewnątrz”, nie zbli-
żamy się do ofiary i nie obciążamy naszego sumienia.42 W serii Rozstrzelań Andrzeja 
Wróblewskiego znajdziemy właśnie takich gapiów-obserwatorów, przez Hannę Arendt 
nazywanych „by-standerami”. Nazwa ta dotyczy grup przygodnych gapiów zaplatanych 
w widowisko i niebiorących w nim emocjonalnego udziału, gromadzących się zwykle 
w miejscach egzekucji. Znakomitym przykładem opracowania tematu by-standera jest 
dzieło Leszka Sobockiego: Panorama, w którym artysta porusza problem mordu w obec-
ności biernego widza. instalację tę Sobocki zrealizował w 1968 roku, pod wpływem re-
wolucji węgierskiej 1956. Niestety dzieło się nie zachowało.43 W 2016 roku artysta podjął 
się jego rekonstrukcji podczas wystawy grupy „Wprost” w Muzeum Sztuki i Techniki Ja-
pońskiej „Manggha” w Krakowie. Artysta wykorzystuje w nim fotografię przedstawiającą 
samosąd rozwścieczonego tłumu. instalacja jest bardzo sugestywna i prowokacyjna. Zo-
stała zrealizowana tak, że wchodzący do środka przez wąskie przejście prawie się z nią 
stykali i mimowolnie stawali się uczestnikami zdarzenia na fotografii. Przy wyjściu z in-
stalacji powieszono ręcznik, który stał się znamiennym symbolem kojarzonym z Piłatem 
– odżegnania się od odpowiedzialności. Zadaniem dzieła było ujawnienie w odbiorcy 
jego wewnętrznego konfliktu, uczucia lęku, frustracji i winy za popełnioną zbrodnię lub 
jedynie przyglądanie się jej.44 Można by stwierdzić, że w obecnej sytuacji – ogarniającej 
nas globalizacji, stajemy się li tylko bezwolnymi obserwatorami, świadkami zła.
Tylna warstwa obrazu przedstawia męską klatkę piersiową. Tors jakby wychodzi z ekra-

42 A. rottenberg (red.), Perspektywa wieku dojrzewania ..., s. 62.
43 M. Maksymczak (red.), Nowa Figuracja. Leszek Sobocki, Nowa Figuracja, Warszawa 2016, pdf., s. 8.
44 Tamże, s.11.



anna Flaga, Gniew, tryptyk cz. 1, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2018–2019.



anna Flaga, Gniew, tryptyk cz. 2, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019.



anna Flaga, Gniew, tryptyk cz. 3, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2018–2019.
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nu telewizora, jest bezimienny, nie ma w nim miejsca na twarz. Obraz namalowany jest 
w czerni, dodany kolor czerwony na krawędziach krzyża płótna dodatkowo wzmacnia 
siłę emocji.
W czasie malowania tors mężczyzny był stopniowo odkrywany przez przycinania 
wierzchniej części obrazu, aż powstał otwór przypominający okno. cięcie, rozrywanie, 
psucie – czyż nie tak wyraża się gniew?
Kompozycja całości jest statyczna, zwarta i zamknięta. Wyraźnym centrum jest tors 
mężczyzny. Kolorystyka – stonowana, wyjątkiem jest kolor czerwony na odsłoniętych 
poprzeczkach krosna. cięcia, kontrolowane rozrywanie płótna obrazu symbolizują rany: 
na pierwszym obrazie nacięcie jest zszyte, na drugim jest już bardziej widoczne i nie 
do naprawienia – skaleczenia płótna tylko gdzieniegdzie są „połatane”. Trzeci obraz 
uwidacznia największe rozdarcie, wskazując na największe napięcie generujące upust 
gwałtownego gniewu, wręcz wściekłości. rozdarcia w nim są nieregularne, nieuporząd-
kowane, świadczące o wzburzonych emocjach i złości w czasie pracy nad obrazem.
Pierwszy i drugi obraz cyklu namalowałam niemal jednocześnie. Pierwszy prezentuje 
stan przejściowy, w którym powstają rany i blizny. Obraz sygnalizuje, że dzieje się coś 
niepokojącego, co powoduje „bolesne” napięcia. Wszystko to dzieje się na niebiesko-
-szarej plamie barwnej. Z górnej części obrazu wylewa się plama czerwieni, jak spod 
zaszytej „obcej materii” – drzazgi.
Po niebiesko-szarej płaszczyźnie o obłym kształcie, jak z Powidoków Władysława Strze-
mińskiego, wiją się linearne kształty przypominające leżące sylwetki ludzi. Te faliste for-
my przypominają prace Strzemińskiego – zwłaszcza te opisujące „tułacze” losy ludzkie 
z cyklu Białoruś Zachodnia powstałe w 1939 roku. Sposób prowadzenia białych line-
arnych kształtów na niebiesko-szarym tle na pierwszym obrazie cyklu Gniew sugerują 
jakby pływające istoty w akwenie wodnym. idylliczną atmosferę obrazu niepokoją wy-
pływające czerwone plamy. W górnej centralnej części na białym tle wisi biały kamień 
na bawełnianym sznurku. rozdarte płótno jest zszyte tym samym białym sznurkiem. 
Kamień odnosi się tutaj do wielu znaczeń, nawiązuje do symboliki harmonii, złości 
i bólu.
środkowy tryptyku z cyklu Gniew utrzymany w jasnej tonacji – większą część płótna 
pokrywa biel gruntu. Obraz tworzą dwie nieregularne plamy barwne: na górze obra-
zu – w kolorze kremowego beżu (koloru skóry) i w lewej części dołu obrazu – w czer-
wieni o wyraźnym kształcie płomienia. cięcia w płótnie, tak jak na pozostałych ob-
razach, są aktem symbolizującym gniew w czystej postaci. Napięcie można dostrzec 
w górnej połowie obrazu, gdzie na kremowej plamie w okolicach nacięć, znajdują się 
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chaotycznie prowadzone linie nici wszytych w obraz. Te przecięcia można porównać 
do cięć w dziełach Lucio Fontany45. Na jego realizacjach, tak jak na moich, mówią one 
o przemocy fizycznej, mają także znaczenie religijne i erotyczne.
cykl oparty jest na kontraście form i barw. Obrazy tworzą cykl, ale mogą zaistnieć 
samodzielnie, gdyż każdy z nich wnosi coś innego, maluje swoją odrębną opowieść.

45 Od 1958 Fontana rozpoczyna eksperymenty z formą, polegające na tworzeniu obrazów przestrzennych, gdzie 
przestrzeń uzyskuje się poprzez dziurawienie i cięcie płótna oraz użycie drobnych przedmiotów. cięcie było dla 
niego gestem przeciwko malarstwu – dążył do przezwyciężenia płaskości obrazu, co pozwalało wyjść w przestrzeń.



Pycha (łac. superbia)

„Pycha bierze się z oceniania, wartościowania i porównywania. Jest egoizmem, skon-
centrowaniem na sobie, fałszywą oceną własnej osoby. Każe nam samych siebie stawiać 
wyżej, bliźnich zaś niżej, niż jest w rzeczywistości. Ponieważ pycha wynika z błędnego 
sądu, zaliczyć ją należy do dewiacji intelektualnych. rozumowy charakter pychy ujaw-
nia się w polskim słowie „zarozumiałość”. Nadęty i zadufany w sobie jest ten, kto za 
bardzo „wierzy w swoją wielkość”. […] Dzisiaj, w dobie programowego zacierania róż-
nic klasowych, kiedy niewielkie znaczenie ma wysokie urodzenie czy rycerski honor, 
nieuzewnętrzniona pycha, w przeciwieństwie do gniewu, obżarstwa czy pijaństwa, jest 
zwyczajnie niedostrzegana. Bardzo trudno nam uzmysłowić sobie, że jesteśmy warci 
mniej, niż się nam wydaje. […] Jest nagminną przyczyną stresu i frustracji, gdyż spra-
wia, że nie umiemy przegrywać. Pycha nie pozwala pogodzić się z zajęciem drugiego 
miejsca. W dobie kultu rywalizacji, sukcesu, przebojowości, siły przebicia, asertywności 
i promocji własnej osoby, lekceważenie skromności jest powszechnym dramatem”46.

