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Postawione w tytule pytanie stanowi próbę lapidarnego opisania twórczości An- AGNIESZKA
drzeja Żygadły, działającego współcześnie w krakowskim środowisku artystycznym. JANKOWSKA-
Niesie jednak ono za sobą pewne ryzyko. Stawia bowiem zaledwie dwudziesto- -MARZEC
ośmioletniego artystę w pozycji outsidera, sytuuje poza tym, co progresywne i aktu-
alne w świecie sztuki. Czy może zatem lepiej określić go nobilitującym mianem

„artysty osobnego”?
Małgorzata Kitowska-Łysiak badając fenomen artysty osobnego, za cechy wyróż-

niające go uznała przede wszystkim niechęć do pośpiechu, celowe nienadążanie za
modą (przywołując casus Balthusa i Adama Hoffmanna). Trafnie zauważyła: „gene-
ralnie zresztą miano «osobnych» zyskiwali nie artyści awangardy czy nowocześni
abstrakcjoniści, ale tradycjonaliści, hołdujący starym mediom, przedstawieniu, te-
matowi, «literaturze», wreszcie figurze, odwołujący się często do ukrytych emocji”1.

Andrzej Żygadło w tak nakreślony przez badaczkę profil artysty osobnego zdaje
się wpisywać znakomicie, choć nie w pełni. Wątpliwości może budzić sens posłu-
giwania się tym nieprecyzyjnym terminem w xxi wieku, gdy wiara w linearną
historię sztuki wyznaczoną przez ideę postępu dawno umarła, a pluralizm postaw
artystycznych jest faktem niepodważalnym. Nie podejmując się więc w tym miej-
scu rozstrzygnięcia, jaki termin najlepiej opisuje jego postawę twórczą, analizie
zostanie poddana zarówno ikonografia, jak i formalne rozwiązania stosowane
przez krakowskiego artystę. Podjęta też będzie próba określenia jego miejsca na
współczesnej scenie młodego, polskiego malarstwa.

Twórczość Andrzeja Żygadły trudno rozpatrywać bez przytoczenia najważniej-
szych faktów biograficznych, bo zarówno miejsce urodzenia, jak i okolica, w któ-
rej dorastał, wpłynęły w decydujący sposób na wybór tematyki, jaką podejmuje
w swoim malarstwie. Urodzony w Przeworsku, a mieszkający we wsi Białoboki

1 M. Kitowska-Łysiak, „ UnpeudemodeO Adamie Hoffmanie, w: Figury ifiguracje: materiały liv
ogólnopolskiej sesji naukowej shs, Lublin 20-22 października 2005, red. eadem et al., Warszawa
2006, s. 304.
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przez pierwsze dwadzieścia lat swojego życia, bardzo wcześnie zainteresował się
lokalną historią polsko-ukraińskiego pogranicza. Już jako uczeń gimnazjum i Li-
ceum Plastycznego w Jarosławiu odbywał spotkania z najstarszymi mieszkańcami
okolicznych wiosek, podczas których słuchał z zapałem zarówno ich opowieści
o życiu codziennym, tradycji, obrzędach, jak i śpiewanych przez nich pieśni, rów-
nocześnie pilnie notując szczegóły dotyczące architektury cerkiewnej, zwłaszcza
historii obiektów2. Nie bez znaczenia dla rozwoju jego zainteresowań regionalnym
dziedzictwem była też działalność w szczepie harcerskim „Kresy”, w którym kulty-
wowano zainteresowania pograniczem i jego tradycją.

Zafascynowany opuszczonymi cmentarzami i architekturą cerkiewną, rozpoczął
więc na własną rękę akcję inwentaryzacyjną, wykonując fotografie i rysunki zrujno-
wanych domów i zniszczonych świątyń. Jak sam wspomina: „najbardziej intereso-
wały mnie miejsca wolne od ingerencji tzw. nowoczesności”3. Miał równocześnie
świadomość, że konieczny jest pośpiech w rejestrowaniu reliktów odchodzącego
świata ze względu na naturalną wymianę pokoleń, a przede wszystkim szybkość
przemian cywilizacyjnych zachodzących nawet w najbardziej kresowych wioskach
Polski południowo-wschodniej. Zdobyte wówczas doświadczenia zaowocowały
podjęciem przez niego studiów na dwóch wydziałach krakowskiej Akademii Sztuk
Pięknych: Malarstwa oraz Restauracji i Konserwacji Dzieł Sztuki4. Swoją pasję
rozwijał działając również aktywnie w Stowarzyszeniu „Magurycz” jako członek
jego zarządu. Celem Stowarzyszenia jest „ratowanie, inwentaryzacja i dokumenta-
cja sztuki sepulkralnej, krzyży i kapliczek przydrożnych oraz wszelkich obiektów
sztuki cerkiewnej, pozostających bez opieki [...] na terenach zamieszkanych pier-
wotnie przez Bojków i Łemków, ale także Żydów, Polaków, Cyganów i Niemców”5.
Artysta nie ograniczał się jednak tylko do działań praktycznych (inwentaryzator-
skich i konserwatorskich)6, ale prowadził własne badania i kwerendy archiwalne,

2 Jak zauważył w rozmowie z autorką artysta, kwestie dramatycznych wydarzeń, które rozegrały się
na tych terenach podczas ii wojny światowej i tuż po jej zakończeniu: walki polsko-ukraińskie,
działalność upa i akcja „Wisła”, podejmowane były niechętnie zarówno przez Polaków, jak
i osoby deklarujące się jako Rusini (używające na określenie swojej przynależności narodowej
wciąż tego dawnego terminu) czy Ukraińcy; wywiad z artystą, czerwiec 2015.

3 A. Żygadło, D.O.M., mps pracy magisterskiej obronionej na Wydziale Malarstwa Akademii
Sztuk Pięknych w Krakowie, Kraków 2014, s. 5.

4 Studia na Wydziale Malarstwa asp w Krakowie: 2008-2014. Dyplom w pracowni prof. Leszka
Misiaka. Obecnie student vi roku WKiRDS.

5 http://www.magurycz.org/ (stan na: 2.02.2017).
6 Andrzej Żygadło uczestniczył w wielu akcjach, do najważniejszych należą: inicjatywy podejmo-

