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W rozważaniach na temat fenomenu przestrzeni w kulturze niezwykle cenne 

okazują się obrazy i grafiki Bogdana Kraśniewskiego
1
. Stanowią one bowiem 

interesującą egzemplifikację, ilustrację procesu przejścia, studium szeroko opi-

sywanego przez antropologów, religioznawców i psychologów. Jak pisał bo-

wiem Wojciech Skrodzki:  

Sztuka Bogdana Kraśniewskiego mówi o kondycji człowieka, analizuje wnikli-

wie szczególność tej kondycji w różnych sytuacjach duchowych, historycznych 

i społecznych. Ale to troskliwe pochylenie się nad obszarami ludzkiej kondycji 

nie ma w sobie nic ze świadomości,  z optyki egzystencjalnej, egzystencjali-

stycznej. Wszystko dokonuje się tu z jakichś wyższych pozycji, z perspektywy 

kogoś, kto jest w pełni świadom metafizycznego wymiaru i sensu tej kondycji  

i wszystkich sytuacji, w które może bez swej woli uwikłany jest człowiek2.  

                                                           
1 Bogdan Kraśniewski urodził się w 1936 roku w Grudziądzu.  Malarz studiował w pracowni 

Tymona Niesiołowskiego i Stanisława Borysowskiego na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu 

Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1963 roku. W latach 80. prowadził Galerię 

Domową. Był założycielem i pierwszym kuratorem działającej od 1998 roku Galerii w Domu 

Muz. Brał udział w wielu wystawach indywidualnych oraz zbiorowych w kraju i za granicą. 

Uprawia głównie rysunek i malarstwo. Mieszka i tworzy w Toruniu. 
2 W. Skrodzki [w:] Bogdan Kraśniewski – Droga, Toruń 2004, s. 5. 
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Abstrakt 

Artykuł skupia uwagę na zjawisku społeczności wirtualnych. Autorka stawia 

pytanie, czy  wspólnoty funkcjonujące w cyberprzestrzeni mogą być postrzega-

ne w kategoriach tak zwanych społeczności organicznych, zajmujących okre-

ślone terytorium geograficzne. Prezentując materiał empiryczny uzyskany 

w wyniku przeprowadzenia badań etnograficznych nad wspólnotą skupioną 

wokół internetowego forum, przedstawia kulturowe wyznaczniki tożsamości tej 

konkretnej społeczności takie jak system wartości, wzorce zachowań,  język 

oraz sposoby komunikacji. Podejmuje również analizę wybranych procesów 

społecznych zachodzących w internetowej wspólnocie. Pośrednim celem pracy 

jest próba aplikacji teorii społecznych światów w środowisku wirtualnym. 

 

 Abstract 

The article focuses on phenomenon of virtual communities. The author consid-

ers if communities functioning in cyberspace can be perceived in categories of 

so – called organic communities, inhabiting specific geographical territory. 

Presenting empirical data obtained as a result of ethnographic study on the on-

line community, describes determinants of cultural identity of this particular 

community such as the value system, patterns of behavior, language and com-

munication. The article also analyzes selected social processes taking place in 

the online community. Indirect aim of the paper is an  attempt to apply the so-

cial worlds theory in cyberspace. 
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Prace Bogdana Kraśniewskiego ukazują bowiem specyficzny moment ludzkiej 

egzystencji – moment przejścia, inicjacji w inny stan, który przy uwzględnieniu 

zapatrywań religijnych i wypowiedzi samego artysty interpretować należy jako 

próbę ujęcia w formę malarską  fenomenu rozwoju duchowego człowieka  

i jego drogi ku transcendencji. Fenomenem wspólnym dla wszystkich tych 

przedstawień jednostki ludzkiej i jej usytuowania w przestrzeni jest pragnienie 

wyjścia poza nią, uwolnienia się, wkroczenia w miejsca nowe. Przestrzeń  

w obrazach Bogdana Kraśniewskiego stanowi swoisty fenomen, jest ona bo-

wiem utrakwistyczna – stanowi odwzorowanie realnej przestrzeni i egzemplifi-

kację przestrzeni rozwoju duchowego, ale również ukazuje moment inicjacji, 

stanowiącej początek duchowego rozwoju oraz przedstawia dalsze jego etapy. 