46 J. Petry-Mroczkowska, Siedem grzechów głównych dzisiaj, Wydawnictwo M, Kraków 2014, s. 28-57.

37–39. anna Flaga, Pycha, tryptyk, płótno, technika własna, 160 × 300 cm, 2019–2020.
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W niniejszej pracy często cytuję dr Joannę Petry-Mroczkowską, z uwagi na jej niezwy-
kle precyzyjne i pełne określenie czym jest grzech współcześnie. Te krótkie przytocze-
nia definicji konkretnego grzechu przy omówieniu każdego cyklu pozwoli mi nakreślić, 
czym on jest i jakie stanowi zagrożenie.
Pychę uważa się za źródło wszystkich grzechów. „Pycha może rzutować na wszystko, co 
robimy. Pyszałek (dzisiaj nazwalibyśmy go raczej megalomanem) słucha podszeptów 
zazdrości, uznając, że należy mu się coś, co posiada ktoś inny, i że dlatego trzeba tego 
kogoś „ściągnąć w dół”. Wybucha gniewem, który, z pozycji własnej wyższości, uznaje 
za słuszny. Poddaje się chciwości będącej odpowiedzią na wygórowane oczekiwania. 
Pycha objawia się w obżarstwie, rozwiązłości, będących brakiem umiaru i szacunku dla 
dóbr oraz innych ludzi. Przejawia się wreszcie w lenistwie, które zapewnia nas, że nie 
musimy się wysilać, bo nic nie umniejszy naszej wielkości. Także brak punktualności 
może wypływać z lenistwa lub, jako lekceważenie czekającego, wprost z pychy. Wkrada 
się we wszystkie zakamarki stosunków międzyludzkich, niweczy porozumienie w przy-
jaźni, nie pozwala przyjąć rady, przyznać się do błędu i do niewiedzy. Z pychą wiąże się 
też wybujałą potrzebę niezależności”47.
W cyklu ilustrującym suberbię skupiłam się na ukazaniu skłonności do przeceniania 
własnej wartości, zadufania i przechwalania się. Przedstawiając kogoś zadufanego, 
bez pokory, pyszniącego się jak paw, chciałam pokazać nieskromność w pragnącym 
zachwytu. Swoje spostrzeżenia w tym temacie zaczerpnęłam z własnej codzienności. 
Zaintrygował mnie aspekt próżności i wyniosłości, a szczególnie ten – związany z ciele-
snością i powierzchownością ludzką obu płci.
Na pychę i egoizm artysty natknęłam się w nominowanym w 9 kategoriach filmie 
Darrena Aronofsky`ego, pt. Mother! Dopiero końcowe sceny filmu odkrywają tajemni-
cę bohaterów, artysty i jego „muzy”. Przykro było patrzeć, jak egoizm artysty niszczy 
wszystko wokół, bo założył, że jego życie i sztuka są najważniejsze, zatem wszystko inne 
musi być mu podporządkowane. Bohater ogłasza się Bogiem. Film odkrywa tajemnicę 
stwarzania dzieła sztuki, rozterki twórcy i ukrytą pychę. Jakby w pętli czasu artysta do-
konuje swojego dzieła, nie bacząc na zło, jakie czyni. Jego egoizm i egocentryzm jawi 
się jako stała, niezachwiana wartość, w przeświadczeniu, że tak było, jest i tak zostanie. 
W nicości, bólu i rozpaczy pozostaje tylko to jedno: Ja i Moje Dzieło ponad wszystko.
Pierwszy obraz cyklu poświęciłam równowadze, być może i doskonałości. Obraz jest 
pokryty jednolitą bielą farby akrylowej. Płótno od góry do dołu na pionowej osi w re-

47 Tamże.



anna Flaga, Pycha, tryptyk cz. 1, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019–2020.



anna Flaga, Pycha, tryptyk cz. 2, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019–2020. 



anna Flaga, Pycha, tryptyk cz. 3, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019–2020.
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gularnych odstępach zostało ponacinane w czterech miejscach. Powstały w ten spo-
sób formy o łezkowatych kształtach: dwie mniejsze i dwie większe. Otwory te zostały 
przysłonięte od tyłu czarną płaszczyzną. Między warstwą białego płótna a czernią tyl-
nej warstwy obrazu powstała przestrzeń. Obraz jest harmonijny, emanuje spokojem. 
Ukazuje nasze dążenie do doskonałości i perfekcji – miałam na myśli doskonałość 
cielesną i duchową. Kształt rozcięć jednoznacznie sugeruje także cielesność kobiecą 
– łono kobiety, wyzwalając erotyczne skojarzenia.
Drugim obrazem cyklu Pycha nawiązałam do pragnienia władzy i pięcia się za wszelką 
cenę w górę, określanego mianem „wyścigu szczurów”. całą powierzchnię obrazu po-
krywa czerń o dwóch różnych stopniach połysku (mat i błysk) i nasycenia. Obraz został 
podzielony na dwie wyraźne połowy wzdłuż dłuższej jego części. Z nacięcia wychodzi 
naturalne bawełniane płótno jak blizna po ranie. Płótno oplata biały sznurek w dolnej 
i górnej jego części. Tej podłużnej formie towarzyszą w dolnej jej części dwa okrągłe 
kształty ( jeden z nich zakończony jest „przecinkami” ze sznurków przypominających 
pazury) i zygzakowate – te symbolizują węże. Wijące się płótno wzdłuż obrazu ma su-
gerować nadmierną skłonność do wywyższania się, które w swej istocie wynika z próż-
ności. Draperia kontrastująca z płaskim ciemnym tłem tworzy rzeźbiarską strukturę. 
Oplatanie sznurem sugeruje niestabilność i kruchość materii pozbawionej trwałego 
szkieletu48.
Trzecim obrazem tryptyku przywołuję obraz pychy przejawiającej się w poszukiwaniu 
i dążeniu jedynie do zewnętrznego piękna ciała. chęć bycia pięknym w ciele nie jest 
niczym złym. Każdego dnia niemal rytualnie oddajemy się upiększającym zabiegom 
pielęgnacyjnym. To nasze małe codzienne próżności. Problem pojawia się wtedy, kie-
dy owa próżność przysłania nam inne wartości. Dochodzi wtedy do absurdów, boimy 
się naturalnie dojrzewać i więdnąć na starość, chcemy być wiecznie młodzi, piękni, 
doskonali. Popyt na piękne ciało unicestwia dążenie do piękna wewnętrznego. To wła-
śnie obsesja pięknego ciała jest tematem trzeciego obrazu. Tak jak poprzednie w cy-
klu i ten przepełniony jest harmonią i spokojem. W centralnym układzie bezpośrednio 
na białym niegruntowanym bawełnianym płótnie umieszczona jest zwarta forma. Na 
płaskiej płaszczyźnie płótna w kształcie rozpiętego wachlarza, formy przypominające 
ogon pawia49 układają się w abstrakcyjne wzory z dodatkiem drobnych przedmiotów 
jak strzykawki i lusterka. Te przedmioty kojarzę z pychą i próżnością. Lusterka odbija-

48 Tutaj brak szkieletu odnoszę do braku wyższych wartości.
49 Paw symbolizuje pychę.
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ją zastaną rzeczywistość a wraz z nią nas. Nie jesteśmy już tylko odbiorcami obrazu, 
a jego uczestnikami. Płótno obrazu zostało rozcięte skalpelem w dwóch miejscach. 
Nacięcia są symbolem cierpienia, które towarzyszy nam w próżnym dążeniu do piękna. 
W górnej części powstały otwór jest obrobiony nicią, która w połowie zespala rozcięcie. 
Dolne rozcięcie pokryte jest czerwienią farby, symbolizuje przemoc. Odwołuję się tu do 
zbrodni, jakiej dokonał z zazdrości i zawiści mitologiczny Apollo na Marsjaszu. Obraz 
jest także komentarzem do skutków, jakie wywołuje ta wada. Pycha niszczy od we-
wnątrz, bywa przyczyną nieszczęść, źródłem wielu nadużyć i uchybień. W obrazie moż-
na odnaleźć nawiązania do mitologii greckiej (Hera, Apollo). Komponując cykl, wzięłam 
pod rozwagę istnienie różnych aspektów pychy: próżności, wyniosłości, zarozumiałości, 
zadufania, samochwalstwa, arogancji i niezdrowej ambicji.
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Lenistwo (łac. acedia)

Słabości, jaką jest lenistwo, doświadczamy codziennie, to nie ulega wątpliwości. cho-
ciaż wada ta odnosi się bardziej do lenistwa duszy – depresji duchowej, to jednocześnie 
jest ściśle powiązana z lenistwem ciała. Do rozważań nad tą złą skłonnością podeszłam 
bardzo analitycznie, uwzględniając cechę jej przeciwstawną.
Odniosłam się do tej słabości w kontekście braku woli do działania, lekceważenia obo-
wiązków i jako nic nie robienia, które doprowadza do próżniactwa i apatii. Zadaniem 
moim było stworzenie obrazu, który w prostej formie przekaże istotę lenistwa i za-
świadczy o jego utrapieniu. Lenistwo to bezczynność, stan niechętny działaniu. Byłam 
w impasie. Problem stanowiło to, że jakakolwiek praca prowadząca do namalowania 
obrazu jest właśnie zaprzeczeniem lenistwa. Szukając rozwiązania i usprawiedliwienia 
jakiegokolwiek działania, doszłam do wniosku, że moja interpretacja grzechu będzie 
zwięźle i w skrócie objaśniać „drogę” od pracowitości do lenistwa. Drogę od rozpoczę-
tej pracy, przez niechęć do całkowitego jej zaprzestania.

