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Ikonografia martyrologiczna 
i doświadczenie mistyczne 
w malarstwie krakowskim  
drugiej połowy XX wieku

Mimo że ikonografia mesjanistyczno-martyro-
logiczna ma mocno ugruntowaną tradycję w sztu-
ce polskiej, to jednak w drugiej połowie XX wieku 
w krakowskim środowisku malarzy stanowiła ona 
marginalną formę wypowiedzi. Jest to pewien pa-
radoks, gdyż na okres ten przypada dekada lat 80., 
w której społeczeństwo, uciemiężone przez komuni-
styczny reżim, zwróciło się w kierunku Kościoła, szu-
kając w nim głębszych sensów przeżywanego czasu, 
jakże pełnego bolesnych doświadczeń. Z perspektywy 
kultury polskiej ikonografia mesjanistyczno-martyro-
logiczna stanowiła istotny element w konstytuowa-
niu się tożsamości narodowej, szczególnie w okresach 
braku niepodległości. Tak było w czasie zaborów, jak 
i w okresie wojny polsko-bolszewickiej oraz drugiej 
wojny światowej. Zbudowana na fundamencie trady-
cyjnej religijności Polaków i filozofii mesjanistycznej 
ówczesnych elit literacko-intelektualnych ikonogra-
fia martyrologiczna obrazowała teologiczno-histo-
riozoficzny sens cierpienia, rolę Polski wśród naro-
dów świata i eschatologiczną perspektywę dziejową. 

Także w latach 80. XX wieku, w ramach ruchu 
kultury niezależnej, sięganie przez twórców do tego 
sprawdzonego repertuaru środków symboliczno-zna-
czeniowych było nader częste, a zważywszy na kon-
tekst społeczno-polityczny, jak najbardziej natural-
ne. Tak było wówczas w innych (poza Krakowem) 
rejonach Polski, gdzie ikonografia mesjanistyczno-
-martyrologiczna stała się niemal stereotypowym 
określeniem całego zjawiska kultury niezależnej. Po 
tęsymbolikę sięgali zarówno twórcy starszego poko-
lenia (m.in. Edward Dwurnik, Łukasz Korolkiewicz, 
Marek Sapetto, Wiesław Szamborski, Jan Rylke, Jerzy 
Kalina, Andrzej Bielawski), jak i artyści w tym cza-
sie debiutujący. Tacy młodzi malarze jak Maciej 
Dowgiałło, Jacek Staniszewski, Leszek Żegalski, Jerzy 
Truszkowski, członkowie Gruppy z patosem lub iro-
nią wyrażali etos czasu, w którym przyszło im żyć. 
Wymienieni twórcy uczestniczyli w zjawisku arty-
styczno-społecznym o charakterze masowym, obok 
około tysiąca artystów uprawiających wszystkie dys-
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Martyrological iconography  
and the mystic experience: 
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Messianic-martyrological iconography may be 
deeply rooted in the tradition of Polish art, but it 
was a marginal form of expression among the Cracow 
painters of the second half of the 20th century. This 
is a paradox of a kind, as this period includes the 
1980s, the decade when the society, oppressed by 
the Communist regime, turned to the Church to 
seek a more profound sense of their painful experi-
ence. From the perspective of Polish culture, messi-
anic-martyrological iconography was a crucial factor 
constituting national identity, especially in the pe-
riods of loss of independence. This was the case in 
the time of the Partitions, the Polish-Soviet war, and 
the Second World War. Formed on the foundations 
of Poles’ traditional religiousness and the messianic 
philosophy of contemporary literary and intellectual 
elites, martyrological iconography visualized the the-
ological-historiosophical sense of suffering, the role 
of Poland among the nations of the world, and the 
eschatological perspective on history. 

Also in the 1980s, within the independent cul-
ture framework, artists quite frequently reached for 
this already proven repertoire of signs and symbols; 
considering the socio-political context, this seems 
quite natural. That was the case in other regions of 
Poland (outside Cracow), where messianic-martyro-
logical iconography nearly became the stereotypical 
label for the whole independent culture phenomenon. 
This set of symbols was used both by the older gen-
eration (e.g. Edward Dwurnik, Łukasz Korolkiewicz, 
Marek Sapetto, Wiesław Szamborski, Jan Rylke, Jerzy 
Kalina, Andrzej Bielawski), and by debuting artists. 
Such young painters as Maciej Dowgiałło, Jacek 
Staniszewski, Leszek Żegalski, Jerzy Truszkowski, and 
members of “Gruppa” expressed the ethos of the times 
in which they happened to live, using grandiosity or 
irony. The artists mentioned participated in a mas-
sive artistic-social phenomenon: around a thousand 
artists of various branches of art. Martyrological ico-
nography entered the bloodstream of communication 
in the independent society. Clandestine publications, 
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cypliny sztuki. Ikonografia martyrologiczna weszła do 
krwioobiegu komunikowania się niezależnego spo-
łeczeństwa. Bibuła i drugoobiegowe wydawnictwa, 
grafika, niezliczona ilość znaczków poczty podziem-
nej, forma plakatów, afiszy, uliczne graffiti, okazjo-
nalne dekoracje wielkopostnych grobów pełne były 
martyrologicznych symboli i znaków. 

Mimo tej powszechności już od początku orga-
nizowania wystaw sztuki zaangażowanej w latach 80. 
pojawiły się wewnątrz tego ruchu pytania, negatywne 
oceny i wątpliwości co do powinności artysty wobec 
społeczeństwa i idei formy artystycznej. 

Z początkiem 1986 roku na łamach miesięcznika 
„Znak” opublikowano głośną dyskusję wokół tekstu 
Krystyny Czerni Kryzys sztuki zaangażowanej, w któ-
rym autorka, zniesmaczona jakością artystyczną wy-
staw niezależnych, stwierdzała: „zdałam sobie sprawę 
z tego, że to niepokojące zjawisko straciło już charak-
ter doraźny i incydentalny, że zaczęło obejmować coraz 
szersze kręgi wyobraźni. W wyobraźni tej zapanował 
określony, dość zresztą ograniczony słownik symboli 
i aluzyjno-metaforycznych zwrotów. Są więc w nim: 
kraty, łańcuchy, kajdany, flagi, rozmaitego typu 
więzy, pęta i – koniecznie purpurowe – draperie. 
A także świece, przewiązane oczy, podcięte skrzydła, 
pokrwawione szarpie – czyli wszystkie niezbędne 
atrybuty i akcesoria służące do utrzymywania nas 
w stanie permanentnej, tak bardzo wydrwiwanej przez 
Kisiela, narodowo-rocznicowo-martyrologicznej fety”1. 
Jednocześnie w tym krytycznym tekście Czerni zwró-
ciła uwagę na odmienność i wartość krakowskiej wy-
stawy w krużgankach oo. dominikanów W stronę oso-
by, gdzie „stworzony został swego rodzaju precedens 
w najnowszej historii przykościelnego wystawiennic-
twa, precedens »pokrzepiający serca« więcej niż wie-
le innych, organizowanych »ku czci« i »ku pamięci« 
spektakli. Wśród zabytkowych nagrobków, w prze-
strzeni klasztornych krużganków, zobaczyłam nagle 
naszą rzeczywistość – nie tę zbiorową, odświętną, ale 
tą własną, w każdym z nas się tworzącą, będącą od-
biciem ludzkiego, nie tylko narodowego dramatu, 
a przecież nieobojętną wobec dziejącej się historii”2. 

Krystyna Czerni trafnie uchwyciła odrębność kra-
kowskiej figuracji prezentowanej na wystawie W stronę 
osoby [il. 1]. Sięganie po ikonografię chrześcijańską 
przez tutejszych artystów wynikało z przekonania, że 
rysująca się wówczas perspektywa metafizyczna daje 
głębszy, zakorzeniony w kulturze namysł nad człowie-
kiem. Jednocześnie krakowscy malarze manifestowali 
dystans wobec stereotypowej sztuki martyrologicznej, 
znakowej, plakatowej, w której indywidualny los jest 
niezauważalny, a forma plastyczna najczęściej sche-

1 K. Czerni, Kryzys sztuki zaangażowanej? Notatki na marginesie 
kilku wystaw, „Znak”, 1986, nr 2–3 (375–376), s. 5.

2 Ibidem, s. 12.

graphics, a seemingly infinite number of underground 
post office stamps, posters, billboards, street graffiti, 
church decorations of Easter Tombs, were teeming 
with martyrological signs and symbols. 

Despite the popularity of the trend, ever since 
politically-engaged art exhibitions started to be organ-
ized in the 1980s, questions arose within the move-
ment, and negative opinions and doubts appeared 
concerning the artist’s duty towards the society and 
the idea of artistic form. 

In the beginning of 1986, the monthly “Znak” 
published the famous debate on Krystyna Czerni’s 
article “Crisis of the engaged art”. The author, dis-
mayed by the artistic quality of independent exhibi-
tions, stated: “I realized that this unsettling phenom-
enon has lost its temporary and incidental character 
and begins to conquer wider and wider circles of 
imagination. This imagination has been dominat-
ed by a fixed, actually quite limited, vocabulary of 
symbols and implicative-metaphorical expressions. 
Thus, the vocabulary includes: bars, chains, shack-
les, flags, all kinds of ties and bonds, and drapes – 
purple, obviously. But also candles, blind-covered 
eyes, cut wings, and blood-stained bandages, that is 
all the indispensable attributes and accessories that 
serve to keep us in the state of permanent national-
memorial-martyrological festival, which Kisiel used 
to mock so much”.1 At the same time, in her criti-
cal text, Czerni indicated the uniqueness and value 
of the Cracow exhibition held in the cloisters of the 
Dominican monastery, entitled Towards the person. 
The exhibition created “a kind of precedence in the 
recent history of exhibitions in church surround-
ings, a precedence that »strengthened hearts« to a 
greater extent than many other spectacles, organ-
ized »to honour« and »to commemorate«. Amidst 
historical tombstones, in the area of the cloisters, I 
suddenly saw our reality – not the collective, festive 
one, but our own, the one individually created in 
each of us, reflecting the human, not only the na-
tional drama – and yet not indifferent to the history 
happening now”.2 

Krystyna Czerni aptly grasped the peculiarity 
of the Cracow figuration presented in the exhibi-
tion Towards the person [fig. 1]. The Cracow artists 
reached for Christian iconography as a result of their 
conviction that the emerging metaphysical perspec-
tive will offer a more profound, more culture-root-
ed insight into the human being. At the same time, 
Cracow-based painters manifested a distance from 

1 K. Czerni, Kryzys sztuki zaangażowanej? Notatki na margi-
nesie kilku wystaw, “Znak”, 1986, nos. 2–3 (375–376), p. 5. This 
and all other quotes from Polish translated by the translator/A.
Ścibior-Gajewska.

2 Ibidem, p. 12.
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matyczna i koniecznie krzycząca. Nawet członkowie 
krakowskiej grupy Wprost, którzy od lat 60. tworzyli 
sztukę zaangażowaną, krytyczną wobec rzeczywistości 
polityczno-społecznej, na dominikańskiej wystawie 
wyrażali dramat egzystencji głosem ściszonym i oso-
bistym. Tytuł ekspozycji jednoznacznie wskazywał na 
źródła takiego homocentryzmu, opartego na chrześci-
jańskiej refleksji personalistycznej. Postawa tych arty-
stów jest jakoś symptomatyczna dla zjawiska szerszego, 
jakim jest malarstwo krakowskie po 1945 roku, szu-
kające własnej drogi i głębszych sensów w metafizyce. 
Należy jednak zaznaczyć, że w najlepszych pracach 
tego nurtu nie jest to sięganie do tradycji martyro-
logiczno-mesjanistycznej, ale do antropologii chrze-
ścijańskiej, a zwłaszcza do mistyki.

