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Abstract
Author presents an artistic silhouette of the contemporary painter
(and her grandfather) Ryszard Kustrzyński. Text tells us about the ludic aspects which are included in some of his works. In her studies, the author is
partially relying on the essay, written by R. Kustrzyński. This essay pertains
to the ludic theory of culture (written by Johan Huizinga) and its implications with paintings. Ryszard Kustrzsyński creates an opportunity to present
together symbols that come from many cultures, by using thesis from ludic
theory. He realizes the ludic postulates by treating art as an „holy play”. The
reason why he combines symbols of ancient Greek Culture, Hinduism,
Christianity and Judaism with contemporary scenes is to try to find the face
of God – the creator. In his paintings, he's breaking the timeline by mixing
ancient, real and imaginary characters. It comes from Kustrzyński's fascination with the omnipotence of time – which he expresses by creating impos-
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sible, unreal (and sometimes humorous) scenes, showing the same place
through the ages – simultaneously.

Niniejszy tekst poświęcony jest wybranym – ludycznym wątkom
z twórczości malarskiej i graficznej Ryszarda Kustrzyńskiego1. Szersze
omówienie całokształtu twórczości oraz biogram artysty można znaleźć
w pracy magisterskiej Refleksje o czasie i metafory temporalne w twórczości
Ryszarda Kustrzyńskiego (1932-2005).
Ludyczne podejście do sztuki w wydaniu Tomaszowskiego artysty
zaowocowało włączeniem w treść jego prac malarskich wątków zaczerpniętych z różnych kultur, religii oraz epok. Ludyczna teoria kultury Johana Huizinga stanowi kontekst powstania wielu dzieł Kustrzyńskiego. Do przyjęcia
takiego punktu widzenia uprawnia nas odautorski komentarz zawarty w artykule Sztuka jako zabawa2, w którym malarz tłumaczy swoje działania grą
artystyczno-intelektualną prowadzoną z teorią ludyzmu. Nie tylko zainteresowanie zabawą łączyło te dwie postacie – obaj też byli znawcami orientu.
Temat gry i zabawy był w sztuce podejmowany wielokrotnie. W historii malarstwa i rzeźby całego świata znajdujemy przykłady przedstawień
muzykantów (Caravaggio – Koncert, 1595, Metropolitan Museum of Art),
posągi zwycięzców zmagań sportowych, obrazy przedstawiające ludzi oddanych rozrywce czy po prostu dziecinne igraszki. W niektórych przypadkach takie przedstawienia nie były celem samym w sobie, ale zajmowały
istotne miejsce w kulcie, czy też miały przesłanie moralizatorskie (Pieter
Bruegel Walka karnawału z postem, 1559, Wiedeń).
Chęć uwiecznienia gry i zabawy w sztukach plastycznych nie jest
niczym nowym ani zaskakującym. Także dziedzina karykatury w rozumieniu „obrazu lub opisu uwydatniającego i wyolbrzymiającego charakterystyczne cechy postaci, przedmiotów, zjawisk itp. aż do śmieszności”3 – została już nie raz szeroko opisana i może sama w sobie być materiałem do
badań ludyzmu w sztuce.
1