40–42. anna Flaga, Lenistwo, tryptyk, płótno, technika własna, 160 × 300 cm, 2019–2020.



anna Flaga, Lenistwo, tryptyk cz. 3, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019–2020.



anna Flaga, Lenistwo, tryptyk cz. 2, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019–2020. 



anna Flaga, Lenistwo, tryptyk cz. 3 (obraz nie istnieje).
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Pierwszy obraz cyklu przypominana haftowany obrus. Płótno na całej swojej po-
wierzchni pokryte jest równomiernie czernią. Na nim wyszyty jest geometryczny wzór 
przypominający ozdobne makatki wykonywane ręcznie przez gospodynie domowe. 
Takie makatki często pojawiały się w domach jako ozdoba kuchni albo nakrycie stołów. 
Powstał jasne wzory w dwóch odcieniach, kremowym i białym, wyszyte haftem krzyży-
kowym. Wzory są nieukończone, o czym świadczą niekompletne kształty i zaznaczone 
czarnym pisakiem linie pomocnicze. Linie te widoczne są dopiero przy zbliżeniu. Obraz 
ukazuje, jak wzrasta uczucie nudy i brak zainteresowania czymkolwiek, nawet dopełnie-
niem rozpoczętej czynności. Kompozycja obrazu opiera się na trzech punktach, które 
ze sobą kooperują.
Drugi obraz z serii to wprost makieta łóżka. Nie jest to realne łóżko, jakie pokazał ro-
bert rauschenberg50 w 1995 ani łóżko Tracey emin z 1998. U niej łóżko jest tylko jego 
obrazem pomiędzy rzeczywistością i ułudą, jest formą wyrażenia emocjonalnej gory-
czy po rozpadzie wieloletniego związku, zaś Łóżko rauschenberga to swego rodza-
ju historia podszyta erotyzmem, pożądaniem i perwersją, ale też głębokim uczuciem. 
W mojej pracy, „łóżko” jest odzwierciedleniem zmęczenia i niemocy, które przeobrażają 
się w lenistwo. Odnosząc się wprost do prozy życia, łóżko oznacza tu wyłącznie bez-
czynność i nudę (pomijam element wypoczynku i relaksu). Białe zmięte, poplamione, 
trochę zużyte prześcieradło wypełnia prostokątną przestrzeń obrazu. W górnej części 
znajduje się wypchana miękką materią forma sugerująca poduszkę. Obraz wychodzi 
w przestrzeń i staje się obiektem. Jego miękkość nawiązuje do form przestrzennych 
Marii Pinińskiej-Bereś. Pogniecione płótno-prześcieradło na dole wypływa z obrazu, 
łamiąc jego prostokątną formę.
Trzeciego obrazu nie ma z braku woli do działania. Dziełem lenistwa jest brak dzieła. 
Zatem ostatni obraz cyklu nie został zrealizowany właśnie z tego powodu. W ten spo-
sób zaznaczyłam moment zakończenia autobadania. świadomie poddałam się abso-
lutnemu lenistwu, osiągając tym samym szczyt lenistwa.

50 r. rauschenberg, Łóżko, 1955, olej i ołówek na poduszce, kołdrze i prześcieradle, na drewnianych podporach, 
191,1 x 80 x 20,3 cm (The Museum of Modern Art, Nowy Jork).



Chciwość (łac. avaritia)

Pragnienie bogactwa i władzy dręczy ludzi codziennie, dla niektórych staje się to obsesją, 
chorobą. Tworząc ten cykl obrazów, podjęłam się zadania zwizualizowania grzechu od jego 
nieistnienia do istnienia na kształt obsesji. Pierwszym przykładem, którym posłużyłam się 
obrazując namiętność gromadzenia dóbr i brak chciwości jest przypowieść o Hiobie (umi-
łowanego w Panu), jako bogatego człowieka, którego bogactwa podwaja Bóg, po wielkiej 
próbie. Zatem posiadanie nie musi być się samo w sobie złe. Nie czyni z ludzi chciwców, 
żądnych majątków. Dopiero między innymi bezduszność, brak skrupułów, pazerność i ego-
izm stygmatyzuje taki stan rzeczy. Avaritia jest drugim z siedmiu najcięższych z przewinień. 
Pismo święte radykalnie podkreśla: „Łatwiej jest wielbłądowi przejść przez ucho igielne, niż 
bogatemu wejść do królestwa niebieskiego” (Mt 19, 24). Sugeruje zachowanie całkowitej 
wolności od bałwochwalczego stosunku do rzeczy i do ich posiadania. To samo odnosi się 
do chęci posiadania władzy, pazerności wręcz i zachłanności. chciwość ma różne oblicza.
Pierwszy z obrazów odnosi do bogactwa duchowego i zewnętrznego. Nie przesądza-
jąc w żaden sposób o wyższości jednego nad drugim, gdyż panuje w nich dostatecz-
na harmonia pomiędzy ciałem a duchem. Formy geometryczne współistnieją z formami  

43–45. anna Flaga, Chciwość, tryptyk, płótno, technika własna, 160 × 300 cm, 2019–2020.
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niegeometrycznymi o naturalnej obłej linii. Formy geometryczne tworzą uporządkowa-
ną jakby matematyczną strukturę w przeciwieństwie do falistych kształtów sugerujących 
ludzkie ciało. Obraz namalowany jest w łagodnej tonacji złoto-kremowo-białej, skon-
trastowanej z szarością wypełniającą dwie trzecie obrazu. Obraz pozbawiony jest per-
spektywy i światłocienia. Oparty jest o kompozycję jednoplanową. Przyklejone do płótna 
drewniane formy przywodzą na myśl sztabki złota – w tym cyklu posłużyłam się bilonem 
polskiej waluty. W pierwszym obrazie naklejone są zaledwie dwie monety. Jedna z nich 
umieszczona jest w otoczonej lnianym sznurkiem białej formie, druga umieszczona jest 
na szarej powierzchni w środkowej części obrazu po jego lewej stronie. Na obrazie w dol-
nej jej części namalowałam zarys obłej formy – uproszczoną ludzką postać, po której 
obwodzie spływa maź o złotym zabarwieniu.
Drugi obraz ulega jeszcze większemu uproszczeniu. Na bieli płótna w sposób chaotycz-
ny i bałaganiarski przymocowałam czarne drewniane elementy. Dla kontrastu wprowa-
dziłam dwie formy: mniejszą – skupioną, zamkniętą przypominającą kształtem bakterię 
lub jakiś zarodek, i większą – otwartą – cień sylwetki człowieka. Kompozycję obrazu 
utrzymują dwie struktury stwarzające pewną równowagę. rozsypane czarne elementy 
wprowadzają niepokój i chaos.
Trzeci obraz przedstawia chciwość w jej pełni. Na czarnej powierzchni porozrzucane są 
elementy tworzące niejasną, bałaganiarską kompozycję. Jak w poprzednich obrazach, dla 
spójności cyklu wykorzystuję podobne materie jak drewno, sznurek i monety. Podobnie jak 
w drugim obrazie cyklu, stosuję małe elementy kontrastujące z płaską płaszczyzną obrazu. 
Tym razem drobne elementy są w naturalnym kolorze surowca, płaszczyzna obrazu poma-
lowana jest matową czernią i prawie na całej powierzchni obrazu poprzyklejane są monety, 
największa ich ilość – w dolnej części. Monety przez swoją dosłowność odkrywają znaczenie 
przedstawienia. A symbol wiszącej sakiewki w górnej części dopowiada konkretne zdarze-
nia i opowieści. Nazwałam ją sakiewką Judasza51. Niestety jest już pusta, a jej zawartość się 
rozsypała. To symbol zdrady dopełniający moją wypowiedź na temat chciwości. „Postawa 
Judasza jest ostrzeżeniem przed zakłamaniem i wynikającą z niego demoralizacją. Pokusa 
zwykle wkrada się poprzez naturalne uzdolnienia. człowiek ulega jej stopniowo poprzez 
drobne kompromisy z własnym sumieniem”52. Wypowiedź obrazu nie nastraja pozytywnie, 
nie aprobuje, nie daje żadnej nadziei, i niczego nie obiecuje.

