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絵道 - DROGA RYSOWANIA

道 Dou (Droga) – znak ten jest używany w języku japońskim w nazewnictwie 
wykorzystywanym w japońskich sztukach tradycyjnych. Przykładowo 書道 Shodou 
oznacza Drogę Kaligrafii, 茶道 Sadou to Droga Herbaty (sztuka ceremonii herbacianej), 
a 花道 Kadou jest Drogą Kwiatu (sztuką kompozycji kwiatowej ikebana). 道 Dou jest 
synonimem podróży, jaką do chwili obecnej odbył na swej drodze twórczej artysta. 
Tylko podążanie długą – a możliwe też, że i nieskończoną – ścieżką ćwiczeń, pozwala 
na osiągnięcie pełnej biegłości i mistrzostwa w danej dziedzinie.

O sobie
Kiedy moja rodzina przeprowadziła się do Polski latem 1996 roku, miałem osiem lat. 
Życie, w całkowicie wtedy dla mnie niezrozumiałym kraju, nie było proste. Znana 
mi jako dziecku japońska rzeczywistość zniknęła w jednej chwili. W zamian zaś 
rozpoczęły się trudne dni kiedy nie dość, że nie rozumiałem, co dzieje się dookoła, to 
nawet nie byłem w stanie wyjaśnić innym, na czym mój problem polega. 
Barierą była również komunikacja z otoczeniem – kolegami, przyjaciółmi. Chciałem 
im powiedzieć mnóstwo rzeczy ale nie umiałem ubrać myśli we właściwe słowa. 
W rezultacie zacząłem odczuwać lęk przed zabieraniem głosu i rozmawianiem w 
ogóle. Bariera językowe i różnice kulturowe stały się dla mnie – małego chłopca – 
ogromnymi przeszkodami. Wtedy to niezwykle istotny stał się dla mnie rysunek, który 
pozwolił mi na nawiązanie jakiejkolwiek komunikacji bez użycia słów. Zawsze lubiłem 
zajmować się rysowaniem i tworzeniem, ale być może to właśnie dzięki przyjazdowi 
do Polski zdecydowałem się poświęcić rysunkowi swoją przyszłość. 

Myśląc o studiach na Akademii Sztuk Pięknych, już w liceum poważnie zająłem się 
rysowaniem, wykonując kopie dzieł różnych artystów. Szczególnie dużą uwagę 
poświęcałem studiowaniu piękna postaci ludzkiej zawartego w starożytnych rzeźbach 
i dziełach renesansowych mistrzów. Klasyczne arcydzieła były nie tylko przykładem 
wspaniałego warsztatu, ale były też pełne szlachetnej i czystej elegancji.
Już po rozpoczęciu studiów na Akademii przez bardzo długi czas tematem moich 
prac na zajęciach z rysunku była postać ludzka. Byłem niezmiernie zainteresowany 
pięknem ciała człowieka w jego różnorakich formach. Wydobywane przez grę światła 
i cienia przeróżne, niepowtarzalne kształty fascynowały mnie i budziły dalszą chęć 

do poszukiwań i tworzenia. Na trzecim roku studiów dzięki programowi wymiany 
Erasmus spędziłem pół roku we Włoszech. Chłonąc tamtejszą atmosferę, szkicowałem 
otaczające mnie klasyczne rzeźby, co miało niewątpliwy wpływ na dalszy rozwój 
moich umiejętności. 
I choć mój styl rysowania się zmieniał, temat pozostawał zawsze ten sam – od 
pierwszego roku aż po aneks do dyplomu na piątym roku – figuracja i zawarte 
w postaci ludzkiej piękno. Ten antyczny ideał piękna oraz dzieła starające się to 
piękno doścignąć były zdolne zawładnąć moją wyobraźnią. W sztuce antycznej 
Grecji i starożytnego Rzymu oraz dziełach renesansowych nie ma nic zbędnego, 
wszystko ma doskonały wręcz kształt. Włosy, skóra, różnorodne faktury są wykonane 
tak, że można je pomylić z prawdziwym ciałem. Wtedy to właśnie ta realistyczna 
doskonałość niezwykle mnie fascynowała i wtedy też po raz pierwszy uświadomiłem 
sobie obecność drogi, którą musiał przejść dawny artysta aby osiągnąć taki właśnie 
niecodzienny i zdumiewający efekt. 

Nieco wcześniej, bo na drugim roku studiów, zacząłem używać do rysowania tuszu. 
Było to spowodowane pewnego rodzaju niedosytem jaki odczuwałem używając 
tradycyjnych narzędzi rysunkowych. Tusz miał być kolejnym narzędziem, które 
wzbogaciłoby mój warsztat rysunkowy. Wówczas też po raz pierwszy zetknąłem się 
z japońską kaligrafią awangardową. Niebywała siła i energia charakterystyczna dla 
tego stylu w kaligrafii wywarły na mnie ogromne wrażenie. Było to coś, czego dotąd 
brakowało w moich rysunkach.
Tak pojmowana kaligrafia różniła się diametralnie od tego, czego się do tej pory 
nauczyłem. Przede wszystkim tym, że skończone dzieło powstaje w zaledwie kilka 
sekund. Jednak nie o szybkość rysowania tutaj chodziło, bo osiągnięcie poziomu 
pozwalającego na bezbłędne namalowanie tego rodzaju kaligrafii wymaga jednak 
ogromnej ilości czasu i niemałego wysiłku. Do takich umiejętności można dojść 
jedynie poprzez codzienne kilkugodzinne ćwiczenia, określane w języku japońskim 
jako 臨書 (rinsho), ćwiczenia metodycznie powtarzane przez kilka, a nawet 
kilkadziesiąt lat. 

Rinsho można podzielić na trzy poziomy. Pierwszy z nich, zwany 形臨 (keirin), polega 
na jak najwierniejszym odwzorowaniu wykaligrafowanego japońskiego znaku. Na 
tym etapie nie tworzy się własnych prac, ale poprzez obserwację znaku studiuje się 
ruchy pędzla mistrza kaligrafii, powoli szlifując własne umiejętności. Następny etap 意
臨 (irin) to zapoznanie się z biografią kaligrafa i tłem historycznym jego prac. Dopiero 



przestudiowanie nie tylko malowanych znaków, ale i poznanie postaci kaligrafa, jego 
myśli i uczuć towarzyszących powstawaniu znaku umożliwiają pełne odtworzenie 
pociągnięcia jego pędzla. Wtedy dopiero adept może przejść do trzeciego etapu 背臨 
(hairin) i zacząć tworzyć własne znaki.