wane w ramach działania w strukturach szczepu harcerskiego „Kresy” (pomoc przy odbudowie
zespołu cerkiewnego w Łopience w Bieszczadach w latach 2002-2010, co sezon zwykle dwa-trzy
wyjazdy w roku; odbudowa kapliczki w Ruskiej Wsi [okolice Dubiecka] - 2006; inwentaryzacja
drewnianej architektury Przeworska - 2006-2010); inicjatywy organizowane przez artystę do
2010 (remont z użyciem metod konserwatorskich cmentarza w Rożniatowie we współpracy ze
Stanisławem Krycińskim - sierpień 2009; remont z użyciem metod konserwatorskich cmentarza
w Ostrowie Przeworskim we współpracy ze Stanisławem Krycińskim - wrzesień 2010; inwenta-
ryzacja drewnianej architektury w powiecie przeworskim; inicjatywa na rzecz zachowania zabyt-
kowej ulicy drewnianych domów przymurówych przy ul. Kilińskiego w Przeworsku [od 2006
do 2012]); obozy w ramach działania Stowarzyszenia „Magurycz” (wykopaliska archeologiczne
na wzgórzu po cerkwi parafialnej w Uluczu - sierpień 2011; remont z użyciem metod konserwa-
torskich cmentarza w Prituliwce na Podolu Kamienieckim - wrzesień 2011; remont dzwonnicy
cerkiewnej w [nieistniejącej wsi] Polany Surowiczne w Beskidzie Niskim lipiec-wrzesień 2013);
inicjatywy organizowane przez artystę po 2010 (indywidualna dokumentacja drewnianej archi-
tektury ludowej na Podarpaciu - 2002-2015; obóz inwentaryzacyjny drewnianej architektury
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co umożliwiło mu opublikowanie czterech artykułów (trzy jako współautor) na
łamach popularnonaukowego dwumiesięcznika „Skarby Podkarpackie”, zajmują-
cego się propagowaniem ochrony lokalnego dziedzictwa kulturowego7. Na uwagę
zasługuje zwłaszcza szkic Żygadły poświęcony Kajetanowi Wincentemu Kielisiń-
skiemu, żyjącemu w pierwszej połowie xix wieku rysownikowi i bibliotekarzowi,
należącemu do pokolenia romantycznych starożytników, utrwalających w poczuciu
patriotycznego obowiązku pędzlem i piórem „przemijające relikty dawnego życia
i obyczaju”. Żygadłę zainteresowały najbardziej rysunkowe interpretacje architek-
tury cerkiewnej, stanowiące wprawdzie margines zainteresowań Kielisińskiego, ale
dotychczas nieopracowane naukowo8. Równie istotna jednak co przypomnienie
dokonań dziewiętnastowiecznego badacza, wydaje się być złożona w rozmowie
z autorką deklaracja Żygadły. Krakowski malarz przyznał bowiem, że gdyby był
współczesnym Kielisińskiego, podobnie jak on widziałby rolę artysty jako strażnika
narodowej pamięci. Dzisiaj, uwolniony wprawdzie od ciążących nad pokoleniem
romantyków powinności, chętnie sięga po tematy i język malarstwa historyczne-
go, pozwalający budować analogie między przeszłością a czasami współczesnymi.
Działalność twórcza Andrzeja Żygadły wykazuje więc z jednej strony powinowa-
ctwa z dziewiętnastowieczną postawą pionierów naukowej historii sztuki9, z dru-
giej - wpisuje się w obecną w humanistyce od ponad trzech dekad fascynację
pamięcią zbiorową i indywidualną. Wprawdzie pytania o rolę historii i pamięci
stały się szczególnie ważne dla artystów nurtu sztuki krytycznej10, to temat ten,
jak pokazują kolejne publikacje i wystawy, przekracza bariery „kierunkowe” i po-
koleniowe, stanowiąc nieustanne źródło inspiracji i interpretacji dla działających
w ubiegłym wieku i współcześnie twórców11. Co więcej, stał się fenomenem nie
tylko polskim, lecz globalnym, analizowanym pod kątem sposobów odczytywania
historii przez artystów. Szczególną popularność zyskała postawa gałganiarza (benja-
minowskiego „materialistycznego historyka”), mającego być wzorem dla twór-
ców sztuk wizualnych, szperającego po śmietnikach cywilizacji, badającego ruiny

w Białobokach - sierpień 2013; zorganizowany wraz z dr. hab. Janem Kurkiem pk obóz in-
wentaryzacyjny drewnianej architektury w Białobokach i okolicy - sierpień 2014; inicjatywa
na rzecz zachowania zabytkowego szyku w Białobokach - zakup obiektu, powołanie do życia
Stowarzyszenia „Razem dla Białobok” [którego artysta jest wiceprezesem]; inicjatywa na rzecz
zachowania cerkwi w Leżachowie, w tym obóz inwentaryzacyjny w łipcu 2015).

7 A. Bernacka, A. Żygadło, Domy mieszczańskie, „Skarby Podkarpackie”, 2007, nr 6, s. 28-31;
D. Nowak, A. Żygadło, ...jedyny niemal tego rodzaju zabytek w Galicy i..., „Skarby Pod-
karpackie”, 2011, nr 4, s. 32-38; D. Nowak, A. Żygadło, Legenda na głębokości sztychu, „Skarby
Podkarpackie”, 2011, nr 5, s. 21-23.

8 A. Żygadło, . ..mnie Pan Bóg umyślnie stworzył do zbierania takich rzeczy, „Skarby Podkarpac-
kie”, 2011, nr 6, s. 14-21.

9 Obok Kielisińskiego można przywołać tutaj nazwiska badaczy i artystów - Ludwika Łepkow-
skiego czy Władysława Łuszczkiewicza, powiązanych z nurtem zabytkoznawczym, wykazują-
cych aktywność na polu konserwacji i inwentaryzacji zabytków. Zob.: J. Derwojed, Kielesiński
Kajetan Wincenty, w: Słownik artystów polskich i obcych w Polsce działających (zmarłych przed
1966 r.). Malarze, rzeźbiarze, graficy, t. 3, red. J. Maurin-Białostocka, J. Derwojed, Warszawa-
-Kraków-Gdańsk 1979, s. 404-407; J. Połanowska, Łuszczkiewicz Władysław, w: ibidem, t. 5,
red. J. Derwojed, Warszawa 1993, s. 164-166, 204-209; J. Białynicka-Birula, Łepkowski Ludwik,
w: ibidem, t. 5, s. 164-166.

10 Temat ten szczegółowo omówiła w swojej książce Izabela Kowalczyk (Podróż do przeszłości.
Interpretacje najnowszej historii w polskiej sztuce krytycznej, Warszawa 2010).

11 Ze względu na obfitość literatury przedmiotu i wydarzeń zostaną wymienione tylko dwie publi-
kacje, które towarzyszyły wystawom: Historia w sztuce. Katalog, red. M.A. Potocka, Kraków 2011;
Pamięć. Rejestry i terytoria. Memory registers and territories, red. P. Orłowska, Kraków 2013.
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i odpadki12. Jak trafnie zauważył Nicolas Bourriaud „właśnie w tej perspektywie
można by odczytywać ostatnie dokonania w sztuce współczesnej, a szczególnie
wiele prac, które opierają się na archiwach, ponownym odczytaniu przeszłości,
przedstawianiu fragmentów i dokumentów historycznych”13.

