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Od wystawy, której byłem kuratorem, minęło wiele lat. Niemniej uznałem, że nale-
żałoby się odnieść do krytycznych uwag jej poświęconych, a zawartych w recenzji
opublikowanej w 2013 roku na łamach pisma „Modus” autorstwa p. dr Agnieszki
Jankowskiej-Marzec1. Cieszy mnie, że wystawa trwająca zaledwie dwa i pół mie-
siąca zwróciła na siebie uwagę pośród tak wielu innych wystaw, które zarówno
w tym czasie, jak również wcześniej i później odbywały się w Muzeum Narodowym
w Krakowie.

Na początek sprostowanie. Patronem wystawy został Stanisław Vincenz, lecz nie
dlatego, że „została zorganizowana jako wydarzenie towarzyszące Międzynarodowe-
mu Festiwalowi Huculskiemu” (s. 169). Koncepcja obecności niezwykłego prozaika
zawarta została w zgłoszeniu planu wystawy w 2007 roku i początkowo nie zakła-
dała współpracy z innymi instytucjami. Projekt wystawy czasowej, przewidzianej
do realizacji w 2011 roku i przedstawiony do akceptacji dyrekcji mnk praktycznie
nie uległ większym zmianom, zawierając następujące zadania: „Wystawa ma na
celu uhonorowanie pamięci wielkiego prozaika i humanisty Stanisława Vincenza,
który został pochowany w Krakowie po sprowadzeniu jego prochów z Lozanny,
gdzie zmarł dn. 28.01.1971. Przygotowana prezentacja wskazałaby na bogactwo
sztuki huculskiej, szczególnie bliskiej sercu zmarłego pisarza. Zamierzamy zestawić
z jednej strony różnorodne dzieła pochodzące z regionu: ikony na szkle, drewnie,
rzeźbę drewnianą, wyroby z metalu, ceramikę, inne przedmioty codziennego użytku
(w tym stroje, tkaniny) - z drugiej zaś, dzieła wynikłe z inspiracji tym regionem,
tworzone przez zawodowych plastyków i literatów. Interesujące też wydaje się w tym
kontekście zestawienie dokumentacji życia codziennego oraz obrzędowego ludności
ze świadectwami rosnącej aktywności turystycznej w tym regionie na przełomie xix
i xx wieku, utrwalone w postaci obrazów na płótnie, fotografii, plakatów, rysunków,

1 A. Jankowska-Marzec, „Na wysokiej połoninie”. Sztuka Huculszczyzny - Huculszczyzna w sztuce.
W40. rocznicę śmierci Stanisława Vincenza. Wystawa w Gmachu Głównym Muzeum Narodowego
w Krakowie, 18 marca - 29 maja 2011, „Modus. Prace z historii sztuki”, 12-13, 2013, s. 169.
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grafiki, literatury (w tym przewodników i map), a także wszelkich innych zabytków
materialnych, na przykład o charakterze pamiątkarskim (np. pocztówki, medale),
które nie zostały tu wymienione. Katalog wystawy z reprodukcjami wybranych
eksponatów planujemy uzupełnić o informacje przybliżające życie i dorobek Sta-
nisława Vincenza. Przygotowywany cykl wykładów towarzyszących wystawie ma
w założeniu również przybliżyć z jednej strony osobę i twórczość wielkiego prozaika,
a z drugiej bogactwo i różnorodność sztuki huculskiej, młodopolskie fascynacje tą
sztuką oraz jej modyfikacje w formach pamiątkarskich i przemysłowych”2.

Cała dokumentacja związana z przygotowaniem wystawy pozostaje do wglądu.
Idea zaś połączenia wystawy z festiwalem pojawiła się znacznie później, kiedy oka-
zało się, że zaplanowany został w tym samym 2011 roku, jako że wówczas przypadała
czterdziesta rocznica śmierci Vincenza3.