Jak wspomniałem wcześniej, w języku japońskim do tworzenia nazw różnych sztuk 
– w tym kaligrafii – używa się znaku 道 (dou) oznaczającego „drogę”, którą podążać 
trzeba metodą małych kroków aby w konsekwencji osiągnąć poziom mistrzowski. Tak 
rozumiana „droga”, zmierzanie do określonego wcześniej celu wywarły na mnie, ciągle 
jeszcze uczącego się adepta, bardzo silne wrażenie.
W kaligrafii wszystko jest namalowane doskonale. W każdej narysowanej linii czy 
kresce nie powinno być chwili wahania. Kaligraf najpierw ćwiczy pisanie znaku, 
dopiero później przystępuje do tworzenia właściwej, ostatecznej pracy. Zanim 
rozpocznie pisanie, najpierw bierze głęboki oddech, uspokaja się, wycisza serce i 
umysł. Gdy już osiągnie spokój ducha i ciała, nabiera tuszu na pędzel i zaczyna kreślić 
znak na papierze. Na pierwszy rzut oka wygląda to bardzo prosto, ale sam – po 
rozpoczęciu nauki kaligrafii – zrozumiałem, jak bardzo wymagające jest to zadanie. 
Nie spodziewałem się, że tak trudno jest o niczym nie myśleć. Co więcej, nabranie 
tuszu na pędzel i narysowanie zwykłej linii na papierze również okazało się bardzo 
trudne. Zbyt duża lub zbyt mała ilość tuszu na pędzlu uniemożliwiała namalowanie 
takiej linii, jaka była moim zamiarem. Trzeba było nabrać wyczucia i doświadczenia 
nie tylko jeśli chodzi o sam tusz i ruch pędzla na papierze, ale również posiąść wiedzę 
o tym, jak np. papier będzie rozpraszał refleksy świetlne. Osoba ucząca się kaligrafii 
musi połączyć w jedna całość swój stan umysłu i ducha, pędzel, tusz i papier, inaczej 
nie postawi nawet jednej porządnej i akceptowalnej kreski. 
W ostatecznym wykończeniu dzieła bardzo dużą rolę odgrywa czysta przestrzeń. Białe 
płótno to nie jest zwykła biała płaszczyzna, ponieważ kryje w sobie nieskończenie 
wiele możliwości. Właśnie to wspólne oddziaływanie na siebie namalowanych linii i 
białej przestrzeni decyduje o jakości pracy. 

Mistrz kaligrafii Tenrai Hidai (jap. 比田井天来 , 1872-1939), nazywany ojcem stylu 
kaligrafii awangardowej (jap. 前衛書道 – zenei shodou), w połowie lat 30. XX w. 
zdefiniował ideę czegoś pośredniego istniejącego pomiędzy obrazem a znakiem 
pisma japońskiego. Po II wojnie światowej jego uczniowie utworzyli w kaligrafii 
nurt artystyczny, który zyskał nazwę kaligrafii awangardowej. W tym nowym stylu, 

w odróżnieniu od zwykłej japońskiej kaligrafii, nie jest wymagane aby znaki były 
możliwe do odczytania i zrozumienia. Uczniowie Tenrai Hidaia malowali kształty 
znaków tak, by oddać ich znaczenie i istotę, poszukując czystej esencji tworzenia. 
Znaki kanji używane w japońskim piśmie pierwotnie były piktogramami, powstałymi 
na podstawie obserwacji świata i jego zjawisk. Kaligrafowie awangardowi odwrócili 
ten proces, poszukując własnego, nowego kształtu dla określenia znaczenia już 
istniejących znaków. W kaligrafii awangardowej pojawia się również podświadomy 
element rzeźbiarski. Typowa sztuka kaligrafii ma swój początek w gotowym 
wzorcu jakim jest znak. Znak jest punktem wyjścia dla artysty. Z kolei kaligrafowie 
awangardowi długo wpatrują się w papier, starając się odnaleźć w nim nieistniejące 
jeszcze kształty, a potem w jednej chwili wydobywają je z pustej przestrzeni papieru. 
Jest to rodzaj sztuki, w której nie sposób przewidzieć, jaki będzie rzeczywisty efekt 
końcowy. 
Panuje powszechna opinia, że w tym stylu kaligrafii to nie Japończycy, ale 
obcokrajowcy łatwiej odkrywają znaczenie namalowanego znaku. zapewne 
wynika to z tego, że cudzoziemiec – nie znający języka japońskiego – nie postrzega 
kaligrafii jako czegoś do odczytania i skupia się na kształcie, który ma przed sobą, 
w odróżnieniu od Japończyka, który z natury rzeczy najpierw stara się rozpoznać 
namalowany znak kanji. W latach 50. ubiegłego wieku zorganizowano wiele wystaw 
kaligrafii awangardowej poza Japonią, dzięki czemu wywarła ona również znaczny 
wpływ na artystów zagranicznych i stała się znana także poza krajem.

Bazując na powyższej wiedzy i moich doświadczeniach, w swoich swoich pracach 
skupiam się na uchwyceniu kształtu, który stanowiłby esencję figury. Najpierw 
nakreślam formę pędzlem i tuszem. Gdy jest gotowa, dokładam do niej kolejne 
linie wykonane np. za pomocą węgla drzewnego. W ten sposób konstruuję własne, 
nowe obiekty rysunkowe. Początkowo były to kształty zbliżone do postaci ludzkiej i 
każdy mógł rozpoznać, że są one inspirowane czystą figuracją, ale w miarę tworzenia 
kolejnych prac stawały się coraz bardziej abstrakcyjne, bliższe rozumieniu zasad 
kaligrafii awangardowej. 
W późniejszych pracach, po rozpoczęciu studiów doktoranckich, oddaliłem się 
od postaci ludzkiej, który to temat był moją inspiracją przez bardzo długi czas, i 
zacząłem poszukiwać innego rodzaju materii i formy. Czerpałem inspirację z różnych 
przedmiotów, od kości zwierzęcych przez skały i ściany aż po klasyczne rzeźby. 
Ponadto, na wzór kaligrafów awangardowych, poszukiwałem własnych kształtów 



w oparciu o znaki kanji używane w japońskim piśmie. Wybierałem do tego celu 
znaki i słowa opisujące nie rzeczy a koncepty niewidoczne dla oczu – np. uczucia – 
wychodząc z założenia, że ostateczny kształt może im nadać jedynie twórca. 
Na pierwszy rzut oka, dążąca do idealnych form, sztuka klasyczna Zachodu i 
powstająca impulsywnie japońska kaligrafia awangardowa to zupełnie różne od 
siebie dziedziny artystyczne. Ale też – pod pewnym względem – są sobie bardzo 
bliskie. Łączy je swoista gonitwa za poszukiwaniem piękna formy i kształtu na drodze 
długiej praktyki i ćwiczeń potrzebnych do wypracowania nietuzinkowego warsztatu 
artystycznego. 
Na charakter mojej sztuki bardzo duży wpływ miał również mój starszy brat Aruto. Jest 
muzykiem, pianistą – i aby przygotować się do koncertu, codziennie doskonali swoje 
umiejętności. Twierdzi, że pominięcie nawet jednego dnia ćwiczeń „przytępiłoby” 
ruchy jego dłoni i palców co miałoby z kolei wpływ na jakość wykonania. Z kolei 
podczas samych koncertów zmaga się z olbrzymim stresem w sytuacji, gdzie podczas 
gry na żywo nie ma możliwości poprawienia ani jednej nuty. Muzyk musi pozostawać 
w ciągłym skupieniu do samego końca utworu, czasami przez długie kilkadziesiąt 
minut.
Uznałem, że ja również chcę doświadczyć tego, co przeżywają na scenie tacy 
muzycy jak mój brat, i począwszy od 2015 roku podczas koncertów Aruto wykonuję 
performance – maluję obraz przed publicznością. To bardzo wzbogacające 
doświadczenie nauczyło mnie wiele o mnie samym, mojej koncentracji oraz o 
radzeniu sobie z tremą i stresem. Dopiero podczas tworzenia obrazu na oczach 
widzów po raz pierwszy uzmysłowiłem sobie, jak bardzo trudne potrafi być 
osiągniecie spokoju ducha i skupienie się tylko na wykonywanej pracy. Na scenie, 
gdzie mam tylko jedną szansę i nic nie mogę poprawić, ponownie zdałem sobie 
sprawę z tego, jak dużym wyzwaniem jest sam akt malowania obrazu. 

