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Stereotypy i maski – figura „polskiego chama” na 

przyk adzie malarstwa Jerzego Dudy-Gracza 

W sztuce cz owiek mo e zobaczy  siebie od takiej  strony, która bez udzia u sztuki nie 
by aby mu dost pna1. 

Jedn  z wa nych postaci obrazów Jerzego Dudy-Gracza jest cham okre lany 
jako „monstrum, które niewoli nasz  codzienno , przygniata wyobra ni  i pu-
stoszy sfer  warto ci”2. W obrazach artysty ukazane s  prastare „mity ludzko-
ci”, które równie  w swojej twórczo ci zaprezentowa  Gombrowicz pod posta-

ci  chama (w dalszej cz ci artyku u omawiam przywo ane nawi zanie).  

Hamlet polny i Hamlet polny II 

Hamlet uj ty jako karykatura wspó czesnego cz owieka: 

Bachusowi zwisaj  z ty u odpi te szelki, Hamlet siedzi w pasiastej pi amce, budowni-
czowie Wie y Babel popalaj  papierosy w berecikach i waciakach… S  prymitywni, 
wulgarni, umy lnie skarykaturowani, prawdziwi, cho  równie  w jaki  sposób odpycha-
j cy3. 

Posta  Hamleta zosta a sprowadzona do tego, co powszechnie znane i oczy-
wiste, a przede wszystkim brzydkie. Zdegradowany zosta  mit, wystawiony na 
kpin  oraz sprowadzony tylko do formy i obyczajów masowego spo ecze stwa. 
Ale czy tylko do takich wniosków mo emy doj , spogl daj c na tych dwóch 
bohaterów? Nale y spojrze  na te postacie z zupe nie innej strony: 

                                                 
1 M. Go aszewska, Cz owiek w zwierciadle sztuki. Studium z pogranicza estetyki i antropologii 

filozoficznej, Warszawa 1977, s. 12. 
2  J. Gondowicz, Jerzy Duda-Gracz (1941–2004), Warszawa 2006. 
3 K.T. Toeplitz, Jerzy Duda-Gracz. Wystawa obrazów, Muzeum Okr gowe w Toruniu. 
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W formowanie si  obrazów wywo uj cych l k w cza si  od samego pocz tku tendencja 
komiczna; powsta y w ten sposób twór odzwierciedla to wzajemne oddzia ywanie na sie-
bie przeciwstawnych si . Uciele nienie l ku jest równocze nie wytworem tendencji ko-
micznej, zagro enie ze strony postaci zostaje zrównowa one przez trywialno  i miesz-
no , a demon zmienia si  w b azna lub g upca4.  

Motyw maski odnosz cy si  do obrz dowo ci ludowej, obecny w chyba 
wszystkich obrazach Dudy-Gracza, jest niezwykle wa ny, poniewa : 

Groteska prezentuje w niewinnej masce to, co okropne, a jej artobliwo  jest stale na 
skraju za amania si  pod naciskiem ukrytej grozy5. 

Mask , czyli symbol nieszczero ci, nienaturalno ci oraz karnawa u, zak ada 
osoba uczestnicz ca w balu. Maski, ale te niewidoczne-ukryte, zak ada równie  
kombinator, oszukaniec, manipulator czy Hamlet pod postaci  b azna! Jerzy 
Duda-Gracz ubra  w ni  wielu bohaterów, s  mniej lub bardziej widoczne  
w dzie ach. Posta  Hamleta z na o on  mask  to prostaczek „polny”6. Mo na  
w tym momencie zacytowa  Gombrowicza: 

Znów go ujrza em! Jego! Chama! By  przede wszystkim przysadkowaty i po ladkowaty 
– ale by  tak e paluchowaty i pucu owaty – i yrty, kr py, krwisty, wychrapany w betach 
z bab  i jakby z wychodka. Mówi  „wychodka”, bo w nim po ladek silniejszy od g by; 
ca y by  jakby osadzony na po ladku. Niewiarygodnie silne parcie w chamstwo znamio-
nowa o ca o , rozlubowany w tym, rozfiglowany, zatwardzia y, przerabiaj cy na cham-
stwo ca y wiat! I kocha  siebie!7. 

