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Zostałem poproszony o napisanie kilku słów o własnej twórczości. Jest to dla mnie wielkie wyróżnienie,
ale zamiast tego pozwolę sobie sformułować kilka ogólnych refleksji o sztuce i wierze. Nieodzowne jest przy
tym odniesienie się do obecnej sytuacji związanej z pandemią. Wiele słyszy się o jej negatywnych skutkach
gospodarczych czy ekonomicznych, ale kryzys dotyka
także sfery kultury i przekłada się na twórczość, szczególnie tę niszową – niewzmocnioną instytucjonalnie.
Na ten trudny czas związany z pandemią i jej konsekwencjami nakłada się niestety również kryzys wiary,
a wraz z nim sztuki sakralnej i religijnej. Postrzeganie
rzeczywistości przez pryzmat Ewangelii uważane jest
dziś za zaściankowe i wsteczne, a życie zgodne z jej
zasadami odchodzi do lamusa. Inspiracje religijne
czy nawiązania do Pisma Świętego to rzadkość we
współczesnej twórczości artystycznej. Owszem, istnieją osoby czy środowiska, dla których tematy te są
ciągle żywe. Osobiście zaliczam siebie do tego nurtu,
ale muszę przyznać, że jest on zjawiskiem niszowym.
Twórcy, szczególnie młodzi, reagują alergicznie, żeby
nie powiedzieć skrajnie negatywnie, na inicjatywy i wydarzenia związane z Kościołem. Niestety, zapracowaliśmy sobie na takie podejście. Nadzieja w tym, że
z czasem przestaniemy zwracać uwagę wyłącznie na
ludzkie błędy i słabości Kościoła, a dostrzeżemy coś
więcej, nie tylko wady tej instytucji i grzechy księży, ale
przede wszystkim piękno i sens przesłania Chrystusa.
Powstające obecnie dzieła sztuki czy wydarzenia
artystyczne są omawiane z różnych punktów widzenia.
Podlegają analizie z perspektywy bieżących problemów
społecznych, zjawisk socjologicznych czy procesów psychologicznych i nurtów filozoficznych. Rzadkością jest
ich przedstawianie w ujęciu duchowym, w nawiązaniu do źródeł biblijnych czy inspiracji religijnych, jakby ta przestrzeń życia ludzkiego w ogóle nie istniała.
Przyznam, że w dyskursie o sztuce współczesnej bardzo
brakuje mi takiego właśnie punktu odniesienia. Jeżeli
już pojawiają się jakieś nawiązania do treści religijnych,
to często są one niestety ironizujące lub ośmieszające.
Niektórzy twierdzą, że właśnie te trudne czasy przy128

I have been asked to write a few words about my
own work. This is a great honour for me, but let me
instead make some general observations about art
and faith. At the current time, it is essential to refer
to the pandemic situation. We hear a lot about its
negative economic or financial effects, but the crisis
has also affected the sphere of culture and art, especially niche art, which lacks institutional support.
Unfortunately, this difficult time associated with
the pandemic and its consequences is also marked
by a crisis of faith, along with a crisis of sacred and
religious art. Perceiving reality through the lens of
the Gospel is today considered parochial and backward, and a way of life according to its principles is
becoming outmoded. Religious inspirations or references to the Holy Scriptures are rare in contemporary art. Of course, there are people or circles for
whom these themes are still alive. Personally, I include myself among them, but I must admit that
it is a niche phenomenon. Artists, especially young
ones, react almost allergically, not to say extremely
negatively, to initiatives and events connected with
the Church. Unfortunately, this attitude is something
we have earned. The hope is that with time we will
stop paying attention only to human errors and the
weaknesses of the Church, and that we will notice
something more, not only the flaws of this institution and the sins of priests, but above all the beauty
and essence of Christ’s message.
The works of art or artistic events created today
are discussed from various points of view. They are
analysed from the perspective of current social problems, sociological processes or psychological and philosophical trends. Rarely are they presented from a spiritual perspective, with reference to biblical sources or
religious inspirations, as if this area of human life did
not exist at all. I must admit that in the discourse on
contemporary art I miss this point of reference very
much. If there are any references to religious content, they are unfortunately often ironic or derisive.
Some say that it is precisely these difficult times that