蝋墨書 Roubokusho
W swoich późniejszych pracach zastosowałem nową technikę malowania za pomocą 
tuszu i wosku, nazwaną po japońsku 蝋墨書 (roubokusho). Zetknąłem się z nią po raz 
pierwszy w trakcie poszukiwań sposobu, który mógłby nadać moim pracom większej 
siły i ekspresji. 
Tworzenie obrazu tą techniką rozpoczyna się od stopienia białego wosku. Następnie 
zanurza się pędzel w tej płynnej materii i maluje nim linie w taki sam sposób, jak 
za pomocą tuszu. Malowanie woskiem wymaga jednak dużo większej szybkości 
niż malowanie tuszem, ponieważ wosk bardzo szybko twardnieje. Gdy wosk już 

całkowicie wyschnie, zdrapuje się go ostrym narzędziem, jak igłą, w miejscach, które 
mają być czarne. Ta czynność jest bardzo podobna do tworzenia miedziorytu lub 
drzeworytu. Po zdrapaniu wosku w wybranych miejscach, maluje się po nim tuszem. 
Tusz wchłania się tylko w uprzednio przygotowanych miejscach, tworząc efekt 
podobny do drzeworytu. Na koniec pracę okłada się z obu stron papierem gazetowym 
i roztapia wosk za pomocą żelazka. Gazety wchłaniają wosk, a na papierze pozostaje 
jedynie rysunek wykonany czarnym tuszem. 
Dzięki możliwości jakie daje ta technika mogę uzyskać o wiele bardziej dynamiczne 
linie niż te uzyskane za pomocą tuszu. Zdarza się jednak, że podczas stapianiu wosku 
również tusz oderwie się gdzieniegdzie razem z nim. Z tego powodu bardzo trudno 
jest mi kontrolować cały proces do samego końca. Ciekawe przy zastosowaniu tej 
techniki jest to, że miejsca, które były pokryte woskiem, błyszczą w zależności od 
odbijanego przez nie światła. Uznałem tą technikę za bardzo interesującą właśnie 
dlatego, że pozwala na stworzenie prac zmieniających wygląd w zależności od kąta 
patrzenia. 

Jako moją pracę doktorską przygotowałem serię 12 obrazów wykonanych techniką 
Roubokusho oraz 4 duże prace inspirowane naturą. Dla każdego z 12 obrazów 
inspiracją był jeden – istotny dla mnie – japoński znak kanji. 
W swoich pracach chyba najpełniej chciałbym przedstawić znaczenie „teraz” – tej 
krótkiej chwili jaką jest nasza teraźniejszość. Jak głosi buddyjska Sutra Serca (jap. 般
若心経 Hannya Shingyo), wszystko bez wyjątku przemija. Chmury płynące po niebie 
zmieniają z biegiem czasu swój kształt, i tak samo zmieniają się bez ustanku ludzkie 
myśli i uczucia. Każdy żyjący człowiek kiedyś odejdzie z tego świata i z każdym trzeba 
będzie się rozstać. Nie jesteśmy w stanie ani zatrzymać tych ciągłych zmian, ani też 
cofnąć się w czasie. W moich pracach chcę na swój sposób zawrzeć zarówno zmienny i 
przemijający charakter świata, jak i moje własne uczucia. Być może to właśnie dlatego 
zafascynowała mnie kaligrafia. Dzięki niej mogę w jednej chwili za pomocą tuszu i 
pędzla przedstawić na papierze własne uczucia. 
Będąc jeszcze dzieckiem wiele razy zdarzało mi się myśleć, że chciałbym być w stanie 
zatrzymać czas – po raz pierwszy jeszcze w szkole podstawowej przed przeprowadzką 
z Japonii do Polski, a później podczas wakacji spędzanych w Japonii razem z bliskimi 
mi dziadkami. Wiedziałem, kiedy wyznaczony jest dzień powrotu do Polski, więc 
pędzący nieubłaganie do przodu czas był wręcz namacalnie bolesny – z każdą 
mijającą dobą coś we mnie podnosiło rozpaczliwy krzyk protestu przed zbliżającym 



się rozstaniem. W czasach, gdy dostęp do internetu nie był jeszcze tak oczywisty i nie 
mogłem się łatwo z nimi kontaktować, żegnanie się z kimś bez żadnej wiedzy kiedy 
znów się spotkamy równie dobrze mogłoby być porównywane do podróży na inną 
planetę. Będąc dzieckiem, nie mogłem jednak nic na to poradzić i byłem zmuszony 
poddawać się biegowi wypadków. 
Dopiero, już jako dorosły człowiek zwróciłem uwagę na piękno japońskiego słowa 
sayounara używanego przy pożegnaniu. Słowo sayounara ma swój źródłosłów w 
zwrotach sayou de aru naraba „jeśli tak to jest” lub sou naranakereba naranai no nara 
„skoro tak musi być”. To spójnik łączący jedno zdarzenie z kolejnym, następującym po 
nim. Japończycy od bardzo dawna – już od X wieku – rozstawali się ze sobą używając 
tych słów. Różnią się one zasadniczo od słów pożegnania używanych w innych 
krajach. 
Pozdrowienia używane na świecie przy rozstaniu można podzielić z grubsza na trzy 
kategorie:
1.  Słowa pożegnania, które powierzają odchodzącego boskiej opiece, np. Good-
bye („God be with you”), „Adieu”, „Adios”.
2.  Słowa pożegnania oznaczające „spotkajmy się znów”, jak „See you again”, „Au 
revoir”, „再見 ”, „Do widzenia”, „Auf Wiedersehen”.
3.  Słowa życzące odchodzącemu powodzenia i dobrej drogi, jak „Farewell”, „安寧
ヒ ”.
W Japonii prawie nie używa się bezpośrednich próśb do Boga czy bogów tak jak 
w przykładzie z pkt. 1. Współcześnie w powszechnym użyciu są słowa należące do 
kategorii z pkt. 2 (じゃ、また – ja, mata „to do ponownego (razu)”) czy pkt. 3 (お元
気で – ogenki de „bądź zdrów”). Sayounara nie jest wyrazem modlitwy do Boga jak 
Good-bye, nie łagodzi też bólu rozstania nadzieją na ponowne spotkanie jak See you, 
ani nie unika smutku jak Farewell. Te wszystkie zwroty są pełne nadziei na przyszłość, 
w której zapewne czeka nas kolejne spotkanie. Zatem odwracają nasz umysł od 
przykrej teraźniejszości. Sayounara to wyraz mówiący o rozstaniu tu i teraz. Nie mówi 
on ani za dużo, ani za mało, po prostu uczciwie przyjmuje bieg wydarzeń jaką jawi 
się nasza rzeczywistość. W zaledwie pięciu sylabach tego pożegnania może ukrywać 
się bardzo dużo uczuć, choć na pierwszy rzut oka wydają się one być ukryte bardzo 
głęboko. Piękno, czystość i ulotność tego słowa mnie osobiście niezwykle urzekły. 
Można powiedzieć, że Japończycy przyjmują rozstania jako nierozłączną część 
swojego życia m.in. ze względu na siły przyrody, z którymi często – ze względu 
na swoje położenie geograficzne – mają do czynienia od dzieciństwa. Japonia od 

