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Garstka refleksji nad rysunkiem jako śladem człowieczej egzystencji 

Czym jest rysunek? Zostawieniem śladu, który nabiera jakieś znaczenie. Ślad staje się 
znakiem na wiele sposobów mimetycznym i odzwierciedlającym. A zarazem jako różnorakiej 
postaci kreska na jakimś tle się sytuująca i z tym tłem – także jako kontrastem – współgrająca 
przejawia jakości i walory abstrakcji, jako samoistna siła i wartość kreski odrywającej się od 
obrazowania wyłącznie konkretnej rzeczywistości, do której dany rysunek układem i strukturą 
kresek – mimetycznie i odzwierciedlająco – zdaje się nawiązywać. Ta dynamiczna i cechująca 
się napięciami dwoistość, mimetyczność i zarazem abstrakcyjność tworzonego kreską 
rysunku, to jedno z jego znamion otwierających mu przestrzenie sztuk pięknych
i usprawiedliwiających eksponowanie go wśród dzieł sztuki, czy wręcz upoważniających 
i nakłaniających do eksponowania rysunku jako równoprawnego z innymi dzieła sztuki. 

Rysunek stanowi bardzo osobiste, wręcz intymne dzieło. Kreska jest jak utrwalający się 
odręczny, autentyczny podpis osoby wykonującej rysunek. Kreska to niezatarty i utrwalony 
w jakiejś materii ślad aktywności, a przebieg kreski naśladuje i odzwierciedla ruch 
wykonywany przez rysującą osobę; rzec można, że rysunek tworzy przede wszystkim zawarty 
w kresce ślad ruchu wprawnej ręki. Czy jednak nie bywa też tak, iż to wprawna ręka artysty 
swym ruchem naśladuje przebieg kreski, której ukryty widok – niejawny dla innych – twórcza 
intuicja udostępnia oczom osoby rysującej? Czy nie bywa tak, że akt rysowania czyni 
widocznym – w jakimś przybliżeniu ukazuje – ów uprzedni, idealny przebieg kreski, gdyż 
mniej lub bardziej udatnie naśladuje się go wykonując rysunek? Akt rysowania jako akt 
twórczy może jawić się jako akt mimetyczny, odwzorowujący te układy i struktury, które 
pozostawały dotychczas niewidoczne, a rysująca osoba swoją kreską pozostawia – na miarę 
swego kunsztu – ślad naśladujący i odzwierciedlający to, co przejawiło się w twórczej intuicji, 
a co bez postawionej i materializującej wizję kreski pozostałoby bez uwidoczniającego się 
w rysunku śladu. Dzięki temu śladowi to, co było niewidoczne, co uchodziło z pola widzenia, 
sygnalizuje swą obecność i wręcz – dzięki sile artystycznego oddziaływania rysunku jako 
wizualnego komunikatu – przykuwa uwagę, nawet niejako dochodzi także do głosu, bo 
rozmawiając o różnych walorach rysunku, można próbować wypowiedzieć to, co dotychczas 
pozostawało niewypowiedziane. Rysunek również w tych swych odsłonach stanowi 
wydarzenie cechujące się dwoistością: napięciem między tym, co niewidoczne 
i niewysłowione, a tym, co uwidaczniające się i dochodzące do głosu w rysunku, między tym, 
co ukryte i co z ukrycia kieruje wzrokiem, ręką i kreską artysty, a tym, co materializuje się jako 
zapis, jako widoczny przebieg kreski, będącej przy tym dalece zindywidualizowaną ekspresją 
artystycznej osobowości, częstokroć kreski oddającej – jak się powiada – niepowtarzalne, 
jedyne w swym rodzaju cechy twórczej indywidualności i jej kunsztu, kreski będącej jakby 
ukrytym autoportretem osoby wykonującej rysunek. 

Można wszakże nieco ironicznie zauważyć, że jeśli rysunek jest zostawieniem śladu, 
to przecież inne zwierzęta i to z wielu gatunków zostawiają swój ślad, aby zaznaczyć swą 
bytność, aby zarysować i uwidocznić – przypisywany sobie – teren swej aktywności. 
To narzucające się zestawienie i porównanie jak najbardziej trafnie ukierunkowuje uwagę 