Każda wystawa, którą organizowałem, była dla mnie okazją do nauki. Okazją tą
jest również krytyka, która pozwala dostrzec aspekty niedostatecznie może ujaw-
nione lub podkreślone. Trudno ustosunkowywać się punkt po punkcie do zarzutów
obecnych w recenzji wobec faktu, że od wystawy minęło dużo czasu, niemniej kilka
z nich, które szczególnie mnie zaskoczyły, wymaga odpowiedzi. Przede wszystkim
pragnę autorkę zapewnić co do jednej rzeczy: kiedy przygotowuje się wystawę przez
wiele lat, a tyle to trwało w tym przypadku, przygotowuje kwerendę rozesłaną do
ponad stu muzeów, z których odpowiedziało pozytywnie ponad siedemdziesiąt,
następnie w wyniku selekcji ponad trzydzieści instytucji i osób prywatnych użycza
dzieła swoich dzieł i kiedy tych dzieł na wystawie jest blisko osiemset, to zarzut, iż
oto autor wystawy umieszcza wybrany obraz „vis a vis wejścia chyba tylko by służył
zapełnieniu szerokiej połaci ściany” (s. 172), musi być na swój sposób wstrząsający.
Tym bardziej, że pochodzi od osoby, która przedstawia się jako krytyk sztuki.

W moim mniemaniu tryptyk Niedziela Palmowa Kazimierza Sichulskiego4,
o którym mowa, jest kwintesencją witalności i barwności huculskiego folkloru,
interpretowanego podniośle, stanowiąc egzaltowaną wręcz wizję religijności ludu
górskiego, czyli zawiera te cechy, które były obecne tak w twórczości Vincenza, jak
i artystów akademickich. Dostrzegam w nim syntezę elementów folkloru i jego
wizji artystycznej. Przeżycie religijne, ukazane tak wzniośle i żarliwie, wykracza
poza ramy prostej ilustracji, co więcej - zawartą w obrazie świetlistość i odniesienia

2 Arkusz Wstępnej propozycji wystawy czasowej - załącznik nr 1 z dn. 20 kwietnia 2007 r., w: Do-
kumenty „Na Wysokiej Połoninie” [cd w Archiwum mnk]; Dokumentacja w Dziale Sztuki
Dawnej mnk. 24 maja 2007 złożyłem kolejną propozycję ze zmienioną datą wystawy (2012),
lecz ostatecznie przyjęty został rok 2011 ze względu na przypadającą wówczas czterdziestą
rocznicę śmierci Vincenza. Decyzją nr 37 Zofii Gołubiew, Dyrektora mnk z dn. 28 lutego
2008 r. zostałem powołany na kuratora wystawy z podanym zakresem moich obowiązków;
Decyzja nr 47 p. Marka Świcy, Wicedyrektora ds Naukowych i Zbiorów z dn. 10 marca 2008 r.
powoływała zespół ds realizacji tejże wystawy.

3 „Idei przygotowania wystawy huculskiej od początku przyświecała chęć przypomnienia dorobku
Stanisława Vincenza, wyjątkowego humanisty, prozaika, badacza huculskiej kultury ludowej,
który - mimo złożenia jego prochów na krakowskim Salwatorze - pozostawał w Krakowie
postacią nieco zapomnianą” - M.P. Kruk, Moja przygoda huculska, „Podkowiański Magazyn
Kulturalny”, wiosna-lato 2012, nr 1(67), s. 3.

4 Kazimierz Sichulski (1879-1942), Tryptyk Niedziela palmowa, 1906, pastel, gwasz i tempera,
papier nakl. na tekturę (1. Dziewczęta huculskie, 136 x 71,5, sygn. i dat. p.d.: 06 sk, ii. Dwaj
chłopcy huculscy z baziami, 135,5x113,5, sygn. i dat.; sk 06, iii. Dwaj chłopcy huculscy,
135,5 x 7U5 cm, sygn. i dat. l.d.: sk 06), zakup, 1977, Muzeum Narodowe w Krakowie, nr inw.
mnk m-r.a 11680/1-3.
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do przedwiośnia można rozumieć metaforycznie, na wielu płaszczyznach. Postaci
dziecięce w strojach huculskich, w pozach uduchowionych, postrzegane miały być
przez pryzmat tematu religijnego, zarazem liryczne i heroizowane. Ujęte zostały
w osobliwej symbiozie z rytmem natury. Zawiera się w tryptyku zatem zapowiedź
rozkwitu, rozwoju, tak w odniesieniu do młodych ludzi, wchodzących w wiek doj-
rzały, jak i do przyrody, w której zaczyna budzić się nowe życie, ale też w odniesieniu
do regionu, jak i kraju, niczym w Przedwiośniu Stefana Żeromskiego. W sensie
ogólnym entuzjazm poznawczy, który był udziałem nie tylko artystów, lecz także
krajoznawców, społeczników i inteligencji, ukierunkowany na Huculszczyznę, szedł
w parze z entuzjazmem towarzyszącym odrodzeniu Polski. Dlatego ten obraz wydał
mi się właściwy jako otwarcie wystawy. Nie przekonuje mnie natomiast pochwała
autorki dla szukania związków między widokiem „zasmuconych dzieci huculskich
będących głównymi bohaterami tryptyku” z huculskim widmem „leśnej śmierci”,

