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Widok z okna (Výhľad z okna) to dwujęzyczna publikacja, zawierająca zbiór opowiadań dla dzieci i młodzieży, mająca na celu przybliżenie im
sylwetek kilkunastu polskich i słowackich artystów pochodzących z terenów leżących wokół Babiej Góry. Zamieszczone w książce utwory ukazują przypuszczalny przebieg ciekawych epizodów z ich życia, a źródłem inspiracji wykreowanych tu sytuacji były prawdziwe wydarzenia opisane przez historyków sztuki
i badaczy kultury ludowej oraz informacje uzyskane podczas badań terenowych.
Zbiór otwiera opowiadanie, którego głównym bohaterem jest Antoni Mazur – najwybitniejszy rzeźbiarz ludowy tego regionu. By oddać hołd twórcy, utworzono projekt zakładający powstanie rzeźby przedstawiającej Antoniego Mazura oraz opublikowanie książki poświęconej babiogórskim artystom.
Zamierzenia te zrealizowano w 2019 roku w ramach programu „INTERREG Polska – Słowacja”. Uroczystego odsłonięcia rzeźby dokonano w Zawoi Centrum
podczas 35. Babiogórskiej Jesieni, a kilka miesięcy później opublikowano niniejszy zbiór tekstów.
Autorkami opowiadań są dwie polskie etnolożki, które na co dzień zajmują się naukowym poznaniem i popularyzowaniem kultury Górali Babiogórskich i Orawskich, wykorzystujące w swojej twórczości także niektóre gatunki literackie.
Katarzyna Ceklarz, wykładowczyni w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, w prezentowanych utworach stara się przekazać młodemu pokoleniu wiedzę dotyczącą życia i twórczości polskich artystów z kręgu sztuki naiwnej. Bohaterami jej opowieści są malarze (Władysław
Front, Dorota Lampart i Karol Oskwarek) oraz rzeźbiarze (Antoni Mazur, Alojzy Śmiech, Józef Tatara i Karol Wójciak „Heródek”), mieszkający niegdyś po północnej i południowej stronie Królowej Beskidów. Często ludowi artyści spotykali się z brakiem zrozumienia ze strony otaczających ich ludzi, a ich życie
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i twórczość nie należą dzisiaj do tematów łatwych w odbiorze. By przybliżyć dzieciom ich postacie, autorka, posługując się formą krótkiego
opowiadania i w sposób zbeletryzowany (czasem zupełnie baśniowy), opisuje jeden dzień z ich życia. Jak sama mówi: „Starałam się odnaleźć w biografiach babiogórskich twórców elementy niecodzienne, wyjątkowe wydarzenia, oryginalne przyzwyczajenia artystyczne, przechowywane w pamięci sąsiadów epizody, wokół których można było wtórnie snuć ciekawą opowieść”.
Autorką opowiadań, których głównymi bohaterami są słowaccy twórcy pochodzący z Oravskiej Polhory, jest Regina Wicher, pracująca jako animatorka w Babiogórskim Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi. W tekstach ukazuje historie osób, które swoją obecność zaznaczyły w różnych dziedzinach artystycznej aktywności – są to pisarze, poeci i regionaliści (Jozef Emanuel Cubínek, Monika Masničáková-Kapičáková, Milo Urban), muzycy (Anna Rusnáková, Jozef Zboroň) oraz rzeźbiarz
i wytwórca pasterskich piszczałek Štefan Zboroň. Jeden z utworów autorka poświęciła także swojemu ojcu, nieprofesjonalnemu malarzowi i muzykowi z Zawoi, Tadeuszowi Kudzi. Inspiracje czerpała z wywiadów, które przeprowadzała podczas badań terenowych,
opierała się także na kwerendach archiwalnych, a w opowiadaniach wykorzystywała elementy tutejszej kultury ludowej, między innymi stroje, tradycyjne pieśni, zabawy dziecięce oraz rymowanki i wyliczanki. Największą jednak wartość autorka widzi w bezpośrednich
rozmowach z ludźmi. Wspomina, że spotkania z rodzinami twórców ludowych uświadomiły jej, że każda historia jest ciekawa i niepowtarzalna. „Usłyszałam wspomnienia, których nie przeczyta się w książkach, zajrzałam do domowych albumów, w których uchwycone
są na zawsze ulotne chwile. Opowieści, choć są wytworem mojej wyobraźni, mają przybliżyć klimat tamtych czasów i przypominać o ludziach współtworzących babiogórską kulturę”.
Do wszystkich opowiadań dołączono krótkie noty biograficzne artystów, niejednokrotnie wyjaśniające, które z zawartych w utworach wątki stanowią rzeczywiste wydarzenia z przeszłości. Spowodowało to także ciekawe zderzenie soczystych i pełnych życia relacji
z garścią suchych faktów. Dla czytelników, chcących głębiej poznać losy artystów, na końcu książki załączono bibliografię wybranych publikacji. Tom ilustrowany jest archiwalnymi i współczesnymi fotografiami ukazującymi twórców oraz ich dzieła, co pozwala na wnikliwsze
i bogatsze doznania poznawcze i literackie.