Tak zarysowane zatem skrótowo tło, na jakim rozpatrywana będzie twórczość
Andrzeja Żygadły, stanowić może wstęp do analizy jego dzieł. Artysta wypracował
stałą metodę pracy. Punktem wyjścia prawie zawsze są fotografie, odnajdywane
przez niego w czasie archiwalnych kwerend dotyczących miejscowości, obiektów
sakralnych, wydarzeń znanych z opowieści rodzinnych czy mających status lokal-
nych legend. Następnie Żygadło odbywa swoistą wizję lokalną, podróżuje do miejsc
uwiecznionych na fotografiach. Rozmawia z mieszkańcami, ogląda zachowane ruiny
lub ślady po budynkach, czasami nawet uczestniczy w nabożeństwach w istnieją-
cych nadal cerkwiach w Polsce i na Ukrainie. Niekiedy proces przebiega odwrotnie:
fascynacja zabytkowym obiektem prowadzi go do poszukiwań jego fotografii w Na-
rodowym Archiwum Cyfrowym lub w Internecie. Warto podkreślić, że archiwalne
fotografie są dla niego tylko pretekstem do „opowiadania” rozmaitych historii, a nie
gotowym „wzorem”, który przenosi na płótno. Kolejnym etapem pracy są bowiem
liczne szkice rysunkowe, pozwalające mu na szczegółowe opracowanie formatu
i kompozycji obrazu. Następnie po wykonaniu szkicu w skali 1:1 i jego przekalko-
waniu, wycina odpowiednie szablony z kalki, pomocne przy zakładaniu podkładów
obrazu. Artysta zwykle stosuje dwa monochromatyczne podkłady kolorystyczne,
ale też osobne podkłady pod najważniejsze elementy kompozycyjne obrazu i wresz-
cie podkłady wykończeniowe. Pomimo tego udaje mu się uniknąć efektu impasty,
gęstości farby, zamiast tego uzyskując wrażenie lekkości, „eteryczności” materii
malarskiej. Maluje olejno, chętnie kładzie laserunki, dążąc świadomie do rozegrania
walorowych niuansów monochromatycznej tonacji, jaką stosuje. Zamiłowanie do
używania wąskiej gamy barwnej artysta zawdzięcza nie tylko fascynacji starymi
fotografiami, ale też grafiką, którą uprawia z powodzeniem już od czasów nauki
w Liceum Plastycznym w Jarosławiu. Żygadło celowo zrezygnował też z efektu sepii
czy używania wyłącznie czerni i bieli, jako zbyt dosłownego i bezpośredniego pod-
kreślanie klimatu „retro”, jakim emanują jego obrazy. Zamiast tego preferuje błękit,
szarość i biel. Błękit, w rozmaitych odcieniach, stanowiący dominantę kolorystyczną
większości jego prac, w dwudziestowiecznym malarstwie zachodnim kojarzony był
z melancholią, nostalgią i depresją14. Symboliczne znaczenie barw jest więc istotne
dla artysty, podobnie jak jakość warsztatu malarskiego, pieczołowitość wykonania,
manifestująca, jego zdaniem, powagę tworzenia i szacunek dla odbiorców. Sposób
malowania, jakim się posługuje, przypomina bowiem metody pracy konserwatorów
dzieł sztuki. Bardzo ważną rolę w budowaniu komunikacji między artystą a widzem
odgrywają także tytuły jego prac oraz tytuły wystaw, na jakich były prezentowane.
Wspomnieć należy o dwóch ekspozycjach z roku 2014, które miały miejsce w galerii
Art. Agenda Nova w Krakowie, zatytułowanych kolejno Chram i „D. O.M. ”. Słowo
„chram” budzi skojarzenia zarówno ze światem dawnych prasłowiańskich wierzeń,
jak i współczesnych praktyk religijnych obrządku wschodniego, odprawianych

12 N. Bourriaud, Anioł Mas. Wykorzystanie ruin i strzępków historii w sztuce współczesnej, w: His-
toria w sztuce, s. 29.

13 Ibidem, s.30.
14 M. Rzepińska, Historia koloru w dziejach malarstwa europejskiego, t. 2, Warszawa 1989, s. 555,

600-601.
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w chramie, czyli w świątyni. Suge-
ruje równocześnie, że poszukiwa-
nia metafizyczne, snucie refleksji
nad kruchością i przemijalnoś-
cią życia ludzkiego, mocno przy
tym osadzone w lokalnej scenerii
pogranicza polsko-ukraińskiego,
z którego artysta pochodzi, są dla
niego najważniejsze.

Na wspomnianej wystawie
dwa z pokazywanych obrazów no-
siły więc tytuł Chram Św. Mikołaja.
Ulucz 1904 (il. 1); Chram Św. Trój-
cy. Sądowa Wisznia 1913 (il. 2).
Pierwsze płótno zostało zainspi-
rowane fotografią odnalezioną
przez Andrzeja Żygadłę w foto-
tece Instytutu Historii Sztuki uj
(pochodzącą ze zbiorów Teodora
Talowskiego)15, przedstawiającą
nieistniejącą współcześnie cerkiew parafialną w miejscowości Ulucz w powiecie
brzostowskim na Podkarpaciu. Fotografię wykonał w 1904 roku Teodor Talow-
ski, który został wydelegowany przez Grono Konserwatorów Galicji Wschodniej

„wskutek doniesienia, iż cerkiew w Uluczu [...] ma być rozebrana”16. Na fotografii
została więc ukazana cerkiew i pozujący przed nią okoliczni mieszkańcy: chłopi,
przedstawiciele inteligencji, ksiądz i być może przybysze z miasta - konserwatorzy.
Identyfikacja jednostkowa nie jest jednak najważniejsza. Istotna jest relacja między
fotografią a namalowanym na jej podstawie obrazem, z którego zniknęła cerkiew,
zachowany został natomiast sposób prezentacji postaci, stojących w równym rzędzie
od lewej do prawej. Szereg rozpoczynają trzy wiejskie kobiety, trzymające w rękach
grabie, obok nich kolejno stoi sześciu mężczyzn, także, co sugeruje ich strój, chło-
pów. U ich stóp siedzą dzieci, z których troje to dzieci wiejskie, od których wyraźnie
odróżnia się strojem dziewczynka nosząca kapelusz z szerokim rondem i będąca
prawdopodobnie dzieckiem „pańskim”. Obok chłopów stoi ksiądz w sutannie, od-
dzielający - a może łączący - dwie grupy: chłopów i trzech mężczyzn w garniturach,
od których w pewnym oddaleniu przystanął kolejny przybysz z miasta i młody
chłopak w mundurze gimnazjalisty.

1. Andrzej Żygadło, Chram
Św. Mikołaja. Ulucz 1904, olej
na płótnie, 130 * 280 cm,
2012-2013

2. Andrzej Żygadło, Chram
Św. Trójcy. Sqdowa Wisznia
1913, olej na płótnie,
92x190 cm, 2013-2014

15 Artysta prowadził kwerendę archiwalną w Instytucie Historii Sztuki uj w związku ze swoimi
badaniami nad historią i architekturą zespołów cerkiewnych na Podkarpaciu. W sierpniu 2011
uczestniczył w wykopaliskach archeologicznych na wzgórzu po cerkwi w Uluczu, z ramienia
Stowarzyszenia „Magurycz”, pod nadzorem archeologów Jerzego Ginalskiego i Marcina Gilia-
nowicza z sanockiego Muzeum Budownictwa Ludowego.

16 Jak pisał Jan Szeptycki, po przybyciu na miejsce Talowski stwierdził, iż „[...] budowa ta muro-
wana, pochodząca z xvi w., a przerobiona z dawnego zboru ariańskiego, nie posiada wprawdzie
wybitnej wartości architektonicznej. Zasługuje jednak bezwzględnie na utrzymanie i konser-
wację zarówno jako jedyny niemal tego zabytek w Galicyi, jak nie mniej ze względu na swój
malowniczy wygląd”. Zob. Sprawozdania Grona CK. Konserwatorów i Korespondentów Galicyji
Wschodniej, t. 3,1905, nr 31-40, s. 23. Ostatecznie została jednak rozebrana w 1909 roku. Więcej
na temat losów wspomnianej cerkwi, zob. D. Nowak, A. Żygadło,.. .jedyny niemal tego rodzaju
zabytek, s. 32-38.
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Elementem, na którym szereg się kończy, jest krzyż nagrobny, przed którym
znajduje się świeżo usypana mogiła. Kompozycję po prawej stronie obrazu za-
mykają dwa pomniki nagrobne. Postaci zdają się pozować na tle ogromnej połaci,
wypełniającego większość pola obrazowego nieba, stojąc bez ruchu i spoglądając
nieruchomym, hipnotyzującym wzrokiem wprost na widza. Kolorystyka obrazu
jest chłodna i oszczędna: zamyka się w błękitach i fioletach dopełnionych w nie-
których miejscach drobnymi, czerwonymi akcentami. Jak zauważył w komentarzu
autorskim do obrazu Żygadło, swoją pracą chciałby wywołać temat memento mori17.
Szczególnie zależało mu na ukazaniu przedstawicieli różnych warstw społecznych
i narodowości (Polaków i Ukraińców) uczestniczących w swoistym tańcu śmierci.
Wprawdzie sposób ich prezentacji z klasyczną wersją dans macabre ma niewiele
wspólnego18, podobnie jak i późniejszymi modyfikacjami tego tematu19, to jednak
użyte przez niego środki artystyczne i rekwizyty obecne na płótnie, wywołują reflek-
sję nad kwestiami ostatecznymi. Mogiła, pomnik nagrobny, to wymowne symbole
wanitatywne, lecz chyba najsilniejszym znakiem przemijalności jest znikniecie z kra-
jobrazu świątyni, reprezentującej dawny świat ładu i porządku moralnego. Elegijny
nastrój wywołuje też paleta barwna, jaką artysta się posługuje. Wrażenie, że postaci
na obrazie krakowskiego artysty przynależą już do „innego” świata, wzmocnione jest
dodatkowo przez podkreślenie ich znikomości w stosunku do monochromatycz-
nego i niemal niezróżnicowanego walorowo nieba. Żygadło chciałby, aby budziło
ono skojarzenia z jednolitym tłem ikon lub sarmackich portretów trumiennych20.