„czyli zbyt intensywnym wyrębem drzew, co nie rokowało pomyślnej przyszłości”5.
Czy mógłbym uwzględnić inne dzieła, więcej dzieł, zaaranżować je inaczej?

Na pewno tak. Była to jednak pewna wizja ewolucji poznawania Huculszczy-
zny i różnych jej interpretacji, tak literackich, jak malarskich i graficznych, którą
przeniosłem na plan Sali Wystaw Zmiennych Gmachu Głównego mnk zaraz po
tym, jak narodził się jej pomysł, i pozostałem jej w zasadzie wierny. Przykładom
sztuki ludowej odpowiadały manifestacje sztuki akademickiej, czerpiącej inspiracje
z każdej sfery aktywności życiowej górali huculskich. Klamrą spinającą kilkana-
ście sekcji tematycznych było przesłanie Stanisława Vincenza, który w kulturze
ludowej dostrzegał „prawdę starowieku”. To oczywiste, że mitologizacja kultury
ludowej, potwierdzona w jego dziełach literackich, dokonywała się stopniowo także
na płaszczyźnie artystycznej. Nie można tego procesu jednak odnosić do całości
recepcji artystycznej i nie był to jedyny jej nurt, a tzw. chłopomańskie inspiracje
ideowe nie musiały polegać w tym przypadku na „obsadzaniu” bohaterów w kolej-
nych stereotypowych rolach6. Fryderyk Pautsch, pochodzący wszak z tego regionu,
powracał do niego jak do swojej małej ojczyzny. Uczestniczył wraz z Kazimierzem
Sichulskim i Władysławem Jarockim w huculskich weselach i pogrzebach, znał je
zatem z autopsji. W końcu wszyscy ci „huculi” portretowali górali i jak pisałem
wcześniej: „Witalność, barwność, są też nieodłącznym składnikiem twórczości
wspomnianych malarzy, którzy odnajdywali w folklorze huculskim zapewne to, za
czym Paul Gauguin musiał podążać na drugą półkulę, czyli świeżość, autentyzm,
moc tkwiącą w prawdach podstawowych, ułatwiających odnajdowanie odpowiedzi
na problemy egzystencjalne znajdującej się na rozdrożu cywilizacji europejskiej”7.
Czy bardzo ta konkluzja odbiega od tej wyrażonej w monografii autorki poświęco-
nej mitologizacji Huculszczyzny?: „Artyści przede wszystkim Kazimierz Sichulski,
wybierali najczęściej sceny przemarszu orszaku weselnego [...]. To interesująca
skłonność: wydobywania z obfitości życiowych zdarzeń tych, które w jakimś stopniu

5 Komentarz zawarty w: A. Jankowska-Marzec, Między etnografię a sztukę: mitologizacja Hucułów
i Huculszczyzny w kulturze polskiej xix i xx wieku, Kraków 2013 (= Ars Vetus et Nova, 37),
s. 189, przyp. 151 w odniesieniu do interpretacji: W. Voise, Kazimierz Sichulski: Tryptyk po
pięćdziesięciu latach, „Biuletyn Historii Sztuki” 55,1993, nr 1, s. 78.

6 Ten imperatyw zdaniem autorki determinował postrzeganie kultury ludowej i jej obraz w li-
teraturze, historiografii i twórczości artystycznej - A. Jankowska-Marzec, Między etnografię,
s.249.