Dodatkowym walorem publikacji jest wspomniana wyżej dwujęzyczność treści. Zarówno opowiadania, jak i biogramy oraz podpisy ilustracji zostały przełożone na język słowacki przez Joannę Grzeszek z nieocenioną pomocą Zuzany Ivanovej i Michaeli Čurlíkovej.
Mamy nadzieję, że wydana w ten sposób książka, której bohaterami są artyści mieszkający po obu stronach granicy, ułatwi dzieciom i młodzieży poznanie wybitnych przedstawicieli tej ziemi oraz przyczyni się do wzmocnienia kulturowych więzi łączących nasze kraje.
Zapraszamy do lektury!

Antoni Mazur, rzeźba z brązu, wyk. Wiesław Kwak, fot. Michał Sośnicki, 2019
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Výhľad z okna (Widok z okna) je dvojjazyčná publikácia, obsahujúca zbierku poviedok pre deti a mládež. Približuje osobnosti
viac ako desiatich poľských a slovenských umelcov, pochádzajúcich z oblasti, ktorá sa nachádza pod Babou horou. V publikovaných dielkach tejto knihy sú predstavené zaujímavé udalosti, ktoré sa pravdepodobne mohli udiať počas života týchto tvorcov. Príbehy načrtnuté
v poviedkach boli inšpirované skutočnými udalosťami, ktoré opísali historici a bádatelia ľudového umenia a sú obohatené aj informáciami
získanými v priebehu prípravy publikácie na základe terénnych výskumov.
Zbierka začína príbehom, ktorého hlavným hrdinom je Antoni Mazur – najvýznamnejší ľudový rezbár tohto regiónu. Nápad vytvoriť sochu Antoniho Mazura a vydať knihu venovanú babohorským umelcom vznikol ako pocta tomuto tvorcovi. Tieto zámery sa podarilo
naplniť v roku 2019 v rámci programu „INTEREG Poľsko – Slovensko“. Slávnostné odhalenie sochy sa uskutočnilo v Zawoji počas 35. Babohorskej jesene a o niekoľko mesiacov neskôr bola vydaná táto zbierka textov.
Autorkami poviedok sú dve poľské etnologičky, ktoré sa vo svojom bežnom pracovnom živote venujú vedeckému výskumu
a popularizácii kultúry babohorských a oravských goralov. Vo svojej tvorbe využívajú aj niektoré literárne žánre.
Katarzyna Ceklarz prednáša na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej (Podhalianskej štátnej odbornej vysokej škole)
v Nowom Targu. V dielach prezentovaných v tejto knihe sa snaží odovzdať mladej generácii vedomosti o živote a tvorbe poľských umelcov

Antoni Mazur, bronzová socha, autor: Wiesław Kwak, fot. Michał Sośnicki, 2019
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z oblasti naivného umenia. Hrdinami jej poviedok sú maliari (Władysław Front, Dorota Lampart a Karol Oskwarek) a rezbári (Antoni Mazur, Alojzy Śmiech,
Józef Tatara a Karol Wójciak „Heródek”), ktorí v minulosti žili na severnej strane tejto hory nazývanej „kráľovná Beskýd“. Ľudoví tvorcovia sa často stretávali
s tým, že ľudia nerozumeli ich tvorbe a ani dnes nie sú ich život a tvorba témami ľahkými na pochopenie pre priemerných ľudí. V snahe priblížiť deťom
postavy používa autorka formu krátkej poviedky a beletrizovaným spôsobom (niekedy dokonca rozprávkovým) opisuje jeden deň z ich života. Ako sama
hovorí: „Snažila som sa nájsť v biografiách babohorských tvorcov nevšedné prvky, mimoriadne udalosti, originálne umelecké prejavy, príbehy uchovávané
v pamäti susedov, ktoré by mohli byť jadrom pre vytvorenie zaujímavého príbehu.”
