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Spotkanie pierwsze: Zakopane
Ktoœ powiedzia³, ¿e warto.
Zaspy œniegu, wydeptana œcie¿ka

wysypana ¿wirem. Ma³a chatka, drewniana.
Czekamy. Mia³o byæ, ale drzwi s¹
zamkniête. Pukamy, cicho, dym z komina.
Nikogo. Przed domem rzeŸby – ? – grubo
ciosane drewniane ko³ki z ledwo
widocznymi rysami. Zaczyna padaæ œnieg.
Wracamy.

Potem: Ogólnokszta³c¹ca Szko³a
Sztuk Piêknych im. A. Kenara. Kenar, Rz¹sa
– nazwiska, które wci¹¿ brzmi¹ obco, nie
wywo³uj¹ skojarzeñ, nie stwarzaj¹
w  g³owie obrazów. W szkole wystawa jed-
nego z absolwentów: poruszaj¹ce szkatu³ki
z zatrzymanym czasem. Ale tytu³y prac
i nazwisko ich autora umykaj¹ pamiêci.

Nastêpnie: Cmentarz Zas³u¿onych na
Pêksowym Brzyzku. Miejsce spoczynku
Stanis³awa Witkiewicza, Kornela Maku-
szyñskiego, Kazimierza Przerwy-Tetmajera,
W³adys³awa Hasiora. Nad grobem Kenara
rzeŸba Rz¹sy: pieñ z wyciêtym krzy¿em,
w œrodku umêczony Chrystus. Pierwsze
zetkniêcie. Dotkniêcie? Rz¹sa zostaje
w g³owie, zaczepia siê o szufladkê “do
sprawdzenia”.
Spotkanie drugie: Poronin

Wystawa W³adys³aw Hasior
i konteksty. Hasior – wci¹¿ nieustannie
niepokoj¹cy. Wytrzeszczone oczy-¿arówki,
porwane strzêpy materia³u, zdeformowane
plastikowe lalki. Sztuka nie³atwa, wywo-
³uj¹ca sprzeciw, wbrew znajomej estetyce.
Obok Jonasz Stern i koœci wystaj¹ce
z p³aszczyzny p³ótna, Erna Rosenstein
i albumy posk³adane z odpadków, Jerzy

Ma³gorzata Mostek
...jestem trochê obity œwiatem.
O spotkaniach z Antonim Rz¹s¹

Krawczyk i dziwne obrazy-kola¿e
be³kocz¹ce jêzykiem codziennych sloga-
nów. Obok Antoni Rz¹sa i znowu: drewno
ociosane jakby przez przypadek. Wszystko
to niebezpieczne, wytr¹caj¹ce z równo-
wagi, prowokuj¹ce, bezczelne. Sztuka,
której nie mo¿na mierzyæ intelektem, nie
mo¿na rozumieæ. Bo w zrozumieniu czai siê
przera¿enie i... szaleñstwo?

RzeŸby Rz¹sy – frasobliwy Chrystus,
Pieta, przygarbiony wêdrowiec. Toporne,
proste. Pierwsze skojarzenie: przydro¿ne,
górskie kapliczki. Jednak w tych rzeŸbach
tkwi coœ takiego, ¿e ta “kapliczkowoœæ”
staje siê w¹tpliwa. Mo¿e to ta wykrzywiona
twarz, mo¿e to  te powykrêcane d³onie?

Ale czasu ju¿ brak, trzeba iœæ,
zamykaj¹.

A. 
Rz

¹s
a, C

hry
stu

s. L
os 

czo
wie

ka,
 rz

eŸ
ba

 w
 dr

ew
nie

, z
djê

cie
: J

. S
ok

o³o
ws

ki



    15

Spotkanie trzecie: Warszawa
Urocza kawiarnio-ksiêgarnia, stolik

przy oknie, obok pó³ka z reprodukcjami dzie³
ró¿nych artystów. Buszowanie w rega³ach.
I nagle: Antoni Rz¹sa: prace. Gdzieœ z ty³u
g³owy zapala siê œwiate³ko: znane.
W œrodku teksty i zdjêcia kilku rzeŸb. Nie
mogê siê oprzeæ i zaczynam ogl¹daæ.
Strona za stron¹.