7 M.P. Kruk, „Huculi” i Huculi, „Wiadomości asp”, 54, 2011, s. 63-64.
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podejmują motywy drogi czy wędrówki i tym samym otwierają uniwersalizujące,
egzystencjalne interpretacje tego, co wydaje się być jedynie realistycznym zapisem
z obserwacji”8. Autorka uznała na przykład za bezcelowe wprowadzenie wielko-
formatowych fotografii „powtarzających tematykę widoczną na obrazach” które

„nie pozwalały przemówić dziełom malarskim” (s. 174). Ale one temu właśnie miały
służyć, by widz sam mógł przekonać się, czy rzeczywistość kreowana w obrazach
miała charakter dosłowny, czy też umowny.

W moim przekonaniu narracja wystawy była logiczna i miała właściwą spoistość
i rytm, a wypełnienie przestrzeni na pewno nie odbyło się pod dyktando „horror
vacui” (s. 174). Gdyby tak było, owa „szeroka połać ściany” na wejściu zapełniona
zostałaby większą ilością eksponatów. Ostatecznym w końcu werdyktem były entu-
zjastyczne opinie zwiedzających zapisane w księdze wystawionej w trakcie trwania
wystawy, poza jedną. Jeden jedyny wpis negatywny pochodził od pana, któremu nic
się nie podobało. Wypada mi też wspomnieć o liście, którego autorka wyraziła zasko-
czenie, że brak na ekspozycji wzmianki o jej pradziadku, który żył na Huculszczyźnie,
wspierał tamtejszą sztukę, a świadczą o tym pamiątki zgromadzone w kolekcji ro-
dzinnej. Jak na społeczeństwo złożone w dużej mierze z malkontentów, uważam to
za bardzo dobry wynik. Mam zwyczaj studiować te opinie uważnie, jako że pochodzą
od osób, które pofatygowały się na wystawę i zechciały ją ocenić, wystawiając tym
samym świadectwo mojej pracy. To, że wystawa spełniła swoje cele i można było
dobrze odczytać zawarty w niej program wskazuje choćby lektura jej recenzji pióra
p. Anny Pochłódki w „Dekadzie Literackiej”: „Bo też wystawa idzie jego [Vincenza -
M.P.K.] tropem: śledzi jego literackie zainteresowania oraz wizję świata erudyty, która
sprawiała, że łatwo było mu widzieć spójność oraz ciągłość w kulturach oddalonych
od siebie o setki lat i kilometrów - dostrzegać tożsame archetypy w zbieżności form
[...]. Interesująca, starannie rozplanowana, z dbałością skonstruowana wystawa
w Muzeum Narodowym nie przedstawia jakiejś iluzorycznej prawdy Hucułów. [...]
Samo pojęcie «Huculszczyzna» w dzisiejszej polszczyźnie pojawia się raczej rzadko,
a jeśli już, to na ogół w kontekstach folklorystycznych czy historycznych. Może też
w stylizowanej restauracji. Przywołuje miraż kultury pierwotnej i autentycznej, prostej,
naturalnej, dzikiej. Miraż «prawdy starowieku». Nie chodzi mi o to, by dekonstruować
ten obraz, udowadniając, że kultura huculska była bardziej skomplikowana niż przepis
na banusz, lecz o to, by pokazać, że jej obraz był skonstruowany na prawach opowieści.
A Vincenz był jej najważniejszym narratorem. I to wystawa w Muzeum Narodowym
pokazuje doskonale”9. Prezydent rp pan Bronisław Komorowski, który wraz z Mał-
żonką zwiedził wystawę 8 maja 2011 roku pozostawił w Księdze Pamiątkowej taki oto
wpis: „Huculszczyzna to nostalgia i wspomnienia. To polskie marzenia i tęsknoty.
Także nasze. Dziękuję”. Do tego dnia wystawę zwiedziło blisko dziesięć tysięcy osób10.