 
*

Trudno jest rozprawiać o mistyce chrześcijań-
skiej w sztuce, gdyż już samo doświadczenie bezpo-
średniego zjednoczenia z Bogiem wymyka się wszel-
kim próbom opisania i zobrazowania. Mimo że na 
ten temat mamy bogatą literaturę, to jednak niemal 
wszyscy autorzy zauważają podstawową antynomię 
w doświadczeniu artysty i mistyka. Poeta „im peł-
niej urzeczywistnia ideę poety, tym bardziej oddala 

the stereotypical martyrological art, sign-based and 
poster-like, in which individual fates are unnotice-
able, and the visual form is usually schematic and 
necessarily flashy. Even the members of the Cracow 
group “Wprost”, who had been creating critical, so-
cially and politically engaged art since the 1960s, in 
the Dominican exhibition expressed the drama of 
existence in a lowered, more personal tone. The ti-
tle of the exhibition unambiguously pointed at the 
source of this homocentrism, based on Christian per-
sonalist reflection. These artists’ attitude is to some 
extent symptomatic of a wider phenomenon, that is 
Cracow painting after 1945, which sought its own 
paths and a deeper sense in metaphysics. It must be 
noted, however, that the best works of that current did 
not draw on the martyrological-messianic tradition, 
but on Christian anthropology, especially mysticism.

 
*

It is difficult to discuss Christian mysticism in 
art, as the very experience of direct union with God 
escapes all attempts at description and illustration. 
Despite the fact that there is vast literature on the 
subject, almost all authors notice the elementary an-
tinomy in the experience of an artist and that of a 

1. Wystawa W stronę Osoby w klasztorze oo. Dominikanów w Krakowie, 1985, obrazy Stanisława Rodzińskiego, fot. T. Boruta

1. The exhibition Towards the person in the Dominican monastery in Cracow, 1985, Stanisław Rodziński’s paintings, photo by T. Boruta
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się od idei mistyka. […] Poeta – ex definicjone – im 
bardziej jest poetą, tym bardziej dojmująco odczu-
wa potrzebę dzielenia się z innymi swoim przeżyciem 
[…]. Mistyk natomiast, im bardziej jest mistykiem, 
tym mniejszą odczuwa potrzebę przekazywania innym 
swoich przeżyć”3. Dlatego niezwykle rzadko zdarza 
się, by mistyk był jednocześnie artystą. To prywat-
ne, jednostkowe, miłosne zespolenie się z osobowym 
Bogiem nie jest „na sprzedaż”, a tym samym nie po-
trzebuje uzewnętrzniających je form plastycznych, li-
terackich czy muzycznych. „Tylko wyjątkowo zdarza 
się, że mistyk jest zobowiązany do przekazania swo-
jego mistycznego doświadczenia komuś innemu”4. 

Krakowskie mistyczki potrzebują sztuki

Na gruncie krakowskim do takich wyjątków 
należą dwie wizjonerki żyjące w pierwszej połowie 
XX wieku: siostra Faustyna Kowalska (1905–1938) 
i siostra Karolina Olszowska (1900–1956). Jakoś po-
dobne do siebie; obie będąc głosicielkami Bożego 
Miłosierdzia, doświadczyły objawień i zobowiązane 
zostały do dzielenia się nimi. W efekcie pozostawiły 
po sobie specyficzny rodzaj literatury mistycznej. Obie 
miały również potrzebę zobrazowania swych wizji, 
co zaowocowało powstaniem świętych wizerunków. 
Mając świadomość własnych ograniczeń plastycznych, 
poszukiwały artystów potrafiących wykonać dzieła 
na odpowiednio wysokim poziomie. W obu prze-
słaniach jest też mocny akcent narodowy, co wpi-
suje inspirowane nimi wizerunki w nurt ikonografii 
mistyczno-mesjanistycznej.

O ile postać św. Faustyny Kowalskiej jest po-
wszechnie znana, a przedstawiające jej widzenie obrazy 
Jezu, ufam Tobie rozprzestrzeniają kult Miłosierdzia 
Bożego po całym świecie, o  tyle o  Karolinie 
Olszowskiej niewiele osób słyszało. Dlatego też na 
użytek tego tekstu w skrócie przybliżę tylko tę dru-
gą mistyczkę.

Życie urodzonej we wsi Lubień (powiat myśle-
nicki) Karoliny Olszowskiej5, tercjarki, naznaczone 
było biedą i cierpieniem. Była kaleką, co uniemoż-
liwiało jej samodzielne poruszanie się. W młodości 
utraciła wzrok, który później cudownie odzyskała. 
Większość życia spędziła w Krakowie, gdzie tworzy-
ła grupy modlitewne i dzieliła się swymi licznymi 

3 H. Bremond, Poeta i mistyk, w: Antologia współczesnej estetyki 
francuskiej, Warszawa 1980, s. 72.

4 K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 
1987, s. 240.

5 Obszerne materiały o s. Karolinie Olszowskiej można znaleźć 
w książce: ks. F. Bobeł, Kronika Kronik Lubieńskich, t. 2, Kraków–
Lubień 2006. Obok licznych zdjęć opublikowano w niej dwa tek-
sty: Z. Kazanowska, Wspomnienia o siostrze Karolinie Olszowskiej 
Pokutnicy od Krzyża Chrystusowego (1900–1956), s. 129–157;  
D. Ślęczka, Fragmenty wspomnień o Karolinie od Krzyża, s. 158–187.

mystic. As for a poet, “the more fully he realizes the 
idea of a poet, the further away he is from the idea 
of a mystic […]. By definition, the more a poet is a 
poet, the more intensely he feels the need to share 
his experience with others […]. On the other hand, 
the more a mystic is a mystic, the weaker his urge 
to express his experience to others”.3 Therefore it is 
very rare for a mystic to be an artist. This private, 
individual, emotional union with the personal God 
is “not for sale”, thus it does not need to be exter-
nalized by visual, literary or musical forms. “It is 
exceptional for a mystic to be obliged to share the 
mystical experience with others”.4 

The mystics of Cracow need art

In Cracow, there are two such exceptions: two vi-
sionaries from the first half of the 20th century, sister 
Faustina Kowalska (1905–1938) and sister Karolina 
Olszowska (1900–1956). They were somehow simi-
lar: they were both apostles of Divine Mercy, they 
both received revelations, and were obliged to share 
them. In effect, they left a peculiar kind of mystic 
literature. They also both felt the need to illustrate 
their visions, which resulted in the creation of holy 
images. Being aware of their own limitations in the 
field of art, they searched for artists who would be 
able to produce paintings of adequate quality. In both 
messages there is a strong national accent, which 
places the two mystics in the current of mystic-mes-
sianic iconography.

While the figure of saint Faustina Kowalska is 
widely known, and the paintings representing her 
vision, Jesus I trust in you, spread the worship of 
Divine Mercy all over the world, Karolina Olszowska 
is known to few. Therefore, merely for the sake of 
this article, the life and message of the latter will be 
briefly presented below.

Karolina Olszowska, a tertiary, was born in the 
village of Lubień (near Myślenice);5 her life was 
marked by poverty and suffering. Her disability pre-
vented her from moving on her own. She lost her 
sight at a young age, which she then miraculously 
regained. She spent most of her life in Cracow, where 
she created prayer groups and shared her visions with 

3 H. Bremond, Poeta i mistyk, in: Antologia współczesnej estetyki 
francuskiej, Warszawa 1980, p. 72.

4 This and other quotes from Rahner based on the Polish ver-
sion: K. Rahner, H. Vorgrimler, Mały słownik teologiczny, Warszawa 
1987, p. 240.

5 Vast material on sister Karolina Olszowska is to be found in: 
Rev. F. Bobeł, Kronika Kronik Lubieńskich, vol. 2, Kraków–Lubień 
2006. Besides numerous photographs, the book contains two te-
xts: Z. Kazanowska, Wspomnienia o siostrze Karolinie Olszowskiej 
Pokutnicy od Krzyża Chrystusowego (1900–1956), pp. 129–157;  
D. Ślęczka, Fragmenty wspomnień o Karolinie od Krzyża, pp. 129–187.
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wizjami. Widziała sens swego cierpienia, wierząc, że 
jest „wybrana przez Boga w Trójcy Jedynego dla ob-
jawienia światu nadchodzącego Królestwa Bożego. 
Uważała, że sama dla Królestwa jest ofiarą całopal-
ną za Polskę i za zbawienie dusz ludzkich świata ca-
łego, jako dobrowolna pokutnica”6. Pozostawiła po 
sobie kilkadziesiąt zeszytów, pamiętników i świętych 
odezw, w których to, w latach 40., przepowiedzia-
ła zakończenie wojny, upadek komunizmu i wybór 
Polaka na papieża. Znała przesłanie siostry Faustyny 
o Miłosierdziu Bożym i propagowała je w swojej gru-
pie modlitewnej. W pewnej relacji do tego przesłania 
pozostaje jej wizja wyrażona w zamówionym u ar-
tysty Aleksandra Trojkiewicza potężnym, czterome-
trowym krzyżu przedstawiającym mocno zakrwa-
wione ciało Ukrzyżowanego, z umieszczonym na 
piersi sercem, od którego biegną promienie z napi-
sem: „Ludu mój, mów do mnie wszystkie swoje żale”  
[il. 2]. Krzyż ten został przez s. Karolinę nazwany 
Wielkie Miłosierdzie i znajduje się obecnie w Kaplicy 
Pokutnej w klasztorze na Jasnej Górze. Z jej inspiracji 
powstało także kilka obrazów olejnych i haftowane 
ornaty; wszystkie te prace były wykonywane według 

6 Kazanowska 2006, jak przyp. 5, s. 165.

others. She saw the sense of her suffering, as she be-
lieved to have been “chosen by God, One in Trinity, 
to bring to the world the revelation of the coming 
of the Kingdom of God. She believed herself to be 
a sacrifice offered to the Kingdom for Poland and 
for the redemption of all souls, as a volunteering 
penitent”.6 She left several dozen notebooks, diaries 
and holy appeals, in which, in the 1940s, she had 
foreseen the end of the war, the fall of Communism, 
and the Polish Pope. She was familiar with the mes-
sage of sister Faustina about the Divine Mercy, and 
she propagated it in her prayer group. There is a 
certain connection between that message and her 
own vision, represented in the crucifix created by 
Aleksander Trojkiewicz: the cross is four meters high, 
the body of Christ heavily bleeding, with a heart on 
His chest, from which beams extend, with the words 
“My people, speak unto me all your sorrows” [fig. 
2]. Sister Karolina called the cross The Great Mercy. 
It is now placed in the Penance Chapel in the Jasna 
Góra monastery. Karolina Olszowska also provided 
inspiration for the creation of several oil paintings 
and embroidered chasubles; the works were realized 
according to her own drawings, in which she present-
ed her revelations. The author of some of the paint-
ings was Stanisław Witkowski. Two paintings present 
the Mother of God, who tries to stop the bloodshed 
of war and to protect mankind from mutual ha-
tred and destruction; others present the vision of the 
Kingdom of God and the church of the Kingdom 
of God. This monumental church of the Kingdom 
of God, designed in an unusual architectonic form, 
was the most important work she wanted to realize.