Grzegorz Niemyjski, Pieta, 2013, drewno polichromowane, wys. 230×180 cm, własność autora, fot. archiwum autora
Grzegorz Niemyjski, Pieta, 2013, polychrome wood, height 230×180 cm, owned by the artist, photo the artist’s archive

will contribute to people looking at life through the
spiritual lens, because supposedly where sin increases,
grace abounds all the more. I cannot predict what role
faith will play in the further development of contemporary culture, especially in Poland, but I know that
in personal life, especially in difficult moments, it gives
a different point of view, changes the perspective and
allows one to see light in the greatest darkness. And
art, in these difficult moments, or maybe especially
then, can be a purifying force, often through its destructive form, breaking the accepted visual norms
and conventions.

czynią się do spojrzenia na życie przez pryzmat odniesienia do sfery duchowej, bo podobno tam, gdzie
wzmógł się grzech, tam jeszcze bardziej rozlewa się łaska.
Nie jestem w stanie przewidzieć, jaką rolę odgrywać
będzie wiara w dalszym rozwoju współczesnej, szczególnie polskiej kultury, ale wiem, że w życiu osobistym, zwłaszcza w trudnych chwilach, daje ona inny
punkt widzenia, zmienia perspektywę, pozwala dostrzec
światło w największej ciemności. Sztuka zaś w owych
niełatwych momentach, a może właśnie szczególnie
wtedy, oczyszcza, często poprzez formę destrukcyjną,
łamiącą przyjęte normy wizualne i konwencje.
129

Grzegorz Niemyjski, Prostujcie ścieżki, 2011, drewno, 350×
250 cm, własność autora (praca nie istnieje), fot. G. Niemyjski
Grzegorz Niemyjski, Make His Paths Straight, 2011, wood,
350×250 cm, owned by the artist (the work does not exist),
photo G. Niemyjski

Grzegorz Niemyjski, Jutrznia, 2017, drewno woskowane, wys.
220 cm, własność autora, fot. A. Kosowski

Historia potwierdza, że wiara i sztuka wzajemnie
się dopełniają. Owszem, ta druga może odsuwać od
wiary, ale także do niej prowadzić; wiara zaś otwiera
drogę do różnorakiej działalności kreatywnej, inspiruje
do twórczego życia i daje natchnienie. Liczę na to, że
w naszej epoce nie wyeliminujemy wiary i związanej
z nią religijności z przestrzeni kultury. Zubożyłoby
to bowiem bardzo i jedną, i drugą. Patrząc na historię sztuki, należy stwierdzić, że obie te przestrzenie
ludzkiego życia zawsze się ze sobą splatały. Niestety,
obecnie widoczny jest ich wyraźny rozdział, wiara sobie a sztuka sobie, i wina nie leży wyłącznie po jednej
stronie. Przestrzeń religijna, odarta z emocjonalności
sztuki, jest zimna, sztuka zaś często ma tendencje do
zastępowania wiary, do wypełniania ludzkiej potrzeby przeżycia duchowego.

History confirms that faith and art complement
each other. Yes, the latter can lead away from faith, but
it can also lead to it, while faith opens the way to various forms of creative activity, inspires creative life and
gives inspiration. I hope that in our times we will not
eliminate faith and the piety associated with it from
the sphere of culture. This would greatly impoverish
either one or the other. Looking at the history of art,
one must conclude that these two spheres of human
life have always been intertwined. Unfortunately, today we can see a clear separation between the two,
between faith itself and art itself, and the fault does
not lie solely with one side. The religious sphere, devoid of the emotionality of art, is cold, while art often tends to replace faith, to fulfil the human need
for spiritual experience.
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Grzegorz Niemyjski, Matins, 2017, waxed wood, height 220 cm,
owned by the artist, photo A. Kosowski