Obraz ten jest dla artysty jednak nie tylko pretekstem do prowokowania dyskusji
nad nieuchronnością losu człowieka, lecz także do opowiadania o trudnej historii
relacji polsko-ukraińskich, ukazanych w kontekście losów zabytkowych cerkwi. Na
początku ubiegłego stulecia wspomniane obiekty sakralne znikają z krajobrazu Gali-
cji jeszcze w wyniku pokojowych działań: ambicji mieszkańców wiosek pragnących
wznosić swoje świątynie w nowym, narodowym stylu ukraińskim21. Co ciekawe,
wówczas to właśnie polscy konserwatorzy i działacze społeczni walczyli o ocalenie
zabytkowych cerkwi, nawet wbrew dążeniom ich ukraińskich użytkowników22.

17 A. Żygadło, D. O.AL, s. 9.
18 M. Gutowska, Taniec śmierci. Warszawa 2010.
19 Obrazy śmierci w sztuce polskiej xix i xx wieku. Katalog wystawy [Muzeum Narodowe w Kra-

kowie, wrzesień-listopad 2000], Kraków 2000.
20 A. Żygadło, D.O.M., s. 9.
21 Intensywny rozwój architektury cerkiewnej w galicyjskich wsiach rozpoczął się u schyłku xix w.

Piotr Krasny (Architektura cerkiewna na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej 1596-1914, Kraków
2003, s. 250, 252-253, 303) widzi w nim ważny element zmagań miedzy Ukraińcami a Polakami
o panowanie nad Galicją Wschodnią. Jak pisze krakowski badacz: „Komitety budowy cerkwi
były bowiem w wielu miejscowościach pierwszymi stowarzyszeniami Ukraińców, odgrywając
zasadniczą rolę w aktywizacji i konsolidacji społeczności Rusińskich”. Krasny interpretuje
także fakt niszczenia starych, drewnianych świątyń przez Ukraińców jako chęć odcięcia się od
wizerunku dawnego, ubogiego „Kościoła chłopskiego”. Z kolei wznoszenie nowych, okazałych
świątyń jako manifestację nie tylko zamożności, ale przede wszystkim dumy z postępującej
emancypacji swojego narodu. Na temat zaś ukraińskiego stylu cerkiewnego i prób jego mo-
dernizacji: znalezienia nowej formuły stylistycznej dla cerkwi greckokatolickich na pocz. xx w.
zob. idem, O kilku próbach modernizacji architektury cerkiewnej w Galicji około roku 1900,
w: Ars graeca, ars latina. Studia dedykowane Profesor Annie Różyckiej-Bryzek, Kraków 2001,
s. 245-272

22 O ochronę zabytkowych, drewnianych cerkwi apelował m.in. Władysław Kozicki, znany lwow-
ski krytyk sztuki, w broszurze wydanej przez Grono Konserwatorów Galicji Wschodniej.
Zob. W. Kozicki, W obronie kościołów i cerkwi drewnianych, Lwów 1913.
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Żygadło, ukazując mieszkańców wioski Ulucz, celowo wybiera moment, kiedy
wspólne pozowanie do zdjęcia przedstawicieli zwaśnionych nacji jest jeszcze możli-
we, zanim wydarzenia kolejnych wojen, pacyfikacji i walk uczynią narodowościowe
podziały trudnymi do zasypania. Próbuje utrwalić na płótnie nastrój i czas „przed
burzą”, z jednej strony dbając o historyczny kontekst ukazywanych przez siebie
wydarzeń, z drugiej zaś wprowadzając wspomniane wyżej (wanitatywne) rekwizyty
pozwalające na ich odczytanie w wymiarze uniwersalnym.

W kolejnym z obrazów: Chram Św. Trójcy. Sądowa Wisznia 191323, utrzymanym
w podobnej manierze stylistycznej co analizowany powyżej, takim rekwizytem jest
brama. Po obydwu jej stronach stoją pozujący do fotografii chłopi, pracujący przy
rozbiórce zabytkowej, drewnianej cerkwi. Znów, jak na poprzednim płótnie, zniknął
więc chram, z którego pozostała jedynie brama. Jej samotna obecność przypomi-
na, „że wrota wiążą się nie tylko z fizycznym przekraczaniem granicy, ale także
z wszelkimi przejściami i przekształceniami, np. statusu poszczególnych osób, oraz
z wyprawami w zaświaty”24. Znaczenie bramy w porządku eschatologicznym zostało
więc celowo podkreślone przez artystę. Równie ważną rolę do odegrania na jego
płótnach mają przedstawiciele lokalnych społeczności, ukazani w miejscach, gdzie
niegdyś stały świątynie. Są oni dla Żygadły „żywą świątynią”, zgodnie z wykładnią
chrześcijańską, że prawdziwą świątynią jest człowiek (Św. Paweł w pierwszym liście
do Koryntian)25. Artysta jest bowiem przekonany, że „w momencie, w którym ludzie
doprowadzają do zniszczenia świątyni w sobie, prędzej czy później doprowadzą
do destrukcji jej materialnego/architektonicznego odpowiednika”26. Wprawdzie
Żygadło na swoich płótnach ukazuje wydarzenia sprzed wieku, to chciałby (co
sugeruje choćby przytoczona wyżej wypowiedź), nadać im walor ponadczasowy,
a nawet odnieść je do obserwowanego przez niego z niepokojem zjawiska zanikania
wartości duchowych we współczesnym świecie.

Treści moralizatorskie doszły do głosu szczególnie silnie w kolejnej wystawie,
będącej pokazem dyplomowym krakowskiego malarza, zatytułowanym „D.O.M.”27.
Tytuł D.O.M. (łac. Deo Optimo Maximo - Bogu Najlepszemu, Największemu) -
akronim umieszczany na nagrobkach i kościołach chrześcijańskich - został wybrany
przez artystę nieprzypadkowo. W pracy pisemnej (w rozdziale pt. Dom-D.O.M.), po-
szukuje on bowiem wspólnej płaszczyzny dla przestrzeni świeckiej (dom) i sakralnej
(D.O.M.). Odnajduje ją, wspomagając się z cytatem z powieści Wiesława Myśliw-
skiego: „Wybudować grób. To się tylko tak mówi. A kto nie budował, ten nie wie,
co taki grób kosztuje. Prawie tyle co dom, tylko że to na tamto życie. Bo wieczność

23 Obraz został zainspirowany fotografią odnalezioną przez artystę w książce: V. Chtcherbakivsky,
Lart de l’Ukraine. Tarchitecture et la sculture en bois, Leopol-Kiev 1913, s.7. Przedstawia ona grupę
chłopów pracujących przy rozbiórce drewnianej cerkwi, pozujących do fotografii. Piotr Krasny
pisze, że w kronikach parafii greckokatolickich zachowały się liczne zbiorowe fotografie parafian
stojących dumnie na tle cerkwi wniesionych ich wspólnym wysiłkiem. Można domyślać się, że
także moment destrukcji starych, drewnianych świątyń (uwieczniony na wyżej wspomnianej
fotografii) wart był, zdaniem wiernych, upamiętnienia. Zob. P. Krasny, Architektura cerkiewna
na ziemiach ruskich, s. 252.