Dlatego też w celu opisania przestrzeni zaprezentowanej na obrazach tego arty-

sty sformułowałam dwa pojęcia:  spatiuminitii oraz spatiumtransitionis. Słow-

nik łacińsko-polski pod redakcją Mariana Plezi definiuje termin spatium jako 

„1. przestrzeń wolną, miejsce, 2. miejsce wyścigów, bieg, przebieg, 3. miejsce 

przechadzek i ćwiczeń fizycznych”3. Spatium jest zatem idealnym określeniem 

przestrzeni z obrazów Kraśniewskiego; miejsca zmagań, obszarów obligujących 

do podjęcia wysiłku. Owo spatium posiada jednak dwa wymiary: jeden ukazu-

jący przestrzeń inicjacji, zmiany, wkroczenia w pewien nowy obszar przeżyć, 

doznań, miejsce, po przekroczeniu którego człowiek nie jest już taki sam, zy-

skuje nową tożsamość. Tę przestrzeń określiłam mianem spatiuminitii (od rze-

czownika initium, będącego źródłosłowem czasownika initio, oznaczającego: 

„1. wtajemniczyć, przypuścić do udziału, przyjąć do wspólnoty; 2. złożyć 

w ofierze poświęcić; 3. ochrzcić”4). Z kolei za odpowiednie określenie prze-

strzeni dalszego rozwoju duchowego po przejściu inicjacji uznałam termin spa-

                                                             
3 Słownik łacińsko-polski t. V (S-Z), red. M. Plezia, Warszawa 1999, s. 187.  
4 Słownik łacińsko- polski t. III (I- O), Warszawa 1998, s. 172.  
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tiumtransitionis (od łac. transitio – „1. przejście, przechodzenie; 2. przejście, 

tj. miejsce gdzie się przechodzi”5).  

W niniejszym artykule prace Bogdana Kraśniewskiego zaprezento-

wane zostaną z uwzględnieniem tych kategorii. Ważnym kontekstem, pomoc-

nym w prezentacji i interpretacji prac toruńskiego artysty, okażą się także doko-

nania myślicieli, którzy w swej twórczości w sposób szczególny zajmowali się 

szeroko pojętym procesem przejścia: antropologa Victora Turnera, mistyka 

św. Jana od Krzyża oraz Kazimierza Dąbrowskiego – psychologa, twórcy teorii 

dezintegracji pozytywnej.  

CZŁOWIEK 

Proces przejścia dokonuje się w człowieku – to człowiek jest podmiotem  

i przedmiotem tej rytualnej przemiany. Analizę przestrzeni należy zatem rozpo-

cząć od zbadania sylwetki postaci ludzkiej ukazanej w pracach Kraśniewskiego. 

Andrzej Osęka pisze o bohaterze jego obrazów  w ten sposób: 

Samotny, krążący w labiryncie form bohater tych obrazów ukazany jest nie-
zwykle powściągliwie; powstrzymuje się od wielkich gestów, zastyga wypro-
stowany, skupiony; nie uzewnętrznia swych cierpień, swych uczuć - pokazuje 
twarz zawsze jednakową, zawsze tak samo napiętą. Jest anonimowy, niemal jak 
modele z atlasu anatomicznego, a przecież artysta znalazł formę owej anoni-
mowości- tak wyrazistą, że figury z jego obrazów pozostają w pamięci jako coś 
ogromnie konkretnego, indywidualnego6.  

Istotnie wizja człowieka ukazana przez Kraśniewskiego stanowi swoisty feno-

men. Ukazuje bowiem życie i kondycję jednostki zarówno w jej globalnym, 

holistycznym wymiarze, jak i w bardzo indywidualnym, jednostkowym spek-

trum. Krytycy niejednokrotnie podkreślają pewne paralele prac Kraśniewskie-

go, a dokładnie kreowanych przezeń sylwetek ludzkich, antropoidów, z twór-

czością Andrzeja Wróblewskiego, który wskutek traumatycznych przeżyć wo-

                                                             
5 Ibidem, s. 418.  
6 A. Osęka [w:] Bogdan Kraśniewski…, s.19. 
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jennych dokonywał rozlicznych deformacji obrazowanych przez siebie ludzkich 

ciał, stosując metaforę konfrontacyjną 7 . W przeciwieństwie jednak do prac 

Wróblewskiego, człowiek Kraśniewskiego – nawet jeśli jest ukazywany z tyłu 

lub z góry – jawi się jako jednostka kompletna, ukształtowana, niezdeformowa-

na. Otaczająca ją przestrzeń nie druzgocze zatem doszczętnie jej jestestwa, jak 

to miało miejsce w przypadku postaci, które portretował Wróblewski, a jedynie 

znajduje się sprawia, że znajduje się ona w stanie cokolwiek niewygodnego 

ucisku. 

Najlepiej widoczne sylwetki człowieka ukazane zostały na obrazach 

z cyklu Zmagania – to oczom odbiorców ukazuje się naga postać ludzka, często  

portretowana od tyłu lub z góry, zmagająca się, z otaczającą ją przestrzenią, 

usiłująca wydostać się z niej. Widzimy zatem człowieka, który choć nie do-

świadcza może namacalnego, fizycznego cierpienia czuje się przytłoczony ota-

czającą go rzeczywistością i z tego względu usiłuje wyrwać się z  otaczającej go 

przestrzeni świata-klatki. Przeciska się, wspina, a nawet – na obrazie z cyklu Ku 

światłu (1979 – wprost rozsuwa nachodzące na siebie bloki czarnej materii, 

jakby w akcie rozpaczy; pragnie wyzwolić się z przestrzeni, która go przytłacza. 