Uwagi krytyczne przyjmuję, jeśli mnie przekonują. Nie przekonuje mnie nato-
miast stwierdzenie, że „zabrakło chyba pogłębionej refleksji, a może bardziej uważ-
nej lektury Vincenza” (s. 174). Nie dostrzegam w nim nic więcej poza protekcjonal-
nym tonem. Z przyswojeniem myśli Vincenza związane są kwestie interpretacyjne.

8 A. Jankowska-Marzec, Między etnografię, s. 153.
9 A. Pochłódka, Piękna fikcja starowieku, „Dekada Literacka”, 2011, nr 1-2, s. 224-225.
10 Zob. http://krakow.tvp.pl/4463442/para-prezydencka-zwiedzila-w-krakowie-wystawe-na-

wysokiej-połoninie/ (stan na: 14.02.2017); ogółem wystawę zwiedziło 18 tysięcy osób - Frekwen-
cja. Rok 2011, w: Muzeum Narodowe w Krakowie. Raport roczny 2011/2012, s. 13.
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Czy słusznie zatem autorka dostrzega w obrazie Sichulskiego „jakby składanie
baranka w ofierze” przez młodą Hucułkę na Połoninach (s. 171)11? Widzę w obrazach,

w których Hucułka przytula owcę, coś przeciwnego i bardziej odpowiadającego,
według mnie, przesłaniu Vincenza, mianowicie wyraz wiary w idylliczność owej
krainy, postrzeganą jako Arkadia tak przez pisarza, jak i malarzy. Obraz ten bliższy
w moim odczuciu jest antycznemu tematowi Orfeusza wśród zwierząt lub wczes-
nochrześcijańskiemu tematowi Dobrego Pasterza otoczonego owcami, w których
wyrażona jest idea opieki, a nie ofiary

Podobnie brzmi dla mnie uwaga odnośnie do aranżacji, iż umieszczone w rów-
nym rzędzie obrazy w chacie miałyby być wynikiem przeniesienia wrażeń z któregoś
z krakowskich antykwariatów (str. 174). Nie przypominam sobie żadnego z wielu
antykwariatów, które znam, gdzie takie aranżacje byłyby na porządku dziennym,
złożone do tego z ikon malowanych na szkle. Muzeum Etnograficzne zechciało
wspaniałomyślnie owe ikony nam użyczyć na wystawę, mimo nadzwyczajnej deli-
katności ich materii. Tak aranżowane „obrazy święte” nie są niczym nadzwyczajnym
w kulturze ludowej, nie tylko u Hucułów znajdują potwierdzenie w przekazach
ikonograficznych, zaś pracownicy Muzeum Etnograficznego nie oponowali prze-
ciw takiej właśnie ich aranżacji. Nawiasem, wiele zawdzięczam przeprowadzonym
wówczas konsultacjom ze specjalistami tegoż Muzeum, jak i wszystkich innych
instytucji, łącznie z pracownikami mnk, którzy zechcieli wspierać mnie w podjętym
dziele życzliwą radą.

Może też w końcu jednak aranżacja nie była tak nieudana, skoro ta właśnie
wystawa została nominowana do nagrody Sybilli, czyli wydarzenia muzealnego
roku, spośród wielu innych zgłoszeń. Prof. Jan Skuratowicz wręczając na moje ręce
wyróżnienie dla wszystkich, którzy w przygotowaniu wystawy mieli swój udział,
stwierdził krótko, że była bardzo dobra. Nie wypomniał mi braku figur „kosyniera-

-patrioty, Piasta, Prasłowianina”, czy też „bajecznie kolorowego świętującego go-
spodarza” (s. 170). Naturalnie, taka okazja to nie czas wskazywania niedociągnięć
ekspozycji, ale może ta opinia wynikała z umiejętności spojrzenia na wystawę jako
pewną całość, co znalazło również swój wyraz w omówieniu wystaw w folderze
opisującym nominację: „«Huculszczyzna w sztuce ...» to jednak wystawa nie tylko
o sztuce, rękodziele, muzyce, literaturze, obyczajach, religii czyli szeroko pojętej
kulturze. To prezentacja, która unaoczniła niebywałą otwartość, powiązanie i zako-
rzenienie kultury huculskiej w tradycji sztuki europejskiej, antycznej, starożytnej.
Pokazała jak w sztuce tego regionu przenikają się różne kultury, migrują formy”12.