24 P. Kowalski, Leksykon znaki świata. Omen, przesąd, znaczenie. Warszawa-Wrocław 1998, s. 101.
25 16 Czyż nie wiecie, żeście świątynią Boga i że Duch Boży mieszka w was? 17 Jeżeli ktoś zniszczy

świątynię Boga, tego zniszczy Bóg. Świątynia Boga jest świętą, a wy nią jesteście. 1 Kor 3,16-17
26 A. Żygadło, D.O.M., s. 9.
27 Praca magisterska w Akademii Sztuk Pięknych składa się z dwóch części: tzw. części artystycznej,

będącej prezentacją dzieł dyplomanta, tzw. części teoretycznej, mającej najczęściej charakter
odautorskiego komentarza.
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3. Andrzej Żygadło, Trumna,
rysunek długopisem na pły-
cie hdf, 57 x 100 cm, 2014

nie wieczność, a swój kąt powinien człowiek mieć”28. W tra-
dycyjnych społecznościach wiejskich grób nazywany bywał
domem (choć, jak zauważyła etnografka Anna Spiss, wyni-
kało to czasami z niezrozumienia skrótu D.O.M.). Z dru-
giej zaś strony, w powszechnym odczuciu groby utożsa-
miano z ziemią-ojczyzną29. Dla artysty skojarzenie miejsca
wiecznego spoczynku z domem wydaje się naturalne, bo jak
wspominał, śmierć w wiejskim środowisku, w którym dora-
stał nie była traktowana jako temat tabu, lecz naturalne zja-
wisko30. Wielokrotnie uczestniczył on w uroczystościach
pogrzebowych, którym towarzyszyły odwieczne praktyki
magiczne współistniejące z oficjalną, kościelną liturgią31.

Tematyka funeralna, jaką podejmuje w swoich pra-
cach, nie ogranicza się jednak tylko do ukazywania scen
z pogrzebów wiejskich. W cyklu rysunkowym Tabu ar-
tysta odsłania zarówno podniosłe, jak i humorystyczne
aspekty związane z tajemnicą przemijania, wpisaną nie-
ubłaganie w ludzki los. Rysunek Trumna (ił. 3) zawiera
czytelną analogię między początkiem życia (kobiece łono)
a jego nieuchronnym końcem (trumna). Z kolei Implantka
to krytyczny głos artysty w odniesieniu do współczesnej
mody nieustannego upiększania się, poprawiania wyglądu,
podzielanej nie tylko przez celebrytów. W pracy tej wy-

korzystał on kompozycję tradycyjnej ikony hagiograficznej z postacią centralną
i obramieniem ukazującym żywot świętego. W pogłębionym polu środkowym
(kowczeg) spoczywa więc szkielet kobiety leżącej na wznak, z dłońmi kokieteryjnie
zaplecionymi na piersiach, którymi są silikonowe implanty, jedyny fragment jej ciała,
jaki nie uległ rozkładowi. W wykopie artysta umieścił też inne przedmioty: listwę
mierniczą, strzałkę określającą kierunek świata, tablicę identyfikacyjną z numerem
stanowiska archeologicznego i numerem fotografii (w obu przypadkach są to liczby
oznaczające nieskończoność). Na obramieniu zaś widnieje kolaż, złożony ze zdjęć
półnagich i nagich gwiazd popkultury, w sugestywnych pozach. Artysta w pracy
tej ujawnia niewątpliwie nieco „wisielcze” poczucie humoru, barokową wyobraźnię,
która chętnie odwoływała się do estetyki turpistycznej, mającej przypominać o nie-
trwalości życia doczesnego. Implantka Żygadły to zatem współczesna interpretacja
tematu vanitas. Tak jak mieli to w zwyczaju artyści doby baroku, artysta celowo
zestawia ponury obraz zwłok (szkieletu) z symbolami doczesnych przyjemności32.

28 W. Myśliwski, Kamień na kamieniu, Kraków 2008, s.7.
29 A. Spiss, Wiejskie cmentarze w Polsce, w: Śmierć - przestrzeń - czas - tożsamość w Europie

Środkowej około 1900, red. K. Grodziska, J. Purchla, Kraków 2002, s. 229.
30 Wyrażone przez artystę przekonanie, że śmierć w kulturze ludowej nie była zjawiskiem tabuizo-

wanym, znajduje potwierdzenie w badaniach etnologicznych. Tematyce tej zostały poświęcone
następujące numery czasopism: Oswoić śmierć, „Rocznik Muzeum Etnograficznego w Krakowie”,
1994,1.11; „Polska Sztuka Ludowa”, 40,1986, nr 1-2.

31 Rytuałom związanym ze śmiercią, nadal praktykowanym na mazurskiej wsi, poświęcony został
film dokumentalny pt. A czego się tu bać? w reżyserii Małgorzaty Szumowskiej. Zob. Żeby nie
wystraszyć duszy. Z Małgorzatą Szumowską rozmawia Magdalena Petryna, „Autoportret”, 2008,
nr 3 (24), s. 78-81.

32 J. Białostocki, Płeć śmierci, Gdańsk 1999, s. 82-95.
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Ceremonia pogrzebowa jest natomiast te-
matem płótna Krzysztofowi Krzychowi (il. 5),
będącego zarazem osobistym hołdem złożo-
nym przez Żygadłę przedwcześnie zmarłemu
nauczycielowi z Liceum Plastycznego. Co
ciekawe, artysta stara się ulokować dokumen-
towane przez siebie zdarzenie poza czasem te-
raźniejszym. Sposób przedstawienia tego wy-
darzenia przywodzi bowiem na myśl malarskie
interpretacje pogrzebu chłopskiego, obecne
w sztuce polskiej drugiej połowy xix i po-
czątku xx wieku. Artyści najchętniej wybie-
rali zimę jako porę roku z jednej strony kore-
spondującą z charakterem ceremonii: „zimowy
sen” natury - wieczny sen zmarłego, z drugiej -
pozwalającą na wyzyskanie kontrastu koloro-
wych ubiorów regionalnych z bielą śniegu 33.
Żygadło, zgodnie ze swoimi preferencjami, po-
sługuje się jednak tonacją monochromatyczną
(błękit), tak, że uczestnicy pogrzebu wędrujący
przez zaśnieżone pola zdają się przypominać
postacie-widma, o „bezkrwistych” twarzach,
noszące stroje z minionej epoki i biorące udział
w wydarzeniu sprzed wieku.