*

Both those two mystics, and others known in 
the history of Christianity, were critically scrutinized 
by those in care of the magisterium of the Church. 
For the Church has always consistently expressed 
the opinion that only those mystic experiences can 
be approved that neither replace nor blur the entire 
understanding of the doctrine of the Church, the 
deposit of faith. Christian mysticism is the bridal 
union of the believer with the personal God in the 
Mystic Body of Christ, which is the Church; “this 
mysticism does not forget that an individual is in-
corporated in »the Body of Christ«, and thus must 
rely on the community of believers living in Christ 
(Ignatius Loyola: mysticism of service to Christ vis-
ible in Church)”.7 

Therefore, despite a certain spiritual relation be-
tween art and religion, great caution must be applied 

6 Kazanowska 2006 (fn. 5), p. 165.
7 Rahner, Vorgrimler 1987 (fn. 4), p. 241.

2. Aleksander Trojkiewicz, Wielkie Miłosierdzie, krzyż z wizji s. 
Karoliny Olszowskiej, lata 40. XX wieku, Jasna Góra, kaplica 
pokutna, fot. ks. F. Bobeł

2. Aleksander Trojkiewicz, The Great Mercy, the crucifix from 
the visions of sister Karolina Olszowska, 1940s, Jasna Góra, 
the penance chapel, photo by Rev. F. Bobeł
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jej własnoręcznych rysunków, w których obrazowa-
ła swoje objawienia. Autorem przynajmniej niektó-
rych z tych malowideł jest Stanisław Witkowski. Na 
dwóch obrazach ukazana została Matka Najświętsza, 
która próbuje zażegnać wojenny przelew krwi oraz 
uchronić ludzkość przed samozagładą i nienawiścią, 
na pozostałych przedstawiono wizję Królestwa Bożego 
i świątynię pw. Królestwa Bożego. Właśnie monu-
mentalny kościół Królestwa Bożego o oryginalnym 
kształcie architektonicznym jest najważniejszym dzie-
łem, które chciała zrealizować. 

*

Wizje wspomnianych powyżej mistyczek, były 
krytycznie „filtrowane” przez osoby czuwające nad 
magisterium Kościoła. Konsekwentnie bowiem stał 
on i nadal stoi na stanowisku, że uznane mogą być 
tylko te doświadczenia, które nie zastępują i nie 
mącą całościowej wykładni doktrynalnej będącej 
depozytem wiary. Mistyka chrześcijańska jest oblu-
bieńczym zjednoczeniem wierzącego z osobowym 
Bogiem w Mistycznym Ciele Chrystusa, jakim jest 
Kościół; „owa mistyka stara się nie zapominać, że jed-
nostka jest wcielona w »Ciało Chrystusa«, a tym sa-
mym pozostaje zdana na wspólnotę żyjących w Jezusie 
Chrystusie (Ignacy Loyola: mistyka posługi wobec 
widzialnego Chrystusa w Kościele)”7. 

Tak więc, mimo pewnego pokrewieństwa du-
chowego sztuki i religii, z dużą dozą krytycyzmu na-
leży podchodzić do deklaracji (zarówno artysty, jak 
i opisującego dzieło krytyka) o wyrażaniu mistycz-
nego doświadczenia w obrazie, utworze literackim 
czy muzycznym. Nie każda ekstatyczna, wydłużo-
na forma figur (El Greco), luministyczna ekspresja 
(Rembrandt, Caravaggio), tajemnicza, surrealistyczna 
narracja, nagromadzenie ezoterycznych znaków i sym-
boli urzeczywistnia mistyczną kontemplację Boga. 
Są to tylko środki artystyczne pozwalające w okre-
ślonym kontekście kulturowo-religijnym komuniko-
wać i wyrażać treści duchowe. „Wy umiecie znaleźć 
formy przystępne i zrozumiałe dla rzeczy niewidzial-
nych – to wasz zawód i wasze powołanie. Wasza sztu-
ka polega właśnie na porywaniu skarbów ze świata 
ducha i przyodziewaniu ich w słowa, barwy, formy 
– w dostępność dla ludzi”8. Ta artystyczna umiejęt-
ność może służyć obrazowaniu, unaocznianiu i uprzy-
tamnianiu rzeczywistości religijnej, transcendentnej, 
spirytualistycznej, a w szczególności – doświadczenia 
mistycznego. Abstrahując od osobistych metafizycz-
nych przeżyć artysty, możemy badać zakorzenienie 

7 Rahner, Vorgrimler 1987, jak przyp. 4, s. 241.
8 Fragment przemówienia papieża Pawła VI do artystów wy-

głoszonego w Kaplicy Sykstyńskiej 10 maja 1964 roku.

to the declarations (both by the artist and the crit-
ic) of expressing a mystic experience in a painting, a 
literary work or a musical piece. Not every ecstatic, 
elongated form of the figures (El Greco), luminist 
expression (Rembrandt, Caravaggio), mysterious, sur-
realist narration, or conglomeration of esoteric signs 
and symbols realizes the mystic contemplation of 
God. They are merely artistic means, which enable 
communication and expression of spiritual content 
in a given cultural-religious context. “In this work 
which transfuses the invisible world into intelligible 
formulae, you are the masters. It is your profession, 
your mission; and your art is that of wresting its treas-
ures from the heaven of the spirit and clothing them 
anew in words, in colour, in form, in accessibility”.8 
This artistic skill may be useful in illustrating, visu-
alizing and apprehending the religious, transcend-
ent, spiritual reality, especially the mystic experience. 
Regardless of the personal metaphysical experiences 
of the artist, we can examine how the whole artistic 
work or a single piece is rooted in certain spiritu-
alities, we can describe the applied iconography, or 
debate whether the author appropriately – with re-
spect to history – illustrates or expresses the noted 
states of mystic ecstasy. 

Religious painting in Communist Cracow

Despite the programmed laicization of culture in 
the Communist period, the artistic circles of Cracow 
never abandoned religious references in art. While ex-
amining the art of the Małopolska region after 1945, 
one can observe a multitude, and a surprising con-
tinuity, of artistic phenomena that stem from theo-
logical-metaphysical reflection. A continuum of such 
phenomena can also be observed today. This situa-
tion was undoubtedly affected by: the conservatism 
of the intellectual elites, the uninterrupted cultural 
continuity since the 19th century, the clerical character 
of the city (with numerous monastic orders, several 
seminaries, and the Pontifical Academy of Theology), 
and the activities of the “Tygodnik Powszechny” week-
ly and the publishing house “Znak”. The academic 
character of the city, an effect of the great number 
of higher education institutions and the existence of 
vast artistic-humanist circles, fostered the polarization 
of attitudes, from conservative to avant-garde ones. 
Nevertheless, the presence of the local, intellectu-
ally potent Church, open to dialogue and the post-
Council changes, and boasting many distinguished 
personalities, could not remain unechoed in the crea-
tions of the greatest artists. 

8 A fragment from the speech to artists, delivered by Pope Paul 
VI in the Sistine Chapel on 10th May, 1964.
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danej twórczości lub pojedynczych dzieł w pewnych 
duchowościach, opisywać użytą ikonografię czy też 
zastanawiać się, na ile twórca adekwatnie ilustruje 
lub wyraża historycznie odnotowane stany ekstazy 
mistycznej. 

Religijne malarstwo w komunistycznym 
Krakowie

Mimo programowej laicyzacji kultury w okre-
sie komunizmu artystyczne środowiska Krakowa ni-
gdy nie rezygnowały z religijnych odniesień w swej 
twórczości. Badając sztukę Małopolski po roku 1945, 
można mówić o wielorakości i zaskakującej ciągło-
ści zjawisk artystycznych wyrosłych z refleksji teolo-
giczno-metafizycznej, których continuum znajdzie-
my także dzisiaj. Na sytuację tę niewątpliwy wpływ 
miały: konserwatyzm elit intelektualnych, zachowana 
ciągłość kulturowa sięgająca XIX wieku, klerykaliza-
cja miasta (w Krakowie funkcjonują do dziś liczne 
zgromadzenia zakonne, kilka seminariów duchow-
nych oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła II – w la-
tach 80. jeszcze jako Papieska Akademia Teologiczna), 
istnienie „Tygodnika Powszechnego” i wydawnictwa 
Znak. Akademicki charakter Krakowa zbudowany na 
wielości uczelni i bardzo dużym środowisku artystycz-
no-humanistycznym sprzyjał polaryzacji postaw od 
konserwatywnych po awangardowe. Niemniej obec-
ność mocnego intelektualnie miejscowego Kościoła 
– dialogującego, otwartego na posoborowe zmiany, 

3. Jerzy Nowosielski, Ikonostas, 1978, kościół pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny na Osiedlu Azory w Krakowie, 
fot. T. Boruta

3. Jerzy Nowosielski, Iconostasis, 1978, the church of Immaculate Conception of St Mary in the Cracow district of Azory, photo by T. 
Boruta

It will not be an exaggeration to state that many 
Cracow artists, despite living in the Communist re-
ality, looked to Christianity to find the sense of ar-
tistic creation. 

In this aspect, the artistic circles of Cracow clearly 
stood out from the background of modern art, which 
usually sought its roots in left-wing or liberal ideas 
– rather distant from the Church. A local phenom-
enon was the presence of a large group of artists who 
derived their attitudes, the content, and the form 
of their paintings from metaphysical experience and 
profound religious reflection. It is the subject of this 
article to describe such attitudes and the differences 
between them, manifested in art and rooted in other 
spiritual formations. Therefore attention will not be 
extensively devoted to sacred art realizations, especially 
not those designed for church space, as their visual 
form is diametrically different from that presented in 
the official circulation on exhibitions. This duality, 
division into church art and exhibition art, is present, 
for example, in the works of some members of the 
avant-garde Grupa Krakowska. In the Podkarpacie 
and the Małopolska regions, it is surprising how many 
sacred interiors were decorated in a “godly” manner 
with paintings and sculptures by modern artists – 
e.g. Adam Marczyński, Wanda Czełkowska, Julian 
Jończyk, Janusz Tarabuła, or Danuta and Witold 
Urbanowicz. Undoubtedly, an important contribu-
tion to Polish sacred art are the polychromies and 
stained glass by Wacław Taranczewski, a colourist and 
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a przy tym bogatego w wybitne osobowości – nie 
mogła pozostać bez echa w twórczości najwybitniej-
szych artystów.