dawna była doświadczana przez katastrofy naturalne, w których ginęło wielu ludzi. 
W rezultacie Japończycy zaczęli odczuwać lęk przed naturą. Ziemia pod nogami, 
która powinna być bezpieczna i solidna, co jakiś czas jest nawiedzana przez wstrząsy 
tak silne, że nie można przy nich ustać na własnych nogach. Wstrząsy, które niszczą 
nasze domy i odbierają bliskich. Japonia jest wyspą i dzięki temu ma nieograniczone 
możliwości korzystania z darów morza, ale tsunami – wysoka fala wywołana przez 
trzęsienie ziemi – może też w jednej chwili pochłonąć całe miasta. Japończycy 
rozumieją, mają wręcz inherentne poczucie, że ludzie są bezsilni wobec siły jaką 
dysponuje przyroda. Nie jesteśmy w stanie przeciwstawić się potężnej naturze, 
nawet jeśli odbiera nam naszych najbliższych. Możemy jedynie przyjąć to, co się 
stało. Ta okrutna gwałtowność przyrody wywarła duży wpływ na sposób myślenia 
Japończyków. 
Dzisiaj coraz mniej młodych Japończyków używa słowa sayounara. Zamiast tego przy 
pożegnaniach coraz więcej osób używa słów wyrażających nadzieję na ponowne 
spotkanie, jak na mata ne, czyli „do zobaczenia, do następnego razu”. Stoi za tym 
zapewne wpływ komunikatorów i mediów społecznościowych, dzięki którym można 
wszędzie i w każdej chwili skontaktować się z wybrana osobą. Obecnie, gdy poczta 
elektroniczna dociera do adresata tuż po napisaniu i wysłaniu wiadomości, a każdy 
może prowadzić rozmowę przez internet oglądając na ekranie twarz rozmówcy, 
ból rozstania stał się dla ludzi czymś zupełnie innym niż w przeszłości. Być może 
współczesne społeczeństwo informatyczne powstało właśnie jako rezultat wysiłków 
podejmowanych w celu złagodzenia dotkliwego cierpienia, jakim jest rozstanie z 
najbliższymi nam osobami. Możliwe, że obecnie ludzie stracili świadomość tego, 
czym jest rozstanie. W 2013 roku zmarł mój dziadek, a w 2016 roku babcia. Dla mnie 
były to pierwsze w życiu pogrzeby bliskich członków rodziny. Sprawiły, że ponownie 
zacząłem rozważać, co oznacza pożegnanie się z kimś. Nawet jeżeli przyszło nam się 
rozstać z kimś bliskim, jesteśmy zmuszeni do przyjęcia tego faktu i musimy dalej iść 
naprzód swoją drogą. 

Wiele znaków, które zdecydowałem się wybrać do przedstawienia za pomocą techniki 
roubokusho, pojawia się w znanej w Japonii już od czasów starożytnych Sutrze Serca. 
Sutra ta jest zapisana za pomocą 262 znaków. Pierwotnie składała się z 1335 zwojów 
w staroindyjskim sanskrycie, ale w 7 wieku n.e. została przywieziona do Chin przez 
玄奘三蔵 Xuanzang (jap. Genjo Sanzo), a następnie przetłumaczona przez niego 
i dwudziestu innych tłumaczy. Po dwudziestu latach nabrała obecnej formy 262 



znaków. 
Pełen tytuł Sutry Serca to 般若波羅蜜多心経 (jap. Hannya Haramitta Shingyo), co 
można przełożyć na polski jako „Sutra dostąpienia istoty wielkiej mądrości”. Czytanie 
jej dało mi dużo do myślenia, zarówno na temat mojego życia, jak i moich obrazów. 

Według Sutry Serca, wszystko jest skonstruowane z pięciu elementów, zwanych 五蘊 
Goun. Są to:
1.  色 Shiki, czyli Forma – stanowi formę materialną, cielesną, a pozostałe cztery 
elementy wyrażają czynności poznawcze i duchowe, 
2.  受 Ju, czyli Wrażenie – określa to, jak odbieramy wpływy i ruchy zewnętrzne,
3.  想 Sou, czyli Myśl – oznacza to, co myślimy na podstawie odebranych informacji, 
4.  行 Gyo, czyli Wola – wskazuje to, co decydujemy się robić,
5.  識 Shiki, czyli Świadomość – to odbicie świata zewnętrznego w naszym umyśle. 
Największy wpływ wywarła na mnie jednak idea 空 Kuu – Pustki. Sutra Serca naucza, 
że wszystkie elementy Goun są w istocie Kuu, czyli Pustką. Istniejemy tylko jako zbiór 
różnych elementów, przez co nie posiadamy esencji czy istoty. 
Dla przykładu, położoną na biurku książkę zidentyfikujemy od razu jako książkę 
właśnie, ale z punktu widzenia zwierzęcia jest to tylko niezdefiniowana rzecz. 
Zwierzęta nie posiadają konceptu książki, więc jest to dla nich jedynie przedmiot. 
Z kolei ta sama książka może wywierać różne wrażenie na ludziach w zależności od 
tego, czy patrzą na nią w dzień, czy w nocy. W świetle dnia może mieć czerwoną 
okładkę, ale w nocnych ciemnościach ten kolor nie będzie widoczny. To, co wygląda 
mi na czerwoną książkę, jest rezultatem przypadkowej interakcji między leżącym 
przede mną przedmiotem, światłem i moim wzrokiem. 
Prowadzenie życia podporządkowanego stereotypom niesie ze sobą 
niebezpieczeństwo popełnienia błędów pod wpływem idei innych ludzi, a z kolei 
życie tylko według własnych wyobrażeń nie tylko zawęża nasze własne horyzonty, 
ale powoduje też, że być może będziemy naszą postawą ranić innych ludzi. Uważam, 
że zrozumienie, czym jest Pustka, potrafi zmienić diametralnie sposób patrzenia na 
świat. Cała materia tworząca świat jest Pustką, skoro materia jest definiowana przez 
pojęcia, czyli Pustkę. 
Jak głosi Sutra Serca, 色即是空 , 空即是色 (Shikisoku Zeku, Kusoku Zeshiki) – Forma 
jest dokładnie pustką. Pustka jest dokładnie formą. Wszystko się bez ustanku zmienia. 
Forma 色 (Shiki), czyli świat materialny, w każdym momencie podlega przemianie. To, 
co postrzegamy, w jednej chwili wygląda tak, jakby istniało, a w kolejnej chwili już jest 

czymś zupełnie innym, a więc jest Pustką. I właśnie dlatego, że Pustka jest przeplatana 
różnymi powiązaniami, możemy ją postrzegać jako istniejącą. 
To, co widzimy zdecydowanie nie jest absolutne ani ostateczne. Rzeczy, ludzie, jak 
również ludzkie uczucia – wszystko to podlega ciągłej transformacji. Nie wszystko 
jesteśmy w stanie zobaczyć. Dlatego też powinniśmy żyć tak, aby nie popadać w 
obsesję ani nie przeciągać rzeczy ponad miarę. Tak objawia się nasze pragnienie 
wyodrębnienia i zatrzymania chwili z upływającego ciągle czasu. Sztuka jest właśnie 
tą chwilą oderwaną od balastu zbędnych spraw. Nauka zaś polega na wydestylowaniu 
ze świata prawideł, które łączą go w konsekwencji w jeden byt. 
Za wszystkim, co tworzy ludzkość, stoi pragnienie wyodrębnienia niezrozumiałej dla 
nas Pustki i uczynienia jej naszą własnością. Koncepcja Shikisoku Zeku, Kusoku Zeshiki 
leży u źródeł stworzonej przez człowieka kultury. 