Ryszard Kustrzyński (1932-2005) – artysta malarz, grafik, publicysta, animator kultury
w Tomaszowie Mazowieckim. Urodzony w 1932 r. w Łodzi. Studia w PWSSP w Łodzi na
wydziale tkaniny artystycznej. W latach 1956-1961 pracował jako asystent w Muzeum
Sztuki i Muzeum Historii Włókiennictwa oraz wykładał historię sztuki w Liceum Plastycznym w Łodzi. Uczestnik wielu wystaw zbiorowych i indywidualnych. Jego prace znajdują
się w polskich zbiorach państwowych oraz w kolekcjach prywatnych w kraju i za granicą.
2
R. Kustrzyński, Sztuka jako zabawa, Siódma Prowincja 1996 nr 1, s. 39-40.
3
http://sjp.pwn.pl/sjp/;2563080
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Ryszard Kustrzyński w swej twórczości wykroczył poza obie te relacje sztuki i zabawy. Chociaż wielokrotnie posłużył się karykaturą jako zabiegiem formalnym to jednak – osobliwie i nowatorsko – sprzągł motywy
ludyczne z zagadnieniami boskości i wieczności.
Homo Ludens
Od najprostszej dziecięcej zabawy po zawody szachowe czy igrzyska olimpijskie – zabawa zawsze towarzyszy człowiekowi i doczekała się
licznych opracowań czy to z dziedziny psychologii, socjologii oraz kulturoznawstwa.
W 1938 roku holenderski historyk i językoznawca Johan Huizinga
dowodził w swej książce Homo Ludens, zabawa jako źródło kultury prymatu zabawy nad pozostałymi aspektami kultury, takimi jak religia, sztuka, nauka. W swych badaniach odwoływał się do licznych przykładów ludyzmu
w kulturze współczesnej, antyku, kulturze orientalnej oraz obyczajach rozlicznych plemion ze wszystkich zakątków świata. Dowodził, że człowiek
dzieli ze światem zwierząt skłonność do zabawy – czynności, która nie ma
wytłumaczenia w żadnej czysto biologicznej potrzebie. Jednak spontaniczność i wesołości towarzyszące zabawie nie wyczerpują opisu zabaw człowieka. Każda gra ma swoje reguły i zasady wewnątrz, których funkcjonuje
jej – wykreowany wyobraźnią bawiących się – świat. W ten sposób powaga,
celowość i skupienie nie wykluczają czystej, autotelicznej przyjemności
płynącej z zabawy.
Główną tezę publikacji stanowiło zdanie, że „kultura ludzka powstaje i rozwija się jako zabawa”. Autor słusznie zwraca uwagę na to, że fenomen zabawy, jako czynność nie wymuszona bezpośrednio ma charakter
transcendentny: „Tak ludzkość stwarza sobie nieustannie na nowo (…) drugi wymyślony świat obok świata natury”4. Huizinga nie poprzestaje jednak
na tym twierdzeniu – oprócz wnikliwej analizy pojmowania i wartościowania zabawy w różnych kulturach oraz odwzorowywaniu tego pojęcia w językach – zaczyna ekstrapolować zdobyte wnioski na całą dziedzinę kultury.
Dochodzi do tak szerokiej definicji zabawy – że mieści ona w sobie znamiona wszelkiej ponad-biologicznej działalności ludzkiej i w zasadzie pokrywa się znaczeniowo z definicją kultury.

4

J. Huizinga, Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1967, s. 16.
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O ile wiele tez Huizingi zdaje się być zbyt daleko wysunięta – jego
wnikliwe studium zabawy – mimo upływu czasu – stanowi przedmiot żywej
dyskusji, a często i źródło inspiracji artystycznej.
Ryszard Kustrzyński – sztuka jako zabawa
Ryszard Kustrzyński – artysta malarz, historyk sztuki a zarazem
sprawny eseista zapatrzony w starożytność – podjął polemikę z tezami Huizingi. Sztuka jako zabawa przybliża czytelnikowi główne tezy Homo Ludens oraz już jako artysta wypowiada się na temat swojej sztuki uprawianej
w kontekście ludyzmu.
Sam tekst artysty jest niejednoznaczny – nie tyle charakteryzuje jego
postawę życiową – co sam w sobie jest zabawą intelektualną – zabawą
w tworzenie wymyślonego świata, którym faktycznie rządziłaby teoria Huizinga.
W artykule – za holenderskim uczonym – podkreśla, że sztuce zawsze towarzyszą momenty zabawy. Nie można ich odmówić nawet sztuce
głęboko religijnej, monumentalnej. Igraszka twórcy z materią, gonitwa wyobraźni nie podporządkowana bezpośrednio celowi jakim jest dzieło. Poszukując uzasadnienia dla tej żywiołowej siły twórczej – autor zagłębia się
w historię – również w historię świętą.
Kustrzyński charakteryzując dążenia człowieka – przywołuje fragment Księgi Koheleta: „Zobaczyłem więc, że nie ma nic lepszego nad to, że
się człowiek cieszy ze swych dzieł, gdyż taki jest jego udział”5 Tym samym
odcina się od Hiobowego vanitas vanitatum et omnia vanitas, na rzecz sum,
ergo cogito et creo. Postawienie znaku równości między zabawą a sztuką
wymaga jednak pewnych zastrzeżeń – nie może być to jakakolwiek zabawa.
Wymaga by gra nie była prymitywna, ale kulturotwórcza. Artysta proponuje
więc czytelnikowi zabawę na poziomie intelektu – zabawę w filozofowanie.
Tak oto postanawia skomponować quasi-świat – by eksperymentalnie przenieść właściwości teorii ludyzmu na działania Absolutu, a dalej na
– wynikającą z takiej konstrukcji rzeczywistości – sytuację człowieka.
Twierdzi, że wywiedzenie genezy ludzkości z boskiej gry, sprawia, że
człowiek, jako mieszkaniec „królestwa abstraktu”, jest bytem niekoniecznym, a cały dramat życia ludzkiego widziany w tej perspektywie traci na
znaczeniu i powadze. Jednocześnie jednak człowiek dziedziczy ów ludyczny pierwiastek, którego uświadomienie sobie, daje wolność od trosk i nowe
5