Refleksję o charakterze escha-
tologicznym Żygadło podejmuje
też w obrazach: Białoboki 1935
(il. 6) i Procesja, Morochów (il. 7).
Pierwsza z prac została zainspi-
rowana historią znaną artyście
z dzieciństwa, która skłoniła go do
poszukiwań fotografii dokumen-
tującej interesujące go wydarze-
nie (odnalezionej przez niego w Narodowym
Archiwum Cyfrowym)34. Zgodnie z lokalną
legendą, w 1935 roku na polach w rodzinnej wsi
artysty, Białobokach, miała objawić się miesz-
kańcom Matka Boska. Do wsi zaczęły przy-
bywać liczne pielgrzymki wiernych, pragną-
cych ujrzeć w źródle twarz Marii i usłyszeć jej
przepowiednie. Narodził się też, z inicjatywy
Eleonory Lubomirskiej, żony właściciela Or-
dynacji Przeworskiej (w skład której wchodził
m.in. folwark białobocki wraz ze wsią), pomysł
wzniesienia w miejscu cudownych objawień

4. Andrzej Żygadło,
Implantka, rysunek
długopisem i kolaż na płycie
hdf, 100 x 70 cm, 2014

5. Andrzej Żygadło,
Krzysztofowi Krzychowi,
olej na płótnie,
80 x 140 cm, 2013

6. Andrzej Żygadło,
Białoboki 1935,
olej na płótnie,
no x 250 cm, 2014

7. Andrzej Żygadło,
Procesja, Morochów,
olej na płótnie,
81 x ioo cm, 2014

B

□

33 Obrazy śmierci w sztuce polskiej, s. 208, 216-217.
34 Narodowe Archiwum Cyfrowe: http://www.audiovis.nac.gov.pl/obraz/115233/ (stan na: 3.02.2017).
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świątyni, niezrealizowany z powodu wybuchu ii wojny światowej. Obecnie wyda-
rzenia sprzed ponad osiemdziesięciu lat upamiętnia stojący na polach krzyż.

Na obrazie Białoboki 1935 z fotografii przedstawiającej zgromadzonych wokół
cudownego źródła kobiet, mężczyzn i dzieci, Żygadło pozostawił jedynie sylwetkę
siedzącej, zamyślonej, starej kobiety. Kobieta siedzi na polu, na tle rozległego, ni-
zinnego, zimowego krajobrazu, nad którym góruje szare, pochmurne niebo. Starsza
kobieta została ukazana w pozie ludowych świątków, przypominającej Chrystusa
Frasobliwego35. Z drugiej zaś strony, postać kobiety należałoby być może inter-
pretować jako bardziej uniwersalną figurę Melancholii, doświadczającej smutku
i zarazem rozważającej tajemnice ludzkiego życia, a może kwestie poszukiwania
wiary36. Istotną rolę w przesłaniu obrazu odgrywa także jego tło: kobieta została
ukazana na pustkowiu. Jak pisał Piotr Kowalski: „wszelkie pustkowie odwzoro-
wuje obszar śmierci, którego najważniejsze cechy przedstawia się jako radykalnie
opozycyjne w stosunku do świata śmiertelników. [...] Pustkowie, reprezentując już
porządek sacrum, jest też miejscem składania ofiar przeznaczonych dla bóstwa”3'.
Bywa wreszcie miejscem, „gdzie dokonuje się przemiana człowieka poddawanego
obrzędom przejścia” (związanego wszak z symboliczną śmiercią)38. Czy zatem
kobieta na obrazie krakowskiego artysty pełni rolę wieszczki, pośredniczki między
światem śmiertelników a rzeczywistością „nadprzyrodzoną”? Wpatruje się bowiem
w cudowne źródło, traktowane w wielu kulturach jako epifania bóstwa i droga pro-
wadząca do Innego Świata39. Źródło jest zatem miejscem ofiarnym i wróżebnym,
bywa cudownym remedium na wszelkie dolegliwości ciała i duszy, a jego „tajemnicę”
zdaje się odkryła jedynie samotna, stara kobieta40.

Jej postać pojawia się zresztą na kolejnym płótnie Żygadły: Procesja, Moro-
chów. Kobieta, wyróżniona przez strój (czerwona chustka) i miejsce usytuowania
(w centrum kompozycji), otoczona jest przez grupę pątników (wiejskich kobiet,
mężczyzn i dzieci), uczestniczących w tajemniczym obrzędzie lub pielgrzymce. Stoi
wyprostowana, opierając głowę na dłoni, w geście wyrażającym zarazem smutek
i zamyślenie. Odrealnieniu wydarzenia służy zabieg zastosowany przez artystę:
postaci (z wyjątkiem kobiety) pochylone są w lewą stronę, jakby „podglądane” były
przez widzów z ukrycia lub obserwowane przez magiczne przyrządy optyczne.
Podobnie jak w poprzednim obrazie, gama barwna ograniczona jest do odcieni
błękitu, szarości i fioletów.

Wydaje się interesujące, że omawiane wyżej prace (Krzysztofowi Krzychowi, Bia-
łoboki 1935 i Procesja, Morochów) wykazują pokrewieństwo zarówno ze sposobem

35 Genezę i rozwój typu ikonograficznego Chrystusa Frasobliwego szczegółowo omawia Zygmunt
Kruszelnicki (Z dziejów postaci „frasobliwej”, „Teka Komisji Historii Sztuki”, 2,1961, s. 7-111).

36 O doświadczeniu melancholii w sztuce i kulturze zob. W. Bałus, Mundus melancholicus. Melan-
choliczny świat w zwierciadle sztuki, Kraków 1996.

37 P. Kowalski, Leksykon - znaki świata, s. 489.
38 Ibidem, s. 491.
39 Ibidem, s. 640.
40 Motyw źródła-studni jako miejsca poznania, zwierciadła ukazującego losy człowieka, pociągał

przede wszystkim artystów nurtu symbolicznego w malarstwie polskim. Do tematu tego wielo-
krotnie powracał zwłaszcza Jacek Malczewski. W kontekście postawy i zainteresowań Andrzeja
Żygadły przywołanie tej analogii wydaje się uzasadnione. Więcej o interpretacjach tego motywu
u Malczewskiego zob.: J. Puciata-Pawłowska, Jacek Malczewski, Wrocław-Warszawa-Kraków
1968, s. 146-164; Malczewski: a vision of Poland: an exhibition organized by Barbican Art.
Gallery and the National Museum, Poznań/ selected and comp. By Agnieszka Ławniczakowa,
London 1990, s. 73-76.
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obrazowania, jak i kwestiami ideowymi, obecnym w sztuce
polskiej przełomu wieków. Żygadło zdaje się podzielać przeko-
nanie ówczesnych twórców o szczególnej atrakcyjności szeroko
pojmowanej tematyki ludowej. Fascynację budził, poddawa-
ny wprawdzie zabiegom mitologizacyjnym, świat tradycyj-
nych wartości, zwyczajów i obrzędów, reprezentowany przez
mieszkańców wsi. Dlatego pogrzeb swojego nauczyciela ar-
tysta ukazuje jako pogrzeb chłopski sprzed stulecia, sięga po
kojarzony ze sztuką ludową motyw ikonograficzny Chrystu-
sa Frasobliwego (interpretowany w sposób nieortodoksyjny
przez młodopolskich malarzy)41.Wreszcie, przywołuje w tych
kompozycjach ważną figurę ludowej wyobraźni: pararelizm,
w którym stan natury zdaje się współgrać z tym,
co dzieje się w świecie człowieka42.

Żygadły nie interesuje jednak tworzenie obra-
zów mających charakter dosłownego przekazu
etnograficznego. Pozostał też obojętny na formę
sugerowaną przez sztukę ludową, która wkroczyła
do malarstwa w dwudziestoleciu międzywojennym
i fascynowała wiele pokoleń artystów działających
w drugiej połowie xx wieku. Pragnie on raczej
wskrzesić nastrój powagi i namysłu nad kwestiami
ostatecznymi w życiu każdego człowieka, przypo-
mnieć świat, w którym wiara i wypełnianie jej za-
sad było codziennością. Świat, którego relikty od-
najduje wciąż w małej ojczyźnie - na Podkarpaciu.