51 „Judasz nie urodził się złodziejem ani zdrajcą. Jednak jego naturalne zdolności i talenty stały się zalążkiem 
grzechu i późniejszej zdrady”, cyt.: S. Biel, Judasz (1) – maskowana chciwość, https://jezuici.pl/2019/04/judasz-1-ma-
skowana-chciwosc/, dostęp 10.03.2020.
52 Tamże.



anna Flaga, Chciwość, tryptyk cz. 1, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019–2020.



anna Flaga, Chciwość, tryptyk cz. 2, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019. 



anna Flaga, Chciwość, tryptyk cz. 3, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019.
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Nieczystość (łac. luxuria)

Temat nieczystości w odniesieniu do rozpusty, bezwstydnego zachowania i złych inten-
cji wydawał mi się łatwy do zrealizowania, tak jak w przypadku realizacji tryptyku Gniew 
Obrazy mówią wprost o mojej niezgodzie na przestępstwa seksualne. i nie chodzi tu 
tylko o grzech. To, co mnie interesuje, to problem nieczystości, która doprowadza do 
zbrodni i zachowań, które mają poważne konsekwencje prawne, kazirodztwo, pedofilia 
czy gwałt. cykl postawiłam rozpocząć obrazem, który opowiada o równowadze pomię-
dzy czystością – cnotą, a nieczystością – grzechem. Dziś określenie „nieczystość” jako 
odniesienie do moralności jest niemodne. „Paradoksem naszych czasów jest to, że nie 
tylko tolerujemy to upokorzenie, ale się nim szczycimy”53. Łacińska nazwa nieczystości54 
straciła swój pejoratywny wydźwięk już w XVii wieku – twierdzi dr Joanna Petry-Mrocz-
kowska i zwraca uwagę, że „dzisiaj – co znamienne – obserwuje się zupełny brak termi-
nów zawierających moralną naganę. chociaż żyjemy w powodzi brudnego słownictwa 

53 J. Petry-Mroczkowska, Siedem grzechów …, s. 119
54 Zobacz: J. Petry-Mroczkowska, Siedem grzechów …, s. 118-137.

46–48. anna Flaga, Nieczystość, tryptyk, płótno, technika własna, 160 × 300 cm, 2019–2020.



anna Flaga, Nieczystość, tryptyk cz. 1, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019.



anna Flaga, Nieczystość, tryptyk cz. 2, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2020.



anna Flaga, Nieczystość, tryptyk cz. 3, płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019.



i wulgarnej wizualizacji, które zadomowiły się na dobre w kulturze, zwłaszcza masowej, 
»nieczystość« jako termin moralny znikła niemal z pola widzenia”.
Pierwszy z obrazów cyklu nie odnosi się bezpośrednio do grzechu nieczystości, a do 
cnoty – równowagi i jedności, chociaż nie wykluczam innych skojarzeń nawiązujących 
do odniesień kulturowych. Lapidarne przedstawienie nasuwa pozytywne skojarzenia, 
w każdym razie działa kojąco. Na matowej czarnej płaszczyźnie na środku płótna wy-
szyte zostały lnianą nicią poziome linie od góry i dołu – zwężając się, tworzą geome-
tryczną formę w kształcie rombu. Kształt ten sugeruje kobiece łono. Nie widać tu żadnej 
przemocy, jest tylko stabilizacja i harmonia. i tu pojawia się drugie skojarzenie: niedo-
stępność, dziewiczość albo symboliczne afrykańskie tradycje – kulturowe barbarzyń-
stwo – obrzezanie kobiet55, które ma na celu ich uprzedmiotowienie wobec mężczyzn, 
obniżenie kobiecego libido, a przez to „zagwarantowanie” wierności małżeńskiej.
Drugie płótno sugeruje przedstawienie osoby interpłciowej. Osoby te nie odpowia-
dają typowej definicji żeńskich i męskich ciał – na obrazie pojawiają się w niedalekim 
sąsiedztwie narządy płciowe zarówno żeńskie, jak i męskie. intencją moją było przed-
stawienie aktu pomiędzy kobietą a mężczyzną, w którym dzieje się coś niepokojącego. 
Sygnalizują to ostre szpiczaste formy geometryczne w górnej części obrazu. Niepo-
kojąca jest także skośna czerwona plama przypominająca asteroidę wpadającą do at-
mosfery. Obraz ten może być także przedstawieniem osoby androgynicznej56, w której 
mieszają się zachowania męskie i kobiece. Kompozycja obrazu podzielona jest na trzy 
części: górną, środkową (centralną) i dolną. W górnej części wszyte są lniane sznurki 
w kolorze jasno-brązowym, sugerujące łono kobiety. Trójkątny obszar obrazu zazna-
czony przez „włoski” sznurka od góry nakropiony jest czarną farbą – odniesienie do 
stanu zapalnego, przypuszczalnej choroby, w każdym razie czegoś niepożądanego. 
Po przeciwległych stronach, z góry na dół do centrum obrazu zmierzają ostro zakoń-
czone czarne linie – do formy przestrzennej symbolizującej prącie. Uwagę przyciąga 

55  Według szacunków Amnesty international na świecie ok. 130 milionów kobiet żyje z piętnem obrzezania. 
Prawdopodobnie w dalszym ciągu przeprowadza się nawet 2 miliony zabiegów rocznie, czyli 6 tys. dziewcząt pada 
ofiarą tych praktyk każdego dnia. Najczęściej nie mają one jeszcze ukończonych 14 lat. http://www.ciazowy.pl/
artykul,obrzezanie-kobiet-w-krajach-afryki-i-bliskiego-wschodu,1178,1.html, dostęp 25.06.2020.
56 „Psychologiczna androgynia oznacza integrację i komplementarność pierwiastka męskiego i kobiecego w oso-
bowości. Badania potwierdzają, że osoby androgyniczne wykazują się dużą elastycznością form reagowania i bogat-
szym repertuarem zachowań. Ujawniają zachowania, które w danym momencie wydają się najbardziej skuteczne. ich 
sytuacyjna adaptacyjność polega na stosowaniu raz męskich, a raz kobiecych wzorów zachowania. charakteryzują 
się dużą płynnością zachowania i wrażliwością wobec zewnętrznych wymagań. Jednostki androgyniczne są domi-
natywne, emocjonalne, bardziej odporne na stres. Mają pozytywny obraz siebie, wyższą samoocenę, lepsze zdro-
wie i silniejszą osobowość.”, http://www.psychologia.edu.pl/czytelnia/59-niebieska-linia/432-meskosc-kobiecosc-
androgynia.html, dostęp 20.04.2020.
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czerwona plama, o której wspomniałam wcześniej. Poniżej czerwonej plamy znajduje 
się forma w kształcie penisa wypełniona miękką zawartością, wszyta na środku obrazu. 
Bawełniany penis jest w kolorze płótna, pomimo że znajduje się w centralnej części 
obrazu, widoczna jest dopiero po chwili. Położenie, w jakim się znajduje sugeruje na-
rząd w stanie spoczynku lub niemocy. W dolnej części obrazu widzimy czarną plamę 
w kolorze czarnym w kształcie litery „Y”, która może sugerować kobiece łono z górną 
wewnętrzną linią uda. Namalowana została szorstkim pędzlem. Jej zewnętrzna linia 
zakończona jest delikatnymi liniami przypominające włoski łonowe. To przedstawienie 
także nie jest jednoznaczne, może podpowiadać o wiele więcej.
Trzeci obraz cyklu tak jak poprzednie wypełniony jest atmosferą seksualności. Mimo 
bardzo lapidarnych środków jest wyzywający, trzymający w napięciu. Może być wy-
powiedzią o przestępstwie lub epizodem igraszki podczas aktu seksualnego. Moją 
intencją było ukazanie zła pedofilii i zbrodni seksualnych. Na białym płótnie roz-
mieszczone są w różnych odstępach przyszyte formy odgrywające role penisów. Są 
to jak w poprzednim obrazie, płócienne owalne formy wypełnione miękką materią. 
Napis na płótnie „dotknij mnie”, namalowany czarną farbą jednym płynnym pocią-
gnięciem, w swojej delikatności narusza obowiązujące w strukturze prywatności – 
tabu odnoszące się do osobistych spraw seksualnych. Obraz „zagaduje” do odbiorcy. 
Konfrontuje się z nim, zaprasza do dotykania. Obraz powstał pod wpływem impulsu 
po przeczytaniu informacji w prasie codziennej: „To wydaje się niepojęte […] Do sądu 
wpłynął akt oskarżenia przeciwko 58-letniemu dziadkowi, który miał obcować płcio-
wo z 12-letnią wnuczką. Kiedyś zgwałcił własną nieletnią córkę, ale sprawę umorzono 
z powodu przedawnienia!”57

 