Ludzie różnią się między sobą. O naszym systemie wartości decydują przeróżne 
czynniki, takie jak miejsce urodzenia, wychowanie, wpływ przyjaciół i otoczenia. 
Nawet jeśli chodzi o rodzeństwo, to charaktery starszego i młodszego brata mogą 
być zapewne zupełnie inne. W zależności od płci również możemy pewne rzeczy 
postrzegać inaczej. Właśnie dlatego, że tak bardzo różnimy się od siebie, cieszymy się, 
gdy ktoś rozumie i podziela nasze uczucia, a czujemy się zranieni i odreagowujemy, 
gdy ktoś nas odrzuci. 
Dlatego też dzięki zmianie tematu moich prac z figuracji na malarstwo abstrakcyjne – 
a co za tym idzie usłyszenie różnorodności opinii ich odbiorców – nauczyłem się wielu 
rzeczy, których wcześniej nie zauważałem. 
Początkowo tematem moich prac były fizycznie istniejące obiekty, które każdy 
mógł zobaczyć na własne oczy i je świadomie zinterpretować. Po zmianie stylu, gdy 
zacząłem dostrzegać piękno abstrakcyjnych form, mogłem nadać swoim pracom dużo 
większą głębię i siłę. Osoby oglądające moje obrazy były w stanie dopatrzeć się w nich 
znaczeń, które mi samemu – jako autorowi – nie przychodziły do głowy. Uzmysłowiło 
mi to granice własnej wiedzy i własnych doświadczeń, a moje prace stały się dla mnie 
pełniejszym środkiem komunikowania się z innymi ludźmi. 
Tworzenie jest dla mnie sposobem na wyrażenie samego siebie, ale gotowa praca 
wychodzi poza mnie i staje się miejscem dla innych. Osiągniecie porozumienia z 
innymi ludźmi jest dla mnie bardzo trudne. Nie jest łatwo mi zrozumieć uczucia ludzi 
dookoła, ani też sprawić, żeby oni bezproblemowo zrozumieli mnie. Z jednej strony, 
różnice w sposobie myślenia wywołują starcia i spory, ale z drugiej, powstała dzięki 



temu świadomość, że postrzegany przez nas świat nie jest absolutny, umożliwia 
nawiązanie rzeczywistej komunikacji. Maluję obrazy nie tylko po to, by zaprezentować 
w sposób autorytarny swoje myśli i uczucia. Chcę, żeby poprzez nie ludzie zobaczyli 
i poczuli dużo więcej rzeczy, których ja wcześniej nie byłem w stanie nawet sobie 
wyobrazić. 

四季 Shiki (Cztery pory roku)
W Japonii, tak jak i w Polsce, występują cztery pory roku. Zmieniająca się wraz 
z porami roku sceneria porusza serca i działa na wyobraźnię. Wiosną rozkwitają 
japońskie wiśnie sakura, a przyroda budzi się do życia. Latem drzewa są pełne 
głośnego dźwięczenia cykad, które żyją tylko przez siedem dni, a wieczorne niebo jest 
pełne rozbłyskających i gasnących fajerwerków. Wraz z upływem czasu żywa zieleń 
liści zmienia kolor, by następnie zamienić ziemię w złoty dywan. A gdy nadejdzie zima, 
padający z nieba śnieg przemalowuje cały świat na biało. Zmiany pór roku przywodzą 
na myśl bieg ludzkiego życia. Mają swój początek i swój koniec. Zapewne jesteśmy 
poruszeni oglądając te zmieniające się scenerie, gdyż uczą nas, że wszystko zmierza 
ku swojemu końcowi. Ten świat jest piękny właśnie dlatego, że nie istnieje w nim nic 
wiecznego.
W cyklu 四季 (shiki) przedstawiłem na czterech obrazach wiosnę, lato, jesień i zimę, 
ale nie jest to jedynie literalny obraz tych pór roku. Być może na pierwszy rzut oka 
trudno zauważyć powiązanie i zbieżność pomiędzy porami roku a abstrakcyjnymi 
formami budującymi moje obrazy. Celem powstania tego cyklu było przede 
wszystkim wyrażenie zmienności rzeczy zgodnie z duchem Shikisoku Zeku, Kusoku 
Zeshiki. Czasami nasz wzrok przeszkadza nam w postrzeganiu rzeczywistości. Aby w 
pełni opowiedzieć zarówno o klasycznych czterech porach roku, jak i ich naturalnym 
przemijaniu, nadałem im moje własne, jeszcze przez nikogo nie widziane, do tej pory 
nieistniejące kształty. 

Zakończenie 
Japońskie słowo wyrażające wdzięczność, odpowiednik polskiego „dziękuję”, brzmi 
arigatou. Pochodzi od słowa 有難い (arigatai), skrótu od aru koto ga muzukashii, 
dosłownie „trudno jest być, trudno jest istnieć”.
Słowo arigatou, podobnie jak nauki zawarte w Sutrze Serca, daje wyraz temu, że nasze 
istnienie jest zbiorem różnych cząstek składowych. Każdy przedmiot i zdarzenie jest 
powiązane z innymi siecią niezliczonych zależności. To, że przyszedłem na świat, że 

zamieszkałem w Polsce, że napotkałem na swej drodze wiele przyjaciół – wszystko 
to mogło dojść do skutku dzięki współdziałaniu ogromnej liczby czynników. Można 
też ująć to w inny sposób – gdyby zabrakło choćby jednego z nich, to nie byłoby tu 
również mnie. I dlatego chcę ciągle pozostawać wdzięczny za daną mi teraźniejszość, 
chwilę obecną, która w swej istocie jest nieskończenie bliskie zeru.
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道 Dou is the Japanese sign for “road, way, path”. It is often used in the names of 
Japanese traditional arts, e.g. 書道 shodou (i.e. the Way of Writing), 茶道 sadou 
(The Way of the Tea Ceremony), 花道 kadou  (The Way of the Flowers).  It expresses 
the long road the artist has behind him at this point. The art can be mastered only 
through following a long, maybe even never - ending road of practice.