Inne grona krytyków usiłują dopatrywać się w twórczości Kraśniewskiego na-

wiązań do nowej figuracji oraz odwołania do jej mistrza, Francisa Bacona, an-

gielskiego malarza-samouka, przeciwnika abstrakcji, który tematem swych 

obrazów czyni samotnego, wyobcowanego człowieka, zamieszkującego miejsca 

sterylne, pomieszczenia o odrealnionej perspektywie, w których wyczuwalny 

jest panujący nastrój dramatyzmu i iście teatralnej ekspresji, ukazując go  

w sytuacji zagrożenia, w atmosferze napięcia. Obrazy Bacona poprzez obecność 

żywych, drażniących kolorów cechuje atmosfera egzystencjalnych nastrojów, 

                                                             
7 Więcej na temat metafory konfrontacyjnej w artykule S. Wysłouch, Czy metaforę można 
zobaczyć? [w:] Literatura a malarstwo - malarstwo a literatura .Panorama myśli polskiej XX 
wieku, red. G. Królikiewicz, Kraków 2009, s. 543 – 556.  
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katastrofizmu, grozy8. Sam artysta  mówił: „chciałbym, aby moje obrazy wy-

glądały tak, jakby otarła się o nie istota ludzka, […] pozostawiając ślad (ślad) 

swojej obecności i pamięć minionych zdarzeń, tak jak ślimak pozostawia za 

sobą śluz” 9 . Malarstwo Bogdana Kraśniewskiego również odciska piętno 

w percepcji jego odbiorców. W odróżnieniu jednak od „śluzu”, o którym marzył 

Bacon, jest to lekkie brzemię; obrazy te bowiem, choć poruszają niezwykle 

ważką tematykę i ukazują ekstremalne momenty egzystencji ludzkiej, nie po-

zwalają pozostać odbiorcy obojętnym, poruszają go wewnętrznie, budzą z letar-

gu, skłaniają do refleksji nad sobą i swoim życiem duchowym. 

Spatium initii 

Andrzej Osęka pisał, iż bohaterem prac Kraśniewskiego jest Jedermann, czło-

wiek anonimowy. Każdy uwikłany w labirynt form geometrycznych. Postać 

ludzka naga i bezbronna stająca wobec kształtów gładkich jak ściana, zimnych  

i szarych jak wnętrze więzienia10. Istotnie, w pracach Kraśniewskiego niejedno-

krotnie powraca motyw labiryntu (cykle Dwie drogi, Pułapka istnienia, Labi-

rynt, Labirynt I), dobitnie ukazujący niekomfortowe położenie człowieka  

w świecie, odzwierciedlając jego zagubienie. Jak pisze Károly Kerényi: „Labi-

rynt jako zamknięty był miejscem śmierci”11. Taka symbolika przy jednocze-

snej pewności, że przedstawione jednostki są ludźmi żywymi, cały czas zmaga-

jącymi się ze swym istnieniem, odnosi nas do jedynego przypadku, w którym 

człowiek żywy uznawany jest za rytualnie martwego – opisanej przez Victora 

Turnera  fazy liminalnej.   

                                                             
8 Por. Francis Bacon, [on-line:] http://www.dzierzoniow.art.pl/wielcy/bacon/index.html 
[13.02.2013]. 
9 Ibidem. 
10 A. Osęka, op. cit.., s. 19. 
11 K. Kerényi, Dionizos. Archetyp życia niezniszczalnego, Kraków 1997, cyt. za: G. Świtek, 
Monstrum i narodziny architektury, „ Kultura popularna”, 2012, nr 1 (31).   
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Victor Turner, odwołując się do Arnolda van Gennepa, wyróżnia 

trzy fazy obrzędu przejścia 12: wyłączenie, marginalizację i włączenie. Prace  

z cyklów Oczekiwanie, i Ku światłu dobitnie ukazują to czasowe usytuowanie 

człowieka w fazie liminalnej. W obu cyklach pojawia się podobna czarno-biała 

kolorystyka, motyw otwartej bramy, przed którą przedstawione zostały alterna-

tywnie albo grupa ludzi, albo pojedynczy, wydzielony człowiek. W tychże pra-

cach zobrazowana została realizacja podstawowego warunku przebywania  

w fazie liminalnej – oddzielenie od reszty społeczności. Turner pisze również, 

że „[...] neofita jest rytualnie «martwy», może być traktowany, dłużej lub krócej 

jak zwłoki”13. Dalej zwraca również uwagę na ekonomikę symboli, w myśl 

których logicznie antytetyczne procesy śmierci i rozwoju mogą być przedsta-

wiane przez te same znaki, np. nagość, która jest jednocześnie cechą noworodka 

i zwłok przygotowywanych do pogrzebu. Dodaje: 

Do nowicjuszy często stosuje się metaforę dekompozycji: nie wolno im się myć 
i identyfikuje się ich z ziemią, uogólnioną materią, na którą każdy w końcu się 
rozłoży. Określona forma staje się więc ogólną materią, często nawet pozbawia 
się ich imion i nazywa uogólnionym określeniem oznaczającym „neofitę” lub 
„inicjanta” […] neofici są porównywani do embrionów lub traktowani jak em-
briony [...]14. 