Przywiązanie do swojego regionu ujawnia artysta zwłaszcza w dwóch pracach,
zatytułowanych Dom Urbana. Przeworsk 198043 (il. 8) i Ujezdna 2013 (il. 9). Wpraw-
dzie tytuły zawierają wskazówki pozwalające na identyfikację miejscowości, ale rów-
nocześnie pragnie on wyjść poza rozważania nad dziedzictwem lokalnym. W tych
dwóch pracach podejmuje bowiem wątek obecny w refleksji antropologicznej od
dawna: opozycję wieś a miasto. W obrazie Dom Urbana. Przeworsk 1980 artysta bu-
duje kompozycję na zasadzie kontrastu palety barwnej i efektów światłocieniowych.
Skąpana w słońcu jest wiejska chata z rosnącym przed nią drzewem i stojącymi
dziećmi. Postacie dzieci w kolorze czerwonym, różowo-szare drzewo i chałupa
zdają się symbolizować życie, które w nich mieszka. Otacza zaś ją „księżycowy
krajobraz” blokowiska, utrzymany w chłodnej, niebieskiej kolorystyce. Pozytywną
wymowę niesie więc za sobą tradycyjny, drewniany dom wraz z jego mieszkańcami,
przeciwstawiony „odhumanizowanej”, pustej architekturze wielkomiejskiej, pozba-
wionej rysu indywidualnego. Jak pisał Leszek Kołakowski w eseju Wieś utracona:
„Wielokrotnie opisywano nowe dzielnice wielkich metropolii, dobrze zaplanowane

8. Andrzej Żygadło,
Dom Urbana. Przeworsk 1980,
olej na płótnie, 120 * 120 cm,
2013-2014

9. Andrzej Żygadło,
Ujezdna 2013,
olej na płycie hdf,
30 x 42 cm, 2013

41 A. Jankowska-Marzec, Między etnografią a sztuką. Mitologizacja Hucułów i Huculszczyzny
w kulturze polskiej xix i xx wieku, Kraków 2013, s. 182,183-187.

42 R. Wojciechowski, Pararelizm, w: Słownik folkloru polskiego, red. J. Krzyżanowski, Warszawa
1965. O znaczeniu pararelizmu jako istotnego elementu ludowej wizji świata, a nie tylko figury
stylistycznej, pisał Jerzy Bartmiński (Folklor - język - poetyka, Wrocław 1990).

43 Obraz został zainspirowany fotografią anonimowego autora, przedstawiającą wiejską chałupę
na tle nowych bloków. Fotografia została użyczona artyście przez pracowników Muzeum
w Przeworsku.
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i rozsądnie wyposażone we wszystko, co dla komfortu potrzebne, a jednak dziwnie
nieżywe, obojętne, nie wytwarzające żadnej formy wspólnoty i żadnej przestrzeni du-
chowej, żadnego terytorium, na którym ktokolwiek chciałby zapuszczać korzenie”44.
Antyurbanistyczne przesłanie, jakie zdaje się nieść praca Żygadły, wpisuje się więc
w mającą długą tradycję (przynajmniej od czasów modernizmu) negację wartości
reprezentowanych przez kulturę i styl życia mieszkańców miast45. Zarazem powiela
stereotypowe widzenie wsi, nacechowane nostalgią za miejscem, którego już nie ma46.

Akcenty krytyki antymiejskiej znikają natomiast w pracy Ujezdna 2013. To sie-
lankowy obraz drewnianej chaty, zamieszkanej prawdopodobnie przez wielodzietną
rodzinę. Na progu domu grupka dzieci wraz z opiekunką-matką lub starszą siostrą
wydaje się przyglądać z zaciekawieniem temu, co dzieje się na podwórzu. Atmosferę
zwyczajności podkreślają rekwizyty: suszące się pranie czy pies na łańcuchu, który
za chwilę zacznie szczekać na nieproszonych gości. Wyobrażenie wiejskiego domu
zaproponowane przez artystę przypomina wprawdzie skansenowe realia (choć nadal
w niektórych regionach Polski spotykane), nacechowane nutą sentymentalizmu. Nie
wyklucza ono jednak równocześnie pragmatycznego podejścia: apelu o ocalenie od
zapomnienia autentycznej, rodzimej architektury. Warto jednak podkreślić, że po-
stawa artysty nie ma nic wspólnego z rozpoznanym przez antropologów i krytyków
architektury „zwrotem etnograficznym” w mieszkalnictwie i turystyce. Żygadłę,
w przeciwieństwie do urodzonych i wychowanych w mieście entuzjastów folkloru,
nie interesują symulacje czy twórcze nawiązania do mitu wsi (wsie rekreacyjne, wsie
artystyczne, neowioski)47. Wspomniane wyżej dwie prace korespondują bowiem
z działaniami praktycznymi podejmowanymi przez niego w rodzinnej wsi - Białobo-
kach. Wraz z grupą znajomych ze stowarzyszenia „Razem dla Białobok” został właś-
cicielem zabytkowego szynku, który zamierzają poddać konserwacji. Opiekuje się
też odziedziczonym po dziadkach drewnianym domem, pochodzącym z xix wieku.

Podsumowując rozważania dotyczące malarstwa Andrzeja Żygadły należało-
by postawić pytanie o jego miejsce wśród młodych twórców rozpoczynających
właśnie artystyczną karierę. Analiza prac pokazywanych na wystawach pokon-
kursowych przeznaczonych dla młodego pokolenia48, jak i publikacji im poświęco-

44 L. Kołakowski, Wieś utracona, w: Czy diabeł może być zbawiony i 27 innych kazań, Londyn
1984, s. 26.

45 M. Baranowska, Urbanizm, antyurbanizm, w: Słownik literatury polskiej xx wieku, red. A. Brodz-
ka, M. Puchalska, Wrocław-Warszawa-Kraków, s. 1151-1154.

46 Jak pisze Wojciech Józef Burszta („Wieś utracona” dzisiaj, „Autoportret”, 2012, nr 4 (39), s. 42):
„Nostalgia to [...] typowo modernistyczny trop myślowy, intelektualna reakcja na konflikty
zawarte w samej nowoczesności [...], owocuje ucieczką w przeszłość wyobrażoną, zawsze pozy-
tywnie nacechowaną aksjologicznie. Przeszłość taka ma często status mitu, gdyż jest niezmienna,
jest wartością, która przechowuje się mimo płynącego nieubłaganie jednokierunkowego nurtu
życia: to oaza pamięci. Williams pisze, że w archetypicznych wyobrażeniach wsi kumuluje się
«trwanie bez historii» dające piszącemu satysfakcję zarówno intelektualną, jak i emocjonalną”.

47 A. Górka, Neowioski - krajobrazy z przeszłości, ibidem, s. 46-48; M. Sztandara, „Miejsca święte
i miejsca przeklęte”. Szkic o antyubanizmie „Wiejskich Społeczności Alternatywnych”, w: Przestrze-
nie, miejsca, wędrówki. Kategoria przestrzeni w badaniach kulturowych i literackich, red. P. Ko-
walski, Opole 2001, s. 51-67.