Przepadam na dobre kilka godzin.
A potem wracam, czytam raz jeszcze.
I jeszcze.
***

Stwierdzi³am, ¿e to nie mo¿e przejœæ
bez echa, nie mo¿na nie pisaæ.
Te spotkania (uk³adaj¹ce siê przedziwnie
w jedn¹ liniê) s¹ dla mnie zbyt wa¿ne,
tak bardzo osobiste. I choæ daleko mi do
krytyka sztuki – podejmê wyzwanie.
Bo rzeŸby Mistrza Antoniego s¹ zbyt bliskie,
by zostawiæ je w ciemnoœciach w³asnej
g³owy. Bliskoœæ paradoksalna: dzie³a na
wpó³ ludowego rzeŸbiarza dotykaj¹ tak
mocno mojej – miejskiej przecie¿ i nie-
artystycznej – œwiadomoœci. Zostawiaj¹
œlady.

Niech wiêc dalszy ci¹g bêdzie
opowieœci¹ o œladach.
Œlad pierwszy: upór

Wci¹¿ nie opuszcza mnie pytanie:
jaka si³a musia³a tkwiæ w tym chudym,
pomarszczonym cz³owieku, ¿e nie pozwala
(mi) na obojêtnoœæ? Nie wiem. Mo¿e jest to
cecha ka¿dego artysty, a mo¿e szczególna
w³aœciwoœæ Rz¹sy? W pewnym miejscu
wspomnianej ksi¹¿ki pojawiaj¹ siê s³owa:

...w mym sercu jest wiara we w³asne
si³y, jest bunt do otaczaj¹cej
rzeczywistoœci, jest ogromna, cicha
upartoœæ, jest samozaparcie

i cholerna ambicja, nie daæ siê, nie
daæ siê, choæby na drodze wszystkie
czorty stanê³y, z t¹ wiar¹ budowa³em
szopki w krzakach.1

Zdaje siê, ¿e to w³aœnie upór jest
jednym z tych powodów, które ka¿¹ siê
zatrzymaæ.

Antoni z niezwyk³¹ konsekwencj¹
pozostawa³ wierny swojej twórczoœci –
mimo krytyki, niezrozumienia, ale te¿ mimo
problemów finansowych, os³abienia,
choroby... Nie chcia³abym wystawiaæ tu
piêknego pomnika (którego, jak mogê siê
domyœlaæ, Rz¹sa nawet by nie chcia³), lecz
nie mogê oprzeæ siê urokowi si³y i pewnoœci
ujawniaj¹cej siê w jego s³owach. To nieu-
stanne podejmowanie zmagañ ze sob¹,
z oporem materii, ze œwiatem budzi podziw.
Uczucie to potêguje siê jeszcze bardziej,
gdy trafiam na takie oto s³owa:

...zawód niewdziêczny, pogardzany
przez otoczenie, wymagaj¹cy przy
zdolnoœciach sta³ej pracy przez ca³e
¿ycie, strona materialna – dziad,
otoczenie – krytyka, pogarda, ten
zawód wymaga du¿o wiêkszego
poœwiêcenia ani¿eli zawód kap³ana...2

Mo¿e siê wydawaæ dziwne, ¿e chc¹c
mówiæ o sztuce, zaczynam od ¿ycia i aby
pisaæ o rzeŸbach, mówiê o rzeŸbiarzu. Mam
jednak wra¿enie, ¿e w tym przypadku
jakikolwiek rozdzia³ obu tych sfer zubo¿y³by
bardzo zarówno jedn¹, jak i drug¹.
Ta spójnoœæ, ca³oœciowoœæ i jasna œwiado-
moœæ celu jawi¹ siê jako niedoœcigniony
idea³. Z perspektywy mojego ¿yciowego
ba³aganu, nieustannego poczucia frag-
mentarycznoœci, rozkawa³kowania – obraz
pe³ni, który przejawia siê w s³owach
i dzia³aniach Rz¹sy, poci¹ga, ale jedno-
czeœnie niepokoi.

¯ycie i osobowoœæ Rz¹sy s¹ tu istotne
tak¿e dlatego, ¿e przynajmniej czêœci jego

1 Antoni Rz¹sa: prace, red. Magda Ciszewska-Rz¹sa, Juliusz Soko³owski, Warszawa 2004; s. 72.
2 Ibidem, s. 68.
3 “Bêd¹c bezsilny, aby profesora ratowaæ, wpad³em na pomys³, aby jego stany psychiczne utrwalaæ

na Chrystusach.” Cyt. za: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_rzasa_antoni.