Bez zbytniej przesady można stwierdzić, że wielu 
krakowskich twórców, mimo życia w komunistycz-
nej rzeczywistości, często w chrześcijaństwie szukało 
sensu tworzenia. W tym aspekcie artystyczne środo-
wisko Krakowa wyraźnie wyróżniało się na tle sztuki 
współczesnej, która zazwyczaj swych korzeni szukała 
w lewicowych czy liberalnych ideach, a więc raczej 
daleko od Kościoła. Lokalnym fenomenem jest obec-
ność dużej grupy wybitnych twórców, którzy swoją 
postawę, treść i formę malowanych obrazów wywo-
dzili z doświadczenia metafizycznego i pogłębionej 
refleksji religijnej. Opis takich postaw, jak i różnic 
między nimi manifestujących się w sztuce, a wyni-
kłych z innych formacji duchowych, jest tematem 
tego tekstu. Dlatego też nie będę tu zbytnio pochylał 
się nad realizacjami sakralnymi, w szczególności tych 
artystów, których dzieła przeznaczone do kościołów 
mają formę plastyczną radykalnie różną od tej prezen-
towanej w oficjalnym obiegu wystawienniczym. Takie 
rozdwojenie na sztukę dla Kościoła i dla galerii, jest 

4. Teresa Stankiewicz, Stworzenie świata, 1966, polichromia w kościele pw. Matki Boskiej Nieustającej Pomocy w Jurkowie,  
fot. T. Boruta

4. Teresa Stankiewicz, Creation of the World, 1966, polychromy in the church of Our Lady of Perpetual Help in Jurków,  
photo by T. Boruta

professor of the Academy of Fine Arts in Cracow; 
yet his paintings produced for the official exhibi-
tions lack religious inspiration. No such duality is 
noticeable in the works by Jerzy Nowosielski [fig. 
3], Eugeniusz Mucha, Teresa Stankiewicz [fig. 4], 
or Adam Brincken. All of their work: both the pri-
vate/lay art present in the public space of exhibi-
tions, and the art commissioned by the Church to 
function in the church space, is in fact homogene-
ous and derived from a profound theological insight. 
As Nowosielski claims, “the most significant point 
in my art programme is not to separate the spheres 
of the sacred and the profane”.9

Eschatological mysticism

Such a unique case of integrity of the artistic 
and religious mystic experience can be seen in the 
tradition and theology of the icon. This is because 
the Orthodox church treats the whole of reality as 
divinized, that is unified with God to a great extent. 

9 Z. Podgórzec, Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, 
Warszawa 1985, p. 185.
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obecne na przykład w twórczości niektórych człon-
ków awangardowej Grupy Krakowskiej. Zwiedzając 
Podkarpacie i Małopolskę, możemy być zaskocze-
ni, jak wiele wnętrz sakralnych zostało „po bożemu” 
ozdobionych malowidłami i rzeźbami artystów no-
woczesnych. Mam tu na myśli twórczość sakralną 
Adama Marczyńskiego, Wandy Czełkowskiej, Juliana 
Jończyka, Janusza Tarabuły czy Danuty i Witolda 
Urbanowiczów. Niewątpliwie ważne dla polskiej sztu-
ki sakralnej są także polichromie i witraże kolorysty, 
profesora krakowskiej ASP Wacława Taranczewskiego, 
ale w jego obrazach malowanych na oficjalne wysta-
wy brak jest również inspiracji religijnych. Takiego 
rozdźwięku nie ma u Jerzego Nowosielskiego [il. 3], 
Eugeniusza Muchy, Teresy Stankiewicz [il. 4] czy 
Adama Brinckena, u których cała twórczość, zarów-
no ta prywatna/świecka, obecna w przestrzeni pu-
blicznych ekspozycji, jak i ta powstała na zamówienie 
Kościoła, do świątyń, jest w istocie jednorodna, wyni-
kła z głębokiego namysłu teologicznego. Jak wyznaje 
Jerzy Nowosielski; „najbardziej istotną cechą mojego 
programu malarskiego jest to, że nie rozdzielam sfery 
sacrum i profanum”9.

Mistyka eschatologiczna

Takim wyjątkowym doświadczeniem integralności 
mistycznego doświadczenia sztuki i religii jest trady-
cja i teologia ikony. Prawosławie bowiem całą rzeczy-
wistość traktuje jako przebóstwioną, czyli w istot-
nym stopniu zjednoczoną z Bogiem. Tym samym we 
wszystkich przejawach życia, zarówno prywatnego jak 

9 Z. Podgórzec, Wokół ikony. Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, 
Warszawa 1985, s. 185.

Thus, in all manifestations of life, both private and 
social, a mystic element can be found, for the real-
ity of the Kingdom of God has already been given 
us, here and now, and will be completed in the mo-
ment of Parousia. 

The effect that the Orthodox church has on the 
modern artists of Cracow is enormous. This is un-
doubtedly connected with the geographical closeness 
of the regions where the Eastern church dominates, 
and with the fact that many Cracow students came 
from Orthodox or Unitarian backgrounds. For them, 
after Lviv was separated from Poland, the capital 
of Małopolska became a natural academic destina-
tion. However, the presence of Orthodox-inspired 
art in Cracow was most significantly influenced by 
the work of Jerzy Nowosielski (1923–2011),10 who 
managed to fuse the experience of modern painting 
(in particular, abstract painting) with the icon. At the 
same time, he was endowed with an extraordinary 
personality, which combined the artistic, theologi-
cal, and cultural senses into a coherent whole; equal-
ly importantly, he was able to convey those senses 
in written texts and statements. Nowosielski, as he 
himself admitted, arrived at the icon starting from 
the experience of modern art. In the Orthodox reli-
gion, he found the justification for his own artistic 
intuitions, in which a painting is mystically compre-
hended as an angelic subtle being, which includes 
the contemplating viewer in the mystery of God. “A 
painting is preaching the Gospel. That is because it 
indicates that an eschatological reality may come to 
exist”.11 “All painting is sacred, connected with es-
chatological hope”.12

In Nowosielski’s work there are many lay motifs 
which should be classified as sacred due to their the-
ological grounding. These are portraits, landscapes, 
interiors, still-lifes, multi-figural scenes, but mostly 
female acts [fig. 5]. This is because he believed that 
a study of the female body sensitizes the viewers to 
the Edenic reality, where they experience the prime-
val harmony, untainted by sin and transience. 

Why does a painter, in order to acquire the aware-
ness of an artist, have to study a naked woman. Why?  

10 In recent years, Jerzy Nowosielski’s work has been com-
prehensively described by Krystyna Czerni in the publications: 
Nowosielski, Kraków 2006; and Nietoperz w świątyni. Biografia 
Jerzego Nowosielskiego, Kraków 2011. Owing to her efforts, the 
artist’s letters and his reflections on art have also been published: 
J. Nowosielski, Sztuka po końcu świata. Rozmowy, selected and edi-
ted by K. Czerni, Kraków 2012; idem, Zagubiona bazylika. Refleksje 
o sztuce i wierze, editing and introduction by K. Czerni, Kraków 
2013; idem, Listy i zapomniane wywiady, editing and introduction 
by K. Czerni, Kraków 2014.

11 Sztuka jest zawsze sztuką końca świata – z Jerzym Nowosielskim 
rozmawia Wacław Pyczek, in: Nowosielski 2012 (fn. 10), p. 72.

12 Ibidem, p. 65.

5. Jerzy Nowosielski, Wnętrze z kobietami, 1972, polimery na 
płótnie, Muzeum Narodowe w Poznaniu, fot. T. Boruta

5. Jerzy Nowosielski, Interior with women, 1972, polymer on 
canvas, National Museum in Poznań, photo by T. Boruta
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i społecznego, możemy znaleźć pierwiastek mistycz-
ny, realność Królestwa Bożego jest nam bowiem już 
dana, tu i teraz, a dopełni się w momencie paruzji. 

Oddziaływanie Kościoła wschodniego na współ-
czesnych artystów krakowskich jest olbrzymie. Ma na 
to niewątpliwie wpływ geograficzna bliskość terenów, 
na których dominuje obrządek wschodni, oraz fakt, 
że liczni studenci krakowscy mają prawosławne lub 
unickie korzenie. Dla nich, po odłączeniu Lwowa 
od Polski, stolica Małopolski stała się naturalnym 
centrum akademickim. Na obecność w Krakowie 
sztuki inspirowanej wschodnią ortodoksją miała 
jednak przede wszystkim wpływ twórczość Jerzego 
Nowosielskiego (1923–2011)10, który potrafił doko-
nać syntezy doświadczenia malarstwa współczesnego 
(w szczególności abstrakcji) z ikoną. Był on przy tym 
obdarzony niezwykłą osobowością łączącą w integral-
ną całość sensy artystyczne, teologiczne i kulturowe, 
a co nie mniej istotne – potrafiącą te sensy w tek-
stach i wypowiedziach, komunikować. Nowosielski, 
jak sam wyznaje, doszedł do ikony od doświadczeń 
sztuki współczesnej i znalazł w prawosławiu usprawie-
dliwienie własnych intuicji artystycznych, w których 
obraz jest rozumiany mistycznie jako angeliczny byt 
subtelny włączający kontemplującego w misterium 
Boga. „Obraz jest obwieszczeniem Dobrej Nowiny. 
Dlatego że wskazuje na to, że może zaistnieć jakaś 
rzeczywistość eschatologiczna”11. „Całe malarstwo jest 
święte, związane z nadzieją eschatologiczną”12.

W twórczości Jerzego Nowosielskiego jest wiele 
motywów, które choć świeckie, z racji umocowania 
teologicznego powinniśmy nazwać sakralnymi. Są 
to portrety, pejzaże, wnętrza, martwe natury, sceny 
wielofiguralne, ale najwięcej namalował on kobie-
cych aktów [il. 5]. Uważał bowiem, że studium ko-
biecego ciała otwiera na rzeczywistość rajską, gdzie 
doświadczamy pierwotnej harmonii – nieskażonej 
grzechem i przemijaniem.

Dlaczego malarz, który ma uzyskać świadomość 
artysty, musi akurat studiować gołą kobietę. Dlaczego? 
Odwołam się tutaj do […] tekstu Cennino Cenniniego. 
Mianowicie napisał on w swoim traktacie o malarstwie, 
że po wygnaniu z raju ludzie zajęli się rozlicznymi 
pracami, między innymi zaczęli uprawiać sztukę, że 

10 W ostatnich latach twórczość Jerzego Nowosielskiego doczeka-
ła się obszernych opracowań autorstwa Krystyny Czerni: Nowosielski, 
Kraków 2006; Nietoperz w świątyni. Biografia Jerzego Nowosielskiego, 
Kraków 2011. Dzięki jej staraniom doszło również do publikacji 
korespondencji i refleksji artysty o sztuce: J. Nowosielski, Sztuka 
po końcu świata. Rozmowy, wybór i układ K. Czerni, Kraków 2012; 
idem, Zagubiona bazylika. Refleksje o sztuce i wierze, wstęp i redakcja 
K. Czerni, Kraków 2013; idem, Listy i zapomniane wywiady, wstęp 
i opracowanie K. Czerni, Kraków 2014.

11 Sztuka jest zawsze sztuką końca świata – z Jerzym Nowosielskim 
rozmawia Wacław Pyczek, w: Nowosielski 2012, jak przyp. 10, s. 72.