Kolejna uwaga. Wiele zależy od nastawienia, które rzutuje na sposób pisania.
Można zatem - jak autorka - napisać, ze szkoda, że zostały pokazane „jedynie meble”,
ale można też napisać, że dobrze, że zostały pokazane meble należące niegdyś do
majora Henryka Gąsiorowskiego, zafascynowanego sztuką huculską, który praw-
dopodobnie był też zainteresowany kreacją i promocją stylu huculskiego, rywali-
zującego ze stylem zakopiańskim o miano „narodowego”. Meble zaprojektowane
przez Gąsiorowskiego, wykonane przez górali, zostały przez niego wywiezione
z Kołomyi po 11 wojnie światowej i przechowane w domach jego potomków pod

11 O wiele już ciekawsza jest interpretacja tego motywu w książce autorki: A. Jankowska-Marzec,
Między etnografią, s. 202.

12 Sybilla. xxxn Konkurs o Nagrodę Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wydarzenie
Muzealne Roku, wstęp. P. Majewski, Warszawa 2012, bp.
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Grudziądzem. Pozostawały do czasu wystawy zupełnie poza obiegiem naukowym,
należąc do unikatowych, zachowanych przykładów tego typu stylizacji. Starania
o ich wypożyczenie i odpowiedni transport trwały bardzo długo, należąc do trud-
niejszych zadań związanych z przygotowaniem wystawy. Takich prób należało
podjąć znacznie więcej, na przykład w odniesieniu do plakatów o tematyce hu-
culskiej z Muzeum Plakatu w Wilanowie, których pojedynczych egzemplarzy, nie
posiadających dubletów, z założenia nie wypożycza się na wystawy, a które jednak
udało się na wystawie pokazać. Można zwrócić uwagę, że rzeźba klęczącego Onu-
frego została niewłaściwie oświetlona, ale można też podkreślić, że owa rzeźba
nadnaturalnej wielkości, opatrzona naturalistycznymi detalami, na przykład wło-
sami wykonanymi z włosia końskiego, nie ma praktycznie żadnych analogii. Trzeba
było też dużej pracy, by właściwie przybliżyć tak ważny element życia codziennego
i obrzędowego Hucułów, jak muzyka - w czym bardzo cenną pomoc okazali mi
państwo Kłapytowie, inicjatorzy Festiwalu huculskiego.

Autorka wielokrotnie odnosi się do twórczości Kazimierza Sichulskiego, a prze-
cież artystów zafascynowanych Huculszczyzną była niezwykła liczba i to samo
w sobie było frapujące13. Czy każdy z tych artystów postrzegał sztukę ludową tego
regionu przez pryzmat symbolu? Metafory? Ba, może niekiedy takie spojrzenie
bywało wręcz marginalne, skoro autorka stwierdziła w odniesieniu do Fryderyka
Pautscha, że „jako jedyny, spośród lwowskich artystów przywoływał na swoich płót-
nach mit chłopa jako Prasłowianina, ubierając go w kostium huculski”14? Dlaczego
więc czyniony jest mi zarzut, że tego typu mity nie znalazły odzwierciedlenia lub
zostały ujawnione w znikomym stopniu na wystawie, skoro należały do rzadkości
w realizacjach malarskich?

Różnorodności inspiracji właśnie miało służyć zgromadzenie w sekcjach tema-
tycznych dzieł wielu artystów, by wskazać całe spektrum możliwych interpretacji -
od studiów etnograficznych, przez szkice reporterskie, po ujęcia metaforyczne.
Mam wrażenie, że autorka domaga się w recenzji, by to ostatnie podejście uznać
za dominujące, czyniąc mi zarzut dosłowności etnograficznej w interpretacji sztuki
akademickiej tego czasu. Ja postrzegam nurt symboliczny jako jeden z bardzo wielu
sposobów ówczesnego obrazowania. Naturalnie, że można bardziej go uwypuklić,
niemniej nie sposób podjąć wszystkich wątków związanych z bogactwem sztuki
ludowej i jej recepcji. Jak to ujęła recenzentka w swojej publikacji: „cel pracy, ja-
kim jest poszukiwanie związków łączących sztuki piękne i etnografię, wydaje się
niełatwy do osiągnięcia”15. Autorka wszak wspomniała w niej m.in. o pracach
Tadeusza Rybkowskiego, iż „ich etnograficzną rzetelność dostrzegł Stanisław
Wasylewski, który pisał, że «były to dokładne odtwory strojów ludowych i przed-
miejskich [_]»”16, w innym miejscu pisząc o autentycznej pasji inwentaryzatorskiej
artystów dziewiętnastowiecznych17.