Autorkou poviedok, ktorých hlavnými hrdinami sú slovenskí tvorcovia pochádzajúci z Oravskej Polhory, je Regina Wicher, ktorá pracuje
ako animátorka v Babohorskom centre kultúry Dr. Urszuly Janickej-Krzywdy v Zawoji. Vo svojich textoch predstavuje príbehy osôb, ktoré boli aktívne v rôznych oblastiach umenia. Sú to spisovatelia, básnici a regionalisti (Jozef Emanuel Cubínek, Monika Masničáková-Kapičáková, Milo Urban), hudobníci (Anna
Rusnáková, Jozef Zboroň) a rezbár a výrobca pastierskych píšťaliek Štefan Zboroň. Jedno z diel autorka venovala aj svojmu otcovi, amatérskemu maliarovi
a hudobníkovi zo Zawoje – Tadeuszowi Kudziovi. Inšpirácie čerpala z rozhovorov realizovaných počas terénnych výskumov a z rešerší v archívoch. Do poviedok zakomponovala prvky miestnej ľudovej kultúry, medzi inými kroje, tradičné piesne, detské hry, riekanky a vyčítanky. Najdôležitejším zdrojom
sú však pre autorku priame rozhovory s ľuďmi. Uvádza, že stretnutia s rodinami ľudových tvorcov jej pomohli uvedomiť si, že každý príbeh je zaujímavý a neopakovateľný. „Počula som spomienky, ktoré si nemožno prečítať v knihách, nahliadla som do rodinných albumov, v ktorých sú navždy zachytené rýchlo
plynúce chvíle. Hoci sú tieto poviedky výtvorom mojej predstavivosti, dúfam, že priblížia atmosféru tých čias a budú spomienkou na ľudí, ktorí tvorili babohorskú kultúru.”
Ku každej poviedke sú pripojené krátke biografické údaje umelcov, ktoré často vysvetľujú, ktoré z motívov obsiahnutých v diele predstavujú
skutočné udalosti z minulosti. Vďaka tomu sa vytvoril zaujímavý stret pestrých a životom prekypujúcich príbehov so suchými faktmi. Pre čitateľov, ktorí chcú
lepšie spoznať osudy umelcov, je na konci knihy pripojený zoznam bibliografických odkazov. Publikácia je ilustrovaná dobovými a súčasnými fotografiami
tvorcov a ich diel, čo umožňuje podrobnejšie sa oboznámiť s ich postavami a zvyšuje aj literárny účinok publikácie.
Ďalším prínosom tejto publikácie je jej už vyššie spomínaná dvojjazyčnosť. Poviedky, biografické údaje a opisy ilustrácií do slovenčiny preložila
Joanna Grzeszek s neoceniteľnou pomocou Zuzany Ivanovej a Michaely Čurlíkovej.
Dúfame, že kniha, ktorej hrdinami sú obyvatelia, žijúci na oboch stranách hranice, a ktorá je vydaná v takejto podobe, uľahčí deťom a mládeži
spoznávanie významných predstaviteľov tejto krajiny a prispeje k posilneniu kultúrnych väzieb spájajúcich obe naše krajiny.
Pozývame vás, aby ste si prečítali túto knihu!
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Kolotoč, polychrómovaná drevená rezba, autor: Antoni Mazur, 2005 (zbierka Etnografického múzea
S. Udzielu v Krakove, inv. č. 79370/MEK)

Karuzela, rzeźba w drewnie polichromowana, wyk. Antoni Mazur, 2005 (zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. 79370/MEK)

CYRKOWE
INSPIRACJE
Zegar tykał miarowo, z radia cicho płynęła znana melodia, a uwięziona w pokoju mucha uporczywie stukała
w szybę, usiłując wydostać się z pułapki. Było ciepłe, letnie popołudnie, jedno z tych, które z tęsknotą wspomina się zimą,
gdy za oknem pada śnieg. Antoni znajdował się w swojej pracowni. Było to niewielkie pomieszczenie, w którym na pomalowanych w kolorze pistacjowym ścianach wisiały liczne dyplomy, zaświadczenia o uczestnictwie w konkursach oraz potwierdzenia udziału w pielgrzymkach do sanktuariów w Kalwarii i Ludźmierzu. Mężczyzna odpoczywał po obiedzie, zastanawiając się nad tematem kolejnej rzeźby. Otrzymane zamówienie było nieprecyzyjne, wiedział jedynie, że miał wyrzeźbić scenę,
która „spodoba się starszym i młodszym, seniorom i ich wnukom”. Patrzył na dłuta leżące w pudle pod stołem. Oglądał klocki
lipowego drewna, które tylko czekały, aż weźmie je do ręki, by wydobyć ukryte w ich wnętrzach przyszłe figury.
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Nic jednak nie przychodziło mu do głowy. Zniechęcony brakiem twórczej inspiracji nabił tytoniem niewielką fajeczkę,
pociągnął z niej dwa lub trzy razy i usiadł w fotelu, przymykając oczy. Po chwili z otaczających go odgłosów wyodrębnił słowa
radiowego spikera:
– …trupy teatralne odwiedzały miasta i wsie, wzbudzając emocje i zainteresowanie całej społeczności. Podróżowali
konno lub na wozach cyrkowych. Wjeżdżając do kolejnej miejscowości, organizowali widowiskowe parady, którym towarzyszyły fanfary, oraz prezentowali różne komiczne scenki, by w ten sposób zachęcić mieszkańców do zakupu biletów…
„To prawda – pomyślał rzeźbiarz. – Pamiętam, jak pewnego dnia przybył do Zawoi cyrk. Ojciec piastował wówczas
stanowisko wójta, więc wskazał im łąkę, na której mogli się zatrzymać. Trudno opisać to, co się potem działo. Mieszkańcy Zawoi, ale też ludzie z sąsiedniej Skawicy przyszli oglądać występy linoskoczków, jeźdźców wykonujących popisy na niewielkich
konikach, połykaczy ognia i »ludzi z gumy«, którzy wykonując ćwiczenia gimnastyczne, zdawali się nie mieć kości. Byli też
klauni z czerwonymi nosami i w za dużych butach, a także Cygan prowadzący na smyczy niedźwiedzia, który witał się z innymi cyrkowcami, podając im łapę”.