Na obrazach artysty widzimy, jak siedzi sobie stary i oszpecony ch op z obwi-
s ym brzuchem, malutkimi i chudziutkimi r kami. Jego twarz przypomina kartofel, 
zamiast palców ma paluchy, a ty ek to raczej olbrzymie dupsko. Co robi? My li! 
Mo na porówna  go do filozofa, który zajmuje si  „upraw  swojego ogródka”: 

Na zmarnia ej ziemi uda o mu si  wyhodowa  12 mizernych g ówek kapusty. Zbieg y si  
one do jego kolan bez adu i sk adu, jak stadko kurcz t, a on, pochylony ku nim jak kwo-
ka, marszczy sokratyczny eb i szpileczkami przygas ych oczu daje wyraz napi tej tro-
sce: starczy tej kapuchy do chwili, kiedy si  wype ni Miara Czasu, czy nie starczy?8  

A mo e Hamlet zadaje sobie pytanie: „By ? Czy nie by ?”: 

Jego pytania s  tak ci kie, e zniech caj  niekiedy do jakichkolwiek odpowiedzi, jego 
naiwno  jest tak pot na, e burzy niekonsekwencje, zak amanie, konwencje, które sca-
laj  spo ecze stwo. B azen posuwa si  wi c o wiele dalej ni  powa ni ludzie – prawd  
mówi c, niszczy ca  powag  i obna a prawd  ycia a  do tragizmu, a  do absurdu9. 

                                                 
4  L.B. Jennings, Termin „groteska”, t um. M.B. Fedewicz, [w:] Groteska, red. M. G owi ski, 

Gda sk 2003, s. 53. 
5  Tam e, s. 55. 
6  S. Piskor, Jerzy Duda-Gracz, „Pogl dy” 1975, nr 12. 
7  Cyt. za: J. Gondowicz., dz. cyt., s. 6. 
8  M.A. Styks, Hamlet polny, „ ycie Literackie” 1980, nr 34. 
9  J. Onimus, Groteskowo  a do wiadczenie wiadomo ci, t um. K. Falicka, [w:] Groteska, s. 77–78. 
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Wygl da jak typowy wie niak, jest nieumyty i nieogolony. Siedzi w polu  
i wida , e to cham, ten który stworzony jest do pracy na nim, a nie do my lenia! 
Czy taka osoba mo e w ogóle my le ? Jest zdeformowan  figur , w ca ej pe ni 
groteskow 10: 

Wszystko, co niejasne, jest uporz dkowane, tajemnicze zostaje ujawnione, niepoj te – 
wypowiedziane. I tak wy ania si  ostateczne wyja nienie: ukszta towanie czego  grote-
skowego jest prób  zakl cia i okie znania wszystkiego, co w wiecie demoniczne11. 

 

Hamlet polny, olej, p yta pil niowa, 55× 55 

ród o: J. Gondowicz, Jerzy Duda-Gracz, Warszawa 2006, s. 6. 

Ów cham czerpie z natury, w której yje, poch ania jak wampir wszystko to, 
co daje mu jego pole. Podobny jest do b azna. wiadomy swojego miejsca na 
ziemi, zwi zany k czami i polem. Na my l przychodzi tak e pierwotne znacze-
nie s owa „kultura”, które oznacza upraw  i rolnictwo, to, co ci le zwi zane  
z gleb , plonem, korzeniem i wegetacj . Takie ukazanie tematu prezentuje cha-
ma przeniesionego z wysokiej sztuki, która ukazuje nam jego negatywn  sfer  
ycia, wszystkie jego brzydactwa i prostactwa. Duda-Gracz ujawnia przez to 