Koh 3:22 BT.
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perspektywy konstruowania, udoskonalania samego siebie. Dopiero pod
wpływem czasu – doświadczywszy przemijania pragniemy wyrwać się
z niewoli śmiertelności, która, w nieodgadnionej dla nas chwili, przekreśli
naszą codzienność i czynimy to za pomocą humoru, uczestnictwa w „boskiej grze”.
Tą interpretacją ludyzmu autor zachęca czytelnika do praktykowania
erudycyjnej zabawy wśród mitów zaczerpniętych z różnych kultur, która to
zabawa może okazać się drogą poznania wyższej prawdy. W ramach przyjętej przez siebie gry – zestawia mozaikowo wizerunki bóstw przynależących
do różnych panteonów i usiłuje odgadnąć w nich oblicze Jedynego Boga.
Przez powtarzanie czynności aktu stworzenia-igraszki, erudycyjna
i malarska zabawa wśród mitów nabiera charakteru sakralnego. Jest to nieprzypadkowa intuicja – gdyż właśnie na powtarzaniu mitu stworzenia Mircea Eliade opierał wkraczanie człowieka w przestrzeń uświęconą6 mówiąc,
że „dokonuje się tych obrzędów dlatego, że w «onym czasie» zostały dokonane przez pewne istoty boskie i to zgodnie z normami rytualnymi ustanowionymi w tymże czasie”7.
Rola teorii ludyzmu w twórczości Ryszarda Kustrzyńskiego
Tekst z Siódmej Prowincji może rzucić światło zrozumienia na malarską i graficzną twórczość artysty. Nawet najbardziej absurdalne zestawienia stosowane przez artystę – to nie czysty komizm ani postmodernistyczny zabieg szokowania odbiorcy naruszaniem religijnego tabu. Przykładem może być grafika przedstawiająca ikonę Matki Boskiej w bordiurze
wykonanej z krzykliwych haseł reklamowych i logotypów (Sanktuarium
2000, technika mieszana, zbiory własne, 2000) – tutaj kontrast między sacrum a profanum nie ma na celu wyśmiać ikony ale podkreślić zanik duchowych wartości współczesnego świata.
Sam esej stanowi intelektualną podróż przez mitologie, wierzenia
kosmologiczne i eschatologiczne różnych kultur (mamy tu do czynienia
z wątkami zaczerpniętymi z Biblii, filozofii greckiej, neoplatonizmu czy
hinduizmu). Pozostaje on w korespondencji z tematyką i sposobem kompozycji grafik dojrzałego etapu twórczości. W swoich obrazach artysta celowo
zestawia postacie demoniczne ze świętymi (No jak, podzielimy się władzą?,
grafika, zbiory własne, 1995), miesza symbole należące do kultury indyjskiej, żydowskiej i chrześcijańskiej lub umiejscawia akcję współczesnych
6
7