As a sculptor, I sometimes wonder about the
meaning of producing material art objects. I ask myself about the role and future of sculpture in art education as well as about its existence in post-Covid
culture, its place in a church as an object of worship
or in a gallery as a trace of religious experience. In
an age when many spheres of life have migrated to
cyberspace, the creation of sculptures may seem redundant. The tangible materiality of objects made by
human hands in a traditional form turns out to be
a somewhat archaic experience in the context of digital storage and transmission of information. Perhaps
in the future our consciousness, and with it the emotional and psychological sphere, will be placed outside the body for storage in the cloud, and works of
art will be designed by algorithms programmed for
this purpose. So far, art has reached us through our
senses, which are connected to the body, but perhaps soon it will reach the recipient as an extrasensory transmission of information because, supposedly, we are only a collection of biochemical data,
and life is a network of electrical impulses. Although
God forbid I should question the significance of the
results of scientific research, I would like to respond
to these doubts with a simple sculptural reflection
that as long as the physical body, which experiences
emotions, including disordered ones, remains an element of humanity, we will need art.
One of the characteristic features of contemporary art is the minimisation of its material impact
and its stripping away of the visual form, which is the
result of the individual shaping of the material. For
many years now, it is no longer beauty in the sense
of sensual aesthetic harmony, but reaching the consciousness of the viewer by means of a simple symbol,
sign or associations, leaving out the sphere of visual
formal values, that has become the domain of art.
Reducing the importance of the external visual message in favour of mental impulses received through
a network of associations is becoming dominant and
widespread. In the era of an excess of stimuli and
the flow of an enormous amount of information, we
limit ourselves to a snapshot, a simple gesture and
a synthetic shape intended to obtain the maximum
intellectual resonance through formal minimalism.
Often such activity does not end with the creation
of a concrete object, but becomes an event that has
the character of a process affecting social consciousness through the media. Drawing on the specificity of
time and the nature of place, it becomes an integral
part of everyday life breathing through social networks. Leaning over our smartphones or tablets, we
do not notice a historic façade, a painting on a vault
or a monument. After all, why lift your head when
you can hold everything in your hand? Despite the

Jako rzeźbiarz zastanawiam się chwilami nad sensem wytwarzania materialnych obiektów plastycznych.
Zadaję sobie pytanie zarówno o rolę i przyszłość rzeźby
w edukacji artystycznej, jak i jej istnienie w kulturze
pocovidowej, o jej miejsce w świątyni w charakterze
obiektu kultu lub w galerii jako śladu przeżycia religijnego. W dobie migracji wielu dziedzin życia do
cyberprzestrzeni powstawanie rzeźb może wydawać
się zbędne. Namacalna materialność obiektów realizowanych ludzką ręką w tradycyjnej formie okazuje się
poniekąd doświadczeniem archaicznym w kontekście
cyfrowego przechowywania i przekazywania informacji. Być może w przyszłości nasza świadomość, a z nią
sfera emocjonalna i psychiczna, będzie umieszczana
poza ciałem na dysku w chmurze, a dzieła sztuki zostaną zaprojektowane przez odpowiednio zaprogramowane algorytmy. Do tej pory sztuka docierała poprzez zmysły, które są powiązane z ciałem, ale być
może już niebawem będzie trafiała do odbiorcy jako
pozazmysłowy przekaz informacji, bo przecież jesteśmy wyłącznie zbiorem biochemicznych danych, a życie to sieć impulsów elektrycznych. Nie podważając,
broń Boże, znaczenia wyników badań nauk ścisłych,
odpowiadam sobie na te wątpliwości prostą rzeźbiarską refleksją, że póki elementem człowieczeństwa będzie fizyczne ciało doświadczające emocji, także tych
nieuporządkowanych, póty będziemy potrzebowali
sztuki wykonanej przez konkretnego człowieka i istniejącej realnie.
Jednym z przejawów dzisiejszej działalności artystycznej jest minimalizowanie jej materialnego oddziaływania i oczyszczanie jej z formy plastycznej, która
jest efektem indywidualnego kształtowania tworzywa.
Od wielu lat już nie piękno w rozumieniu zmysłowej
harmonii estetycznej, ale docieranie do świadomości
odbiorcy za pomocą prostego symbolu, znaku czy skojarzeń, z pominięciem sfery plastycznych wartości formalnych, staje się domeną twórczości. Umniejszanie
znaczenia zewnętrznego przekazu wizualnego na rzecz
bodźców mentalnych odbieranych poprzez sieć skojarzeń staje się dominujące i powszechne. W dobie
nadmiaru impulsów i przepływu ogromnej ilości informacji ograniczamy się do migawki, prostego gestu
i syntetycznego kształtu mającego poprzez minimalizm formalny uzyskać maksymalny rezonans intelektualny. Często taka działalność nie kończy się powstaniem konkretnego obiektu, ale staje się wydarzeniem
o charakterze procesu uczestniczącego w świadomości
społecznej poprzez środki przekazu. Czerpiąc ze specyfiki czasu i charakteru miejsca, staje się ona integralną częścią codzienności oddychającej poprzez portale
społecznościowe. Pochyleni nad swoimi smartfonami czy tabletami nie zauważamy zabytkowej fasady,
malowidła na sklepieniu czy pomnika. Zresztą po co
podnosić głowę, skoro wszystko trzymamy w dłoni?
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Grzegorz Niemyjski, Dziewczynko wstań, 2013, drewno woskowane, dł. 150 cm, własność autora, fot. T. Folta
Grzegorz Niemyjski, Little Girl, Get Up, 2013, waxed wood, length 150 cm, owned by the artist, photo T. Folta