Człowiek w fazie liminalnej, którą opisuje Turner, jest pozostawiony 

całkowicie sam sobie, namacalnie doświadcza swej małości i kruchości oraz 

związku z ziemią, materią, z której powstał. Choć w pełni ukształtowany, na 

powrót zostaje przyrównany do dziecka w początkowym stadium rozwoju. Ta 

dychotomia widoczna jest w sylwetkach postaci na obrazach Kraśniewskiego, 

szczególnie w pracy z cyklu Czas, ukazującej antropoida (człowieka dorosłego) 

w pozycji embrionalnej. W 2/3 przestrzeń obrazu zajmuje czarna ściana, antro-

poid – a w zasadzie jego głowa i część korpusu umieszczone na żółtym, jaskra-
                                                             
12 Por. V. Turner, Pomiedzy (betwixt and between): faza liminalna w Rites des pasages, [w:] idem, 
Las symboli : aspekty rytuałów u ludu Ndembu, Kraków 2006, ss. 111 – 131.  
13 Ibidem, s. 115. 
14 Ibidem. 
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wym tle – usytuowane zostały w górnej części, stanowiącej 1/3 dzieła. Taka 

organizacja przestrzeni koreluje z sytuacją człowieka w czasie fazy liminalnej, 

który niejednokrotnie w czasie obrzędów inicjacyjnych zamykany jest w ciasnej 

przestrzeni, np. skórze dzikiego zwierzęcia.  

Proces opisany przez Turnera odnieść możemy do problemu potrze-

by „ponownych narodzin”, który w sposób szczególny uwypuklił Wiliam Kirk 

Kilpatrick (profesor psychologii w Boston College) w swej książce Psycholo-

giczne uwiedzenie. W rozdziale zatytułowanym O ponownych narodzinach 

ukazuje on zbieżność obecności rytuałów przejścia obecnych w kulturach pry-

mitywnych ze wskazaniami Chrystusa w rozmowie z Nikodemem  („Trzeba 

wam się powtórnie narodzić” – J 3, 7b)15. Kilpatrick podaje przykłady rytuałów 

przejścia: najczęściej spotykany rytuał, w którym młody człowiek biegnie przez 

tunel utworzony przez dwa rzędy mężczyzn chłoszczących go witkami; inicja-

cję plemion Nowej Gwinei, polegającą na wczołganiu się w otwartą paszczę 

krokodyla – co prawda martwego – oczyszczonego z krwi i wnętrzności, dzięki 

czemu wyjście drugim końcem stanowi dla młodego człowieka niezwykłą prze-

prawę; występujący na północno-zachodnim  wybrzeżu Ameryki Północnej 

obrzęd, w trakcie którego indiańscy chłopcy muszą wejść do łaźni i pocić się  

w niej do momentu osiągnięcia gibkości pozwalającej im na przeciśnięcie się na 

zewnątrz przez mały otwór w ścianie czy też rytuały innych plemion świata,  

w trakcie których osoby odbywające inicjację są zamykane na całe tygodnie lub 

miesiące niczym w łonie matki w specjalnie na tę okazję zbudowanych w dżun-

gli chatach inicjacyjnych.  Badacz zauważa, iż rytuały te mają co prawda nie-

wiele wspólnego z inicjacją duchową (chrześcijańską), jednak jego zdaniem 

                                                             
15  W. K. Kilpatrick, „O ponownym narodzeniu, [w:] idem, Psychologiczne uwiedzenie. Czy 
psychologia zastąpi religię?, Poznań 2007, ss. 94 – 106.  
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„tkwi w nich ten  sam instynkt […]. przekonanie, że aby mieć w sobie praw-

dziwe życie, trzeba najpierw umrzeć dla samego siebie”16.   