M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. 393-394.
Tamże, s. 315.
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wydarzeń w ruinach starożytnych greckich świątyń. Taki eklektyzm właśnie
w tekście znajduje swoje uzasadnienie. Niby-świat przestawiony w eseju realizuje założenie „gry mitów”. To świat kalejdoskopowo zmieniających się
symboli, układających się nieoczekiwanie, jak wynik gry w kości. Zabawowość – jak podkreśla artysta – nie jest dla niego celem samym w sobie.
Twórca nadaje reguły grze i przypisuje jej wartość poznawczą.
Ludyzm i inspiracja Indiami w malarstwie i grafice
Ryszarda Kustrzyńskiego
Huizinga napisał, że „dzieło sztuki niemal zawsze przynależy do
świata sakralnego, zawiera ładunek jego potencjału: czarodziejskich sił,
świętego znaczenia, reprezentatywnej tożsamości z rzeczami kosmicznymi
lub wartościami symbolicznymi, słowem ma w sobie coś uświęconego”8.
Postulat ten artysta z pełną świadomością realizował w swym malarstwie. Jak zatem wyglądają obrazy, które tworzone zabawowo mają być
jednocześnie źródłem refleksji religijnej? Jednym z dzieł, którego treść stanowi mitologia indyjska jest Przed rekonstrukcją wizerunku (Bóstwa) II.
Fot. 1. R. Kustrzyński, Przed rekonstrukcją wizerunku (Bóstwa) II, 1991,
olej na płycie pilśniowej, 60x77,5 cm, zbiory własne

8

J. Huizinga, Homo Ludens. Zabawa jako źródło kultury, Warszawa 1967, s. 238.

Ludyzm w sztuce – na przykładzie twórczości Ryszarda Kustrzyńskiego

23

Obraz powstał w 1991 roku w technice olejnej. Jego powstanie można łączyć z dwoma cyklami tematycznymi: Spotkania z Indiami, który
obejmował obrazy pochodzące z lat 1987-1991, oraz: Przed rekonstrukcją.
Dzieła z tego cyklu skupiały się, głównie na „rekonstrukcji” scen miejskich
– przez okular szeregu nałożonych na siebie epok.
Na kompozycję składa się kilkanaście oblicz ludzkich i boskich
o orientalnych rysach, które wypełniają niemal całą powierzchnię obrazu.
Ponadto widnieją tam dwa stylizowane wizerunki młodych antylop oraz
urywek ze sceny walki – ograniczony do wojownika unoszącego szablę naprzeciw ramion złożonych w obronnym geście.
Kolorystyka jest ognistą mieszaniną fioletów czerwieni i pomarańczy, które płynnie przenikają się nawzajem, tworząc sugestię rozświetlonego dymu. Gdzieniegdzie – rozdzielone są wijącymi się miękko wstęgami
czerni i bieli, które dodają lekkości tej ciężkiej, orientalnej kolorystyce. Tło
przypomina wzorzystą tkaninę.
Wizerunki są zawieszone w nieokreślonej przestrzeni pozbawionej
perspektywy wykreślnej – a znaczące różnice w wielkości, jakie zachodzą
między poszczególnymi twarzami należy złożyć na karb hieratyzmu. Przedstawione eteryczne postacie kryją w sobie dynamikę zawartą w mimice, kierunkach spojrzeń, pochyleniu głów. Wytwarzają tym sytuację rozmowy,
gwaru i zgiełku. Przyozdobione są klejnotami, diademami i koronami. Twarze mają pogodne, o tajemniczym półuśmiechu. Jedynie figura unosząca
szablę wyraża dumę i zaciętość.
Formalnie obraz nawiązuje do tradycyjnej sztuki indyjskiej – poprzez bogatą kolorystykę i archaiczną płaskość. Artysta zawarł w swym
dziele typowe wizerunki indyjskich bogów oraz, wyłamujące się tradycji,
figury adorujących ich kobiet. Trzy twarze – dzięki towarzyszącym im atrybutom – można zidentyfikować. Autor nie oddaje wiernie ikonografii hinduizmu – postacie, które oryginalnie przyjmujące kanoniczne posągowe pozy
i patrzą przed siebie z niewzruszonym spokojem – tu otwarcie odwracają
wzrok ku sobie.
W prawym dolnym rogu widnieje kultyczny posąg lingam – stanowiący znak „rytmicznego stwarzania i niszczenia wszechświata, który się
objawia w różnych formach (...)”9 Związany jest on z tradycją siwaistyczną
– stąd i wizerunek umieszczony na owym słupie można utożsamić z twarzą
Śiwy.