Przywoływana tu publikacja, ogłoszona również w tym samym roku co recenzja,
stanowi drukowaną wersję rozprawy doktorskiej pani recenzent. Przywołuję ją z tej

13 A. Jankowska-Marzec, Między etnografię, s. 129: „Wśród malarzy zafascynowanych Huculszczy-
zną odnaleźć można co najmniej kilkadziesiąt nazwisk, zarówno twórców zaliczanych dzisiaj
do najwybitniejszych, jak i zapoznanych artystów”.

14 Ibidem, s. 254.
15 Ibidem, s. 18.
16 Ibidem, s. 131.
17 Ibidem, s. 117.
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również przyczyny, że znajduję w niej bardzo wiele zdań, które znalazły się w re-
cenzji. Przy okazji lektury monografii miałem niekiedy wręcz wrażenie, że recenzja
została skonstruowana ze zdań zaczerpniętych z kolejnych rozdziałów monografii.
Tu też być może tkwi sedno nieporozumienia. Otóż chciałbym to dobitnie pod-
kreślić, że omawiana wystawa nie była pomyślana jako ilustracja procesu mitolo-
gizacji Huculszczyzny, którego opis przynależy do wątków wiodących w rozprawie
pani dr Agnieszki Jankowskiej-Marzec.

Na marginesie poruszona została kwestia „portret” czy „typ” w odniesieniu do
sekcji „Hucułów portret polski”. Jak wskazała autorka „wątpliwości budzi przede
wszystkim określenie ich mianem portretów, skoro są to przedstawienia typów
huculskich” (s. 173). Według mnie jedna kategoria nie wyklucza drugiej. Bardziej
natomiast chodziło o to, że tytuł tej sekcji, a właściwie jej fragment, miał nawiązywać
do tematu wystawy Marka Rostworowskiego „Polaków portret własny” i prowoko-
wać pytanie o to, jak w tym przypadku rozumieć ów nadzwyczajny pęd do sporzą-
dzania wizerunków, który przybrał charakter właściwie masowy, lecz z udziałem
artystów akademickich z jednej strony i ludu górskiego z drugiej. To jest też pytanie
o rolę aranżowanej fotografii portretowej w utrwalaniu stereotypów postrzegania
ludowości w tym czasie. W swojej monografii autorka również skłonna jest pisać
na przemian „portret” i „typ”, na przykład: „Spod pędzla Pautscha wyszło też spo-
ro portretów Hucułów”18; „portret starszego Hucuła”19; „W dorobku Władysława
Jarockiego znalazło się znacznie więcej studiów kobiet huculskich, niż mężczyzn”20;

„Najwięcej typów regionalnych wyszło spod pędzla Sichulskiego”21 itd. Przypomnę
może, że okładkę katalogu i plakat wystawy zdobiła reprodukcja kartki pocztowej
projektu Zofii Stryjeńskiej o tytule: „Polskie typy ludowe: Hucuł”, natomiast spis
prac z wizerunkami Hucułów nosił w katalogu tytuł „Typy i portrety huculskie”,
by oddać dwojakość podejścia do portretowanych, co mogło odpowiadać także
drodze artystycznej niektórych twórców: ,,[Axentowicz] Hucułów początkowo
charakteryzował indywidualnie, z czasem jednak poszedł w kierunku coraz więk-
szej typizacji”22.