Tę samą myśl na temat konieczności obumarcia dla świata, aby na-

rodzić się dla nieba, (zgodną z tradycją starożytnych, obchodzących święto 

Diesnatalis – rocznicowe liturgiczne wspomnienie śmierci męczennika, będące 

jednocześnie dniem jego narodzin dla Pana) usiłuje przekazać w swych pracach 

Kraśniewski, artysta, który nie ukrywa swej chrześcijańskiej proweniencji oraz 

wpływu, jaki doświadczenia religijne wywarły na jego twórczość. W istocie 

ciasne przestrzenie z jego obrazów są zatem spatiuminitii. przestrzenią inicjacji, 

miejscem, w której bohater jego dzieł – antropoid lub jedermann, przypomina-

jący tego z obrazów Rene Magritte`a, podejmuje decyzję o przemianie swego 

życia, pozyskaniu nowej tożsamości. Prace te ukazują zatem moment inicjacji 

duchowej, wyboru sposobu życia nie według ciała, ale według ducha. Victor 

Turner zauważa również, że: 

Kolejną strukturalnie negatywną cechą bytów przejściowych jest to, że niczego 
nie mają. Nie mają statusu, własności, świeckich insygniów, pozycji klanowej, 
niczego, co mogłoby ich strukturalnie odróżniać od współtowarzyszy. Ich kon-
dycja jest w istocie prototypem sakralnego ubóstwa17.  

Ludzie w pracach Kraśniewskiego są właśnie w ten sposób ogołoceni. Ubóstwo 

otaczającej ich przestrzeni jest jednak odwrotnie proporcjonalne do bogactwa 

przeżyć wewnętrznych głównego bohatera tych dzieł. Proces przejścia, moment 

inicjacji rytualnej jest w istocie bowiem wydarzeniem, dzięki któremu człowiek 

nabywa nowej tożsamości = tożsamości człowieka duchowego. By jednak ją 

pozyskać, trzeba porzucić wszystko to, co człowieka więzi i krępuje, wszelkie  

zabezpieczenia, pozostawić bagaże zgubnych przywiązań.  

 

                                                             
16 Ibidem, ss. 95-96.  
17 V. Turner, op. cit.  
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Spatium transitionis 

Mateusz Bieczyński w katalogu do wystawy 622 Upadki Bunga, na której prace 

Kraśniewskiego zostały zaprezentowane w ramach bloku Wewnętrzna tożsa-

mość, pisał o niezwykłym związku łączącym ideę zamieszkiwania z pytaniem  

o źródła tożsamości, eelacji wzajemnego definiowania zachodzącej między 

człowiekiem a przestrzenią, w której żyje18.  Niezwykle istotny jest związek 

człowieka, którego prezentuje Kraśniewski, z przestrzenią.  Nie jest ona jednak 

miejscem stricte przeznaczonym do zamieszkiwania, obrazem przestrzenni za-

mieszkiwanej. Jest raczej egzemplifikacją, wizualną metaforą procesu rozwoju 

tożsamościowego, duchowego. Zaprezentowane do tej pory prace prezentowały 

spatium initiatio. Kraśniewski nie poprzestaje jednak na ukazaniu jedynie tego 

etapu rozwoju. W kolejnych pracach prezentuje spatium transitionis, te obrazu-

ją one drogę duchowego rozwoju człowieka, po zmianie tożsamości z cielesnej 

na duchową.  

Spatium transitionis w pracach Kraśniewskiego składa się z geome-

trycznych brył, szczelin, przejść. Prace z cyklu Brama ukazują w sposób nie-

zwykle sugestywny – przy jednoczesnej oszczędności środków – pewne zagad-

kowe, przejścia, szczeliny, stojące otworem geometryczne wrota, które niejako 

zachęcają do wkroczenia w nie. Nie inaczej ma się sprawa z pracami z cyklu  

Ku światłu: zaprezentowana przestrzeń również jest bardzo ascetyczna, a jedno-

cześnie niezwykle sugestywna i podatna na interpretacje.  

Kraśniewski ukazuje szczeliny rozwarte, owe dotychczas znane  

z cyklu Brama wąskie przejścia tym razem stoją otworem, a w ich głębi jaśnieje 

nęcące światło, jednak droga ku niemu wcale nie jest łatwa. Po przejściu każdej 

kolejnej bramy pojawia się bowiem następna i jeszcze następna, którą również 

należy przejść, aby dojść do światła. Taka konstrukcja przestrzeni przywodzi na 

                                                             
18 M. Bieczyński, Dynamika miejsca. O wystawie 622 Upadki Bunga... [w:] 622 Upadki Bunga. 
Wystawa z okazji 100-lecia Związku Polskich Artystów Plastyków, Toruń 2011, s. 17. 



Natalia Niciejewska 

86 
 

myśl koncepcje i opisy zawarte w tekstach mistycznych. Mistycy religijni, opi-

sując swe doznania, niejednokrotnie operują pojęciami komnaty, pokoju, który 

prowadzi do następnych pomieszczeń, aż do momentu, kiedy dusza, poprzez 

przechodzenie z danej komnaty do komnaty dostępując kolejnych oczyszczeń, 

osiągnie w końcu taki stopień ascezy, iż możliwe będzie jej zjednoczenie z Ab-

solutem – Światłem. 