9

M. Eliade, Traktat o historii religii, Warszawa 1966, s. 13.
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Nieco powyżej znajduje się przedstawiona frontalnie głowa ozdobiona diademem. Zerka ciekawie ku środkowi obrazu, z którego bije żółtopomarańczowe światło. Nie posiada ona żadnego wyróżniającego ją atrybutu – natomiast w jej bliskim sąsiedztwie znajduje się młoda antylopa. Pozwala to
identyfikować ową boską twarz jako Śiwę – skazanego na los Wędrownego
Żebraka. Inną znaną inkarnacją Śiwy – stanowił Groźny Czas. Jak podaje
Bhagawatpurana, Śiwa-Czas został skazany na żebraczą poniewierkę wskutek targnięcia się na życie demiurga Brahmy będącego ostateczną rzeczywistością – z którego ciała powstał wszechświat. Legenda jednak głosi, że
Brahma odrodził się bez trudu. Obecność na obrazie lingamu, podkreśla ten
wieczny cykl niszczenia i powstawania świata.
U samej góry, nad diademem Śiwy znajduje się niewielka główka
w wysokiej, dostojnej koronie. Jej charakterystyczną cechą są dwa kły wystające z ust. Niewiele postaci znanych z mitologii indyjskiej odpowiada tej
fizjonomii. Jedną jest – niezdolny do czynienia zła demon Wibhiszana.
Drugą – Jama określany jako bóstwo śmierci, a zarazem pierwszy zmarły
człowiek. Trzecią postacią o ludzkich rysach, ale wyposażoną w kły jest
– ponownie inkarnacja Śiwy – tym razem jako Szczęsnego Bohatera, który
sprowadza zniszczenie niosące sprawiedliwość. Pozostałe boskie wizerunki
zawarte na obrazie nie są możliwe do zidentyfikowania.
Warstwa przedstawieniowa – poprzez kalkę tradycyjnego malarstwa
Indii – zawiera wizerunek trwania w czasie mitycznym. Istotny jest jednak
moment wyłamywania się tradycji – wprowadzony przez poruszenie, jakie
zapanowało w statuarycznym zwykle kanonie przedstawiania bóstw. Zatem
obserwujemy aktywność tam, gdzie zwykle jest tylko milczenie. Autor nie
pierwszy raz dokonuje inwazji na ikoniczny bezczas – wprowadzając doń
ludyczną nutę. Postaci trwają w serdecznej rozmowie, są jakby przyłapane
w sytuacji nieformalnej.
Tytuł Przed próbą rekonstrukcji zarezerwowany jest u Kustrzyńskiego dla wizerunków miast-duchów kumulujących w sobie historię danego miejsca. Próbą rekonstrukcji było synchroniczne spojrzenie na pewną
przestrzeń przez pryzmat Czasu – i wydobycie z niej każdej chwili, która
ową przestrzeń tworzyła. Zastosowanie tego klucza do Bóstw wskazuje na
rekonstrukcję Bóstwa przez pryzmat jego różnych wyobrażeń żywionych
przez wyznawców. Problematyka ta zacieśnia się, w tym przypadku, do
kręgu kultury indyjskiej, w której – zdaniem Maxa Müllera – panował henoteizm10. Założeniem ezoteryki hinduizmu była głęboka niepoznawalność je10