Pomimo tak szybkiego rozwoju technologii i zapowiedzi udziału sztucznej inteligencji w każdej dziedzinie
życia, także w sztuce, jestem przekonany, że nic nie
zastąpi bezpośredniego kontaktu odbiorcy z dziełem
wykonanym z konkretnego materiału w konkretnym
wymiarze i relacji do otoczenia.
Wspomniane przemiany w sztuce nie są jedynie
zjawiskami negatywnymi, nie można przecież obrażać się na specyfikę czasów, bo po prostu w nich żyjemy, ale właśnie powszechność sztuki, jej umasowienie
odrobinę mi przeszkadza. Niebezpieczne zbliżanie się
do sfery popkultury powoduje zacieranie się granic
pomiędzy tym, co wysublimowane i subtelne, a tym,
co powierzchowne i rubaszne. Zmieszanie codzienności z tym, co odświętne, niekoniecznie przynosi
dobre owoce w obszarze kultury.
Swą wyjątkowość sztuka zachowuje w świątyni,
w miejscu wyodrębnionym, gdzie staje się częścią misterium; jest obecna fizycznie, a jednocześnie jej forma podporządkowana funkcji liturgicznej stanowi
element celebracji. W świątyni sztuka jest na właściwym miejscu, pełni rolę pośrednika pomiędzy doczesnością a transcendencją, w niej służy, nie stając
się sama świętością.
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rapid development of technology and the predicted
presence of artificial intelligence in every area of life,
including art, I am convinced that nothing can replace direct contact between the viewer and the work
made of a specific material in a specific dimension
and in relation to the environment.
The aforementioned developments in art are not
only negative in nature – one cannot, after all, resent the character of the times because we live in
them – but it is precisely the universality of art and
its ubiquity that bothers me a little. The dangerous approach to the sphere of pop culture blurs the
boundaries between what is sublime and subtle and
what is superficial and crude. Mixing the everyday
with the sacred does not necessarily bear good fruit
in the cultural sphere.
Art retains its uniqueness in the church, in a dedicated place, where it becomes part of the mystery; it
is physically present, and at the same time its form,
subordinated to the liturgical function, is part of the
celebration. In the church, art is in its proper place,
acting as an intermediary between temporality and
transcendence; in the church, it serves, without becoming sacred itself.