na jeden spośród egzystencjalnych aktów podstawowych żywego jestestwa (w jego wielu 
biologicznych odmianach), na akt zostawiania zmysłowo doznawanych (postrzeganych) 
śladów, służących sygnalizowaniu własnej obecności i oznaczaniu – zarysowaniu – granic 
przestrzeni. W tym kontekście można uznać, że rysunek jako pozostawianie śladu stanowi 
także jeden spośród egzystencjalnych aktów podstawowych ludzkiego jestestwa i należy go 
odczytywać jako wyraźny sygnał twórczej obecności człowieka, jako ślad jego aktywności 
w określanej, zarysowywanej i na wiele sposób przetwarzanej przez niego przestrzeni. 
I chodzi tu nie tylko o cechujące się wysokiej klasy artyzmem rysunki osób niejako 
profesjonalnie parających się tym kunsztem, ale przecież to przede wszystkim nasze dzieci 
spontanicznie chwytają za kredę, kredki lub węgiel – i rysują, także rysują na piasku, śniegu 
czy na wodzie znikające tam kształty. Pozwólmy tedy dzieciom swobodnie rysować, 
pozwólmy, aby swą kreską zostawiały ślad swego postrzegania świata. Pozwólmy tak dla 
dobra dzieci, jak również dla dobra dojrzałej sztuki, aby obcując z dziecięcym rysunkiem jako 
naturalną aktywnością człowieczą, móc dzięki temu zrozumieć sens i docenić kunszt 
mistrzowskich rysunków. Gdy dzieciom odbieramy radość spontanicznego rysowania, gdy 
podsuwamy im zamiast czystych kartek mechanicznie wykreślone grubymi czarnymi liniami 
tzw. kolorowanki, to mają one wówczas za zadanie tylko dostosować się do narzuconych 
z góry kształtów, mają się poddać ich rygorowi. Co gorsza, nabierają przekonania, że te 
mechanicznie wykreślone czarne ramki kolorowanek są właściwymi kształtami, a ich 
dziecięce rysunki muszą być na podobieństwo czarnych ramek z kolorowanek, aby były 
należycie cenione przez dorosłych. Tak niszczy się w dziecku – i bywa, że niszczy się na całe 
życie – jego upodobanie do rysunku, które samo z siebie spontanicznie manifestowało. 
A przecież warto zachowywać dziecięce rysunki, niechaj jako ślad towarzyszą w dalszym 
życiu jako zachęta do własnej twórczości, niechaj uzmysławiają, że kartka i kredka są zachętą 
do tworzenia rysunków. Niechaj też te dziecięce rysunki pozytywnie nastawiają do obcowania 
ze sztuką mistrzowskiego rysunku tych, którzy obrali rysunek jako swą profesję. 

Aby zrozumieć sens i docenić kunszt mistrzowskich rysunków trzeba rozbudzić w sobie 
dziecięce pokłady duszy, aczkolwiek nie infantylnych i ogłupiających westchnień. Aby dotrzeć 
do zachowanego jeszcze w nas śladu dziecięcej otwartości na doświadczenie rysunku jako 
egzystencjalnie ważnego wydarzenia, trzeba podjąć niejako ćwiczenia duchowe, aby dzięki 
nim umiejętnie zespalać z sobą dziecięce zdolności – także wyrażające się spontanicznie 
w rysunku – z dojrzałym i bywa, iż bolesnym spojrzeniem na ludzki żywot w mistrzowskich 
rysunkach znamienitych artystów. 

Oto szczęśliwie mamy przed sobą świetnie skomponowany katalog, wysokiej jakości 
album, w którym z godną najwyższej pochwały pieczołowitością i znawstwem zgromadzono 
znakomite rysunki. To zaiste kolekcja rysunku budząca podziw i respekt; nadmienić trzeba, że 
warta osobnego monograficznego studium wnikliwie analizującego zaprezentowane tu dzieła 
i ich twórców (miejmy nadzieję, że takie monograficzne studium w przyszłości się pojawi). 
A publikowany teraz katalog to ślad przybliżający nas bardzo, bardzo blisko do 
reprodukowanych tu rysunków. To czytelny ślad zawartej w reprodukowanych tu dziełach 
wielkiej artystycznej fascynacji i przygody twórczej. Dzięki temu katalogi możemy – również 
w dolegliwych warunkach pandemii – stawać się uczestnikami tej przygody twórczej, możemy 
podzielać artystyczne fascynacje. Możemy uczyć się dostrzegać różnorakie ślady ujawniające 
się lub skrywające w naszym własnym otoczeniu. Dzięki obcowaniu z obficie udostępnionymi 
tu mistrzowskimi rysunkami możemy podziwiać kunszt i ćwiczyć się w bardziej przenikliwym 
widzeniu otaczającego nas świata. 

dr hab. Marek Rembierz, prof. UŚ



Tadeusz Brzozowski, „Binda”, tusz, akwarela, papier, 1982 (własność prywatna)

Tadeusz Brzozowski, „Koordynatorka”, tusz, papier, 1986 (własność prywatna)akwarela, 



Tadeusz Brzozowski, „LOWELAS”, tusz, akwarela, papier, 1986 (własność prywatna)



Piotr Czadankiewicz, Przypowieść o miłosiernym Ojcu, kredka, papier



Piotr Czadankiewicz, z cyklu Szkice do Hioba, tempera, papier



Piotr Czadankiewicz, z cyklu Szkice do Hioba, kredka, długopis, papier





Piotr Czadankiewicz, bez tytułu (Modlitwa św. Moniki), tusz, papier



Piotr Czadankiewicz, Bez tytułu (Modlitwa św. Moniki), tusz, papier



Andrzej Desperak, z cyklu Przestrzeń mroczna - Przestrzeń świetlista, grafit, papier, 70 x 100



Andrzej Desperak, z cyklu Przestrzeń mroczna - Przestrzeń świetlista, grafit, papier, 70 x 100