...jestem trochê obity œwiatem. O spotkaniach z Antonim Rz¹s¹
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rzeŸb nie mo¿na rozpatrywaæ w oderwaniu
od wydarzeñ, które mia³y miejsce w rzeczy-
wistoœci. Przyk³adem niech bêdzie cykl
Chrystusów Ukrzy¿owanych stworzonych
w okresie choroby Antoniego Kenara –
nauczyciela Rz¹sy. Widz¹c cierpienie swo-
jego mistrza, wyrzeŸbi³ postacie, w których,
jak sam mówi³, chcia³ zamkn¹æ ból3.
Nie tylko uczucia jednostek znajdowa³y
w rzeŸbach Rz¹sy swoje miejsce: pod
wp³ywem wydarzeñ II wojny œwiatowej
powsta³y rzeŸby o Mêce Pañskiej. Czêœæ
z nich stanowi¹ piety, które maj¹ nie tyle
obrazowaæ œmieræ Chrystusa i boleœæ Maryi,
ale przede wszystkim utrwalaæ smutek
matki rozstaj¹cej siê z synem-¿o³nierzem.

Mimo czêstych nawi¹zañ do nauki
Koœcio³a, Rz¹sa nie deklarowa³ jedno-
znacznie swojej wiary4, jego rzeŸby równie¿
odbiega³y od kanonicznych chrzeœcijañ-
skich sposobów przedstawiania. Przez
ewangeliczne postacie Antoni stara³ siê
uchwyciæ ból zwyk³ych ludzi, traktowa³ je
jako alegorie ludzkiego cierpienia. Mo¿e
dlatego jego rzeŸby by³y tak kontrowersyjne,
sprzeczne z g³adkimi twarzami madonn,
³agodnymi obliczami cierpi¹cych Chrystu-
sów, bo dotykaj¹ce nie tego, co w tych
postaciach boskie, ale tego, co tak boleœnie
ludzkie?
Œlad drugi: deformacja

Cierpienie rzeŸbionych postaci
(bo rzeŸby Mistrza Antoniego to w wiê-
kszoœci ludzie) czêsto znajdowa³o swój
wyraz w deformacji5. RzeŸby patrz¹
ogromnymi oczami, maj¹ powykrzywiane
rêce, nieproporcjonalne g³owy – koœlawe,
ocieraj¹ siê o groteskê. A jednak te znie-
kszta³cenia nie wywo³uj¹ pob³a¿liwego

uœmiechu, przeciwnie: wybijaj¹ z rów-
nowagi, ze schematu. Zdaje siê, ¿e Rz¹sa
o tym wiedzia³:

[...] niektóre postaci deformujê, aby
g³oœniej powiedzieæ to, co mam przez
wyrzeŸbion¹ rzeŸbê wyraziæ. Nigdy
nie deformujê rzeŸby dla samej
deformacji.6

Deformacje niepokoj¹, bo naruszaj¹
granicê cz³owieczeñstwa, zmieniaj¹ obszar
cielesnoœci. Rysy, zaznaczone zaledwie
kilkoma ciêciami w drewnie, powyginane s¹
w grymasach przera¿enia i cierpienia. Cia³a
rzeŸb s¹ podobne i zarazem niepodobne do
ludzkich postaci. Podobne, bo instynktow-
nie identyfikujemy oczy, twarz, usta, rêce,
korpus; niepodobne, bo przecie¿ nie ma
takich postaci w rzeczywistoœci. Deformacja
zaczyna jawiæ siê jako balansowanie na
granicy cz³owieczeñstwa. Odcz³owiecza
niczym ból, lecz jednoczeœnie “docz³o-
wiecza”, bo dotyka tego, co pozaracjo-
nalne, co najg³êbsze i intuicyjne.

RzeŸby te poruszaj¹ nie tylko dlatego,
¿e – jak napisze Wawrzyniec Brzozowski –
w tych rzeŸbach s³ychaæ skrzyp udrê-
czonego drewna7, ale te¿ dlatego, ¿e prze-
jawiaj¹ siê w nich uczucia ogl¹daj¹cych.
Rz¹sa powie: ...wydaje mi siê, ¿e niektórzy
w mych rzeŸbach widz¹ swoje zmêczenie
i swoj¹ bezsilnoœæ8. RzeŸby przestaj¹ byæ
odleg³ymi obrazami wyimaginowanego
cierpienia, a staj¹ siê doœwiadczeniem,
w którym siê wspó³uczestniczy, odnajduje
w³asny ból i w³asn¹ stratê.