Kraśniewski a święty Jan od Krzyża i Kazimierz Dąbrowski 

Praca  z cyklu Między światłem a mrokiem ukazuje człowieka na tle szczeliny 

utworzonej przez dwa bloki ścian (czarnej i białej). Obraz figury człowieka 

również zawiera w sobie uwypuklone elementy światłocieniowe, co sprawia, że 

jego sylwetka jest również stworzona z plam czerni i bieli. Zabieg ów przywo-

dzi na myśl proces walki, jaki dokonuje się w człowieku, który jest w istocie 

uduchowioną materią i w którym nieustannie toczy się bój o prymat zwrotu ku 

wartościom duchowym nad zapatrywaniem w świat materii. 

Tę duchową walkę człowieka w sposób najpełniejszy ujmują dwaj 

autorzy: mistyk święty Jan od Krzyża i psycholog Kazimierz Dąbrowski. Ich 

myśl stanowi najlepszą egzemplifikację spatium transitionis.  

Ważne u obu autorów jest przyjęcie prawidłowej postawy wobec rozwoju  
i spełnienia się człowieka. To, co jest szczególnie u nich ważne i zasadnicze, to 
nadanie wartości rozwoju cesze ciągłości z jej okresowymi etapami dezintegra-
cji i rozbicia rozumianymi nie jako zastój, lecz jako skok rozwojowy. To ozna-
cza szeroko rozumianą konieczność przejścia do pełni człowieczeństwa przez 
coś, co nie jest w pełni zrozumiałe, przez konfrontację ze swoim cieniem, ma-
ską19. 

Myśl zarówno św. Jana od Krzyża, jak i Kazimierza Dąbrowskiego koncentruje 

się na przełomowym momencie rozwoju, którym jest przejście od człowieka 

zmysłowego do duchowego. Święty Jan od Krzyża nazywa ten proces „nocą 

ciemną”, w trakcie której dusza wznosi się na kolejne poziomy rozwoju ducho-

                                                             
19 J. Skawroń,  Noc ducha i dezintegracja pozytywna, Kraków 2007, s. 262. 
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wego, wstępuje do kolejnych komnat w swej drodze ku Bogu. Z kolei stworzo-

na przez Kazimierza Dąbrowskiego teoria dezintegracji pozytywnej zwraca 

uwagę na konieczność zaistnienia w życiu człowieka sytuacji trudnych, okazu-

jących się momentami stymulującymi do dalszego rozwoju. Dąbrowski podkre-

śla szczególnie wagę transformacji prymitywnych impulsów, których przejawy 

wraz z rozwojem psychobiologicznym rozluźniają się i rozbijają, tak iż czło-

wiek zmierza w kierunku sublimacji prymitywnych tendencji w postępowanie 

sprzężone z wartościami moralnymi20. „Jeśli jednostka przejdzie przez proces 

dezintegracji pozytywnej: przez rozdarcia, dramaty wewnętrzne, «a nawet tra-

gizm antynomii», zbliży się do «esencji ludzkiej»”21. Nie wolno tylko zatrzy-

mać się w drodze. Z kolei św. Jan od Krzyża w swym dziele Droga na Górę 

Karmel pisał:  

[i]m więcej ktoś się wyniszczy dla Boga w swej części zmysłowej i duchowej, 

tym więcej się z nim zjednoczy i tym większego dzieła dokona. A jeśli ktoś 

dojdzie mężnie do tego całkowitego nic, które jest największą pokorą, dokona 

się wtedy zjednoczenie duchowe pomiędzy duszą a Bogiem. I to jest najwznio-

ślejszy i najwyższy stan, jaki można osiągnąć  w tym życiu22.  

Dlatego właśnie postaci na obrazach toruńskiego artysty, apologety rozwoju 

duchowego, ukazane są w ciągłym ruchu, w drodze, w zmaganiu. Znajdują się 

w stanie permanentnego przejścia, pokonywania kolejnych stopni, wchodzenia 

w kolejne stadia wewnętrznej transgresji. Przestrzeń ukazana na obrazach Kra-

śniewskiego staje się zatem metaforą wewnętrznego rozwoju.  

Bogdan Kraśniewski nie kryje swej wiary i upodobania do tekstów 

mistycznych, artysta przyznaje się, iż w jego życiu lektura tekstów św. Jana od 

Krzyża jest swoistym pokarmem duchowym, pozwalającym przetrwać trudne 

                                                             
20 Por. K. Dąbrowski, Dezintegracja pozytywna, Warszawa 1979, s. 7.  
21 Ibidem, s. 293. 
22 Św. Jan od Krzyża, Droga na Górę Karmel, cyt. za: J. Skawroń OCarm, Noc ducha 
i dezintegracja pozytywna, Kraków 2007, s.152. 
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chwile i nabrać sił do kolejnych zmagań z życiem. Obrazy z cyklu Ku światłu 