                                                 
10 J. Gondowicz, dz. cyt., s. 57. 
11 W. Kayser, Próba okre lenia istoty groteskowo ci, t um. R. Handke, [w:] Groteska, s. 29. 
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plebejskie cechy postaci, które równie  ukazane zosta y w takich dzie ach, jak: 
Chory fachowiec z 1973 roku czy Babie lato z 1974 roku (kobieta z zaokr glo-
nym brzuchem, pulchnymi po ladkami, grubymi d o mi i z monumentalnymi 
udami). Estetyka w ukazywaniu cia a kobiecego jest bardzo specyficzna, ponie-
wa  wyró nia j  nadmiar kszta tów12 (jak wida , na prowincji szczup a figura 
nie by a w modzie). Artysta nawi zuje do kanonu pi kna cia a kobiecego z dzie  
Rubensa. 

wiat obrazów artysty to przestrze  plebejska, ukazuj ca motywy polskie: 
przede wszystkim pijaka, chama, robotnika czy kobiety o rubensowskich kszta -
tach. Pijak, cham i robotnik to parodia pi kna zmieniaj cego si  w kicz i tandet , 
pracy – w swawolne lenistwo i pija stwo, a pobo no ci – w pozorn  wiar  i de-
wocj . Posta  chama sprowadza si  tylko do jego obskurnego ycia biologiczne-
go. Bohater prowincjonalnej codzienno ci jest smutny, oszpecony i nie widzi 
sensu swojego ycia. Zawarty jest tutaj kompleks polski, megalomania, ciemny 
mit prowincjonalizmu i za ciankowo ci. Tematyka nie s u y krzepieniu serc od-
biorców, wr cz odwrotnie – przyprawia „g by” i ukazuje pe ny wachlarz wad 
spo ecznych, politycznych i duchowych. 

Mo na w tym miejscu postawi  pytanie: kim dok adnie jest cham i inne po-
stacie z obrazów artysty? S  to osoby, które nie poczuwaj  si  do jakiejkolwiek 
odpowiedzialno ci spo ecznej czy zbiorowego obowi zku, nie dbaj  o prze-
sz o , czyli tradycj  i histori  naszego narodu. Nie interesuje ich równie  przy-
sz o , bo brak sensu ycia i marazm pozbawi  wszelkich zdolno ci do dalszej 
egzystencji. Postacie sprowadzone s  tylko do „zwierz cej biologii”, 
,,niena artych” grubasów, ubrane w jakie  gacie albo d insy z opadaj cymi 
szelkami, z nieogarni t  g b  albo inaczej – mord . Patrz c na nich, nietrudno 
dostrzec kompromitacj  wszystkiego, co ich otacza, czyli rzeczywisto , w któ-
rej wegetuj  i któr  sprowadzaj  tylko do prymitywnego poziomu:  

A na g bach to pan profesor si  zna . Przede wszystkim dlatego, e zawsze najbardziej 
intrygowa  go cz owiek z jego bogatym lub ubogim wiatem wewn trznych prze y   
i zewn trznych do wiadcze . A dalej sposób, w jaki ten wiat objawia si  w twarzy  
i w ciele, w wyborze ubrania i idea ów, w post powaniu wobec innych i w kszta towaniu 
bezpo redniego otoczenia13. 

Podobnie interpretuje figur  „polskiego chama” inny mistrz groteski i absur-
du – S awomir Mro ek. W utworze Tango ustabilizowan  rzeczywisto  – rytm 
rodzinnego domu – zak óca Edek – typowy cham, który sprowadza wszystko do 
poziomu pop dów. Usilnie próbuje on wprowadzi  swój chamski ad i porz dek 
w domu, a swój cel chce osi gn  za pomoc  ró nych rodków14. Nie toleruje 
m drzejszych, kulturalnych i pracowitszych od siebie. Takie postacie jak Mro -