– …cyrkom towarzyszyły inne atrakcje – mówił dalej dziennikarz radiowy. – Często były to stragany ze słodyczami
niczym na odpuście, stoiska z watą cukrową i balonami na drucie oraz młyńskie koło i huśtawki…
„Oj tak – rozmarzył się znów artysta. – Tuż obok cyrkowego namiotu można było kupić kolorowe cukierki i ciasteczka w kształcie misiów nadziewane kremem, starsi zaś kupowali kiszone ogórki prosto z beczki. Największą jednak atrakcję
stanowiła karuzela z konikami. Pamiętam, że wtedy ojciec kupił mi i moim braciom żetony na jedną przejażdżkę. Posadził
nas na koniach i zajadając ogórki, patrzył roześmianym wzrokiem, jak udajemy szwoleżerów jadących do boju. Co za piękne
czasy… co to była za radość…”.
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Z głośnika dobiegała wesoła melodia. Antoni wstał, wypuścił przez okno upartą muchę i nucąc pod nosem znany
utwór, chwycił za dłuto. Nie wypuszczając fajki z ust, szybko wybrał odpowiedni kawałek lipy i przystąpił do pracy. Wiedział
już, co może spodobać się najmłodszym i tym trochę starszym. Postanowił wyrzeźbić karuzelę, tę, którą pamiętał z dzieciństwa, obracającą się wokół własnej osi. Rzeźba powinna być kolorowa – biało-zielona z czerwonymi akcentami i z wyrzeźbioną
imitacją pozytywki.
Praca szybko postępowała. Artysta słuchał kolejnych cyrkowych szlagierów i jednocześnie wprawną ręką zmieniał
kształt miękkiego drewna. Jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawiły się cztery konie, na których siedzieli kawalerzyści w wysokich czapkach. U ich stóp przytwierdził imitujących pozytywkę grajków z klarnetami w dłoniach, a nad głowami
jeźdźców umieścił duży parasol. Najwięcej czasu zabrało mu wymyślenie i skonstruowanie mechanizmu, który pozwalałby
wprawić karuzelę w ruch. Ostatecznie wykonał go z metalu w taki sposób, że z czubka parasola wystawała niewielka korbka.
Wystarczyło nią zakręcić, aby ułani ruszyli w galop wokół głównej osi karuzeli. Gdy wszystko było gotowe, Antoni zamienił
dłuto na pędzel. Wytrwale nanosił na swoje dzieło kolory, które doskonale pamiętał z młodości. Z twórczej gorączki wyrwały
go dopiero dźwięki hymnu państwowego, emitowanego w radiu punktualnie o dwunastej w nocy.
„Już tak późno… Czas iść spać – pomyślał. – Karuzelę dokończę jutro…”.
Zakręcił jeszcze raz korbką, patrząc, jak koniki dziarsko maszerują pod batutą jeźdźców. Ach, co to były za czasy…

Katarzyna Ceklarz
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CIRKUSOVÁ
INŠPIRÁCIA
Bolo počuť pravidelný tikot hodín. Z rádia sa ticho niesla známa melódia a mucha uväznená v izbe sa narážaním
do skla pokúšala dostať z pasce. Bolo teplé, letné popoludnie, jedno z tých, keď sa clivo spomína na zimu a padajúci sneh
za oknom. Antoni bol práve vo svojej pracovni. Bola to neveľká miestnosť, v ktorej na pistáciovo sfarbených stenách viselo
množstvo diplomov, potvrdení o účasti na rôznych súťažiach a o absolvovaní pútí do sanktuárií v Kalwarii a Ludźmierza.
Muž odpočívajúci v kresle sa zamýšľal nad tematikou ďalšej drevorezby. Zákazka, ktorú dostal, bola veľmi nejasná. Vedel iba
to, že má vyrezať scénu, ktorá sa bude „páčiť starším aj mladším, seniorom aj ich vnukom”. Pozeral na dláta ležiace v krabici
pod stolom a na hranoly z lipového dreva, ktoré čakali, kým ich zoberie do rúk, aby z nich vyslobodil ukryté figúry.