Andrzej Desperak, z cyklu Przestrzeń mroczna - Przestrzeń świetlista, grafit, papier, 70 x 100



Andrzej Desperak, z cyklu Przestrzeń mroczna - Przestrzeń świetlista, grafit, papier, 70 x 100



Andrzej Desperak, z cyklu Przestrzeń mroczna - Przestrzeń świetlista, grafit, papier, 70x100 cm



Janusz Karbowniczek, Zapis, tempera, ołówek, papier, 60x90 cm, 1999



Janusz Karbowniczek, Złoty podział, tempera, ołówek, papier, 60x90 cm, 2011



Janusz Karbowniczek, Motyw z bliska, tempera, ołówek, papier, 90x60 cm, 2005



Janusz Karbowniczek, Ukrzesłowienie, tempera, ołówek, papier, 60x90 cm, 2008



Aldona Mickiewicz, Kaftan Pascala, kredka na papierze, 70x100 cm, 2003



Aldona Mickiewicz, Kaftan Pascala II, kredka na papierze, 70x100 cm, 1997



Aldona Mickiewicz, Arka, rysunek ołówkiem na papierze, 100x70 cm, 1990



Aldona Mickiewicz, Przenicowany, kredka na papierze, 100x70 cm, 1994



Zdzisław Nitka, Miejska dżungla, tempera, papier, 50x70 cm, 2005 

Zdzisław Nitka, Mężczyzna z problemami, węgiel, papier,  200950x70 cm,



Zdzisław Nitka, Brat Albert maluje Ecce Homo, tempera, kredka, papier, 2017 

Zdzisław Nitka, Jezus i Nikodem, kredka, węgiel, papier, 70x50 cm, 2003



Zdzisław Nitka Przeworsk, tusz, olej, papier, 2020,  

Zdzisław Nitka, Idący mężczyzna, tusz, olej, papier, 2020



Ryszard Otręba, Seria H-H, tempera, papier, 74,5x56 cm, 1997 



Ryszard Otręba, Rysunek x-x, technika mieszana, 76x56,5 cm, 1999 



Ryszard Otręba, Bez tytułu, technika mieszana, 74,5x56 cm, 1999 



Ryszard Otręba, Rysunek XIV C, tempera, papier, 60x90 cm, 1999 



Jerzy Panek, Autoportret, pastele olejne na papierze, 29,5x21 cm, 1999 (własność Galeria Giza)



Jerzy Panek Autoportret, pastele olejne na papierze, 29,5x21 cm, 1999 (wł. Galeria Giza),  

Jerzy Panek, Autoportret, pastele olejne na papierze, 29,5x21 cm, 1999 (wł. Galeria Giza)



Jerzy Panek, Dwie krowy. Szkicownik z Ciechanowca, kredka na papierze, 20x20,7, 1974 (wł. Galeria Giza) 

Jerzy Panek, Autoportret, tusz lawowany, ołówek na papierze, 29,6x20 , 1962 (wł. Galeria Giza)



Jerzy Panek, Autoportret, pastele olejne na papierze, 29,3 x 20,6 cm, 1973 (wł. Galeria Giza)  

Jerzy Panek, Autoportret, s tusz, kredka na papierze, 20,5x15 cm, 1972 zkicownik z lat 1972-74, (wł. Galeria Giza)



Paweł Warchoł, cyklu Skargi Hioba, tusz, papier, 70x100 cm, 2006



Paweł Warchoł, cyklu Skargi Hioba, tusz, papier, 70x100 cm, 2006



Paweł Warchoł, cyklu Skargi Hioba 8, tusz, papier, 70x100 cm, 2017



Paweł Warchoł, cyklu Skargi Hioba 11, tusz, papier, 70x100 cm, 2020



Zdzisław Wiatr , tusz, papier, 2013, Dynia nr. 20  

Zdzisław Wiatr, Dynia nr. 8/II, tusz, papier, 2016



Zdzisław Wiatr, Dynia 3, tempera, papier, 50x70 cm, 2009



Zdzisław Wiatr , rysunek, 1993, Pies ze schroniska  

Zdzisław Wiatr, Psy 1, rysunek, 2011



Zdzisław Wiatr, K+W II, serigrafia, 70x100 cm, 2017

Zdzisław Wiatr, Ja cię zniszczę..., serigrafia, technika mieszana, 70x100 cm, 2017



Zdzisław Wiatr, Franz Kafka 2, piórko, tusz, papier, 56x76 cm, 2016



Zdzisław Wiatr, A tak naprawdę, to wniknął weń potworny szatan, druk wypukły, techn. mieszana, 70x100 cm, 2017



Tadeusz Wiktor,  Katedra I, rysunek tuszem, papier, 1981



Tadeusz Wiktor, Katedra II, rysunek tuszem, papier



Tadeusz Wiktor, Katedra III, rysunek tuszem, papier



Tadeusz Wiktor, Requiem dla Epoki I-P, rysunek tuszem, biały papier, czarny papier (kolaż), 195,5x145 cm, 1981
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