57  i. Stajer, Szok. Dziadek wykorzystał seksualnie wnuczkę!, Nowiny – Tygodnik regionalny, 03.01.2019 i http://
www.nowiny.rybnik.pl/artykul,46971,szok-dziadek-wykorzystal-seksualnie-wnuczke.html, (dostęp 20.04.2020).
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Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu (łac. gula)

Zabija powoli, niewidocznie – ma wiele twarzy. Nieumiarkowanie jako wieczna żądza 
nienasycenia, braku opamiętania. Doktor Kościoła, robert Bellarmin, w „Wykładzie Na-
uki chrześcijańskiej” jako skutki tego grzechu wylicza zaćmienie umysłu, próżną weso-
łość i gadaninę, nieczystość, osłabienie duszy, bóle głowy, żołądka i inne choroby.
Anna M. Noworol, autorka książki Jak rozpoznać złego ducha i jak pomagać zniewo-
lonym przez demony?, stwierdza jednoznacznie: „idea nieumiarkowania zawiera się 
w tym, że ciało ma władzę nad duszą w jakimś konkretnym aspekcie życia, i ma to głę-
bokie antyduchowe źródło. W nieumiarkowaniu człowiek jakby ponownie zjada jabłko 
ewy, czymkolwiek to »jabłko« jest; a może być zarówno parówką w piątek, kolejną wi-
śniówką, heroiną, kolejną partią w kasynie, i wieloma wieloma rzeczami. Hazardzista nie 
może wejść do kasyna, alkoholika nie można częstować alkoholem itd. […] Lekarstwem 
na nieumiarkowanie jest umiarkowanie, czyli umiejętność stawiania sobie pewnych 

49–51. anna Flaga, Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, tryptyk, 
płótno, technika własna, 160 × 300 cm, 2018–2020.
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granic”58. Dobrze ujmuje aspekt narodzin grzechu nieumiarkowania i jego konsekwen-
cji ksiądz Stanisław Biel w słowach: „We współczesnym świecie można zaobserwować 
pewne skrajności. Z jednej strony świat mediów i reklam nieustannie prowokuje do 
posiadania więcej. Wmawia człowiekowi, że jego szczęście zależy od ilości nagroma-
dzonych rzeczy. Konsekwencją jest przesyt, brak pragnień, nuda i pustka życiowa. […] 
Stare porzekadło: „jeść, aby żyć, a nie żyć, aby jeść” bywa często przekręcane. Jedzenie 
i picie staje się wówczas celem ludzkiego życia, a brzuch – bogiem (por. Flp 3,19)59. Zna-
komicie grzech obżarstwa, jak i pozostałe sześć grzechów głównych odzwierciedlają 
sceny z filmu „Siedem” z 1995 roku w reżyserii Davida Finchera.
Nieumiarkowanie możemy dostrzec w każdym skrawku naszego życia. W obrazach 
podjęłam się namalowania skutków tej przywary w trzech odsłonach. Pierwszy obraz 
obrazuje niesforność, zatwardziałość oraz zawziętość, drugi nawiązuje do obżarstwa 
i rozpusty, trzeci do niepowściągliwości i pijaństwa.
Kompozycja pierwszego obrazu jest otwarta i luźno zbudowana, jednoplanowa – 
jakby to był rzut z góry na płaszczyznę. Obraz zachowany jest w chłodnej tonacji, 
gdzie dominuje niebieska szarość i stanowi o jego barwie. cztery czarne akcenty 
o różnej dynamice i formie koncentrują uwagę odbiorcy. To one budują kompozy-
cję obrazu, wyznaczając niewidzialną siatkę romboidalnego kształtu. Akcent barwny 
o krwisto pomarańczowo-czerwonym zabarwieniu znajdujący się na lewym brzegu 
obrazu jakby ucieka z kompozycji. Niesforność w kompozycji przywraca pionowa li-
nia prostokątnego kawałka bawełnianego płótna obszytego geometrycznym wzorem 
za pomocą sznurka, w znacznej jego części. Sznurek ten pojawia się niemal na całej 
płaszczyźnie obrazu. Linie sznurka oplatają, zszywają, tworząc siatkę niedokończone-
go geometrycznego wzoru.
Drugi z serii „Nieumiarkowanie” jest jedną wielką miękką prostokątną formą, którą 
chce się dotykać i ugniatać. W tej kompozycji można się dopatrzyć podobieństwa 
w kadrowaniu ciała na czarno-białych fotografiach Pierra radisica, ernestine rubena 
czy Yves Trémorina. Miękkie pofałdowane formy nawiązują wprost do otyłego ciała 
ludzkiego, a wskazujący trójkąt znajdujący się poniżej fałd sugeruje, że może to być 
ciało kobiece. Przekaz obrazu miał być jasny i klarowny, ilustrujący efekt obżarstwa. 
Płótno wypełnione jest miękką watowatą włókniną, co powoduje trójwymiarowość 

58 A. M. Noworol, Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, https://kjb24.pl/nieumiarkowanie-w-jedzeniu-i-piciu/, dostęp 
20.04.2020.
59 S. Biel, Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, https://jezuici.pl/2018/03/nieumiarkowanie-jedzeniu-piciu/, dostęp 
20.04.2020.
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obrazu, który staje się obiektem – płaskorzeźbą, miękką formą rzeźbiarską. Jedy-
nym kolorem na obrazie jest czerń. Kompozycja jest statyczna i zamknięta. świa-
tłocień i kontrasty powstają poprzez fizyczne zgięcia i zagniecenia białego płótna. 
Namalowany czarny trójkąt w sąsiedztwie nadmiaru, tutaj – otyłości, nawiązuje do 
kobiecego łona jako symbolu seksualnego pożądania.
Trzeci obraz nawiązuje do szaleństwa pijaństwa i wspaniałości świata w alkoho-
lowym widzie, doświadczenia przyjemności, swobody wyrażania się i zapomnie-
nia. Alkohol jest Bożym darem (Ps. 104.14-15; Koh. 9.7; 5Mj. 7.13, 11.14; Prz. 3.10), 
jednak jego nadmiar prowadzi do braku samokontroli, iluzorycznego postrzegania 
rzeczywistości, rozwiązłości, zubożenia i w końcu zniewolenia.
„W historii chrześcijaństwa łakomstwo pojawiło się w szczególnym kontekście geo-
graficznym i społecznym, jakim były wspólnoty eremickie na terenie egiptu. Aby 
dusza mogła łatwiej wznosić się ku Bogu, zakonnicy ci uznali za stosowne narzucić 
ciału ostrą ascezę. Około roku 365 ewagriusz z Pontu napisał traktat o ośmiu poku-
sach, czyli złych myślach podsuwanych przez diabła, by zgubić człowieka. Łakom-
stwo, jako przeciwne wstrzemięźliwości i umartwieniu, było pierwszą z nich. Dru-
gie miejsce zajmowała nieczystość. i tak narodziła się piekielna para gula i luxuria, 
której żywot miał się okazać wyjątkowo długi. Łakomstwo, nieczystość, chciwość, 
smutek, gniew, lenistwo, próżna chwała i pycha – kolejność ta, od grzechów ciele-
snych po duchowe, tworzy układ hierarchiczny rosnący: najcięższym przewinieniem 
jest bowiem pycha. Wskazuje też jednak na to, że łakomstwo skłania do innych 
występków”60. „Miniatury w rękopisach, freski i płaskorzeźby w średniowiecznych 
kościołach przedstawiają łakomstwo w sposób symboliczny. Otyły pasibrzuch przy 
stole, nad talerzem mięsa i dzbankiem wina – to najczęściej spotykana, gdyż najczy-
telniejsza, alegoria grzechu łakomstwa. […] Na włoskich freskach z XiV i XV wieku 
łakomczuchy często cierpią znane z mitologii greckiej męki Tantala. [...] Popularne 
w ikonografii włoskiej męki Tantala zostały tam niejako odwrócone: żarłoki siedzą 
przy stole zastawionym obfitymi, ale odrażającymi daniami: miejsce smakowitego 
drobiu zajmują obrzydliwe ropuchy, które diabeł wmusza w potępionych. To samo 
widzimy na fragmencie „Siedmiu grzechów głównych” Hieronima Boscha. Siedzący 
przy stole żarłok musi zjeść ropuchę, węża i jaszczurkę, i to na dodatek żywcem! 
Do średniowiecznego inwentarza obrzydliwości nękających łakomczuchów należą 

60 F. Quellier, Obżarstwo, czyli zachłanność brzucha w średniowieczu, przeł. Beata Spieralska, http://www.mowia-
wieki.pl/index.php?page=artykul&id=828, Obżarstwo, czyli zachłanność brzucha w średniowieczu, dostęp 2.05.2020.



anna Flaga, Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, tryptyk cz. 1, 
płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2018.



anna Flaga, Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, tryptyk cz. 2, 
płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2019.