Odrealnienie tych postaci nie polega
jedynie na przerysowaniu poszczególnych
elementów. Przez swoj¹ topornoœæ
i masywnoœæ czasem nie przypominaj¹

4 “[...] ja jestem wierz¹cym, moja religia jest tylko moj¹ duchow¹ potrzeb¹. Nie nazwê siê katolikiem
[...], ale wyczuwam, ¿e jest potê¿ny œwiat ducha, który bez przerwy jest w konflikcie ze œwiatem materii.”
Cyt. za: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_rzasa_antoni.

5 “Pewnym sposobem przekazania treœci symbolicznych jest deformacja. Dzia³a ona na zasadzie
filmowego kadru – wyeksponowania tych czêœci ludzkiego cia³a, które s¹ najbardziej wymowne [...].
Powiêkszenie ich, przerysowanie, automatycznie sprawia, i¿ anatomia staje siê niewa¿na, a ca³y akcent
zostaje skupiony na ekspresji.” Dorota Bajerska, cyt. za: www.antonirzasa.pl.

6 Antoni Rz¹sa: prace, op. cit., s. 82.
7 Ibidem, s. 91.
8 Ibidem, s. 104.
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w ogóle ludzkich postaci. Ich “klockowa-
toœæ” wynika przede wszystkim z ludowoœci.
By jednak nie by³o w¹tpliwoœci – o ile
korzenie twórczoœci Rz¹sy s¹ ludowe,
ju¿ sama jego twórczoœæ niekoniecznie.
Sam rzeŸbiarz tak to okreœla³:

Tylko pewne rzeczy u¿y³em ze sztuki
ludowej: wyraz, zwartoœæ formy i logikê
u¿ycia materia³u. Przecie¿ nie robiê œwi¹t-
ków czysto ludowych.9

Rzeczywiœcie, po szkole artystycznej
i pracy pod okiem Kenara, po podró¿y do
W³och w 1962 roku, nie móg³ byæ ju¿
“twórc¹ naiwnym”; to, co zobaczy³ i wiedzia³,
nie pozwala³o mu na bezrefleksyjn¹
dzia³alnoœæ nieœwiadom¹ swoich pocz¹-
tków i celów. A jednak ludowoœæ pozosta³a
jednym z g³ównych Ÿróde³ inspiracji. RzeŸby
Rz¹sy tak form¹, jak tematyk¹ nawi¹zuj¹ do
rzeŸb z przydro¿nych kapliczek: proste
kszta³ty, ostre rysy, frontalnoœæ. Dorota
Brajerska pisze, ¿e wynika to z bardzo ma³ej
powierzchni pokoju, jak¹ dysponowa³ do
swojej pracy. [...] RzeŸba wymaga du¿o
miejsca, perspektywy – dlatego kompo-
zycje Rz¹sy s¹ frontalne i p³askie10 .
Mo¿liwe, ¿e ograniczona przestrzeñ mia³a
tak znaczny wp³yw, chocia¿ uwa¿am takie
ukszta³towanie rzeŸb za celowe, wynika-
j¹ce ze szczególnego stosunku Rz¹sy do
materia³u, w którym rzeŸbi³...
Œlad trzeci: dotyk

Antoni Rz¹sa nietypowo patrzy³ na
drewno: nie by³o ono biernym, pos³usznym
materia³em, lecz aktywnym wspó³twórc¹.
Mo¿e gdyby nie opisane wy¿ej spotkania,
nigdy nie pomyœla³abym, ¿e mo¿e to byæ
¿ywa materia. A tymczasem trafiam na takie
oto zdania: Lubiê drzewo, bo tak: ma
zapach, jest takim materia³em ciep³ym,
drzewo ¿yje. ¯ycie jest ju¿ w samym drze-
wie11. Wynika z tego przedziwny sposób
rzeŸbienia – podleg³y kszta³tom drewna,

poszukuj¹cy postaci, twarzy, gestu w korze-
niu lub ga³êzi, oczekuj¹cy na objawienie,
otwarty na dialog:

Zawsze stawia³em przed sob¹ drew-
no i nie zaczyna³em pracy, dopóki nie
zobaczy³em w nim rzeŸby. Nieraz
widzê drzewa, które burze i wiatry
ukszta³towa³y bardzo tragicznie.
Widzê w nich gotowe rzeŸby.12

Rz¹sa by³ pos³uszny materia³owi: nie
ci¹³ wbrew s³ojom i sêkom, dba³ o to,
by rzeŸba “zmieœci³a siê” w jednym kawa³ku
drewna. Tadeusz Brzozowski powie:
RzeŸby Rz¹sy to te same, niegdyœ ¿ywe
drzewa – tylko w innej postaci13. Drewno
w ci¹gu ca³ego procesu tworzenia nie
przestaje byæ ¿ywe, mo¿e tu tkwi jedno ze
Ÿróde³ ich nieustannego oddzia³ywania: jako
¿ywe istoty wchodz¹ w relacje, w dialogi.