About me
I moved to Poland in the summer of 1996, when I was 8 years old. At that time, living 
in this completely unknown country was not easy for me. The obvious everyday life 
in Japan changed all at once, and the difficult days began, when not only I was at 
a complete loss, but I could not even explain what I didn’t understand. I felt a huge 
wall when communicating with my friends. Even though I really wanted to tell them 
about many things, I could not find the right words, and as a result, I began to feel 
afraid of speaking to anyone. At that time, the language and cultural barriers were a 
serious obstacle for me. In turn, drawings, through which I could communicate with 
others without using any words whatsoever, became very important to me. One 
might say that I chose art, that I liked even as a kid, as my future career, as a result of 
my move to Poland. 

In high school, I made a decision to apply to an art university and I started to learn 
drawing in earnest, copying works by various artists. I especially focused on the 
beauty of the human shape as seen in the ancient sculptures and works of art by 
the Renaissance geniuses. The classical artworks were not only made with excellent 
technique, but they were an example of pure grace and elevated elegance. 

After entering the art university, for a very long time I continued to choose models 
as my subjects during the drawing classes. I was very interested in the beauty of the 
human body and the variety of its shapes. All the unique forms created by the play 
of light and shades were fascinating and inspired the creative urge. In the third year 
of my studies, I went to Italy - the country of art - on a 6 months Erasmus exchange 
program. I breathed in the atmosphere of the city and I drew the sculptures scattered 
all around it, thanks to which my technique greatly improved. 

Even though my style was evolving, the subject of my artwork remained unchanged 
- from my first year until the very annex to my graduation thesis I continued to draw 
models. I was captivated by the beauty of the human form just as the painters of 
the past. The idealized beauty and the many artworks created in the pursuit of this 
ideal have the power to charm their viewers. In the works of art made in the Ancient 
Greece and Rome, and during the Renaissance era, nothing is useless and everything 
has a perfect form. Different textures, like the hair or skin, can be mistaken for the real 
thing. I was mesmerized by this realistic perfection. One can clearly see the distinct 
road, which the artists had to follow for many years, reflected in their artworks.

I started to use black sumi ink in my paintings during my second year of studies. At 
that time, I felt dissatisfied with my painting style and I was trying out and imitating 
many different styles. That’s how I discovered the avant-garde calligraphy.
I was deeply impressed by the power and energy of those artworks, that weren’t 
there in my own pieces. The art of calligraphy was completely different from what I 
have learned so far, as the artworks were created in just mere seconds. However, a 
considerable amount of time and effort is required in order to achieve the ability to 
paint with such mastery. This precise technique can be learned only through years of 
repeated daily practice sessions called 臨書 rinsho, each lasting for a few hours.

There are three levels of rinsho practice. During the first one, called 形臨 keirin, the 
student practices copying the model sign as close to the original as possible. On this 
stage, the student does not create their own artwork, but they improve their skills by 
studying the master calligrapher’s brush strokes in the model sign.  The next step, 意
臨 irin, is the study of the calligrapher's biography and the historical background of 
his works. Only though stepping beyond the sign and learning what kind of person 
the calligrapher was and what thoughts and feelings they poured into their artwork, 
the student can finally replicate the strokes of the master’s brush. Then, they can 
move to the next stage, called 背臨 hairin, and finally start creating their own works.

The Japanese sign 道 , meaning “the road”, is used in the names of traditional 
Japanese arts. It is precisely because the mastery of those arts can only be achieved 
through following, step by step, every day, a very long road. This straightforward 
approach to art made a profound impact on me, still inexperienced and immature at 
that time. 

In the artwork made by a master calligrapher, everything is drawn perfectly. There is 
absolutely no indecision in any of their strokes, and one can even guess from them 
the pace of their breathing. When painting a new calligraphy, the calligrapher first 
practices, and only after they go on to paint the intended final piece. Before they 
start drawing, the calligrapher takes a deep breath and calms down, quiets both their 
heart and mind. Only after they achieve a peace of mind and relaxing their body, do 
they dip a brush in the sumi ink and put it to the paper. 

At the first glance, it looks very simple, but soon after I began practicing calligraphy 
on my own I understood that it is a very difficult task indeed. I did not imagine that 
not thinking could be this hard. Moreover, dipping the brush in the ink and putting it 
to the paper also proved to be difficult. The amount of the ink impacts whether I will 
be able to draw the lines that I want to. The calligrapher has to have a good grasp of 
not only how much ink is needed and how to push the brush on the paper, but also 
they need to have a grasp of the reflexive qualities of the paper. Without connecting 
their heart, brush, ink and paper into one harmonious whole, the calligrapher will not 
be able to paint even one decent line.

The empty space also plays a big role in the finished calligraphy. The white canvas 
is not just any blank space, but it is filled with infinite possibilities. The mutual 
interaction between the painted lines and the white space is the deciding factor in 
the quality of the calligraphed work. 

The master calligrapher Tenrai Hidai ( 比田井天来 , born 1872 - passed away 1939), 
called the father of the avant-garde calligraphy (jap. 前衛書道 zenei shodou), around 
1935 came up with the idea of something “between the picture and the written 
sign”. After the Second World War, his students created the artistic movement in 
the contemporary calligraphy that became known as the avant-garde calligraphy. 
Contrary to the traditional Japanese calligraphy, in this new avant-garde style the 
calligraphed signs do not have to be readable and recognizable to the viewer. Tenrai 
Hidai’s students were searching for a pure creation, painting the shapes of the signs 
so as to capture their essence and meaning. Japanese kanji were originally made 
based on the shapes seen in the world around us. The avant-garde calligraphers 
reversed this process, and in their artworks they looked for a new shape to express 
the meaning hidden behind the signs. There is something sculpture-like in their 

works. Typically, painting a calligraphy almost always starts with an example, a model 
sign. On the other hand, the avant-garde calligraphers look for a long time for non-
existent shapes on the paper and then bring them out to the surface in a matter of 
seconds. In this art, the final shape of the work remains a mystery until the very end. 

It is said that in case of artworks in this style, heavily influenced by the avant-
garde art, the non-Japanese speaking foreigners arrive faster at the meaning of 
the calligraphed sign than the Japanese people themselves. That is because the 
Japanese are trying to recognize the shape of the original sign first, in contrast to 
the foreigners, who cannot read the kanji sign anyway and focus straight away on 
the shape in front of them. In the 1950s, the avant-garde calligraphy artworks were 
exhibited outside of Japan, and they made an incredible impression on the Western 
artists as well. 

In my own works, I focused on capturing the shape that would express the essence 
of the model. First, I painted the shape with a brush, and then I created my own form 
through adding lines with a charcoal pencil to the painted shape.
In the beginning, the shapes were very similar to the human body and everyone 
could tell that it was a model, but as I went on, the shapes became more abstract and 
closer to the avant-garde calligraphy. 
After starting my doctorate program, I finally moved away from the human shape 
that was my subject for such a long time, and I started drawing various different 
shapes. I made a lot of pieces inspired by such shapes as animal bones, rocks, walls 
and sculptures. 
Furthermore, taking a page out of the avant-garde calligraphers’ book, I pursued my 
own shapes based on the Japanese kanji signs. I chose for that purpose the kanji 
signs representing not things, but concepts invisible to the human eye, like feelings. 
That is because I think that only an artist can express them to the fullest. 
At first glance, the Western classical art, pursuing the idealized beauty, and the 
momentary Japanese avant-garde calligraphy have nothing in common, but some 
things connect them very closely. Firstly, both arts pursue the beauty of forms and 
shapes. Secondly, the artist must follow a long road of effort and practice before they 
can master those arts. 