anna Flaga, Nieumiarkowanie w jedzeniu i piciu, tryptyk cz. 3, 
płótno, technika własna, 160 × 100 cm, 2020.
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również robaki. ropucha, zwierzę odpychające, ukryte w ciemności i wilgoci, uzna-
wano w średniowieczu za najbrzydsze ze stworzeń. Właśnie ją wybrali w Xiii wieku 
kaznodzieje z zakonów żebraczych, by pouczać wiernych o szkodliwości grzechu 
łakomstwa. ropucha symbolizuje zarazem gulę, jak i stanowi rodzaj kary przygoto-
wanej dla żarłoków”61.
Jej obraz pijaństwa, jak grająca płyta winylowa w upojnym wirze, igra z odbiorcą, zapra-
szając do wspólnego tanga. Szarość tła dookoła okręgu wzmacnia grę kolorów w jego 
środku. czerwona linia wokół okręgu ogranicza dostęp do środka koła. Na środku koła 
znajduje się pusta już butelka napoju wysokoprocentowego, przywiązana sznurkiem 
lnianym poziomo, w połowie obrazu. W ten sposób pokazuję nadmierne przywiązanie, 
„uczepienie się” nałogu, wskazuję na wewnętrzną bezustanną potrzebę bycia w za-
mkniętym świecie. Przewrotne użycie koła demonizuje ten stan zapowiadający wieczną 
„rozkosz” bycia. czyżbym nie było końca naszego łaknienia trwania w ułudzie piękna, 
ferworze barw? Butelka na środku obrazu otoczona jest czernią, która zapowiada bliską 
otchłań. Beznadzieja nakreślona czernią przypomina o skutkach guli, kiedy to za chwilę 
obudzimy się w szarej rzeczywistości.

61 Tamże.



10
7

zazdrość (łac. invidia)

Można przyjąć, iż zazdrość to widzenie cudzego dobra jako przeszkody własnego 
szczęścia. Łatwiej jest się przyznać do błędów, kłamstwa czy gniewu niż do zazdrości, 
gdyż usidla nas w swojej sieci i nie chce, by ją w nas widzieli. Jest ukryta wewnątrz 
i stanowi naszą najskrytszą tajemnicę. Nie ma na świecie człowieka, który by nigdy nie 
poczuł zazdrości.
Franciszkanie, omawiając invidię62

, 
wskazują różnice pomiędzy zawiścią a zazdrością. 

Dla mnie wymienność słów „zazdrość” i „zawiść” jest nieporozumieniem, gdyż zazdrość 
wyraża niechęć do kogoś, kto osiąga sukces, natomiast zawiść łączy się dodatkowo 
z gotowością do przeszkodzenia temu komuś w jego dziele, a nawet zaszkodzenia 
mu. Zazdrość może nieść skutki negatywne, ale też być motorem pozytywnych zmian, 
nikt jednak nie słyszał o dobrej zawiści. J. Petry-Mroczkowska pisze w rozdziale o za-

62 B.A., Zazdrość – Zawiść, http://www.warszawa.franciszkanie-warszawa.pl/zazdrosc-zawisc/, dostęp 5.05.2020.

52–54. anna Flaga, Zazdrość, tryptyk, płótno, technika własna, 160 × 300 cm, 2019–2020.
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wiści63: „to pożądanie czegoś, czego nie posiadamy, a zazdrość to strach przed utratą 
posiadanego dobra, które ma dla nas wielką wartość”. Zazdrość może motywować, 
zawiść raczej nie prowadzi do niczego dobrego – „jest szaleństwem, które nie może 
ścierpieć dobra drugich” – jak to ujął La rochefoucault64. Zazdrość mieści w sobie wiele 
emocji. G.L. White i P.e. Mullen (1989) dokonali przeglądu badań dotyczących emocji 
towarzyszących zazdrości65

 
i wskazali sześć głównych elementów afektywnych, którym 

przypisali emocje, uczucia i nastroje: 1. złość: rozdrażnienie, pogarda, nienawiść, obrzy-
dzenie, wściekłość, mściwość; 2. strach: zmartwienie, lęk, napięcie, dystres; 3. smutek: 
beznadziejność, przygnębienie, melancholia, depresja, cierpienie; 4. zawiść: uraza, po-
żałowanie komuś czegoś, chciwość; 5. napięcie seksualne: pragnienie, pasja, żądza; 6. 
poczucie winy: zakłopotanie, wyrzuty sumienia, wstyd, żal.
Zawiść jest z nami od początku, to siostra pychy i chciwości. Tak opisują jej skutki moral-
ne franciszkanie: „deprecjacja osiągnięć bliźniego; niszczenie dzieł bliźniego; obmowa 
i oszczerstwo, mające na celu podważenie autorytetu bliźniego; podkreślanie własnych 
osiągnięć i wartości swojej osoby w obliczu chwalenia osiągnięć bliźniego; pozbawia-
nie bliźniego słusznie należących się mu tytułów, awansów czy nagród za osiągnięcia; 
nienawiść do bliźnich ze względu na ich wyższość i wartość; radość z niepowodzeń bliź-
niego; kpina i szyderstwo w nieszczęściu bliźniego; jątrzenie i »kopanie dołków« pod 
bliźnimi; w skrajnych przypadkach zawiść może być powodem zabójstwa czy kradzieży. 
Zawiść zatem może przybierać różne formy. Zawsze jednak uderza w drugiego czło-
wieka, wyrządzając mu krzywdę66. „Zawiść to trucizna występków, jad zbrodni, matka 
grzechów, początek wad”67.
Dr eligiusz Dymowski68 przywołuje zbrodnię Kaina, i tak mówi o zazdrości: „często bo-
wiem zazdrość ma oblicze Kaina, burzy spokój, więzi międzyludzkie, małżeństwa, przy-
jaźń, prawdziwy altruizm i szczerość uczuć. To choroba serca, duchowy zawał, który 
atakuje niespodziewanie, gdy nie dbamy o siebie”69. Psychoterapeutka i psycholog Mi-
chalina Knopp w artykule poświęconym zagadnieniom zazdrości i zawiści przedstawia 

63 J. Petry-Mroczkowska, Siedem grzechów ..., s. 78.
64 Francuski pisarz, pamiętnikarz i filozof i moralista, autor Maksymy i rozważania moralne (1664) – rozważań nad 
naturą ludzką wskazujących na rządzące ludźmi hipokryzję, egoizm, słabość i próżność.
65 P. Banaszkiewicz, Różnice międzypłciowe w zazdrości – perspektywa psychologii osobowości a perspektywa psy-
chologii ewolucyjnej, s.122, pdf.
66 B.A., Zazdrość – Zawiść, http://www.warszawa.franciszkanie-warszawa.pl/zazdrosc-zawisc/, dostęp 5.05.2020.
67 ibidem.
68 eligiusz ryszard Dymowski OFM – polski duchowny, franciszkanin, doktor teologii pastoralnej, wykładowca, 
poeta, krytyk literacki, juror konkursów literackich.
69 e. Dymowski, Zazdrość, http://e-bialek.pl/dymowski/16-zazdrosc/, dostęp 5.05.2020.
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różnice pomiędzy nimi i  wyjaśnia ich pochodzenie, przywołuje też teorię ewolucyjną, 
wiążącą zazdrość z sukcesem reprodukcyjnym. Według tej koncepcji „zazdrościmy lu-
dziom urody, pieniędzy, władzy itd., ponieważ wydaje nam się, że zwiększa to ich szansę 
na znalezienie odpowiedniego partnera i przekazanie swoich genów. Posiadanie więk-
szej ilości dóbr pozwala także zapewnić swoim dzieciom lepsze warunki życia i rozwoju. 
Psychoanalitycy źródeł zazdrości i zawiści poszukują już we wczesnym dzieciństwie. 
Zazdrość i zawiść często tłumaczone są również silną potrzebą posiadania oraz niskim 
poczuciem własnej wartości. Uczucia te są szczególnie bliskie ludziom, którzy definiują 
siebie przez to, co posiadają”70.
W pracy malarskiej skupiłam się na ukazaniu najmniejszej, drobnej zazdrości, docho-
dząc do zawiści. Zazdrość i zawiść mogła być przedstawiona tylko w jeden sposób jako 
przepełnienie, wybuch kolorów i materii.
Pierwszy z trzech obrazów cyklu działa niepokojąco, jakby wprowadzał nas w świat cie-
pła piekielnego czyśćca Dantego. Wylana czerwień tworzy horyzont pejzażu zagłady, 
który opanowują rozterki, narastające problemy. Zalążki zazdrości – to okrągłe formy, 
obłe, obrastające blizny i cięcia. rozmieszczone chaotycznie niosą w sobie niepokojące 
odczucia. Nie stykają się ze sobą, pulsują w swoich gniazdach jak pojedyncze komórki 
mnożące niepokój. Wydaje się, że wędrują, jak komórki rozrodcze. Niektóre z nich jątrzą 
się, jakby wydobywała się z nich ropa bólu, inne zaś jakby się zalepiały, pozostawiając 
po sobie ślad. Jeszcze inne są pospiesznie, prowizorycznie zaleczone – to te zszywane 
nicią. Obraz podzielony jest jaskrawą czerwienią na dwie płaszczyzny tworzące linię 
horyzontu. Przedstawia katastroficzny krajobraz – jak deszcz z nieba lub meteoryty 
spadają tu „nasiona zła”. Moim zamiarem było namalowanie złych emocji wzrastają-
cych wewnątrz nas, wskazując mechanizmy rodzącej się zazdrości, które atakują nas, 
czekając na dogodny moment, by się rozmnożyć.
Drugi obraz przedstawia siłę złych emocji i bodźców, które nas dotykają. W tym obrazie 
oprócz pokazania samego uczucia chciałam zaznaczyć nasze reakcje, które obracają się 
w  nienawiść i chęć czynienia zła. Obraz osiąga swój dynamizm poprzez skosy i linie 
tworzące perspektywę, zmierzając do środka obrazu. Ostre kształty, szpikulce i kolce, 
przechodzą i przebijają się wzajemnie. W ich punktach styku zachodzi reakcja zazna-
czona odmienną barwą, przechodząca od szarości do czerwieni, jakby żarzącej się stali. 
Formy również przypominają zaostrzone metalowe profile. Pomiędzy czterema brzega-