Grzegorz Niemyjski, Mandylion, 2018, piaskowiec, 30×41 cm,
własność autora, fot. D. Berdys

Grzegorz Niemyjski, Mandylion, 2019, rysunek i akryl na papierze, 30×42 cm, własność autora, fot. D. Berdys

Grzegorz Niemyjski, Mandylion, 2018, sandstone, 30×41 cm,
owned by the artist, photo D. Berdys

Grzegorz Niemyjski, Mandylion, 2019, drawing and acrylic paint
on paper, 30×42 cm, owned by the artist, photo D. Berdys

The miracles performed by Jesus Christ and recorded in the Gospels, such as healing lepers, the
blind and the deaf, feeding the crowd with a few
loaves of bread, calming the storm on the lake or
walking on water, can be compared to artistic activities of a performative nature. Simplifying their
message and detaching them from their theological
meaning, they can be regarded as artistic actions with
a social impact. I am aware of the inadequacy of this
comparison, but I would like to draw attention to
the tendency in both cases to go beyond human and
natural laws. In both cases, we become aware, or even
intuit, that there is another dimension than the one
within which we function, that there is something
more going on than the state of affairs we experience every day. In the case of the miracles described
in the Gospels, this is tangible and explicit. Passing
through the locked door, curing blindness with spit
mixed with earth, resurrecting Lazarus, who had been
dead for several days, or the resurrection of Christ
itself, all transcend the hitherto-known rules of logic and physics, touching directly what is beneath
the surface of everyday life, or rather what permeates everyday life. It uncovers the mystery, although

Cuda spisane w Ewangelii, których dokonywał
Chrystus, takie jak uzdrawianie trędowatych, niewidomych, głuchych, nakarmienie tłumu kilkoma bochenkami chleba, uciszenie burzy na jeziorze czy chodzenie po wodzie, można porównać do działalności
artystycznej o charakterze performatywnym. Bardzo
upraszczając ich przesłanie i odrywając od znaczenia
teologicznego, można je uznać za swego rodzaju akcje artystyczne o oddziaływaniu społecznym. Mam
świadomość nieadekwatności tego porównania, ale
pragnę zwrócić uwagę na zachodzące w obu wypadkach tendencje do wykraczania poza prawa ludzkie
i naturalne. W jednym i drugim przypadku uświadamiamy sobie, lub choćby przeczuwamy, że istnieje
inny wymiar niż ten, w granicach którego funkcjonujemy, że trwa coś więcej niż ten stan rzeczy, którego na co dzień doświadczamy. W przypadku cudów
opisanych w Ewangelii jest to namacalne i wyraziste.
Przejście przez zamknięte drzwi, uleczenie ślepoty śliną zmieszaną z ziemią, ożywienie zmarłego od kilku
dni Łazarza czy samo zmartwychwstanie Chrystusa to
przekraczanie znanych dotychczas zasad logiki i fizyki,
bezpośrednie dotykanie tego, co jest pod powierzchnią
codzienności, a w zasadzie tego, co przenika codzien133

Grzegorz Niemyjski, Mandylion, 2019, papier, technika własna, własność autora, fot. D. Berdys
Grzegorz Niemyjski, Mandylion, 2019, paper, own technique,
owned by the artist, photo D. Berdys