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Nič mu nenapadalo. Znechutený chýbajúcou inšpiráciou naplnil neveľkú fajku tabakom, potiahol z nej dva alebo
tri razy, posadil sa do kresla a privrel oči. Medzi zvukmi, ktoré ho obklopovali, mu po chvíli v ušiach utkveli slová hlásateľa v rádiu:
– …divadelné skupiny navštevovali mestá a dediny. Vzbudzovali záujem a emócie celej spoločnosti. Cestovali
na koňoch alebo cirkusových vozoch. Po príchode do každej obce organizovali predstavenia sprevádzané fanfárami. Prezentovali rôzne komické scénky, aby nalákali obyvateľov na kúpu lístkov...
„Pravda – pomyslel si rezbár. – Pamätám si, keď istého dňa prišiel do Zawoje cirkus. Otec v tomto období zastupoval
starostu a jeho úlohou bolo cirkusantom ukázať lúku, na ktorej sa môžu rozložiť. Je veľmi ťažké opísať, čo sa dialo potom.
Obyvatelia Zawoje, ale aj ľudia zo susednej Skawice sa prišli pozrieť na akrobatov na lane, voltižérov na malých koňoch,
hltačov ohňa a »ľudí z gumy«, ktorí predvádzali gymnastické kúsky, zdalo sa, akoby vôbec nemali kosti. Boli tam aj klauni
s červenými nosmi v obrovských topánkach a tiež Cigán, ktorý na vôdzke viedol medveďa, zdraviaceho sa ostatným cirkusantom podaním laby.”
– ...cirkusy so sebou prinášali aj iné atrakcie – pokračoval rozhlasový hlásateľ. – Často išlo o stánky so sladkosťami,
cukrovou vatou ako na odpuste a s balónmi, ruské koleso alebo hojdačky...
„Ach, áno – roztúžil sa umelec. – Hneď vedľa cirkusového stanu sa dali kúpiť farebné cukríky a koláčiky v tvare
medvedíkov plnené krémom, starší si zas kupovali kyslé uhorky priamo zo suda. Najväčšou atrakciou bol jednoznačne
kolotoč s koníkmi. Pamätám si, že mne a mojim bratom vtedy otec kúpil žetóny na jednu jazdu. Posadil nás na kone a jediac
uhorky šťastne pozeral, ako napodobňujeme švališérov, cválajúcich do boja. Krásne časy... to bolo radosti...”.
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Z reproduktora sa niesla veselá melódia. Antoni vstal, vypustil cez okno tvrdohlavú muchu a hmkajúc známu melódiu zobral do ruky dláto. Už vedel, čo by sa mohlo páčiť najmenším, ale aj trochu starším. Rozhodol sa vyrezať kolotoč,
otáčajúci sa okolo vlastnej osi, ktorý si pamätal z detstva. Drevorezba by mala byť farebná – bielo-zelená s červenými detailmi
a imitáciou hracieho strojčeka.
Práca mu išla od ruky. Rezbár počúval cirkusové šlágre a súčasne vytrénovanou rukou menil tvar mäkkého dreva.
Ako šibnutím čarovného prútika sa na plastike objavili štyri kone, na ktorých sedeli mládenci vo vysokých čákovoch. Nižšie
pripevnil hudobníkov s klarinetmi v rukách imitujúcich hrací strojček a nad hlavami jazdcov veľký dáždnik. Najviac času strávil
pri vymýšľaní mechanizmu, ktorý by poháňal kolotoč. Nakoniec zhotovil kovový. Stačilo zatočiť neveľkou kovovou kľukou,
ktorá trčala z hrotu dáždnika, a cválajúci huláni sa začali točiť okolo osi kolotoča. Keď už bolo všetko hotové, Antoni vymenil
dláto za štetec. Vytrvale nanášal na svoje dielko farby, ktoré si dokonale pamätal z detstva. Z tvorivej horúčky ho o polnoci
na chvíľu prebrala štátna hymna znejúca v rádiu.
„Už je tak neskoro... Čas ísť do postele – pomyslel si. – Kolotoč dokončím zajtra...”.
Ešte poslednýkrát zatočil kľukou a sledoval, ako koníky čulo pochodujú pod jazdcami. Ach, to boli časy...

Katarzyna Ceklarz
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Antoni Mazur
Antoni Mazur (1910–2010), rzeźbiarz, muzyk i gawędziarz pochodzący z Zawoi. Swój talent muzyczny szlifował początkowo
pod okiem nauczyciela muzyki z Suchej Beskidzkiej, a następnie występując w zespole „Babiogórcy”, założonym przez tutejszego znanego regionalistę Franciszka Gazdę (1910–1969). Był multiinstrumentalistą – grał na skrzypcach, akordeonie, klarnecie, puzonie i saksofonie.
Z czasem sam zaczął uczyć muzykowania młodych adeptów. Działalność tę przerwała utrata palca wskazującego u jego prawej ręki.