                                                 
12  J. Gondowicz., dz. cyt., s. 52–54. 
13  N. Kruszyna, G by Jerzy Duda-Gracz. Portrety i autoportrety, Katowice 2007, s. 5.  
14  J. Gondowicz, dz. cyt., s. 17. 
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kowski Edek s  bohaterami peryferii, idolami prowincjonalnych wiatów na ob-
razach Jerzego Dudy-Gracza. Cham jest pusty w rodku, nie posiada duszy. Je-
dyn  rzecz , jaka go wyró nia i charakteryzuje, to jego cielesno , tak bardzo 
oszpecona, e mo na u y  okre lenia zanieczyszczona. S owo „zanieczyszczo-
na” b dzie odnosi o si  do braku umiaru, który wyra a form . Owa forma jest 
wyznacznikiem sztuki malarza i regionu, jaki jest w niej ukazany. Dlatego pro-
wincja jest przede wszystkim mentalno ci  i form  kondycji duchowej. Jak sam 
artysta powiedzia : 

Prowincja to niekoniecznie Cz stochowa. Prowincja to my! Polacy z a osnymi wiato-
wymi aspiracjami, z mani  historycznej wielko ci, a jednocze nie z ogromnymi l kami  
i wstydem15.  

Objawami owego wstydu jest chocia by szybkie wymieranie wielu zwycza-
jów uwa anych przez m ode pokolenie za zb dne i niepotrzebne. M ode pokole-
nie nie pami ta ju  o zwyczaju ca owania kromki chleba, która upadnie na zie-
mi . Ca y zapomniany rytua  uwa any jest w a nie za zb dny, dziwaczny, co 
poprzez j zyk malarski pi tnuje malarz. 

 Kolejnym przyk adem jest obraz zatytu owany Chory fachowiec z 1973 ro-
ku. Tytu owy bohater, „fachowiec”, prawdopodobnie cierpi z powodu ci kiego 
kaca16. On udaje, e ci ko pracuje, system za to udaje, e mu godziwie p aci  
i nieustannie wspiera. Ur gaj ca wszelkiej wznios o ci egzystencja „Polaka ma-
ego” w obrazach artysty ukazana jest poprzez jego grzechy, mieszno , g upo-

t  i s abo . Warto podkre li , e w tym przypadku: 

Groteska jako kategoria estetyczna [...] nie jest tylko swoistym rozwi zaniem artystycz-
nym czy swoist  artystyczn  procedur , kryje si  za ni  mniej lub bardziej wyrazista 
koncepcja wiata, a tak e pewien zespó  warto ci17. 

Tematyk  prowincji i jej sens wzbogaca groteska, z któr  nieod cznie zwi -
zany jest motyw dekompozycji. Poprzez dekompozycj  Jerzy Duda-Gracz za-
skakuje odbiorców, odchodzi od pewnych form dobrze znanych i oczywistych  
w kulturze. Odej cie od form kieruje odbiorców jego malarstwa do wizerunku 
monstrualnego i rozbitego cia a ludzkiego. Jest ono demoniczne, przera aj ce  
i ma wywo a  l k w ród odbiorców18.  

G ównym wyznacznikiem groteski w prowincjonalnej twórczo ci Dudy-
Gracza jest dekompozycja, czyli rozro ni ta i spuchni ta forma cia a ludzkiego. 
Podlega ono degradacji, a jednocze nie rozprz eniu, czyli rozcz onkowaniu. 
Motyw rozbicia cia a na cz ci obecny jest równie  w twórczo ci Gombrowicza: 

[…] p ka, wybucha, ucina u anowi Kacperskiemu obie nogi, rozrywa brzuch, a ten z po-
cz tku traci si , nie pojmuje, co si  sta o, a w chwil  potem te  wybucha, ale miechem, 

                                                 
15  Prowincja to my!, „Rzeczpospolita” 1999, nr 112, dod. s. IX. 
16 J. Gondowicz, dz. cyt., s. 52. 
17  M. G owi ski, Groteska jako kategoria estetyczna, [w:] Groteska, s. 8. 
18  L.B. Jennings, dz. cyt., s. 46. 
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te  p ka, ale ze miechu! – trzymaj c si  za brzuch, tryskaj cy krwi , jak fontanna, pisz-
czy i piszczy humorystycznym, wrzaskliwym, histerycznym, krotochwilnym dyszkantem 
– d ugie minuty! Jaki miech zara liwy! Nie macie poj cia, czym by  mo e taki niespo-
dziewany g os na polu walki. Ledwie zdo a em dotrwa  do ko ca wojny. – A kiedy po-
wróci em do domu, stwierdzi em, wci  maj c uszy pe ne tego miechu, e wszystko, 
czym y em dotychczas, w proch si  rozpad o […]19. 