Autorka ani słowem nie wspomina na przykład o tak newralgicznej płaszczyź-
nie dialogu artystów ludowych i akademickich, jak twórczość ceramiczna, która
w tym regionie miała znaczenie szczególne. Dla mnie bardziej zajmująca od zbój-
nickich legend związanych z przywiązaniem górali do koni i ogromnej ich roli, co
zostało opisane w komentarzu do odpowiedniej sekcji, jawi się choćby ewolucja
artystyczna ceramiki tworzonej w Krajowej Szkole w Kołomyi. Dotąd nurtuje
mnie pytanie o źródła form antykizujących obecnych w ceramice ludowej, kon-
tynuowanych w wersji „artystycznej”. Dostrzegła je na przykład Agnieszka Sabor:

„Wystawa - przywołująca na myśl porównawczą metodę Jamesa Georgea Frazera,
zaproponowaną w słynnej Złotej gałęzi, najpopularniejszej chyba książce antro-
pologicznej - opowiada o trwałości prastarych wzorów, powracających w różnych
miejscach i czasach. Dowodzi jednocześnie, że Huculszczyzna, kraina odgrodzona
od reszty świata górami, wykazywała ogromną chłonność i otwartość na to, co nowe.

18 Eadem, Między etnografię, s. 220.
19 Ibidem, s. 225.
20 Ibidem, s. 241.
21 Ibidem, s. 226.
22 Ibidem, s. 134.
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I o ile stosunkowo łatwo wyobrazić sobie, jaką drogę przebyły szklane paciorki
z Murano, zanim, pomalowane białą emalią, zawisły na szyi huculskiej dziewczyny,
o tyle zdumiewa np. wygląd naczyń produkowanych przez czarnohorskich górali:
rozliczne dzbany, cukiernice i «kołacze», w których przechowywano wódkę, zdają
się wiernie powtarzać formy lekytów i amfor, wzorce wprost ze starożytnej Gre-
cji”23. Problemów związanych ze sztuką ludową Huculszczyzny, jej nadzwyczajnym
bogactwem, recepcją i przekształceniami jest tak wiele, że łatwo o zarzut, iż coś
zostało pominięte.

Uzupełnieniu podjętych na wystawie tematów miały służyć wykłady towarzyszą-
ce. Zostały tak zaplanowane, by rozwinięte zostały wątki literackie, etnograficzne i te
związane ze sztuką. Do ich prowadzenia zaproszeni byli badacze najrozmaitszych
dyscyplin naukowych, zarazem reprezentujących różne środowiska akademickie,
dzięki czemu w czasie jedenastu wystąpień poruszone zostały główne aspekty
związane z Huculszczyzną, jej przeszłością, kulturą oraz jej przekształceniami pod
wpływem rosnącej roli oddziaływań cywilizacji industrialnej. Figury literackie zwią-
zane z opisem nie tylko tego regionu, bo te przywołała w swojej recenzji autorka,
omówił na przykład w swoim wykładzie dr Jan Choroszy.

Powracając do kwestii tryptyku zawieszonego na początku wystawy, gotów za-
wsze jestem przyjąć uwagi rzeczowe, ale nie obcesowe. Odbiorca może nie zgodzić
się na propozycję autora wystawy, może ją odrzucać, może podważać jej sens, ale
musi być też świadom, że imputując mu brak refleksji, sam naraża się na taki sam
zarzut. Istnieje zatem jeszcze jeden istotny, według mnie, niuans dotyczący stylu
uprawianej krytyki. Otóż istnieje zasadnicza różnica między stwierdzeniami: „nie
zgadzam się na”, „odrzucam”, „nie rozumiem”, „nie przekonuje mnie”, a stwierdze-
niami typu: „kurator [...] nie postawił sobie pytania”, „powinna skłonić kuratora
do przemyślenia”, „organizatorom zabrakło pogłębionej refleksji”, „za nietrafiony
pomysł należy uznać” itp. Otóż pytanie, czy na pewno „należy”? Oto autorka
wygłasza opinie ex cathedra, jako że wie wszystko lepiej. Taki protekcjonalny styl
uprawianej krytyki jest nie do przyjęcia i to polecam recenzentce mieć w przyszłości

na uwadze. •

23 A. Sabor, Popiół, w którym drzemią iskry, „Tygodnik Powszechny” 05.04.2011, http://tygodnik.
onet.pl/i,61668,druk.html [stan na: 06.06.2011].
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