Jako kilkunastoletni chłopiec zaczął rzeźbić w drewnie. Głównym tematem jego prac były obrzędy związane z okresem Bożego
Narodzenia – tworzył figurki do szopek oraz figury świętych. Później zaczął wykonywać bardziej skomplikowane, często ruchome i polichromowane rzeźby o zróżnicowanej tematyce – religijnej (m.in. stacje Drogi Krzyżowej, ołtarzyki, anioły, sceny biblijne) oraz świeckiej
(sceny z wesela, zabawki, zwierzęta). Jednym z najznakomitszych jego dzieł jest ołtarz znajdujący się w kościele pod wezwaniem św. Józefa
Robotnika należącym do zakonu karmelitów bosych w Zawoi Zakamieniu.
Największa kolekcja jego prac znajduje się w rękach prywatnych – należy do znanego, krakowskiego kolekcjonera dzieł sztuki
Leszka Macaka, z którym artysta się przyjaźnił. Zbiór ten, w liczbie około 120 rzeźb, został w całości zaprezentowany w 2006 roku podczas
wystawy zorganizowanej w Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Ponadto jego prace znajdują się w kolekcjach
wielu placówek muzealnych w Polsce i na świecie, oprócz wspomnianego krakowskiego Muzeum, rzeźby Antoniego Mazura są częścią
zbiorów między innymi American Folk Art Museum w Nowym Jorku oraz Museum of Craft and Folk Art w San Francisco. Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi, chcąc upamiętnić osobę i twórczość rzeźbiarza, zorganizowało w 2018 roku konkurs
i wystawę rzeźby babiogórskiej pod nazwą I Biennale im. Antoniego Mazura, w którym uczestniczyło trzynastu artystów.

Antoni Mazur (fot. ze zbiorów rodziny A. Mazura)

Antoni Mazur
Antoni Mazur (1910–2010), rezbár, hudobník a rozprávač zo Zawoje. Svoj hudobný talent zo začiatku rozvíjal pod vedením učiteľa
hudby zo Suchej Beskidzkej, neskôr vystupovaním v skupine „Babiogórcy”, ktorú založil miestny regionalista Franciszek Gazda (1910–1969).
Bol multiinštrumentalistom – hral na husliach, akordeóne, klarinete, pozaune a saxofóne. Neskôr sa sám stal učiteľom hudby. Jeho kariéru
učiteľa ukončila strata prostredníka na pravej ruke.
Ako mladý chlapec začal vyrezávať z dreva. Hlavnou tematikou jeho diel boli scény spojené s vianočnými sviatkami – vytváral
figúrky do betlehemov a postavy svätých. Postupom času sa venoval náročnejším, polychrómovaným a často pohyblivým drevorezbám
rôznej tematiky – náboženskej (medzi inými zastavenia krížovej cesty, oltáriky, anjeli, biblické výjavy) a svetskej (výjavy zo svadieb, zábav
a zvieratá). Jedným z jeho najkrajších diel je oltár v Zawoji Zakamieni, ktorý sa nachádza v kostole sv. Jozefa Robotníka, patriaceho rádu
bosých karmelitánok.
Najviac jeho výtvorov sa nachádza v súkromnom vlastníctve – patria známemu krakovskému zberateľovi Leszkovi Mackovi, ktorý
je priateľom umelca. Táto zbierka, obsahujúca okolo 120 drevorezieb, bola prezentovaná v roku 2006 na výstave v Etnografickom múzeu
Seweryna Udzielu v Krakove. Diela umelca sa nachádzajú aj v mnohých múzeách v Poľsku, ale aj na celom svete. Okrem spomínaného
múzea v Krakove sú drevorezby Antoniho Mazura súčasťou zbierok American Folk Art Museum v New Yorku a Museum of Craft and Folk
Art v San Franciscu a Babohorského kultúrneho centra Dr. Urszuli Janickiej-Krzywdy v Zawoji. V roku 2018 centrum zorganizovalo súťaž
a výstavu babohorskej drevorezby s názvom I Biennale Antoniho Mazura, na ktorej sa zúčastnilo trinásť umelcov.

Antoni Mazur (zbierka rodiny Mazur)

z Suchej Beskidzkiej, a następnie występując w zespole „Babiogórcy”, założonym przez tutejszego znanego regionalistę Franciszka Gazdę (1910–1969).
Był multiinstrumentalistą – grał na skrzypcach, akordeonie, klarnecie, puzonie i saksofonie. Z czasem sam zaczął uczyć muzykowania młodych adeptów.
Działalnośc tę przerwała utrata palca wskazującego u jego prawej ręki. Jako kilkunastoletni chłopiec zaczął rzeźbić w drewnie. Głównym tematem jego prac
były obrzędy związane z okresem Bożego Narodzenia – tworzył figurki do szopek bożonarodzeniowych oraz figury świętych. Z czasem zaczął wykonywać
bardziej skomplikowane, często ruchome i polichromowane rzeźby o zróżnicowanej tematyce – religijnej (m.in. stacje Drogi Krzyżowej, ołtarzyki, anioły, sceny
biblijne) oraz świeckiej (sceny z wesela, zabawki, zwierzęta). Jednymi z najznakomitszych jego dzieł jest ołtarz znajdujący się w kościele pod wezwaniem św.