12 Ibidem, s. 65.

I shall refer to […] a text by Cennino Cennini. Namely, 
in his treatise on painting, he states that, having been 
banished from Eden, people took to various works, and 
also started to create art – Adam started to create art, 
he started painting. What could he find to paint, af-
ter being cast out of Paradise, away from a marvellous 
garden, to the cursed earth? He painted Eve, the one 
whom he remembered from before she ate the fruit.13 
Art is a spiritual act, which tries to lead us out of the 
situation of cast-outs from Paradise.14

Jerzy Nowosielski also authored numerous poly-
chromies and icons, located in both Orthodox and 
Catholic sacred space. Although the subject of this 
article is not worship art, it must be mentioned here, 
to facilitate the understanding of the role and com-
pleteness of the artist’s creative personality. Moreover, 
he authored projects for the interior and architecture 
of churches, and expressed his original, profound 
reflections on theology and art in written texts and 
conversations. Taking all this into consideration, it 
can be definitely stated that Jerzy Nowosielski in-
troduced religious painting and the associated issues 
into the sphere of the artistic experience of modern 
times. The greatness of his talent bridged the chasm 
between the sacred and the profane, which was created 
by the laicized culture and the Communist doctrine. 
The effects of his extraordinary personality can be 
noticed both among the artists of older generations, 
with whom he collaborated while painting churches: 
Adam Stalony-Dobrzański (1904–1985) and Witold 
Damasiewicz (1919–1996), and among the young-
er artists, especially his students, such as Władysław 
Podrazik (born 1953) or Krzysztof Klimek (born 
1962). A conclusion is due that Jerzy Nowosielski 
marked modern Polish art with the imprint of the 
theology of the icon.15 

The echoes of the eschatological mysticism of 
Eastern Christianity can also be observed in the ab-
stract painting of Andrzej Bednarczyk (born 1960), 
Jan Pamuła (born 1944), and Tadeusz Gustaw Wiktor 
(born 1946). All these artists also make references to 
protestant theology in their works, and develop their 
own, original metaphysical reflection. 

Affirmative mysticism

Integrity of the creative attitude, similar to 
Nowosielski’s, also based on religious experience can 
be found in the work of Teresa Stankiewicz (born 

13 Malarstwo jest tajemnicą – z Jerzym Nowosielskim rozmawia 
Kinga Maciuszkiewicz, in: Nowosielski 2012 (fn. 10), p. 348.

14 Podgórzec 1985 (fn. 9), p. 183.
15 The relation between modern art and the icon is extensively 

discussed in R. Rogozińska, Ikona w sztuce XX wieku, Kraków 2008.
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Adam zaczął uprawiać sztukę, zaczął malować obra-
zy. Cóż mógł on malować po wygnaniu z raju, kiedy 
z tego wspaniałego ogrodu został wygnany na ziemię 
przeklętą? Malował Ewę, tę, którą przypomniał sobie 
sprzed momentu, kiedy zjadła owoc13. Sztuka to dzia-
łanie duchowe, które usiłuje wyprowadzić nas z sytuacji 
istot wygnanych z raju.14

Jerzy Nowosielski jest także autorem licznych 
ikon i polichromii, które znajdują się w obiektach 
sakralnych zarówno prawosławnych, jak i katolickich. 
Chociaż tematem tego tekstu nie jest sztuka kultowa, 
to jednak należy o niej nadmienić, by zrozumieć rolę 
i kompletność osobowości twórczej krakowskiego ar-
tysty. Jeżeli dodamy do tego dorobku jego autorskie 
projekty wnętrz i architektury świątyń, a także ory-
ginalną, pogłębioną refleksję z zakresu teologii i sztu-
ki, zawartą w jego licznych tekstach i rozmowach, 
to śmiało możemy stwierdzić, że Jerzy Nowosielski 
wprowadził malarstwo religijne i problematykę z nim 
związaną w obszar artystycznych doświadczeń współ-
czesności. Wielkością swego talentu malarz zasypy-
wał przepaść pomiędzy sacrum a profanum, two-
rzoną przez zlaicyzowaną kulturę i komunistyczną 
doktrynę. Oddziaływanie jego wybitnej osobowo-
ści znajdziemy zarówno wśród krakowskich artystów 
starszego pokolenia, z którymi współpracował przy 
malowaniu świątyń: Adama Stalony-Dobrzańskiego 
(1904–1985), Witolda Damasiewicza (1919–1996), 
jak i wśród młodszych, w szczególności u jego stu-
dentów, jak choćby Władysława Podrazika (ur. 1953) 
czy Krzysztofa Klimka (ur. 1962). Można stwierdzić, 
że Jerzy Nowosielski naznaczył współczesną sztukę 
polską piętnem teologii ikony15. 

Echa eschatologicznej mistyki wschodniego chrze-
ścijaństwa możemy także zaobserwować w malarstwie 
abstrakcyjnym Andrzeja Bednarczyka (ur. 1960), Jana 
Pamuły (ur. 1944) czy Tadeusza Gustawa Wiktora (ur. 
1946), przy czym wszyscy ci artyści w swej twórczości 
nawiązują także do teologii protestanckiej i rozwijają 
własną, oryginalną refleksję metafizyczną. 

Mistyka afirmująca

Podobną jak u Nowosielskiego integralność posta-
wy twórczej, zbudowanej na bazie doświadczenia reli-
gijnego, możemy zaobserwować u Teresy Stankiewicz 
(ur. 1928). Jest ona autorką licznych polichromii, wi-
traży i wystroju wnętrz sakralnych w Polsce i za gra-
nicą (zwłaszcza w Austrii), a przy tym namalowała 

13 Malarstwo jest tajemnicą – z Jerzym Nowosielskim rozmawia 
Kinga Maciuszkiewicz, w: Nowosielski 2012, jak przyp. 10,, s. 348.

14 Podgórzec 1985, jak przyp. 9, s. 183.
15 Obszernie problematykę związków sztuki współczesnej z iko-

ną omawia R. Rogozińska, Ikona w sztuce XX wieku, Kraków 2008.

1928). She has authored numerous polychromies, 
stained glass windows, and sacred interior designs 
in Poland and abroad (especially in Austria). Besides 
those she has produced a great number of paintings 
presented at many different exhibitions. The form of 
her works – both the private ones and those for the 
church space – is coherent, and highly individualized: 
a testimony to her personal experience of the Mystery 
of Salvation [fig. 6]. Without a doubt, in her work 
there are traces of the tradition of icon painting, but 
rather that from before the Great Schism. Her in-
spiration is mediaeval art, especially Catalonian. In 
the composition of her paintings one can notice a 
certain fascination with the illumination of the old-
est manuscripts. What links her works to the expe-
rience of modern art is the synthesized form of the 
figures and the surrounding, in its simplicity aim-
ing at the ideographic representation of reality. At 
the same time, it helps retain the lyrical subtlety and 
chromatic sensuality. Describing the last paintings 
by Teresa Stankiewicz, Wojciech Skrodzki remarks: 
“First of all, the dissimilarity lies in the colour tones, 
and a slightly different sense of form, more free and 
generalized; the pictures are much less concrete with 
respect to meaning, although they still have the char-
acter of sacred experience of the world. They are such 
creations that most promptly invite the label: miste-
rium mundi, as the hints of the form of the visible 

6. Teresa Stankiewicz, Świętych obcowanie, 1982, acryl na płót-
nie, 90 × 75 cm, własność artystki, fot. T. Boruta

6. Teresa Stankiewicz, Communion of saints, 1982, acryl on 
canvas, 90 × 75 cm, owned by the artist, photo by T. Boruta
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niezliczoną ilość obrazów sztalugowych prezentowa-
nych na wielu wystawach. Forma jej prac, zarówno 
prywatnych, jak i kościelnych, jest spójna, mocno 
zindywidualizowana, świadcząca o osobistym przeży-
ciu Misterium Zbawienia [il. 6]. Niewątpliwie znaj-
dziemy tutaj refleksy tradycji malarstwa ikonowego, 
ale tej sprzed podziału chrześcijaństwa na Kościoły 
zachodni i wschodni. Inspiracją dla malarstwa Teresy 
Stankiewicz jest sztuka średniowiecza, zwłaszcza ka-
talońska. W komponowaniu obrazów widać pewne 
zauroczenie ilustracjami z najstarszych manuskryp-
tów. Syntetyczna forma postaci i otoczenia, dążąca 
w swej prostocie do ideograficznego przedstawiania 
rzeczywistości, wiąże te prace z doświadczeniami sztuki 

world that appear in them create this inimitable aura 
of the mystic secret”.16

A lyrical world is also created in the paintings and 
drawings by Jerzy Skąpski (born 1933). He is another 
artist that can use the same repertoire of forms to paint 
evangelical scenes for a church and to express himself 
in small, private pieces [fig. 7]. He is chiefly known 
for his monumental stained glass windows, which he 
produced for modern churches all over Poland. The 
extensive narration that he uses is constructed with 
artistic devices reminiscent of a child’s simplicity, and 
resembling Chagall’s compositions. Despite picturing 
sometimes tragic scenes, Skąpski seems to be recon-

16 W. Skrodzki, Wizjonerzy i mistrzowie, Warszawa 2009, p. 188.

7. Jerzy Skąpski, Anioł klasztoru w Hebdowie, olej na płótnie, własność artysty, fot. w zbiorach autora

7. Jerzy Skąpski, The Angel of the Monastery in Hebdów, oil on canvas, owned by the artist, photo from author’s own collection
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współczesnej, a jednocześnie zachowuje liryczną subtel-
ność i chromatyczną sensualność. Wojciech Skrodzki, 
opisując ostatnie obrazy Teresy Stankiewicz, zauwa-
ża: „Inne są przede wszystkim tonacje kolorystyczne, 
nieco odmienne poczucie formy, bardziej swobodnej 
i uogólnionej; są o wiele mniej konkretne w sensie 
znaczeniowym, choć zachowują charakter sakralne-
go przeżywania świata. O nich to właśnie najbardziej 
chciałoby się powiedzieć misterium mundi, bo pojawia-
jące się w nich aluzje do form świata widzialnego kreu-
ją ową niepowtarzalną aurę mistycznej tajemnicy”16.

16 W. Skrodzki, Wizjonerzy i mistrzowie, Warszawa 2009, s. 188.

ciled with the world. In his painting, the Franciscan 
spirituality is visible: the mysticism affirmative of the 
whole experience of the time given to man. 

A much sterner form is characteristic of paintings 
by Eugeniusz Mucha (1927–2012). He uses strong, 
expressive, “coarse” modelling, clear, intense colours, 
and very tight, multi-thematic composition consisting 
of many plots. Fascinated with folk art and provin-
cial Baroque paintings from small wooden churches, 
he rejected academic knowledge and the form of so-
cialist realism to pursue the goals of authenticity of 
expression and the communicative power of an art-
work. All that considered, he also surprises the view-
er with “fresh” and sincere religious thinking, which 
leads him to rich icon-creating invention in the nu-
merous realized polychromies and in private paint-
ings [fig. 8]. “It seems that the painter consciously 
humanizes religion, and brings universal, theological 
truths closer to the truth of individual, everyday ex-
istence (Nativity, 1972) [fig. 9]. He mixes »divine« 
time with »human« time. His religious art is consid-
ered »heretic« by some, and valued by others for the 
iconographic invention and the courage to testify to his 
own experience”.17 The artistic attitude of Eugeniusz 
Mucha visibly relies on simple, but consistent asking 
of deep existential and theological questions. The an-
swers that the artist formulates in his painting, espe-
cially in his last period, are a testimony to complete 
confidence in the Crucified and Resurrected Christ.

Impact of personalism and negative mysticism

A search for simple painting devices to express 
a mystical experience of trusting in God – is what 
characterizes the works by Stanisław Rodziński (born 
1940). His works are usually dark, with a strong lu-
minist accent, which seems to be the proper carrier of 
the metaphysical tension. This light, which is given 
symbolic and expressive meaning, enters in a relation 
with the silhouettes of people, houses, and objects, 
thus creating the impression of divinization of the 
forms and the landscape. The effect is strengthened 
by the stern, thick, almost relief-like layering of paint 
– like the elementary, primal matter open to the act 
of the Spirit [fig. 10]. His painting is marked by 
Franciscan ascesis and simplicity, which, despite its 
austerity, was open to the world and the other hu-
man being. There are also hints of lessons from late 
Rembrandt, finding the theological foundations of 
his tenebrist art in negative mysticism.