Powy szy fragment ukazuje destrukcj  i rozbicie cia a oraz towarzysz cy tej 
sytuacji miech, który jest reakcj  na dekompozycj . miech b dzie tutaj sym-
bolem grozy, a cia o brakiem integralno ci i spójno ci. Posta  Kacperskiego od-
nosi si  do wojny i jej do wiadczenia, czyli zniszczenia utartych i znanych form. 
Posta  u ana Kacperskiego wcze niej: 

firmowa a sob  ca  urod  wiata i jego „sk adno ”, polegaj c  mi dzy innymi na 
przymierzu estetyki (uniform, sprawno  je dziecka) z etyk  (obowi zek patriotyczny)20.  

Rozbite cia o tej postaci nawi zuje do rozbicia warto ci, tak jak groteskowy 
aspekt wojny demaskuje jej si  barbarzy skiego niszczenia warto ci. Pierwsza 
wojna wiatowa zaprzeczy a stereotypowi wojny rycerskiej. Chodzi tutaj o brak 
patosu i o do wiadczenie rozsypki tych form, które s  znane i które tworz  jak  
jedno . Owa jedno  ulega zniszczeniu, Gombrowicz rozrywa form , która ma 
swoje pod o e w spo ecze stwie. Tak w a nie post powa  Jerzy Duda-Gracz, 
który nak ada  form  na postacie znane dobrze w kulturze, tak jak Gombrowicz, 
tak Duda demaskuje pewien konwencjonalny obraz w stron  tego, co grotesko-
we, obna a fa sz gotowych wzorów kultury. Opisywany wiat obu artystów 
podkre la dobitnie stan rozpadu i rozk adu wzorców zachowa , wiary i zasad 
etycznych. G ównym aspektem jest obco  i nieludzko  rzeczywisto ci z odbi-
ciem wszystkich wspó czesnych l ków.  

Podsumowuj c rozwa ania na temat stereotypów i maski, mo na stwierdzi , 
e groteska i jej elementy wymierzone s  przeciwko mitom i stereotypom, które 

zawarte s  w twórczo ci Jerzego Dudy-Gracza. Poprzez grotesk  podwa a 
prawdy znane ludziom, a tak e niszczy to, co pozornie wi te, wystawia na kpi-
n  tre ci oczywiste, trywializuje sztuk  i parodiuje jej wznios o . 
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Stereotypy i maski – figura „polskiego chama” na przyk adzie 

malarstwa Jerzego Dudy-Gracza 

Streszczenie  

Najwa niejsz  postaci  w malarstwie Jerzego Dudy-Gracza jest cham, opisywany jako mon-
strum. Posta  oszpecona, zaniedbana i zaprezentowana w bezruchu. Temat stereotypów i maski 
jest istotny, a wida  ich wa no  w prawie ca ej twórczo ci malarskiej. Artysta wykorzysta  rów-
nie  grotesk , poprzez któr  podwa y  prawdy znane ludziom, wystawi  na kpin  tre ci oczywiste 
i sparodiowa  wznios o  sztuki. 

S owa kluczowe: Jerzy Duda-Gracz, Gombrowicz, malarstwo, stereotypy, maska, groteska, 
kpina, monstrum, forma. 

Stereotypes and masks – a figure of “Polish Boor”  

on the example of Jerzy Duda-Gracz 

Summary 

The most important figure in the Jerzy Duda-Gracz painting is a boor which is described as  
a monster. The Character is disfigured, neglected and presented at a standstill. The topic of stereo-
types and the mask is important, and you can see their importance in almost all his paintings. The 
artist has also used the grotesque which was used to undermine the truth known to people. He 
maked a mockery at the obvious content and parodied the sublime art. 

Key words: Jerzy Duda-Gracz, Gombrowicz, painting, stereotypes, mask, grotesque mockery, 
monster form. 