Józefa Robotnika należącym do zakonu karmelitów bosych w Zawoi Zakamieniu.
Największa kolekcja jego prac znajduje się w rękach prywatnych – należy do znanego krakowskiego kolekcjonera dzieł sztuki Leszka Macaka,
z którym artysta się przyjaźnił. Zbiór ten, w liczbie około 120 rzeźb, został w całości zaprezentowany w 2006 roku podczas wystawy zorganizowanej w Muzeum
Etnograficznym im. Seweryna Udzieli w Krakowie. Ponadto jego prace znajdują się w zbiorach wielu placówek muzealnych w Polsce i na świecie, oprócz
wspomnianego krakowskiego muzeum, rzeźby Antoniego Mazura są częścią zbiorów między innymi American Folk Art Museum w Nowym Jorku oraz
Museum of Craft and Folk Art w San Francisco. Babiogórskie Centrum Kultury im. Urszuli JanickiejKrzywdy w Zawoi, chcąc upamiętnić osobę i twórczość
rzeźbiarza, zorganizowało w 2018 roku konkurs i wystawę rzeźby babiogórskiej pod nazwą I Biennale im. Antoniego Mazura, w którym uczestniczyło trzynastu
artystów.

Żydzi maszerujący na targ, wyk. Antoni Mazur, 2005 (zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. 79371/MEK)

Židia idúci na jarmok, autor: Antoni Mazur, 2005 (zbierka Etnografického múzea
S. Udzielu v Krakove, inv. č. 79371/MEK)
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Kopanie zemiakov, maliar: Władysław Front, 1977, olejomaľba na plátne 56 x 77,5 cm, fot. Marcin Wąsik
(zbierka Etnografického múzea S. Udzielu v Krakove, inv. č. 55792)
Kopanie ziemniaków, mal. Władysław Front, 1977, olej na płótnie 56 x 77,5 cm, fot. Marcin Wąsik
(zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. 55792)

Z RAMĄ
nA RAMIENIU
Nastała jesień. Dni były jeszcze pogodne i słoneczne, ale ranki dawały już o sobie znać przejmującym chłodem, czuło
się, że nieuchronnie zbliża się zima. Nocne przymrozki zmieniały barwę liści na drzewach. Szczególnie ładnie zjawisko to prezentowało się u stóp najwyższego szczytu w Beskidzie Żywieckim – Babiej Góry. Żółtopomarańczowe buki, jarzębiny i klony
odcinały się kolorową wstęgą, zawieszone pomiędzy widocznymi na pierwszym planie seledynowymi łąkami a ciemnozielonymi świerkami, które rosły powyżej. Był to również czas ostatnich prac polowych: kopania ziemniaków, ścinania kapusty,
zbierania buraków pastewnych i jarzyn. Każdego dnia zawojscy gospodarze ruszali w pola z kopaczkami i koszykami.
Nie inaczej było w rodzinie Władysława Fronta, zdolnego murarza i zduna, który posiadał w tej wsi także nieduże gospodarstwo i zajmował się pracą na roli. Tego dnia postanowił jednak przełożyć wykopki na później i korzystając ze słonecznej
pogody, ruszył w plener. Od najmłodszych lat starał się uwieczniać na płótnie otaczający go świat.
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Podczas licznych wędrówek szukał inspirującego miejsca, a gdy je odnajdywał, rozpościerał na drewnianej ramie czystą tkaninę. Następnie miękkimi, elastycznymi ruchami pędzla pokrywał ją olejną farbą, której zapach wymieszany ze świeżym górskim powietrzem był niepowtarzalny. To lubił najbardziej! Szczególnie ekscytujący był pierwszy etap pracy artystycznej, czyli poszukiwanie odpowiedniego pejzażu do namalowania.
W Zawoi nikogo nie dziwił widok maszerującego polnymi drogami mężczyzny, który na ramieniu niósł przewieszoną
ramę do obrazu. Co najwyżej oglądali się za nim letnicy lub turyści, zaintrygowani dziwnym zachowaniem nieznajomego.
W drugiej ręce Władysław niósł sztalugi, które co jakiś czas rozkładał na ścieżce – to tu, to tam. W trakcie przystanków opierał
pustą ramę o sztalugi i uważnie obserwował widzianą w jej świetle panoramę. W ten sposób starał się uchwycić fragment
krajobrazu, który spełniał jego aktualne oczekiwania artystyczne. Sporej wielkości drewniane obramowanie obejmowało
swym zasięgiem przestrzeń, którą artysta oceniał pod względem kompozycji oraz pozostałych cech przyszłego dzieła. Niejednokrotnie zdarzało się, że składał ażurowy stelaż i niezadowolony szedł dalej. Czasem przesuwał sztalugę zaledwie o kilka
centymetrów w lewo lub w prawo, nie mogąc się zdecydować, która część krajobrazu bardziej zasługuje na uwiecznienie.