Stanisław Rodziński’s childhood was marked 
by the sanctity and martyr’s death of his aunt, a 
Dominican, Julia Rodzińska (beatified in 2000), mur-

17 M. Kitowska-Łysiak, Eugeniusz Mucha, http://culture.pl/pl/
tworca/eugeniusz-mucha [accessed: 14 Apr. 2015].

8. Eugeniusz Mucha, Wielokrotne ukrzyżowanie, 1984, akryl 
na płótnie, 270 × 130 cm, Galeria Współczesnej Sztuki Sakral-
nej Dom Praczki w Kielcach, fot. T. Boruta

8. Eugeniusz Mucha, Multiple Crucifixion, 1984, acryl on can-
vas, 270 × 130 cm, Modern Sacred Art Gallery “Dom Praczki” 
in Kielce, photo by T. Boruta
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Liryczny jest też świat obrazów i rysunków Jerzego 
Skąpskiego (ur. 1933). To także artysta, który za po-
mocą tego samego repertuaru form potrafi namalo-
wać ewangeliczne sceny na zamówienie Kościoła, jak 
i wyrażać siebie w niedużych, prywatnych pracach 
[il. 7]. Znany jest przede wszystkim z monumen-
talnych witraży do współczesnych świątyń w całej 
Polsce. Stosowana przez artystę rozbudowana narracja 
jest konstruowana środkami artystycznymi mającymi 
coś z prostoty dziecka i przypominającymi kompo-
zycje Marca Chagalla. Mimo obrazowania niekie-
dy tragicznych scen Skąpski zdaje się pogodzony ze 
światem. Widać w jego malarstwie franciszkańską 
duchowość – mistykę afirmującą całe doświadczenie 
danego nam czasu. 

O wiele bardziej surową formę mają obrazy 
Eugeniusza Muchy (1927–2012). Stosuje on mocny, 
ekspresyjny, „ciosany” modelunek, czysty, nasycony 
kolor i ciasną, pełną różnorakich wątków kompozy-
cję. Zafascynowany sztuką ludową i prowincjonalnym 
malarstwem barokowym z drewnianych kościółków, 
odrzucił akademicką wiedzę i socrealistyczną formę, 
by w swojej twórczości postawić na autentyczność wy-
powiedzi i siłę wyrazową dzieła. Zaskakuje przy tym 

dered in KL Stutthof. As the artist admits, his spiritu-
ality was undoubtedly influenced by the then academ-
ic chaplain who conducted the formative groups, Rev. 
Wacław Świerzawski (at present bishop emeritus in 
the Sandomierz diocese), and contacts with the circles 
of the “Znak” publishing house and the “Tygodnik 
Powszechny” weekly. Although all of Rodziński’s 
painting can be classified as sacred art, not many of 
his realizations are to be found in church space. The 
iconography of the artist’s paintings covers a whole 
spectrum of evangelical scenes (with the prevalence 
of Paschal themes), yet their individual character, 
and powerful load of psychological truth, favour pri-
vate contemplation rather than the organization of 
a congregation. However, it is difficult to imagine 
modern religious art without Rodziński’s contribu-
tion: the artist consistently and broadly introduced 
Christian themes into the world of lay culture, and at 
the same time opposed those Church members who 
would like to see art as decorative, “unproblematic”, 
illustrating evangelical contents “sugar-glazed” with 
trivial beauty. In fact, Rodziński could be the sub-
ject of Jacques Maritain’s words: “And a Grünewald, 
a Zurbaran, a Greco – what gratitude we owe them 

9. Eugeniusz Mucha, Boże Narodzenie, 
1975, olej na płótnie, 140 × 110 cm, 
własność rodziny artysty, fot. T. Boruta

9. Eugeniusz Mucha, Nativity, 1975, oil 
on canvas, 140 × 110 cm, owned by the 
artist’s family, photo by T. Boruta
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for having thrust aside the barriers of extraordinary 
masterpieces, which threatened to confine the signs 
of faith”.18 

The increased interest in Rodziński’s work came 
in the dark times of Martial Law, when a large group 
of artists became engaged in an independent exhibi-
tion movement, creating an alternative to the offi-
cial artwork circulation. Boycotting the policy of the 
Communist regime, the artists started to display their 
works in churches and neighbouring, church-owned 
locations. Religious motifs were dominant in the ex-
pression of the existential state of both individuals 
and the society. In Rodziński’s work, there are several 
paintings that could be classified as martyrological 
(Pieta of the Wujek Mine, 1983; Mother (in memo-
ry of Rev. Jerzy Popiełuszko), 1984), but the muted 

18 J. Maritain, The Frontiers of Poetry, 1935; https://www3.
nd.edu/Departments/Maritain/etext/frontier.htm [accessed:  
15 Nov. 2015].

„świeżym” i szczerym myśleniem religijnym, które – 
w zrealizowanych, licznych polichromiach i w prywat-
nych obrazach – prowadzi do bogatej ikonotwórczej 
inwencji [il. 8]. „Wydaje się, że malarz świadomie 
uczłowiecza religię, prawdy teologiczne, uniwersal-
ne zbliża ku prawdom jednostkowego, codziennego 
bytu (Boże Narodzenie, 1972) [il. 9]. Czas »boski« 
miesza się u niego z czasem »ludzkim«. Jego sztuka 
o tematyce religijnej przez jednych uważana [jest] za 
»heretycką«, przez innych ceniona za ikonograficzną 
inwencję, a zarazem odwagę świadczenia o własnym 
przeżyciu”17. W postawie artystycznej Eugeniusza 
Muchy widać proste, a przy tym dociekliwe stawia-
nie pogłębionych pytań egzystencjalnych i teologicz-
nych. Odpowiedzi, które formułuje artysta w swym 
malarstwie, szczególnie pod koniec życia, są świa-
dectwem całkowitego zawierzenia Ukrzyżowanemu 
i Zmartwychwstałemu Jezusowi.

 
Wpływ personalizmu i mistyki negatywnej

Poszukiwanie prostych środków malarskich dla 
wyrażenia mistycznego doświadczenia zawierzenia 
Bogu znajdziemy w obrazach Stanisława Rodzińskiego 
(ur. 1940). Jego prace na ogół są mroczne, z mocnym 
akcentem luministycznym, który zdaje się być właści-
wym nośnikiem metafizycznego napięcia. Światło to, 
mając znaczenie symboliczne, jak i wyrazowe, wchodzi 
w relację z sylwetami postaci, domów lub przedmio-
tów, tworząc wrażenie przebóstwienia form i pejzażu. 
Efekt ten potęguje surowa, gruba, niemal reliefowa 
malatura – niczym podstawowa materia otwarta na 
działanie Ducha [il. 10]. Jego malarstwo nosi ślady 
franciszkańskiej ascezy i prostoty, która mimo swej 
surowości otwarta była na świat i drugiego człowie-
ka, a także lekcji późnego Rembrandta znajdujące-
go teologiczne podstawy swej tenebrystycznej sztuki 
w mistyce negatywnej.

Dzieciństwo Stanisława Rodzińskiego naznaczo-
ne było świętością i męczeńską śmiercią w obozie KL 
Stutthof jego ciotki, dominikanki Julii Rodzińskiej 
(beatyfikowanej w 2000 roku). Jak wyznaje artysta, na 
jego duchowość miał niewątpliwie wpływ ówczesny 
duszpasterz akademicki prowadzący grupy forma-
cyjne, ks. Wacław Świerzawski (obecnie, sandomier-
ski biskup senior), a także kontakt ze środowiskiem 
wydawnictwa Znak i „Tygodnika Powszechnego”. 
Mimo że całą twórczość Rodzińskiego można zakla-
syfikować jako malarstwo sakralne, to niewiele jego 
realizacji znajdziemy w przestrzeni kultu. Choć iko-
nografia obrazów artysty obejmuje szerokie spektrum 
scen ewangelicznych (z dominacją tematów pasyj-
nych), to ich indywidualizm, mocny ładunek psy-

17 M. Kitowska-Łysiak, Eugeniusz Mucha, http://culture.pl/pl/
tworca/eugeniusz-mucha [dostęp: 14 IV 2015].

10. Stanisław Rodziński, Boże, mój Boże, czemuś mnie opuścił, 
2003, olej na płótnie, własność artysty, fot. T. Boruta

10. Stanisław Rodziński, My God, my God, why hast thou for-
saken me, 2003, oil on canvas, owned by the artist, photo by 
T. Boruta
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chologicznej prawdy o przemijaniu sprzyja raczej 
prywatnej, modlitewnej kontemplacji, a nie organi-
zacji zbiorowości wiernych. Trudno jednak wyobra-
zić sobie współczesną sztukę religijną bez twórczości 
Rodzińskiego. Jest to bowiem artysta, który konse-
kwentnie i szeroko wprowadził tematykę chrześcijań-
ską w świat świeckiej kultury, a jedocześnie dał od-
pór tym ludziom Kościoła, którzy chcieliby widzieć 
sztukę dekoracyjną, „bezproblemową”, jako ilustrację 
ewangelicznych treści „polukrowanych” banalnym 
pięknem. Do Rodzińskiego mogłyby odnosić się sło-
wa Jacques’a Maritaina: „A jaką wdzięczność winni 
jesteśmy takiemu Grünewaldowi, Zurbaranowi czy 
Greco za to, że przełamali bariery piękna nazbyt pięk-
nego, które mogłoby ograniczyć przejawy wiary”18. 

Wzrost zainteresowania malarstwem Rodzińskiego 
przypada na mroczne czasy stanu wojennego, kiedy 
duża grupa twórców zaangażowała się w niezależny ruch 
wystawienniczy, tworząc alternatywny do oficjalnego 
obieg kultury. Bojkotując politykę komunistycznego 

18 J. Maritain, Granice poezji, w: Antologia współczesnej estetyki 
francuskiej, Warszawa 1980, s. 106.

11. Stanisław Rodziński, Opłakiwanie III, 1979–80, Januszowi, 1986–1987, olej na płótnie, własność artysty, fot. T. Boruta

11. Stanisław Rodziński, Lamentation III, 1979–80, for Janusz, 1986–1987, oil on canvas, owned by the artist, photo by T. Boruta

emotions and the concurrent contemplative character 
of the paintings favours reflection extended by the 
religious rather than political dimension [fig. 11]. 
In this context, Stanisław Rodziński’s work became 
fundamental for the independent culture movement, 
as his self-governing attitude was not formed at that 
time as a result of political tensions, but was a con-
sequence of earlier choices and internalized values. 