ność. To odkrywanie tajemnicy, choć z perspektywy
wiary ona wcale nie jest zakryta. Przekraczanie przyjętych norm to nie tylko specyfika cudów, ale także
domena sztuki. W przypadku nadzwyczajnych zjawisk jest to czytelne przekraczanie granic rzeczywistości doczesnej, natomiast poprzez sztukę nieustannie
poszukujemy środków wyrazu, aby osiągnąć podobny
efekt, dotknąć tego duchowego wymiaru, posmakować go lub choćby go sobie uświadomić.
I co najpiękniejsze, zarówno w cudach, jak i w
sztuce to doświadczenie czegoś więcej, czegoś co dzieje
się tu i teraz, poprzez tę rzeczywistość, ślinę zmieszaną z ziemią czy ślad farby na desce tworzący ikonę.
W 2014 roku w Legnicy na Zakaczawiu, zwanym
dzielnicą cudów, w kościele pw. św. Jacka wydarzyło
się coś o znamionach cudu eucharystycznego. Z racji, że działo się to w świątyni mojego dzieciństwa,
w której byłem ministrantem i przeżyłem pierwsze
fascynacje artystyczne i religijne, jest to dla mnie tym
bardziej ważna historia. Transsubstancjacja – taką nazwę nosi zjawisko przenikania jednej materii w drugą, przenikania na poziomie komórkowym, nie zaś
w formie zrastania czy wchłaniania. W tym wypadku
kilka niezależnych laboratoriów medycznych stwierdziło pojawienie się cząstki ciała ludzkiego, a dokładnie mięśnia sercowego, na dodatek będącego w ciągłej
agonii, na białym krążku pszennego pieczywa. Piszę
o tym w kontekście roli materii w twórczości plastycznej – materii często odrzucanej na rzecz celebracji
samego procesu i efemerycznych działań o charakterze konceptualnym. W chrześcijaństwie wierzymy,
że odwieczne Słowo – Logos stało się ciałem, że Bóg
stał się człowiekiem, mało tego, pokonując śmierć,
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from the viewpoint of faith the mystery is not hidden
at all. Transgressing the accepted norms is not only
a characteristic of miracles, but also the domain of
art. In the case of miracles it is a clear transgression
of the limits of temporal reality, while through art
we constantly seek means of expression to achieve
a similar effect, to touch this spiritual dimension, to
taste it or even to become aware of it.
And what is most beautiful, both in miracles
and in art, is to experience something more, something that happens here and now, through this reality, through spit mixed with earth or a trace of paint
on a board forming an icon.
In 2014, in Legnica’s Zakaczawie slum district,
ironically known locally as the “miracle district”,
something resembling a Eucharistic miracle happened
at St. Hyacinth’s Church. Because it happened in
the church of my childhood, where I was an altar
boy and lived through my first artistic and religious
experiences, it is an even more important story for
me. Transubstantiation – this is the name given to
the phenomenon of the penetration of one matter
into another. Transubstantiation at the cellular level, not in the form of fusion or absorption. In this
case, a few independent medical laboratories found
that a particle of the human body, or more precisely heart muscle, which was in constant agony, appeared on a white disc of wheat bread. I write about
this in the context of the role of matter in artistic
creation – matter often rejected in favour of the celebration of the process itself and ephemeral activities with a conceptual character. In Christianity we
believe that the eternal Word – the Logos – became
flesh, that God became man; moreover, having conquered death, He left Himself in a fragment of matter, not in the form of an idea or abstract concept,
nor in the form of a spiritual being, but in an organic particle, grown out of the earth and processed
by human hands. Bread and wine, wheat grain and

the fruit of the wine grape, ground and squeezed,
fermented, baked in the fire, which we absorb into
our own bodies. I swallow God, who becomes part
of my body. Total abstraction! A more refined artistic experience is hard to find. Physics meets metaphysics and the body becomes a vessel of the spirit.
This event has continually taken place on every altar
during the central moment of the Mass for centuries.
From the viewpoint of faith, every corporeality, including that in art, has its reference to the corporeality of this white disc of wheat bread. We look but do
not see, we eat but do not feel the change of taste, it
happens somewhere inside beyond the senses. This
piece of bread is a very difficult proposal for living,
especially today. It crosses the boundaries of what
I understand, but this inner understanding is made
possible precisely by art, which, breaking through the
boundaries of materiality, enters life as he entered the
Cenacle through the locked door.
Today, I think we need a little irrationality, a certain kind of madness, getting drunk on the evangelical new wine. The history of the Eastern Church
gives many examples of saintly madmen, the so-called
Yurodivys, whose actions broke established social
rules, going beyond conventions and norms accepted
in the Church. Their attitude transcended the intellectual and spiritual barriers imposed on life and reality. Such a biblical example of good madness is King
David, who, carrying the Ark of the Covenant, joyfully danced undressed before his people. And David
danced before the Lord with all his might; and David
was girded with a linen ephod. So David and all the
house of Israel brought up the ark of the Lord with
shouting, and with the sound of the horn. (2 Sm 6:14–
15). This is not about breaking barriers and crossing
the boundaries of common sense in themselves, but
simply the joy of the resurrection morning – the joy
of His presence. Then the disciples heard: “go and
preach”, preach in different languages... including
the language of the visual arts. We need this kind of
divine frenzy, including in art.
I believe in art, I believe that even today it can
be a form of prayer, it can be David’s dance.
dr hab. Grzegorz Niemyjski
The Eugeniusz Geppert Academy of Art and
Design in Wrocław
Faculty of Sculpture and Art Mediation
Studio of Sculpture Design and Shaping the
Environment
dgniemyjscy@gmail.com
Translated by Monika Mazurek