„Oddawanie czci każdemu bóstwu po kolei, tak jakby to był najwyższy, a nawet jedyny
Bóg” S. Radharkrishnan, Filozofia indyjska tom I, Warszawa 1951, s. 116.
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dynego Boga, którego liczne atrybuty zostały w kulcie ludowym rozdzielone, pomiędzy fikcyjne poniekąd bóstwa politeistyczne. Stąd na obrazie
mnogość wizerunków – znanych i anonimowych bożków oraz płynna linia,
która otacza je wszystkie spajając w jedno.
Interesujące jest też przynajmniej dwukrotne nawiązanie do postaci
Śiwy – stanowiącego metaforę czasu. Na oryginalnej rycinie czteroręki
Groźny Czas (Kalabhajrawa) w dwóch dłoniach dzierży złowrogie atrybuty
(bębenek z wężem i trójząb), dwie następne dłonie ma jednak złożone w geście opieki i hojności11. U Kustrzyńskiego oblicze Śiwy jest pulchne łagodne i uśmiechnięte – kontrastujące z potencjalną grozą zagłady. Z perspektywy Czasu stojącego u początku i u kresu życie ludzkie jest tylko mgnieniem. Wymową obrazu jest więc ambiwalentna rola Czasu – okręgu, którego naturą jest naprzemienne tworzenie i niszczenie. Artysta osiągnął ten cel
właśnie dzięki zabawowej konstrukcji obrazu, osłabiając mroczne rysy
i podkreślając pogodny stan groźnej z natury istoty boskiej.
Cykle obrazów i grafik o ludycznym przesłaniu
Nie tylko świat wierzeń Indii był dla Kustrzyńskiego dogodnym nośnikiem idei. Artysta igrał ze sztuką i kulturą odnosząc się do zróżnicowanej
tematyki.
Tworzył niektóre ze swoich cykli obrazów własną techniką „piasków”. Włączając w fakturę obrazu warstw piasku – upodabniał swoje dzieła do znalezisk archeologicznych. Technika ta stanowi odzwierciedlenie
przemyśleń artysty na temat czasu i przemijania – nie stało to jednak na
przeszkodzie by jednocześnie nazywał ją zabawą dziecka w piaskownicy.
Najbardziej reprezentatywne dla tego stylu dzieła pochodzą z cykli
Ach ta złota Hellada – pogodne obrazy cytujące motywy sztuki greckiej
pełne uśmiechniętych, patrzących na odbiorcę twarzy antyku, Zamki i Pałace oraz Dożyć Złotego Wieku, w którym to monumentalizuje portrety swoich przodków. Do serii tej zalicza się również Autoportret ze wspomnień, na
który składa się zwielokrotniony wizerunek artysty przedstawionego w różnych momentach życia od dzieciństwa po starość.
Autor w swych dziełach zawierał refleksje o czasie i metafory temporalne ujmowane często w ramy czarnego lub absurdalnego humoru. Malując – wiele scen współczesności przedstawiał w formie archeologicznego
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znaleziska, na które składały się wątki współczesne i symbole zaczerpniętych z różnych starożytnych kultur.
Fot. 2. R. Kustrzyński, Ach ta złota Hellada, 50x73cm, technika mieszana – olej,
piaski, 2000 zbiory własne

Fot. 3. R. Kustrzyński, Pamiątka z podróży do Grecji, z cyklu Ach, ta złota
Hellada, 2000, technika mieszana, 37x27cm, zbiory własne
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Autor szczególnie upodobał sobie świat orientu – barwność bóstw
hinduizmu. Często też tworzył obrazy przepełnione kultowymi maskami
afrykańskimi i wyobrażeniami ceremonii szamanów (Tryptyk Afrykański,
z cyklu Znaleziska, 1987). Konstruując ludyczny panteon, wykluczył istnienie realnego zła. Powołując się tu na koncepcje dalekiego wschodu, porzucił
koncepcję dobra i zła jako sił przeciwstawnych w ogóle, a jedynie postrzeganych jako takie z ziemskiej, pełnej iluzji perspektywy. W takim ujęciu
współwystępowanie dobra i zła jawi się podobnie do utworu muzycznego
o tonach raz to mrocznych, raz pogodnych – czyli w istocie jako harmonia.
Dlatego też nawet obrazy przedstawiające zjawy, sabaty czarownic, uzbrojone szkielety wojowników z minionych epok – mają w sobie rys pogody
– zapewniając swoimi uśmiechami, że straszni są tylko „na niby” niczym
aktorzy na deskach teatru, którzy zaraz zejdą ze sceny.
Fot. 4. R. Kustrzyński, Tryptyk Afrykański I, 1987, technika: piaski, olej, 70x61cm,
zbiory własne

