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Jerzy Nowosielski
(7 stycznia 1923 – 21 lutego 2011)
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Jeżeli mam stanąć na gruncie agnostycznym, [artysta] to jest człowiek, który goni za czymś niewia-
domym, nie zna celu swojej działalności. Jeżeli natomiast przyjąć teologiczny dualizm dobra i zła,  
to artysta jest to człowiek, który poszukuje Sofii, czyli Mądrości Bożej. Więcej, jest to człowiek,  
do którego ona zaczyna przemawiać.

Malarstwo jest usiłowaniem wydobycia się na wolność serca ludzkiego. Jako działalność należącą 
do sfery sacrum jest w porządku empirycznym czynnością rewolucyjną. Cały bowiem porządek 
stworzenia świadczy o tym, że wolność ta jest niemożliwa.

Wciąż o niej [śmierci] pamiętam. Nie dlatego, abym uważał to za jakiś sposób przygotowania się 
do niej, lecz dlatego, że myślenie o niej jest dla mnie egzystencjalną koniecznością. Samej śmierci 
niezbyt się boję. Boję się choroby, umierania.

Umarł artysta, myśliciel, mistyk

Szkice portretowe Jerzego Nowosielskiego: Janina Kraupe, Kraków, lata 1970.

Fragmenty wypowiedzi Jerzego Nowosielskiego z książki: 
Zbigniew Podgórzec, Rozmowy z Jerzym Nowosielskim, Wyd. Znak, Kraków 2010.

Zob. również: „PAUza Akademicka” nr 81, w całości poświęcona Jerzemu Nowosielskiemu.
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