70 M. Knopp, Zazdrość i zawiść – bliźniaczki o różnych twarzach. Czy można się od nich uwolnić?, http://wiecjestem.
us.edu.pl/zazdrosc-i-zawisc-blizniaczki-o-roznych-twarzach-czy-mozna-sie-od-nich-uwolnic , dostęp 20.05.2020.
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mi i środkiem obrazu rozpięte są metalowe igły, które skupiają swoją siłę, podążając do 
jednego styku. Między nimi iskrzy się łuna o barwie pomarańczowo-czerwonej. energia 
tej barwy ma wywołać w nas rozdrażnienie, spiętrzenie emocji, zdenerwować nas. Uży-
cie dynamicznych ostrych form, kontrastu barw ciepłych i zimnych, gęstości materii, to 
wszystko po to, by oddać wizję emocji wypływającej z zazdrości na tle silnych przeżyć.
Ostatni obraz z cyklu ukazuje zło w pełnym rozkwicie jak mnożące się bakterie w ludz-
kim organizmie. W obrazie występuje przesyt ziemistych barw, materii i struktur. Jak 
wymiociny roznoszą się po całym obrazie plamy, tworzące grupę mikroorganizmów, 
świat pełen nieczystości i obrzydzenia. Obraz zbudowany jest z wielu materii takich 
jak płótno, sznurek, ziarnka piasku i kaszy oraz koloru farby. różne materiały rozło-
żone na ciemnej płaszczyźnie płótna tworzą iluzje świata jakby pod mikroskopem. Ta 
wielowarstwowość obrazu wprowadza uczucie przesytu, nadmiaru. Niesmak wywołują 
splątane nici oraz użyta struktura i sposób stworzenia dzieła poprzez naklejanie, skleja-
nie, spryskiwanie, bryzganie farbą, która dodatkowo wzmacnia w obrazie efekt obrzy-
dzenia. Kolorystyka utrzymana jest w tonacji czarno-brązowo-kremowej o przewadze 
ciepłej gamie kolorystycznej. Zastosowane barwy są stonowane i złamane. Kompozycja 
obrazu jest otwarta i dynamiczna, nie ma tu jednego najważniejszego punktu. Nasze 
spojrzenie, które bada poszczególne części obrazu jest rozproszone. Kompozycja jest 
wieloplanowa poprzez zastosowane środki wyrazu (bardzo bogatej faktury) i uwydat-
nia treść, przekazując informację o sytuacji jakiegoś konfliktu i zaburzenia.
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Podsumowanie

Praca doktorska: „Więzień życia – artysta uwikłany w dramaturgię historii”, zawładnęła 
na jakiś czas moimi myślami i zmieniła całkowicie moje postrzeganie świata zewnętrz-
nego i wewnętrznego, motywując mnie do poszukiwań zwróconych w stronę moralno-
ści. chociaż od wielu lat moje obrazy wynikają z postawy zwracającej uwagę i wskazu-
jącej na „zło tego świata”, to badania te pozwoliły mi na autobadanie, dzięki któremu 
nieustannie odkrywam nieznane mi dotąd zakątki etyki. Moim zadaniem, z jednej stro-
ny, było udowodnienie, że jesteśmy więźniami życia w całym jego absolucie – co opi-
suję w pracy pisemnej, z drugiej strony, że nie jesteśmy w stanie uniknąć emocji, które 
być może są źródłem nieprawości – co znajduje odzwierciedlenie w moich obrazach 
interpretujących zagadnienie siedmiu grzechów głównych.
Wiele razy, prezentując w pracy różne postawy ludzi, nie tylko ze świata sztuki, etyki 
i filozofii, udowadniam postawioną przeze mnie, odnoszącą się do każdego z nas tezę, 
że wszyscy jesteśmy więźniami życia. istotnym pytaniem jest to, co oznacza dla nas 
znaczenie tego terminu i jakie są tego konsekwencje. „Uwięzienie w życiu”, dla jednego 
może oznaczać zwyczajną codzienność i związane z nią mniejsze lub większe proble-
my, dla drugiego – gonienie za marzeniami i luksusem, a dla innych – doskonalenie się 
i wyznaczanie sobie nowych celów. Każdy z nas odczuwać będzie jakąś konieczność, 
coś, co powoduje poczucie wewnętrznego przymusu – „uwięzienia”. Może to być chęć 
przetrwania, chęć bycia dla siebie czy innych lub chęć po prostu wykonywania czegoś. 
Odnajdujemy lub nie swoje przeznaczenie, które nazywam „uwięzieniem”. Nie jest trud-
no znaleźć słowa określające nasze cele, osobiste potrzeby spełnienia się i wewnętrz-
nego przymusu. Słowa Jonasza Sterna: „Dla mnie zawsze najważniejsze było, żeby móc 
malować” dają świadectwo jego świadomego uwiezienia przez sztukę, która poniekąd 
daje wyzwolenie, tworząc rzeczywisty paradoks. Sztuka, która nas „więzi” i „osacza”, 
jednocześnie nas „uwalnia” i „oczyszcza”. 
Drugi człon dysertacji, „artysta uwikłany” w dramaturgię istnienia, ściśle nawiązuje do 
pierwszego członu tytułu, podkreślając silny i nierozerwalny związek artysty – więźnia 
swojej sztuki i człowieka uwikłanego w sprawy codzienne, mniej lub bardziej ważne, 
osobiste i te o znaczeniu globalnym, dotykające cały ludzki świat.
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Jak wiemy, definicja artysty była procesem złożonym, zmierzającym do wyodrębnie-
nia jego roli spośród innych grup zawodowych oraz przypisanie jej szczególnych cech 
i funkcji. Artyści, jakkolwiek można ich nazwać, to zazwyczaj ludzie obdarzeni talentem, 
o nadmiernej wrażliwości i kreatywności.
W okresie hellenistycznym artystami byli ci, którzy działali pod wpływem wyobraź-
ni (we wczesnej starożytności, artysta był tylko odtwórcą, wyjątek stanowili poeci). 
Dopiero w XVi wieku w okresie renesansu artyści uzyskali świadomość odrębności 
wobec działalności, jaką wykonują. cenne dla nas jest dzieło Giorgio Vasariego Żywo-
ty najsławniejszych malarzy, rzeźbiarzy i architektów, w którym znajdziemy pierwsze 
koncepcje dotyczące rozwoju sztuki jako całości i – co mnie szczególnie interesuje 
– ślady powiązań życia artysty z jego twórczością. Vasari wyraźnie uzależnia dzieła 
od indywidualnych cech osobowości artystów oraz biegu ich życia, w ten sposób 
przyznaje, że „artysta stanowi odrębny typ ludzki, w przypadku którego działalność 
zawodowa wyjątkowo ściśle związana jest z życiem”71. W tym czasie rodzi się idea 
romantyczna, w której artysta stara się wyrazić coś bardzo trudnego, niewyrażalnego 
w pełni, odczuwając głęboko swoje dylematy i chęć zakomunikowania treści i sta-
nów wewnętrznych. W XX wieku w czasie awangardy ten typ artysty stał się już ste-
reotypem, kwestionując artystę jako indywiduum. Awangarda demistyfikuje geniusz 
artystyczny, podważając indywidualną twórczość i właściwe dla niej wartości, a także 
odrzuca indywidualny odbiór dzieł. Awangardziści odrzucili romantyczną koncepcję 
sztuki i artysty, poszukując innych rozwiązań, które pozwoliłyby im odnaleźć „swoistą” 
dla nich drogę. inne koncepcje roli artysty i sztuki mieli ekspresjoniści, inne surrealiści, 
dadaiści czy konstruktywiści. redefiniowanie sztuki, roli i wartość artysty podejmowa-
no także po ii wojnie światowej. Postmoderniści, wyzwalając się z awangardowych 
ograniczeń, stawiali na „wolność” wypowiedzi – był to kolejny etap emancypacji 
artysty. Jednak każda nowa idea szuka nowych zasad i wzorców, porzucając stare. 
Taka jest kolej rzeczy. i tak w koło: nowe poszukiwania, nowe idee i nowe definio-
wanie roli artysty, jego sztuki i jej komercjalizacji. Koniec XX i początek XXi wieku – 
moim zdaniem – przyniósł pełną indywidualizację twórcy i jego sztuki. Globalizacja 
i komercjalizacja umożliwiła twórcy szerokie spektrum widzenia, co spowodowało 
wielość i różnorodność podejmowanych tematów, nieobojętnych ogółowi populacji 
ludzkiej, które zyskały na sile przekazu poprzez swój m.in. społeczny, ogólnoludzki 