絵道 - Kaido (The Way of Drawing)



My artistic activity was greatly influenced by my older brother Aruto. He is a musician, 
a pianist, and he practices every day in order to prepare for a concert. If he skips the 
practice session for even one day, he can feel the next day that the movements of his 
fingers are duller. What is more, during the concert, he has to face a huge stress in the 
situation where he has no second chances. He has to stay concentrated until the end 
of the concert, for as long as even an hour. Music and painting, both belong to the 
world of arts but they are undoubtedly very different in the psychological aspect. 

I thought that I want to experience the same thing as musicians do on stage and so 
from 2015 I started to perform a painting session in front of the audience during the 
concerts. I learned a lot though this experience, especially about my own ability to 
concentrate and to handle stress. While painting in front of the spectators, for the 
first time I could experience deeply how difficult it is to calm down and concentrate 
only on my own work. Standing on the stage, where I can not fix anything and I have 
only one chance to paint things right, made me realize again how difficult it is to 
create a painting. 

蝋墨書 Roubokusho
In my artworks, I also use a new technique of painting with ink and wax, called 蝋墨
書 roubokusho in Japanese. I came in contact with it while searching for a way to put 
more dynamism and strength in my paintings. 

In roubokusho, the first step is to melt white wax, and then the painter dips the 
brush in the wax and paints lines the same way as with a normal ink. However, as 
the wax hardens with time, painting with it requires much more speed. When the 
wax hardens completely, the next step is to scrape it with a sharp pointed tool, like 
a needle, in the places that are supposed to be painted black. This is very similar to 
creating a woodblock or a copperplate print. When the scraping is finished, the artist 
paints over the wax with the black ink. Since the wax repels the ink, it stays only in 
the previously scraped places, creating a woodblock print effect. The final step is to 
put the painting between two newspaper sheets and melt the wax with a hot iron. 
The wax is absorbed into the newspaper sheets, leaving only the black ink patterns 
on the paper.

This technique allowed me to paint way more dynamic lines than just through using 
a black ink. However, sometimes during the removal of the melted wax some of the 
black ink can get torn away as well, so it is very hard to control everything in this 
technique until the very end. One more interesting effect in this technique is that the 
parts that were covered with wax shine depending on the angle of the light. I found 
this technique fascinating precisely because it allows me to create artworks that 
change how they look depending on the angle they are seen from. 

As my doctorate work, I prepared a series of 13 paintings made with the roubokusho 
technique, as well as 4 big paintings inspired by the nature. My inspiration for each of 
the 13 roubokusho paintings was one of important to me Japanese kanji signs. 

I would like to express one thing the most in my paintings, and that is the “now” - 
present moment in time. As it is stated in the Buddhist 般若心経 Hannya Shingyo - 
the Heart Sutra - everything without exception comes to pass. The clouds floating 
through the sky change their shape as the time passes, and human thoughts and 
emotions will eventually change with time as well. Every human will pass away and 
we will have to bid farewell to everyone sooner or later. We cannot stop moving 
amongst this constant change and we cannot go back in time. I want to put both the 
ever changing world and my feelings, in my own way, into my artwork. Maybe this 
is what attracted me to the calligraphy art - the ability to momentarily express my 
feelings through the brush and the ink. 

Ever since I was a child, I often thought that I would like to have the power to stop 
time. It was when I was still in the elementary school, before I moved to Poland, 
or when I visited my grandparents in Japan during the summer vacations. I knew 
beforehand when I was supposed to return to Poland, and so I felt the pain of the 
time rushing forward. As every passing day moved me closer to the day of the 
farewell, I could feel something inside screaming in protest. In the times without the 
internet access, when I could not just easily contact anyone I wanted, the separation 
with important people with no idea when I would meet them next felt like I was 
going to a completely different planet. However, since I was merely a child, I could 
not do anything and I had to accept this turn of events. 

Only after I became an adult I noticed the beauty of the Japanese word sayounara, 
used to say goodbye. The word sayounara comes from the expressions sayou de aru 
naraba “if that’s how it is” or sou naranakereba naranai no nara “if that’s how it has to 
be”. It is a conjunction used to connect one event with the one following it. Japanese 
people used it to say farewell for a very long time, since the 10th century. This word 
differs from the words used to say goodbye in other languages. 

The greetings used to say farewell can be roughly divided into three categories: 
1. Greetings that pray for the God’s protection, like Good - bye (“God be with you”), 
“Adieu”, “Adios”.
2. Greetings meaning “let’s meet again”, jak “See you again”, “Au revoir”, “ 再見 ”, “Do 
widzenia”, “Auf Wiedersehen”.
3. Greetings wishing good luck and safe travel, like “Farewell”,  “ 安寧ヒ ”.

In Japan, the greetings from the first category, expressing a plea to God or gods, are 
rarely used. Nowadays, the greetings from the second ( じゃ、また ja, mata “see you 
again”) as well as the third category ( お元気で ogenki de “be in good health”) are in 
common use. Sayounara is not a prayer to God like “Goodbye”, does not soften the 
pain of separation with a hope for the next meeting like “See you”, and does not avoid 
the painful feelings like “Farewell”. All those greetings are filled with hope for the next 
meeting that is assumed to happen someday in the future, and so they overlook the 
present. Sayounara expresses the here and now of the farewell scene in front of us. 
It does not say too much or too little, it sincerely accepts what is happening as the 
reality as it is. A lot of feelings may be hidden in just the five syllables of sayounara, 
but they are not visible on the surface. I was profoundly moved by the beauty, 
pureness and the evanescence of this word. 

It could be said that Japanese people learned to accept the partings in life because 
of the power of nature that they experienced. Japan has a long history of terrible 
natural disasters, in which many people lost their lives, and so the Japanese came 
to fear the nature itself. The ground beneath our feet, which is supposed to be safe 
and stable, sometimes shakes so violently that it is impossible to stand straight, and 
the quakes destroy buildings and take away our loved ones. Japan is surrounded by 
the sea, which helped in developing a prosperous fishing industry, but the tsunami 
caused by an earthquake can swallow whole cities in a matter of seconds. Japanese 

people understand deep in their hearts that humans are powerless when faced with 
the tremendous power of nature. We cannot do anything in front of the strength 
of the nature, even if it took our loved ones from us. We can only accept what 
happened. This ferocity of the nature exerted a great influence on the Japanese way 
of thinking. 

Nowadays, the number of young Japanese people who use the word sayounara 
has decreased. Instead of sayounara, more and more people use mata ne, the word 
expressing the expectation of the next meeting, as their go-to goodbye. It is probably 
a result of development of the social media that allow us to instantly contact each 
other no matter where we are, whenever we want. Nowadays, when the e-mail and 
messages reach the addressee seconds after they have been written, and we can talk 
through the Internet looking at each other thanks to common video conversations, 
people experience the pain of separation completely different than in the past. 
Maybe the modern Internet society was created as a result of people looking for a 
way to alleviate one of the most painful things we experience in life, that is, parting 
with our loved ones. It is possible that people nowadays have become desensitized 
to the pain of separating with others. In 2013, my grandfather died, and in 2016, my 
grandmother passed away. For me, those were the first deaths of my close relatives, 
and they made me reflect once more on the meaning of parting with someone. Even 
if we have to say goodbye to someone close to us, we have to accept that fact and 
keep moving on.