48 http://zielonamarchewka.pl/konkurs,6.html; http://www.artystycznapodrozhestii.pl/pl/
konkurs; http://geppert.art.pl/index.php?page=konkurs; http://www.rzezba-oronsko.pl/;
http://www.asp.gda.pl/strona/kategoria/651/najlepsze_dyplomy_2015; http://zachetaszcze
cin.art.pl/przeciag/index.php?y=20ii&q=ofestiwalu; http://bj2015.pI/:http://www.socato.pl/
CMS/konkurs_swieza_krew/konkurs_swieza_krew.html; http://spojrzenia.zacheta.art.pl/
(stan na: 14.02.2017).
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nych49, wskazuje na oryginalność „strategii” twórczej krakowskiego malarza.
Wprawdzie dzieła odwołujące się do historii, pamięci indywidualnej i zbiorowej,
odnaleźć można w artystycznym oeuvre jego rówieśników, to wśród nich przede
wszystkim twórczość Łukasza Stokłosy i Marceli Paniak stanowić może interesu-
jącą analogię do jego działań. Utrzymane w estetyce noir obrazy Stokłosy ewokują
melancholijny nastrój schyłku, wyczuwalny zarówno w malowanych przez niego
portretach historycznych postaci, zimowych pejzażach czy wreszcie we wnętrzach
pałacowych opuszczonych przez dawnych mieszkańców. Atmosferą przeszłości
tchną też stylizowane w duchu retro fotografie Marceli Paniak, przywracające pa-
mięć o przedmiotach, miejscach i ludziach, którzy dawno odeszli. Tematyka śmierci
i przemijania50, ubrana w historyczny kostium, pojawiająca się w twórczości wyżej
wspomnianych artystów wykazuje więc niewątpliwą zbieżność z poszukiwaniami
Andrzeja Żygadły. Miejsca na mapie współczesnej sztuki polskiej należałoby jednak
dla niego szukać także w innych rejonach - w tzw. nurcie nowoczesnego folklo-
ru. „Nowoczesny folklor to artystyczna reakcja na naturę polskiej nowoczesności,
która nigdy nie została zaakceptowana w stanie czystym, i jest przyswajana tylko
w powiązaniu z tradycją, etnicznością i swojskością” - napisali w tekście kura-
torskim wystawy „Co widać, polska sztuka dzisiaj” Sebastian Cichocki i Łukasz
Ronduda51. Ich zdaniem, wspólny mianownik dla artystów tworzących ów nurt
stanowi przywiązanie do ziemi, natury, społeczności lokalnych, owocujący rozwi-
janiem działalności artystycznej w kontekście niemiejskim, zmierzającej często do
animowania życia kulturalnego na wsi. Dzielący swoje życie między Podkarpaciem
a Krakowem52 Andrzej Żygadło, zaangażowany w szereg inicjatyw zmierzających

49 Wybór tekstów: M. Krasny, Oddychać oddechem pracy malarskiej czyli u konkurs Gepperta,
http://www.0bieg.pl/prezentacje/30132 (stan na: 12.07.2015); idem, Z motyla wpoczwarkę. 7 Trien-
nale Młodych w Orońsku, http://www.obieg.pl/prezentacje/33866 (stan na: 13.07.2015); K. Sien-
kiewicz, W uznaniu zasług, http://www.dwutygodnik.com/artykul/2807-w-uznaniu-zaslug.html
(stan na: 2.02.2017); idem, 1/60 talentu, http://www.dwutygodnik.com/artykul/4825-160-talentu.
html (stan na: 2.02.2017); K. Plinta, Sztuka na gorąco: kilka powodów, dla których lepiej nie być
„młodym”artystę, http://magazynszum.pl/krytyka/sztuka-na-goraco-kilka-powodow-dla-kto-
rych-lepiej-nie-byc-mlodym-artysta (stan na: 2.02.2017); M. Haake, Siła tradycji. O konkursie
„Nowy obraz/Nowe spojrzenie”, „Arteon”, 2013, nr 6 (158), s. 28-31; K. Staszak, Malarstwo-partner
dialogu, „Arteon”, 2013, nr 11 (163), s. 20-23; eadem, Przypadkowość i chaos, „Arteon” 2013, nr 8
(184), s. 24-27.

50 Tematyka śmierci w sztuce współczesnej została ostatnio podjęta na wystawie „Ars moriendi/
sztuka umierania” w tarnowskim BWA. Twórczość artystów średniego i młodego pokolenia
została zestawiona z funeraliami, dokumentami i obiektami sztuki dawnej z kolekcji Bogdana
Steinhoffa. Zob. Katalog wystawy: ars moriendi/sztuka umierania, Tarnów 2015.

51 Co widać - polska sztuka dzisiaj, http://artmuseum.pl/public/upload/files/co_widac_tekst_ku-
ratorski.pdf (stan na: 2.02.2017).

52 Pytanie o rolę w kształtowaniu osobowości artystycznej Andrzeja Żygadły zarówno tradycji,
jak i współczesnej sztuki Krakowa, wydaje się także warte postawienia, zwłaszcza w kontekście
wystawy Artyści z Krakowa. Generacja 1980-1990, prezentowanej w mocak-u na przełomie
2015 i 2016 roku. Jak zauważył Andrzej Szczerski, na lokalnej scenie artystycznej dominuje
malarstwo, którego twórcy obok surrealistycznych fascynacji, wykazują także zainteresowanie
badaniem historycznych narracji - „To, co można uznać za szczególną specjalność nowej sceny
krakowskiej to budowanie wielowątkowych kompozycji wizualnych, które można odczytywać
tak, jak czyta się powieść szkatułkową. Kolejne wątki odnoszą do coraz bardziej odległych
od pierwszego wrażenia skojarzeń i kontekstów, ale mimo to stanowią zamkniętą i świetnie
skomponowaną całość”. Z taką wizją malarstwa młodej generacji krakowskich twórców dzia-
łania Andrzeja Żygadły wykazują niewątpliwie pokrewieństwo. Zob.: A. Szczerski, Kraków po
przejściach, w: Artyści z Krakowa. Generacja 1980-1990, red. D. Jałowik, M. Kozioł, Kraków
2015, s. 14.

Malarstwo Andrzeja Żygadły. W „stylu retro”? 59



do ochrony dziedzictwa regionalnego, a zarazem w swoim malarstwie konsekwen-
tnie rozwijający „narrację korzenną”53, w tak zarysowaną perspektywę wpisuje się
znakomicie. Przywołane zatem we wstępie określenie Żygadły jako artysty osob-
nego wydaje się uzasadnione (mimo zgłoszonych zastrzeżeń co do przydatności
terminu), nie tylko ze względu na sposób obrazowania i formę jego malarstwa, ale
także na umiejętny dialog (z zachowaniem artystycznej autonomii) z aktualnymi
zjawiskami w sztuce współczesnej.

SUM MARY The article attempts to present the oeuvre of Andrzej Żygadło, who acts
today in the Kraków artistic circle. The aforementioned artist, belonging to the youngest
generation of artists (b. in 1988), is a graduate of the Faculty of Painting and the Faculty
of Conservation and Restoration of Works of Art of the Academy of Fine Arts in Kraków.
Education which he acąuired studying in both faculties translates into his creative practice,

sińce it connects the activities leading to the preservation of local (subcarpathian) cultural
legacy with the activities in the field of painting, in which he undertakes issues from the
history of the Polish-Ukrainian borderland. The history of monumental Orthodox churches
and folk ceremonies, e.g. funeral rites as well as the ceremonies involving collective and
indiyidual memory, have become his inspiration. The eschatological reflection which per-
vades his works is expressed by their iconography and formal Solutions. His works reflect
the connection with the methods of depiction present in Polish painting of the turn of the
i9th and 20th centuries. The creative strategy of the artist relies on originality. In addition,
he simultaneously engages in a dialogue with present trends in Polish contemporary art

(modern folklore, memorology). #

Translated by Joanna Szczepańska-Włoch

53 Termin ten używam za Elżbietą Rybicką (Globalni i lokalni. Doświadczenie w przestrzeni
w literaturze polskiej po 2000, „Autoportret”, 2012, nr 1 (36), s. 31), stosującą go w odniesieniu
do literatury współczesnej.
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