i Brama są więc zapisem tej drogi wtajemniczenia duchowego, którą winien 

przejść każdy, kto pragnie doświadczyć prawdziwego życia w komunii z Abso-

lutem. Wykreowane przy pomocy monochromatycznych, ciemnych barw prze-

strzenie, stworzone z potęgujących wrażenie anonimowości brył, sprawiają 

wrażenie, jakby człowiek przedstawiony na obrazach Kraśniewskiego znajdo-

wał się w przestrzeni wyobcowanej. Ks. Ryszard Kozłowski w książce Męstwo 

jako sposób spełniania się osoby pisze, iż „możliwa jest taka forma bycia, która 

jest byciem «u nikogo». Oznacza wówczas rozpacz”23. Kozłowski nawiązuje  

w tym miejscu do tez Gabriela Marcela, który pisał, iż taka rozpacz może ogar-

nąć dziecko podczas podróży lub przeprowadzki; jest nią nieokreślony smutek, 

który odczuwamy wszyscy w niektórych pokojach hotelowych, gdzie wydaje 

nam się, że właściwie jesteśmy „u nikogo”24. Zaprezentowana przestrzeń nie 

jest jednak polem rozpaczy. Kraśniewski, człowiek głębokiej wiary, pasjonat 

lektur mistycznych, poprzez konstrukcję przestrzeni bytowania bohaterów 

swych prac osiąga dwojaki cel. Z jednej strony chce ukazać zagrożenia wynika-

jące z coraz większej mechanizacji i technologizacji życia społecznego, która  

w gruncie rzeczy doprowadza do wynaturzenia relacji międzyludzkich. Z dru-

giej zaś usiłuje przekonać odbiorcę, by nie bał się tej przestrzeni, by egzystowa-

nie w tym układzie przestrzennym, o którym Wojciech Skrodzki pisał, iż skła-

dają się na nią: „Biele, błękity i czernie, bezwzględnie ograniczone konturami 

geometrycznych figur, [które] tworzą atmosferę chłodu, milczenia, tajemnicy”25 

stało się dla indywidualnego odbiorcy, swoistym przyczynkiem do głębszej 

refleksji nad sensem swej egzystencji, katalizatorem podjęcia jakiś konstruk-

tywnych planów zwrócenia swego życia i optyki patrzenia na właściwą stronę: 

stronę wiecznie trwałych wartości, stronę Absolutu. Jak pisał bowiem Jerzy 

                                                             
23 R. Kozłowski, Męstwo jako sposób spełniania się osoby, Słupsk 2011, s. 55. 
24 Por. G. Marcel, Od sprzeciwu do wezwania, tłum. S. Ławicki, Warszawa 1965, s. 120. 
25 W. Skrodzki, Człowiek i przestrzeń świata [w:] B. Kraśniewski, op. cit., s. 9. 
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Ludwiński: „U Bogdana Kraśniewskiego ważne są otwory, przerwy, pęknięcia 

tego geometrycznego układu, ważna jest pustka […]. w pustce może się naro-

dzić wszystko łącznie z nami samymi raz jeszcze”26.  

Człowiek na obrazach Kraśniewskiego raz ukazany jest w pełni swo-

jej znikomości, jako nieidentyfikowalny członek ślepego tłumu, a kiedy indziej: 

jako jednostka wybitna, która usiłuje heroicznie zmagać się z otaczającym go 

światem. Jednak każda z tych sytuacji obrazuje w rzeczywistości drogę czło-

wieka ku światłu, ku wyjściu od skupienia się na swoim jestestwie i zapatrzeniu 

we własne sprawy, przywiązania do dóbr materialnych, ku całkowitej ascezie, 

zapewniającej posiadanie dobra najwyższego. Sam Edward Stachura pisał 

w swym dzienniku, iż prace Bogdana Kraśniewskiego, które oglądał w Biurze 

Wystaw Artystycznych, niezmiernie mu się podobają, bowiem bije z nich au-

tentyczna groza. Nie wypływa jednak z zastosowania dość tandetnych elemen-

tów ordynarnych czy przerażających, lecz z konstrukcji świata przedstawione-

go, która namacalnie uświadamia odbiorcy, iż świat, który go otacza jest 

w gruncie rzeczy pustkowiem i aby posiąść coś naprawdę cennego, należy udać 

się w podroż ku światłu, na mistyczne poszukiwanie drogi do Absolutu. Obrazy 

Kraśniewskiego, w gruncie rzeczy optymistyczne i, pomimo zastosowania ską-

pej ornamentyki, wysublimowane, ukazują człowieka w pełni jego indywidual-

ności, jako jednostkę od zawsze posiadającą swe miejsce w planie Stwórcy, 

jednostki, która jednak aby odkryć sens swego swoistego wybrania i wyjątko-

wości winna oderwać się, wyjść poza świat materii, opuścić przestrzeń która ją 

otacza zewnętrznie oraz , wkroczyć w nową przestrzeń wewnętrzną , kierując 

się ku wartościom nieprzemijającym. Doskonałym podsumowaniem artystycz-

nego przekazu, jaki wynosi się z obcowania z dziełami Kraśniewskiego, mogą 

być słowa skomponowanej przez wspomnianego już Edwarda Stachurę Pieśni 

na wyjście: 
                                                             