 
*

Against the background of the independent cul-
ture movement, Cracow artists’ works clearly stood out 
as different: the elements of figurative art were quite 
prominent, and marked by the desire to represent the 
existence of man, both as an individual, and in social-
political relations. Since the 1960s, Cracow was the 
base of the artistic group “Wprost”, whose members 
created articulate, engaged art. Their access to the in-
dependent culture movement, as was the case with 
Rodziński, was not triggered by the emerging political 
situation, but was rooted in earlier decisions. Unlike 
Rodziński, though, they did not declare themselves 
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(except for Maciej Bieniasz) to be religious persons. 
And yet in their works, the members of “Wprost” of-
ten reached for Christian iconography, which they re-
garded as an important element of culture, facilitating 
the communication of senses significant to a human 
being. Since the very beginning of its existence, the 
group was almost journalistic in character: socially and 
politically engaged, diagnosing the reality, revealing its 
absurdity and hypocrisy. “Wprost” members frequently 
used martyrological iconography in their repertoire of 
artistic means; at the same time they created memora-
ble symbolic works: Zbylut Grzywacz in his painting 
Shadow (1982), marks a worker’s back with scars from 
the image of Our Lady of Chęstochowa; Jacek Waltoś, 
in A gate on both sides – Easter Saturday, from the cy-
cle Triple Pieta (1983) introduces a Christological fig-
ure, emerging from a beam of light, among the people 
kneeling at the gate of the Gdańsk shipyard [fig. 12]; 
Leszek Sobocki (the author of the highest number of 
martyrological works) presents a half-naked act of a 
woman with her hands bound, with beams of light 
forming a cross behind her back (Polonia, 1982).

 
*

In the circle of Stanisław Rodziński and the 
group “Wprost”, at the beginning of 1980s, the ac-

reżymu, artyści zaczęli wystawiać w świątyniach i po-
mieszczeniach przykościelnych. Motywy religijne domi-
nowały w wyrażaniu egzystencjalnego stanu jednostek, 
jak i społeczeństwa. Jest w twórczości Rodzińskiego 
kilka obrazów mieszczących się w kategorii malarstwa 
martyrologicznego (Pieta z kopalni Wujek, 1983; Matka 
(pamięci księdza Jerzego Popiełuszki), 1984), ale obecne 
w nich wyciszenie emocji przy jednoczesnym kontem-
placyjnym charakterze płócien sprzyja raczej refleksji 
pogłębionej o wymiar religijny, a nie polityczny [il. 11]. 
W tym kontekście twórczość Stanisława Rodzińskiego 
stała się fundamentalna dla ruchu kultury niezależnej, 
gdyż suwerenna postawa malarza nie ukształtowała się 
w tamtym czasie w odpowiedzi na polityczne napię-
cie, ale była konsekwencją wcześniejszych wyborów 
i wyznawanych wartości. 

*
Na tle ruchu kultury niezależnej twórczość arty-

stów z Krakowa charakteryzowała się pewną odręb-
nością. Mocne były tu zjawiska sztuki figuratywnej, 
pragnącej wyrazić egzystencję człowieka zarówno jako 
jednostki, jak i w relacjach społeczno-politycznych. 
Od lat 60. w Krakowie działała grupa „Wprost”, któ-
rej członkowie tworzyli wyrazistą sztukę zaangażo-
waną. Ich akces do ruchu kultury niezależnej, tak 

12. Jacek Waltoś, Po obu stronach 
brama – Wielka Sobota ’82 z  cy-
klu Pieta w  trójnasób, 1983, olej 
na płótnie, Muzeum Narodowe we 
Wrocławiu, fot. T. Boruta

12. Jacek Waltoś, A gate on both 
sides – Easter Saturday ’82 from the 
cycle Triple Pieta, 1983, oil on can-
vas, National Museum in Wrocław, 
photo by T. Boruta
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13. Grzegorz Bednarski, Modlitwa św. Katarzyny z Sieny o zbawienie dusz wszystkich przy wsparciu św. Teresy, 2000, olej na płótnie, 
100 × 90 cm, własność prywatna, fot. K. Szpil

13. Grzegorz Bednarski, St Catherine of Siena, and St Teresa, praying for the salvation of all souls, 2000, oil on canvas, 100 × 90 cm, 
private owner, photo by K. Szpil

jak w przypadku Rodzińskiego, nie wynikał z za-
istniałej sytuacji politycznej, ale był konsekwencją 
wcześniejszych decyzji. W przeciwieństwie jednak do 
niego nie deklarowali się oni (z wyjątkiem Macieja 
Bieniasza) jako osoby religijne. Mimo to w swych 
pracach „wprostowcy” często sięgali do ikonografii 
chrześcijańskiej, gdyż była ona dla nich ważna jako 
element kultury pozwalający głębiej komunikować 
sensy istotne dla człowieka. Od początku istnienia 
sztuka grupy w dużym stopniu miała charakter pu-
blicystyczny: była społeczno-politycznie zaangażowa-
na, diagnozowała rzeczywistość, ukazując jej absurdy 
i zakłamanie. W repertuarze stosowanych środków 
„wprostowcy” często sięgali po ikonografię marty-
rologiczną, tworząc przy tym zapadające w pamięć 
prace symboliczne: Zbylut Grzywacz w obrazie Cień 
(1982) maluje blizny Częstochowskiej Maryi na ple-
cach robotnika, Jacek Waltoś w Po obu strona bra-
ma – Wielka Sobota z cyklu Pieta w trójnasób (1983) 
wprowadza pomiędzy klęczących przy bramie gdań-
skiej stoczni chrystologiczną postać wyłaniającą się 
ze snopu światła [il. 12], natomiast Leszek Sobocki 
(autor największej liczby dzieł o charakterze marty-
rologicznym) obrazuje na poły obnażony akt kobiety 
o spętanych rękach z świetlistym krzyżem w tle na 
plecach (Polonia, 1982).

tivity of the younger generation started, who were 
just as strongly engaged in the independent culture 
movement. They were artists whose religious atti-
tude was shaped by the personalist teaching of Pope 
John Paul II, the philosophical anthropology of Rev. 
Józef Tischner, reading “Tygodnik Powszechny” and 
the publications of “Znak”, and attending academic 
church groups of formative character. It is impossi-
ble to overlook the numerous publications, released 
and willingly read at that time, of Christian mys-
tics, such as St John of the Cross, St Teresa of Avila, 
Meister Eckhart, Origen, or Thomas Merton. In the 
face of the crisis of humanity and interpersonal rela-
tions, of the experience of a life in a “refused”, “ra-
tioned” reality, of the government’s violating the so-
ciety, the possible reactions could have been apathy, 
surrender, conformism, or internal exile into the so-
-called “small stability”. Yet many Cracow artists of 
the young generation chose a different path: search-
ing for more profound, fundamental senses of their 
life. Naturally, those significant experiences pushed 
them towards faith and the Church, which, at that 
time in Cracow, offered diverse forms of religious 
encounters, deepened theological-philosophical re-
flection, and the company of open people who were 
skilled in conversation.
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*

W  kręgu Stanisława Rodzińskiego i  grupy 
„Wprost” z początkiem lat 80. startowało młodsze po-
kolenie równie mocno zaangażowane w ruch kultury 
niezależnej. Byli to artyści, których religijność kształto-
wało personalistyczne nauczanie papieża Jana Pawła II, 
antropologia filozoficzna ks. Józefa Tischnera, lektura 
„Tygodnika Powszechnego” i „Znaku”, a także dusz-
pasterstwa akademickie, mające charakter formacyjny. 
Nie można też pominąć licznych wydanych wówczas 
i czytanych dzieł mistyków chrześcijańskich takich 
jak: św. Jan od Krzyża, św. Teresa od Jezusa, Mistrz 
Eckhart, Orygenes czy Tomasz Merton. Na kryzys 
człowieka i relacji międzyludzkich, na doświadczenie 
życia w rzeczywistości odmówionej, na poczyniony 
przez władze gwałt na społeczeństwie można było za-
reagować apatią, kapitulacją, konformizmem, ucieczką 
w tak zwaną małą stabilizację. Wielu artystów kra-
kowskich młodego pokolenia wybrało jednak drogę 
poszukiwania głębszych, fundamentalnych sensów 
własnego życia. Te istotne dla nich doświadczenia 
pchnęły ich naturalnie w kierunku wiary i Kościoła, 
który w ówczesnym Krakowie oferował różnorakie 
formy religijnych spotkań, pogłębioną refleksję teo-
logiczno-filozoficzną i otwartych ludzi potrafiących 
rozmawiać. 

Tacy, młodzi wówczas artyści jak Grzegorz 
Bednarski czy Aldona Mickiewicz wiarę traktowali 
bardzo poważnie, a liczne odniesienia do chrześcijań-
stwa w ich twórczości wynikają nie tylko z kulturo-
wej fascynacji, ale z wewnętrznego przekonania, że 
doświadczenie wiary jest dla każdego z nich konsty-
tutywne. Widoczny jest w ich malarstwie głód me-
tafizyki przejawiający się zarówno w tematyce, jak 
i w formie plastycznej. 

Grzegorz Bednarski tworzy żywiołowo, ekspresyj-
nie, w bogatej, wirującej materii malarskiej. Swobodnie, 
intuicyjnie łączy on ekstatyczne formy postaci lub ich 
fragmenty z draperiami, elementami architektury czy 
przedmiotami w wielowątkowe, rozbudowane kom-
pozycje. Maluje mistyczne wizje świętych [il. 13] 
i sceny ich męczeństwa, a także monumentalne cy-
kle: Poruszenie z postacią ekstatyczną [il. 14], Hedonista 
maluje Ukrzyżowanie czy Popielec. Co parę lat podej-
muje także tematykę Apokalipsy wg św. Jana. 

Malarstwo Aldony Mickiewicz stoi wyrazowo nie-
jako na antypodach twórczości Bednarskiego, cho-
ciaż łączy ich przywiązanie do dającej się obserwować 
rzeczywistości. „Barokowej ekstatyce” Bednarskiego 
malarka przeciwstawia statyczność form i wyciszoną 
kontemplację. Aldona Mickiewicz również podejmuje 
tematykę mistyczną, ale wyrażoną za pomocą rzeczy, 
zużytych przedmiotów codziennego użytku. Maluje 

Those young artists, such as Grzegorz Bednarski 
and Aldona Mickiewicz, treated faith very seriously, 
and the many references to Christianity in their work 
do not only stem from cultural fascination, but from 
their inner conviction that the experience of faith is 
constitutive for each of them. The hunger for the meta-
physical is visible in their painting, both in the themes 
and the visual form. 

Grzegorz Bednarski creates in a vivid, expressive 
manner, in the whirlwind of abundant painting sub-
stance. With great ease, intuitively, he combines ec-
static forms of human figures or their fragments with 
drapes, elements of architecture, or objects, to produce 
elaborate, multi-plot compositions. He paints the mys-
tical visions of the saints [fig. 13] and the scenes of 
their martyrdom. He also creates monumental cycles: 
Movement with an ecstatic figure [fig. 14], A Hedonist 
painting Crucifixion, or Ash Wednesday. Additionally, 
every few years he takes up the themes of St John’s 
Apocalypse.