Dba³oœæ cechowa³a nie tylko czas
rzeŸbienia, ale i czas konserwowania.

9 Cyt. za: http://www.culture.pl/pl/culture/artykuly/os_rzasa_antoni.
0 Cyt. za: www.antonirzasa.pl.
11 Antoni Rz¹sa: prace, op. cit., s. 90.
12 Ibidem, s. 91.
13 Cyt. za: www.antonirzasa.pl.

A. Rz¹sa, Œwiêty Franciszek, rzeŸba w drewnie, zdjêcie: J. Soko³owski

...jestem trochê obity œwiatem. O spotkaniach z Antonim Rz¹s¹
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Rz¹sa pokrywa³ rzeŸby bejc¹ w wielu
kolorach, przeciera³, domalowywa³. Jakby
chcia³ nie tylko ocaliæ drewno przed znisz-
czeniem czy czynnikami zewnêtrznymi,
ale jakby chcia³ je ubraæ na nowo, daæ mu
now¹ korê, by nie by³o ju¿ nagie, obciosane,
odarte z poprzedniej tajemnicy.

Mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e trak-
towa³ swój materia³ ze szczególn¹
czu³oœci¹, która odciska³a w rzeŸbach swoje
piêtno, pozostawiaj¹c w nich pewne niedo-
okreœlone ciep³o. Czasem wydaje mi siê,
¿e drewno nie chce pozostawaæ d³u¿ne:
wygina siê, prê¿y, prostuje, by odwdziêczyæ
siê za okazany szacunek i bliskoœæ. I za
dotyk, który od³upuje, wyrównuje, przycina,
ale równoczeœnie stwarza, daje ¿ycie, prze-
mienia bezkszta³tny kawa³ek drzewa
w postaæ, w cia³o – pe³ne emocji i uczuæ.
Mo¿e w³aœnie dlatego Hanna £ukaszczyk
odnios³a wra¿enie, ¿e jego rzeŸby potrafi¹
patrzeæ...

Trochê jest tak, ¿e tych spotkañ trzeba
doœwiadczyæ na w³asnej skórze: zajrzeæ
w oczy Cierpi¹cemu Chrystusowi,
dyskretnie dotkn¹æ ciep³ego wci¹¿ drewna,
poczuæ ulotny zapach bejcy, wyprawiæ siê
przez œnieg do ma³ej, drewnianej chatki –
stoj¹cej na uboczu, bez krzyku i wrzawy, ale
z uporem i zaciêtoœci¹. Chocia¿ ju¿ bez
Antoniego Rz¹sy.

Antoni Rz¹sa – urodzi³ siê
w roku 1919 w Futomie na
RzeszowszczyŸnie (w miejscu
mieszaj¹cych siê wp³ywów
prawos³awia i katolicyzmu, na
granicy kultur Wschodu
i Zachodu), zmar³ w 1980
w Zakopanem. By³ uczniem,
potem wspó³pracownikiem
i przyjacielem Antoniego Kenara.
Od 1954 prezentowa³ swoje prace
na ró¿nych wystawach krajowych
i zagranicznych. W latach 60. sta³
siê jednym z najbardziej znanych
polskich rzeŸbiarzy, by³
wielokrotnie honorowany za
swoje twórcze osi¹gniêcia. Jego
prace znajduj¹ siê m.in.
w zbiorach Muzeum Narodowego
w Warszawie, Muzeum Narodo-
wego w Krakowie i Muzeum
Narodowego w Poznaniu,
w Muzeum Wojska Polskiego
oraz w zbiorach prywatnych
w USA, Belgii, Danii, Francji,
W³oszech i Watykanie.

A. 
Rz

¹s
a, 

Ho
mo

 Sa
pie

ns,
 rz

eŸ
ba

 w
 dr

ew
nie

, z
djê

cie
: J

. S
ok

o³o
ws

ki