26 J. Ludwiński, Człowiek wydrążony [w:] B. Kraśniewski, op. cit., s. 22. 
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Idź, człowieku, idź, rozpowiedz 
Idźcie wszystkie stany 
Kolorowi, biali, czarni 
Idźcie zwłaszcza wy, ludkowie 
Przez na oścież bramy 
Dla wszystkich starczy miejsca 
Pod wielkim dachem nieba 
Rozejdźcie się po drogach 
Po łąkach, po rozłogach 
Po polach, błoniach i wygonach 
W blasku słońca, w cieniu chmur 
Rozejdźcie się po niżu 
Rozejdźcie się po wyżu 
Rozejdźcie się po płaskowyżu 
W blasku słońca, w cieniu chmur 
Dla wszystkich starczy miejsca 
Pod wielkim dachem nieba 
Na ziemi, której ja i ty 
Nie zamienimy w bagno krwi27 

Bogdan Kraśniewski pozostaje, jak pisał Andrzej Osęka „outsiderem 

nowej figuracji, wypracowującym z uporem całkowicie własną formułę malar-

ską. Widać, że upór ten bierze się z wiary w sprawę, w sens ideowy, filozoficz-

ny konstruowanego świata”28. Z kolei zdaniem Wojciecha Skrodzkiego „twór-

czość Bogdana Kraśniewskiego nabiera wymiarów wielkiego heroizmu, obrony 

tego wielkiego dobra ludzkości, jakim jest sztuka, a zarazem staje się manife-

stem, protestującym przeciwko całej nie wahajmy się powiedzieć: szatańskiej,  

a nie tylko bezmyślnej nawale antywartości”. 29 W ten sposób artysta działa 

podobnie jak Św. Teresa od Jezusa, która opisując swe doświadczenia mistycz-

ne, mówiła, iż w trakcie ich odczuwania miała niegasnące pragnienie. by nie 

zatrzymywać tych doznań jedynie dla siebie, by móc podzielić się nimi z inny-

mi. Kraśniewski, który w swym życiu również doświadczył swoistej iluminacji, 

pełni niejako rolę przewodnika swych towarzyszy, oznajmia światu, że dla każ-

                                                             
27 E. Stachura, Pieśń na wyjście [on-line:] http://teksty.org/jan-kondrak,ite-missa-est-(piesn-na-
wyjscie),tekst-piosenki [13.02.2013]. 
28 A. Osęka [w:]  B. Kraśniewski, op. cit., ss. 18 – 19. 
29 W. Skrodzki, op. cit., s. 5. 
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dego człowieka wystarczy miejsca na ziemi i niczyje życie nie jest działem 

przypadku, jednocześnie dając do zrozumienia odbiorcy, iż dopiero po wejściu 

w ciasną bramę, dostąpieniu własnej, prywatnej iluminacji życie nabiera odpo-

wiednich proporcji i barw. W rozmowie utrwalonej w „Sztuce” z 1981 r. Arty-

sta stwierdza bowiem, iż poszukiwanie Absolutu stanowi w jego przekonaniu  

o sensie ludzkiego życia.  
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Abstrakt 

Artykuł prezentuje twórczość plastyczną Bogdana Kraśniewskiego (artysty  

z Torunia) i jej związki z opisywanym szczegółowo przez Victora Turnera po-

jęciem fazy liminalnej, koncepcją „nocy ciemnej” św. Jana od Krzyża oraz teo-

rii dezintegracji pozytywnej, stworzonej przez Kazimierza Dąbrowskiego. Ta-

kie zestawienie pokazuje, że przestrzeń w twórczości Kraśniewskiego można 

rozumieć  nie tylko w znaczeniu fizycznym, lecz również jako przestrzeń we-

wnętrznego wzrostu i duchowego rozwoju. Rozwój ten podzielony jest na dwie 

części: spatiuminitiati, gdzie człowiek dokonuje wyboru między życiem sku-

pionym na sferze cielesnej albo na duchowej, oraz spatiumtransitionis, gdzie 

ma miejsce ciągły progres. Artykuł pokazuje, jak te dwie przestrzenie funkcjo-

nują w twórczości Kraśniewskiego. 

 

Abstract 

This essay shows drawings and paintings of Bogdan Krasniewski (artist from 

Toruń) compared to idea of betwixt and between made by Victor Turner, con-

cept of Dark night of the Soul Saints` John of the Cross and theory of positive 

disintegration compile by Kazimierz Dąbrowski . This confrontation present 

space in Kraśniewskis` paintings not only as material space, but more as space 

of internal  growth, spiritual progress. This way of progress is divided into two 

parts: spatium initiati – where man chooses between material or spiritual way of 

life and spatium transitionis where took place constant progress. This article 

shows how that spaces function in art of Krasniewskis`.  

 
 