Ze względu na erudycyjny charakter gry jaką autor (również historyk
sztuki) proponuje odbiorcy – nie stroni on od umieszczania w swoich pracach aluzji i cytatów z dzieł innych artystów. Wprawne oko dostrzeże wplecione w obraz fragmenty – postacie z płócien Malczewskiego, Henri de Tolouse-Lautreca, Picassa i wiele innych, mnóstwa posągów rzymskich i go-
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tyckich. Autor bawi się nie tylko mitami – dopuszczając do spotkań bóstw
różnych panteonów, ale też tworzy kolażowe zestawienia ludzi współczesnych z postaciami fikcyjnymi, historycznymi – splatając ze sobą czas
i przestrzeń. W swych obrazach powołuje do życia Królestwo Abstraktu
w którym wszystko może się znaleźć.
Fot. 5. R. Kustrzyński, Sabat 2000, 2000, technika: własna mieszana, 36x22,5cm,
zbiory własne

Dzięki korespondencji, pamiętnikom, wierszom czy szkicom poetyckim, a również dzięki dziełom, które odrzucił jako nieudane, można zrekonstruować to, co zajmowało Ryszarda Kustrzyńskiego najbardziej. Określić ku jakiemu celowi kierował narzędzie, jakim była sztuka. Wszystkie te
rodzaje źródeł – np. prowadzone niemal przez całe życie pamiętniki opatrzone przypisami charakteryzuje artyzm i celowość. Artysta miał motywację by stać się zarówno architektem jak i archeologiem własnego życia.
Główny kontekst powstawania sztuki Kustrzyńskiego w takiej formie to próba zrozumienia czym jest czas i zmierzenia się z nim. Idąc tym
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tropem jest to potrzeba pozostawienia śladu w czasie, ale także odnalezienia
śladów pozostawionych przez innych. Na płaszczyźnie życia – to kreowanie
samego siebie, by ten czas pokonać – czyli przekroczyć sumę danych człowiekowi chwil – prowadzenie życia uczonego. Na płaszczyźnie sztuki to
próba wzbudzenia w widzu podobnej postawy.
Ludyzm dla Kustrzyńskiego nie jest zabawą samą dla siebie, ani
chaotycznym konstruowaniem obrazów z przypadkowych elementów. Nie
sprowadza się również do czysto formalnych cech karykatury. Artysta posługuje się teorią ludyzmu, ponieważ stwarza ona warunki w których niczym nieskrępowana wyobraźnia może powoływać do życia quasi-światy.
Czerpać najszlachetniejsze wątki i piękno sztuki ze wszystkich znanych historii kultur. To również okazja by piórem jak i dziełem malarskim wdać się
w intelektualną grę z rozlicznymi otaczającymi artystę światopoglądami.
W ten niecodzienny sposób portretuje kulturę ludzką we wszelkich jej przejawach i momentach dobrych, wzniosłych, złych i okrutnych.
W zabawie ludyzmem dopuszcza możliwość, że również nasz świat
może być konstruktem artystyczno-zabawowym. Stąd liczne dzieła pokazujące retrospektywnie naszą teraźniejszość. Pozwala to na spojrzenie na
ludzkość oczami zewnętrznego obserwatora nie uwikłanego w ziemskie
sprawy – czyli z dystansem, z zainteresowaniem jakim archeolog darzy odkryty artefakt z przeszłości.
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