71 G. Sztabiński, Artysta: definiowanie, redefiniowanie, oddefiniowanie, pdf, Forum, s.161, w: https://www.asp.wroc.
pl/dyskurs/Dyskurs2/GrzegorzSztabinski.pdf, dostęp 28.10.2020.
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kontekst. A to za sprawą ogólnodostępnych mediów, portali społecznościowych 
i przyspieszającej globalizacji. W rezultacie twórca może być widoczny dla całej 
ludzkości na ziemi i zaistnieć ze swoim ważnym przekazem, a przy tym być całko-
wicie nieznanym, jak Banksy.
Z mojego punktu widzenia, definicja roli artysty i jego dzieła dzisiaj nie ma stałej 
formy, jest „wiecznym” i indywidualnym teoretyzowaniem. Z mojego punktu widze-
nia istotna jest tylko prawda i prawdziwość, którą obnażamy, dając siebie innym. Jak 
wielu jest twórców, tak wiele różnych słusznych wypowiedzi i postaw, niekiedy do-
syć kontrowersyjnych, ale z którymi nie sposób się nie zgodzić. Kogokolwiek z arty-
stów bym zacytowała, znalazłabym dla siebie źródło prawdy. „Sztuka jest pewnego 
rodzajem spowiedzią”72 jak mówił Henryk Stażewski, omawiając radykalizm i praw-
dę wypowiedzi młodych powojennych artystów, którzy z pełną szczerością wyrażają 
cały niepokój czasów powojennych. inny współczesny nam artysta, Andres Serrano73, 
mówi: „Artysta nie może tworzyć, jeśli nie ma jakiejś obsesji. Ja swoją mam”. Potrzebę 
tworzenia odnajdziemy w wypowiedzi Stanisława ignacego Witkiewicza: „Ha, trudno, 
trzeba mówić, milczenie dusi”. cele sztuki określa jasno Zbylut Grzywacz: „rzeczą 
sztuki jest stawać wobec życia, zdawać z niego rachunek”74. inny przedstawiciel grupy 
„Wprost”, Maciej Bieniasz, przedstawia swoją teorię odnośnie sztuki: „rzeczą sztu-
ki jest wyrażanie stosunku człowieka do świata, stosunku zawsze u swych podstaw 
emocjonalnego”.75 i tak można cytować bez końca, gdyż każdy z nas, a szczególnie 
osoby „uwikłane” w sztukę, mają własne widzenie sztuki i jej roli w społeczeństwie.
W swoich rozważaniach przyjęłam osobisty punkt widzenia roli twórcy i jego dzieła, 
zmierzając do poszukiwania własnej drogi, która stara się uzewnętrznić się w sposób 
właściwy dla mnie. Myślę, że ta postawa mieści się w idei koncepcji romantycznej. 
W przeprowadzonym autobadaniu pomogli mi zarówno przytoczeni artyści, jak i ich 
dzieła, które poruszają mnie od lat – również te „nowe”, odnalezione w trakcie reali-
zacji tejże wypowiedzi – oraz przede wszystkim analityczne studiowanie kwestii etyki. 
Znalazło to odbicie w moich pracach malarskich, które są świadectwem przeprowadzo-

72 A. Wojciechowski, Młode malarstwo …, s. 33, dz. cyt., H. Stażewski, Refleksje z salonów sztuki, Kuźnica, r.iii, 1947, 
nr 26, s. 6.
73 Andres Serrano, latynoski fotograf, postrzegany przez wielu jako prowokator i obrazoburca, a jednocześnie 
jeden z bardziej odważnych i znanych współczesnych artystów. Źródło wypowiedzi: http://coolturalizm.blogspot.
com/2015/04/andres-serrano-artysta-wyklety.html, dostęp 30.01.2018.
74 Świat przedstawiony? O grupie „Wprost”, red. M. Kitowska-Łysiak, M. Lachowski, Towarzystwo Naukowe KUL, 
seria: Sztuka Nowa. Żródła i komentarze, t. iii, Lublin 2006, s. 350. Wypowiedź z katalogu 2. wystawa – 1967, Kraków, 
Pałac Sztuki TPSP, luty-marzec.
75 Tamże, s. 351.
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nych badań. Mam świadomość zetknięcia się z zaledwie wierzchołkiem „góry lodowej”, 
jednak realizacje te wniosły do mojej twórczości nowe światło. chociaż od wielu lat 
zajmuję się tematami trudnymi, dotyczącymi człowieka i człowieczeństwa, tym razem 
opowiadam o istnieniu trochę inaczej. emocje i osobiste wyznania stały się symbolem 
w abstrakcyjnym ujęciu, prawie bezosobowe z jednym wyjątkiem, kiedy pokazuje frag-
ment ludzkiego ciała. W moich obrazach zmienia się nieco malarska materia, chociaż 
ekspresja i kolor pozostaje, uzupełniają się emocje ekspresyjnego malarza (uczucie) 
z dyscypliną myślową projektanta (idea, myśl). W trakcie realizacji doktoratu towarzy-
szyły mi nowe doświadczenia z materią i poszukiwaniem nieszablonowych form wyra-
żania emocji. Nowy dla mnie eksperyment w postaci niszczenia, nacinania, rozrywa-
nia i „naprawiania” płótna malarskiego, stał się epizodem nader ważnym, ponieważ 
zmuszona zostałam do podjęcia odpowiedzialności za swoje nieodwracalne decyzje. 
rozpoczynając pracę nad płótnami, stanęłam u progu odmiennych niż dotychczas roz-
wiązań estetycznych i technicznych. A temat grzechu otworzył nową „puszkę pandory”, 
był to czas rachunku sumienia.
Jestem przekonana o słuszności mojej tezy o „uwięzieniu” w życiu oraz uwikłaniu arty-
sty w jego lub innych historie. Historię taką, której jesteśmy świadkami, bądź taką, którą 
odczuwamy pomimo braku zetknięcia się z nią bezpośrednio. Obarczeni przez własne 
sumienie i przyjęte wartości, dajemy światu część siebie. Potwierdzając w pracy racje 
na temat „uwiezienia” przez życie, los czy sztukę, podkreślam rolę duchowości i czło-
wieczeństwa w naszej koncepcji istnienia. Pozostaje nam tylko zaakceptować naszą 
rolę w istniejącym świecie, jako człowieka, który uwięziony jest przez dane mu prze-
znaczenie, i albo to przyjąć jako dar, albo po prostu to znosić, akceptując jedynie, bądź 
traktować to, jak „wieczną udrękę” i tkwić w niespełnieniu.
co do tematów trudnych, które podejmują twórcy z różnych przyczyn: bo mogą, z prze-
kory, bo mają ochotę, potrzebę czy też czują „wewnętrzny przymus” – były realizowa-
ne, są realizowane i będą, gdyż są to tematy bliskie człowiekowi, któremu nie są obce 
sprawy najważniejsze, a są nimi sprawy i losy ludzkie. W jaki sposób one są realizowane 
programowo, ideologicznie czy tak po prostu – nie jest istotne, gdyż ważna jest tylko 
wypowiedź, która mówi o „naszej” prawdzie. Ta prawda, która wypływa z konieczności 
tworzenia, jest na pewno oczyszczeniem dla samego twórcy i może być przyczynkiem 
do zastanowienia się dla innych, co może doprowadzić do zmiany ich myślenia. 
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