zostawił Siebie we fragmencie materii, nie w postaci
idei, wyabstrahowanego pojęcia, nie w postaci bytu
duchowego, ale właśnie w cząstce organicznej, wyrosłej z ziemi i przetworzonej ludzką ręką. Chleb i wino,
ziarno pszeniczne i owoc winnego grona, zmielone
i wyciśnięte, poddane fermentacji, upieczone w ogniu,
które wchłaniamy do własnego organizmu. Połykam
Boga, który staje się częścią mojego ciała. Totalna abstrakcja! Trudno o bardziej wyrafinowane artystyczne
doznania. Fizyka spotyka się z metafizyką, a ciało staje
się naczyniem ducha. To wydarzenie nieustannie od
wieków odbywa się na każdym ołtarzu podczas centralnego momentu mszy świętej. Z perspektywy wiary
każda cielesność, także ta w sztuce, ma swoje odniesienie do cielesności tego białego krążka pszennego
pieczywa. Patrzymy, ale nie widzimy, spożywamy, ale
nie odczuwamy zmiany smaku, to dzieje się gdzieś
w środku poza zmysłami. Ten kawałek pieczywa jest
bardzo trudną, szczególnie dzisiaj, propozycją na życie.
Przekracza on granice tego, co rozumiem, ale to wewnętrzne pojmowanie umożliwia właśnie sztuka, która
przełamując granicę materialności, wchodzi do życia
jak On wszedł przez zamknięte drzwi do Wieczernika.
Dzisiaj chyba potrzeba nam odrobinę nieracjonalności, pewnego rodzaju szaleństwa, upicia się ewangelicznym młodym winem. Historia Kościoła wschodniego daje wiele przykładów świętych szaleńców, tak
zwanych jurodiwych, którzy swoim postępowaniem
łamali utrwalone zasady społeczne, wykraczali poza
konwenanse, a także normy przyjęte w Kościele. Ich
postawa wychodziła poza intelektualne i duchowe bariery nakładane na życie i rzeczywistość. Takim biblijnym przykładem na dobre szaleństwo jest król Dawid,
który niosąc Arkę Przymierza, z radością tańczył rozebrany przed swoim ludem. Dawid wtedy tańczył z całym zapałem w obecności Pana, a ubrany był w lniany
efod. Dawid wraz z całym domem izraelskim prowadził Arkę Pańską, wśród radosnych okrzyków i grania
na rogach (2 Sm 6, 14–15). Nie chodzi o samo w sobie łamanie barier i przekraczanie granic zdrowego
rozsądku, ale po prostu o radość płynącą z poranku
zmartwychwstania – radość z Jego obecności. Wtedy
uczniowie usłyszeli: „idźcie i głoście”, głoście różnymi
językami… także językiem plastyki. Potrzebujemy takiego Bożego szaleństwa, również w sztuce.
Wierzę w sztukę, wierzę, że także dzisiaj może być
ona formą modlitwy, może być Dawidowym tańcem.
dr hab. Grzegorz Niemyjski
Akademia Sztuk Pięknych
im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu
Wydział Rzeźby i Mediacji Sztuki
Katedra Rzeźby i Działań Przestrzennych
dgniemyjscy@gmail.com
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