Another artist, Aldona Mickiewicz’s painting 
is poles apart from Bednarski’s with respect to its 
expression, even though they share an attachment 
to the observable reality. Bednarski’s “Baroque ec-
statism” is opposed in Mickiewicz’s painting by the 
static form and hushed contemplation. Also Aldona 
Mickiewicz undertakes themes of mysticism, but they 
are expressed by means of objects – used up, everyday 

14. Grzegorz Bednarski, Tron I  z  cyklu Poruszenie z  postacią 
ekstatyczną, 1987, olej na płótnie, 190 × 310, Muzeum Naro-
dowe w Krakowie, fot. Muzeum Narodowe w Krakowie

14. Grzegorz Bednarski, Throne I from the cycle Movement with 
an ecstatic figure, 1987, oil on canvas, 190 × 310, National Mu-
seum in Cracow, photo by the Museum
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things. She paints and draws Pascal’s Coat, Attributes 
of the Saints, Scala Mistica [fig. 15], or the table from 
the Cenacle. She is also interested in the objects used 
in the liturgy (Chasubles, Hortus conclusus from the 
cycle Paraments), objects that have been “prayed”, and 
prayer itself (Penitent women, Ex vota). The hunger 
for mysticism, manifested in her paintings, is per-
fectly visualized by a small painting Two tin vessels – 
for Jakob Böhme [fig. 16]. The whole frame is filled 
by the title vessels placed on a metal tray – nothing 
except those simple objects, and yet the subtle play of 
light and shadow on the tin material brings movement 
and life into the still-life composition. Illumination 
occurs: empty vessels are filled with symbolic light.

 
*

Among the Cracow artists active in the 1980s in 
the church-related, independent exhibition movement 
the dominating attitude was the personalist one;19 those 
authors advocated metaphysics experienced in culture 
and the surrounding reality of people and objects, root-
ed in the Christian experience of God-Man. The artists 
believed that creative work in the centre of which there 
is the human being, work which shows both the beauty 

19 More on personalism by the author: Personalizm w polskiej 
sztuce, in: Personalizm polski, ed. M. Rusecki, Lublin 2008.

i rysuje Kaftan Pascala, Atrybuty świętych, Scala Mistica 
[il. 15] czy stół z Wieczernika. Interesują ją także 
przedmioty uczestniczące w liturgii (Ornaty, Hortus 
conclusus z cyklu Paramenty), obiekty przemodlone, 
jak i sama modlitwa (Pokutnice, Ex vota). Głód mi-
styki manifestujący się w jej obrazach znakomicie 
wyraża niewielki obraz Dwa cynowe naczynia – dla 
Jakuba Böhme [il. 16]. Cały kadr wypełniają tu ty-
tułowe naczynia umieszczone na metalowej tacy, nic 
poza prostymi przedmiotami, a jednak subtelna gra 
świateł i cieni na materii cyny wprowadza ruch i ży-
cie w tą martwą naturę. Następuje iluminacja – puste 
naczynia są pełne symbolicznego światła.

 
*

Wśród krakowskich artystów aktywnych w latach 
80. w przykościelnym, niezależnym ruchu wysta-
wienniczym dominowała postawa personalistyczna19; 
twórcy ci opowiadali się za metafizyką doświadcza-
ną w kulturze i otaczającej nas rzeczywistości lu-
dzi i przedmiotów, a zakorzenioną w chrześcijań-
skim doświadczeniu Boga-człowieka. Towarzyszyło 
im przekonanie, że twórczość, której centrum jest 
człowiek, która ukazuje piękno, jak i tragizm ludz-
kiego życia, pozwala choćby na moment scalić to, 
co w codzienności naszych zmagań wydaje się nie 
do poskładania. Wyrywając z codziennej rutyny, 
nijakości czy beznadziejności, sztuka ta odsłania, 
choćby na chwilę, często zagubiony wymiar sensu, 
który wpisany jest w nasze człowieczeństwo. Jest 
w ich postawie wyrażona nieufność wobec sztuki 
abstrakcyjnej, konceptualnej i każdej, która pragnie 
być „sztuką czystą”, skupioną na samej sobie, mającą 
pretensje do pozaosobowej, nirwanicznej mistyki. 
Twórczości, którą trafnie diagnozował personalista 
Jacques Maritain:

Poezja jako regulator życia estetycznego i duchowe-
go, poezja, którą należy urzeczywistnić w postępowa-
niu, cóż innego może wprowadzać jak nie falsyfikat? 
Falsyfikat cudu i nadprzyrodzoności, łaski heroicznych 
cnót. Przybrana za anioła-doradcę, każe duszy ludzkiej 
błądzić po fałszywych szlakach mistyki, a cała ducho-
wość poezji, wbrew swej naturze i miejscu, stanie się 
– jako wewnętrzny, zupełnie świecki dramat – nowym 
przedłużeniem starych herezji alumbrados. Czystość! Nie 
ma czystości tam, gdzie ciało nie jest ukrzyżowane, ani 
wolności tam, gdzie nieobecna jest miłość20. 

19 Więcej o personalizmie piszę w Personalizm w polskiej sztuce, 
w książce Personalizm polski, red. M. Rusecki, Lublin 2008.

20 Maritain 1980, jak przyp. 18, s. 103.

15. Aldona Mickiewicz, Scala Mistica, 1993, olej na płótnie, 
210 × 165 cm, Muzeum Diecezjalne w Opolu, fot. T. Boruta

15. Aldona Mickiewicz, Scala Mistica, 1993, oil on canvas, 
210 × 165 cm, Diocese Museum in Opole, photo by T. Boruta
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Streszczenie
Ikonografia mesjanistyczno-martyrologiczna sta-

nowiła istotny element w konstytuowaniu się pol-
skiej tożsamości narodowej, szczególnie w okresach 
braku niepodległości. Tak było w czasie zaborów, jak 
i w okresie wojny polsko-bolszewickiej czy drugiej 
wojny światowej. Nabudowana na fundamencie trady-
cyjnej religijności Polaków i filozofii mesjanistycznej 
ówczesnych elit literacko-intelektualnych ikonogra-
fia martyrologiczna obrazowała teologiczno-historio-
zoficzny sens cierpienia, rolę Polski wśród narodów 
świata i eschatologiczną perspektywę dziejową. Także 
w latach 80. XX wieku, w ramach ruchu kultury nie-
zależnej, sięganie przez twórców do tego sprawdzone-
go repertuaru środków symboliczno-znaczeniowych 
było nader częste, a zważywszy na kontekst społecz-
no-polityczny – jak najbardziej naturalne. Odmienną 
drogą podążali artyści w Krakowie, choć i oni byli 
mocno zaangażowani w antykomunistyczny ruch nie-
zależny i często szukali inspiracji w myśli i tradycji 
Kościoła. W krakowskim środowisku malarzy iko-
nografia mesjanistyczno-martyrologiczna stanowiła 
zaledwie marginalną formę wypowiedzi. Odrębność 
ta miała niewątpliwie źródła w doświadczeniach in-

and the drama of human life, enables a momentary un-
ion of that which, in the everyday struggle, seems un-
unifiable. By pulling the viewer out of the daily routine, 
insipidity, and hopelessness, for a moment this art reveals 
the – often lost – dimension of sense, inscribed in our 
humanity. This attitude also entails a mistrust towards 
abstract art, conceptual art, and all art that wants to 
be “pure”, focused on itself, aspiring to extra-personal, 
nirvanic mysticism. That is the kind of art that Jacques 
Maritain, a personalist, aptly diagnosed:

As to the order of action and human destiny, what 
can poetry as regulating moral and spiritual life, poetry to 
be realized in conduct, introduce into it except counter-
feit? Counterfeit of the supernatural and of miracle; of 
grace and the heroic virtues. Disguised as an angel of 
counsel it will lead the human soul astray on false mysti-
cal ways; its spirituality, diverted from its own path and 
its own place, will, under the aspect of a wholly secular 
interior drama, provide a new sequel to the old heresies 
of the Illuminati. Purity! There is no purity where the 
flesh is not crucified, no liberty where there is no love.20

20 Maritain 1980 (fn. 18).

16. Aldona Mickiewicz, Dwa cynowe naczynia – dla Jakuba Böhme, 2000, olej na płótnie, 50 × 75 cm, wł. Maria i Karol Tarnowscy, 
fot. T. Boruta

16. Aldona Mickiewicz, Two tin vessels – for Jakob Böhme, 2000, oil on canvas, 50 × 75 cm, owned by Maria and Karol Tarnowscy, 
photo by T. Boruta
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telektualnych i kulturowych dawnej stolicy. Po roku 
1945 można mówić tu o wielorakości i zaskakującej 
ciągłości zjawisk artystycznych wyrosłych z refleksji 
teologiczno-metafizycznej, których continuum znaj-
dziemy także dzisiaj. Na obraz tej sytuacji niewątpli-
wy wpływ miały: konserwatyzm elit intelektualnych, 
zachowana ciągłość kulturowa sięgająca XIX wieku, 
klerykalizacja miasta (w Krakowie funkcjonują do 
dziś liczne zgromadzenia zakonne, kilka seminariów 
duchownych oraz Uniwersytet Papieski Jana Pawła 
II – w latach 80. jeszcze jako Papieska Akademia 
Teologiczna), istnienie „Tygodnika Powszechnego” 
i wydawnictwa Znak. Akademicki charakter Krakowa, 
zbudowany na wielości uczelni i bardzo dużym śro-
dowisku artystyczno-humanistycznym, sprzyjał po-
laryzacji postaw od konserwatywnych po awangar-
dowe. Niemniej obecność mocnego intelektualnie 
miejscowego Kościoła – dialogującego, otwartego na 
posoborowe zmiany, a przy tym bogatego w wybitne 
osobowości – nie mogła pozostać bez echa w twór-
czości najwybitniejszych artystów.

Słowa kluczowe: mistyka, martyrologia, personalizm, 
sztuka niezależna, ikonografia, Kraków
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Abstract
Messianic-martyrological iconography has always 

been a crucial factor in shaping the Polish national 
identity, especially in the periods when Poland lost its 
independence. That was the case during the Partitions, 
the Polish-Soviet war, and the Second World War. 
Raised on the foundations of traditional Polish re-
ligiousness and the messianic philosophy of the lit-
erary-intellectual elites, martyrological iconography 
visualized the theological and historiosophical sense 
of suffering, the role of Poland among the nations 
of the world, and the eschatological perspective on 
history. Also in the 1980s, within the independent 
culture movement, artists frequently reached for this 
verified repertoire of those symbolic-expressive de-
vices; considering the social and political context, it 
was a natural direction. The Cracow artists chose a 
different path, despite being deeply involved in the 
anti-Communist independent movement, and despite 
quite often searching for inspiration in the thought 
and tradition of the Church. In the Cracow circles 
of painters, messianic-martyrological iconography 
was a marginal form of expression. That difference 
was undoubtedly rooted in the intellectual and cul-
tural experience of the old Polish capital. After 1945, 
the theological-metaphysical reflection gave rise to a 
multitude of diverse but continuous artistic phenom-
ena, extending in their continuum until today. This 
situation was certainly affected by several factors: the 
conservatism of the intellectual elites, the unbroken 
cultural continuum since the 19th century, the cleri-
cal character of the city (with many monastic orders 
and several seminaries, functioning even today, and 
the John Paul II Pontifical University, then named 
the Pontifical Academy of Theology), the activity of 
the weekly “Tygodnik Powszechny” and the publish-
ing house “Znak”. Cracow being a large academic 
centre, with numerous higher education institutions 
and vast artistic-humanist circles, favoured the polari-
zation of attitudes, from conservative to avant-garde 
ones. Nevertheless, the presence of an intellectual-
ly potent local Church – open to dialogue and the 
post-Council changes, but also boasting many dis-
tinguished personalities – could not remain unech-
oed in the creative work of the most notable artists.

Keywords: mysticism, martyrology, personalism, in-
dependent art, iconography, Cracow
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