I chose many of the kanji signs I painted with the roubokusho technique from the 
Heart Sutra, which was widely known in Japan for ages. The text of the Heart Sutra 
has 262 signs. This Sutra was originally written in ancient India, in Sanskrit, and had 
1335 scrolls. In the 7th century n.e. it was brought in China by 玄奘三蔵 Xuanzang 
(Genjo Sanzo) and then translated into Chinese by him and 20 other translators. After 
20 years, the translation of the Sutra was completed in its current form of 262 signs. 
The full title of the Heart Sutra is 般若波羅蜜多心経 Hannya Haramitta Shingyo, 
which can be translated as the Sutra of the Perfection of Wisdom. Reading this Sutra 
made me reflect a lot on my own lifestyle as well as my artwork. I was impacted the 
most by the idea of 空 Kuu – Emptiness. 



According to the Heart Sutra, everything is construed from five elements called 五蘊 
Goun. These are:

色 Shiki (Form) - the material, physical form of the world; the four other elements 
represent psychological acts, 

受 Ju (Feeling) - refers to how we experience the movements of the outside world,

想 Sou (Perception) - indicates what we perceive and think based on the information 
from the world

行 Gyo (Volition) - refers to the actions we decide to undertake, 

識 Shiki  (Consciousness) - is the reflection of the outside world in our minds.

However, the Heart Sutra teaches that all of the Goun elements are in fact the Kuu, 
the Emptiness. We exist only as an assembly of different elements and that is why we 
do not have any essence of our own. 
For example, we can easily identify a book lying on the desk as such, but from an 
animal's’ point of view it is just an object. Since the animals do not understand the 
concept of a book, to them, it is just a thing. The same book can make a very different 
impression on humans as well, depending on whether it is night or day. It can look 
red in the daylight but we will not be able to see the color in the darkness of the 
night. The thing that looks in my eyes as a red book is just an incidental product of 
the momentarily interaction between my eyes, the object in front of me and my 
sensory receptors. 

Letting our lives be ruled by general ideas puts us in danger of making mistakes 
under the influence of concepts decided by others. On the other hand, if we live a 
life just by our own perceptions, not only we run the risk of becoming a very close - 
minded person, but we may also end up hurting people around us

It is said that understanding what the Emptiness means can flip our point of view 
by 180°. Every single thing in this world is really Kuu - the Emptiness - because 
everything is defined by ideas that are Empty by design.
 As the Heart Sutra teaches us, 色即是空 , 空即是色 Shikisoku Zeku, Kusoku Zeshiki  - 
The Form is Empty and Emptiness is the Form. The world constantly changes. 

The Form 色 Shiki, that is, the material world, is changing in every single moment. 
The things we perceive look like they exist in one second, and then they change in 

the blink of an eye, so it follows that they are the Emptiness. We can perceive this 
Emptiness only because it is filled with different connections.

What we see in front of us is neither absolute nor final in any way. All the things, all 
the people and their feelings undergo a constant process of transformation. We are 
not able to perceive everything. That is why we should live so as not to obsess about 
one thing and not to prolog things beyond their limits.
The world is beautiful precisely because it fades away.
This is an expression of the desire we have to capture one distinct moment out of the 
flow of time. The art is expressing the state of intertwined things in that one snippet 
of a moment, and science is capturing and putting out into the world the principles 
that rule over it. Behind everything that humanity creates is the desire to capture 
the incomprehensible emptiness and make it our property. The concept of Shikisoku 
Zeku, Kusoku Zeshiki is the source for all the culture the humanity has created.

People differ a lot from each other. Many factors shape our system of values, like the 
place where we were born, the way our parents raised us, and the friends we spent 
our time with. Even amongst siblings, the older and younger brother can have very 
different characters, and there are differences in the worldview between a man 
and a woman. Because we are so different from each other, we are happy when 
someone shares our feelings and understands us, and we feel hurt and resentful 
when someone rejects us. I learned a lot of new things after I changed the subject 
of my works from models to abstract paintings, thanks to the opinions of people 
who saw my paintings. Until that moment, I picked as the subjects of my paintings 
mostly things that could be seen somewhere in the world - like models or sceneries. 
However, as I changed my style and started searching in my artwork for the abstract 
beauty of shapes, I could give my paintings much more depth than before. The 
viewers can now see in my paintings things that I did not intentionally try to depict. 
This taught me a lot about the limitations of my experience and knowledge. Now, my 
art is a way of communication with others.

The act of creating art is for me a way to express myself, but the finished piece 
reaches beyond the vessel that I am and becomes a place of connection where 
many people can exchange their opinions. Achieving a mutual understanding with 
others is a very complicated thing, it is not easy to understand feelings of another 

person and to make our own feelings understood. The differences in the way of 
thinking between us and others can lead to confrontations. However, is it not only by 
discovering that our worldview is not absolute that we can hope to achieve genuine 
communication?

My goal in creating art is not just to show the viewers my own thoughts and feelings. 
I want them to see and feel through my artwork many more things, which I could not 
notice on my own. 

四季 Shiki Four Seasons
In Japan, the four seasons are clearly distinguished, the same as in Poland. The 
scenery that changes with the seasons moves our hearts. In spring, the cherry 
blossoms bloom proudly and many living things start to move around again. In 
summer, the cicadas, which live for only seven days, cry out loudly in the trees, And 
the evening sky is filled with the lights of fireworks, sparkling suddenly and fading 
away just as quickly. Then the overflowing with vitality green leaves change their 
color and finally they fall to the ground, painting it yellow. When the winter comes, 
the snow falling from the sky turns the whole world white. The changes of the four 
seasons remind us of the human life and the fact that it has a beginning and an 
end. Maybe the reason why we are so moved by this changing scenery is because it 
teaches us that everything has to come to an end. This world is beautiful precisely 
because nothing lasts forever and everything eventually fades away.

These four paintings represent spring, summer, autumn and winter, but I did not just 
simply paint the respective seasons. Each of the paintings depicts an abstract form 
that may not feel connected to the season at a first glance. My goal was to express 
the evanescence of things with accordance to the spirit of Shikisoku Zeku, Kusoku 
Zeshiki. Sometimes our eyesight obstructs our perception of reality. In order to 
fully express the four seasons and their transience I painted shapes that had not yet 
existed and no one has seen them before.

In conclusion
The Japanese word expressing gratitude is arigatou. Its origin is in the word 有難
い arigatai, an abbreviation of the expression aru koto ga muzukashii, meaning “it 
is difficult to be, to exist”. The word arigatou, similarly to the teachings of the Heart 

Sutra, expresses the fact that our existence is a collection of different elements. Every 
single object and event is intertwined with others through a network of countless 
connections. The fact that I was born, that I moved to Poland, that I have made many 
friends along the way, every single thing could happen the way it did thanks to a 
multitude of factors. To phrase it in a different way, if one of those factors had been 
missing, the me as I am right now would not exist as well. I want to stay grateful for 
the present, that is so infinitely close to zero in its very essence.