Bywało jednak, że kilkakrotnie, nawet w różnych porach roku, powracał w to samo miejsce, by je malować w odmiennym
oświetleniu – w pełnym świetle dnia, o wschodzie lub zachodzie słońca.
Tym razem zdecydował się uwiecznić jesienną codzienność Zawoi. Zatrzymał się więc na skraju rozległego pola,
na którym od rana wykopywali ziemniaki jego sąsiedzi. Pozdrowił trójkę pracującego rodzeństwa – Mariana, Marysię i Jaśka
– i zaczął rozkładać przybory plastyczne.
Widząc to, Marian zagadnął:
– Władziu, a nie przyszedłbyś nam pomóc?
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– Dejże spokój – upomniała go siostra – dość się na swoim orobi.
– Dzisiaj nie pomogę – odrzekł malarz – ale za to postaram się jak najwierniej was namalować. Obraz, który powstanie,
ma trafić do muzeum w Krakowie.
– Olaboga! – wykrzyknęła Maria. – To będą nas tam oglądać? Jakbym wiedziała, to bym ubrała nową spódnicę zamiast
tej starej podomki.
– A niech nas oglądają – wtrącił Jasiek. – Niech wiedzą, jak ludzie na wsi pracują na kawałek chleba. Zresztą nie gadajcie tyle, jeszcze pół zagonu przed nami.
Zamilkli i skoncentrowali się na pracy. To samo uczynił Władysław, skupiając się na wykonaniu pierwszego szkicu,
uchwyceniu perspektywy i zaznaczeniu na płótnie najważniejszych punktów panoramy. W powietrzu rozchodził się zapach
jesiennych liści, świeżo poruszonej przez rolników ziemi i farby. Ciszę przerywały tylko podmuchy wiatru, miarowy stukot
kopaczek i zdawkowe komentarze dotyczące ziemniaków: „ten zgnity”, „tego wrzuć do średnich”, „potrzymaj worek”, „dużo
w tym roku drobnych”. Nawet się nie spostrzegli, kiedy minęło kilka godzin. Dzwon na kościelnej wieży oznajmił południe.
Utrudzeni ludzie przerwali wykopki i postanowili odpocząć oraz nieco się posilić przed czekającą ich dalszą pracą. Usiedli
na miedzy w pobliżu miejsca, w którym malował Władysław, i popijając kwaśne mleko, przyglądali się jego dziełu.
– Maryśka! Zobacz! Na obrazie te nasze ziemniaki wyglądają na większe – zawołał wesoło Jasiek. – W rzeczywistości
to sama drobnica.
– A i ty, Jasiu, jakiś dorodniejszy się wydajesz – odrzekła uszczypliwe siostra, puszczając oko w stronę malarza. – Będą
cię panny w muzeum podziwiać. Może tu któraś za tobą przyjdzie – roześmiała się cicho dziewczyna.
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– Dajcie spokój – odrzekł najstarszy z całej trójki Marian. – Na obrazie jest wszystko co trzeba: nasza chałupa i stodoła
w oddali, lipowy zagajnik tuż za domem, pole ciotki Weroniki, na które nie wiedzieć czemu nie wygnała dzisiaj krów, no i my
przy robocie.
– Przydałoby się coś jeszcze w prawym rogu, bo jakoś tam pusto… – niepewnym głosem wtrącił Władysław. – Tylko co?
Na te słowa wszyscy spojrzeli na obraz, na którym po prawej stronie widać było fragment rozkopanej motykami ziemi.
– Wiem co! – wykrzyknął Jasiek. – Wstał i z niemałym wysiłkiem przyciągnął dwa wielkie worki z ziemniakami, stojące
do tej pory na skraju pola. – Czy tak będzie dobrze? – zapytał malarza, ustawiając je nieopodal miejsca, w którym przed chwilą
przerwali pracę.
– Przesuń jeszcze trochę w lewo i będzie doskonale! – odrzekł Władysław. – Zaraz je domaluję, świetnie wypełnią tę pustą przestrzeń.
– Skoro można coś jeszcze zmienić, to ja mam prośbę – wtrąciła Marysia. – Zawsze marzyłam o czerwonej spódnicy
i chustce, czy mogłabym mieć takie chociażby na obrazie…? Domaluj je, proszę, bo co powiedzą w Krakowie na moją starą,
obszarpaną podomkę?
– Ach te dziewczyny! Zobaczymy, co da się zrobić – uśmiechnął się Władysław, chwytając za pędzel.
Jeszcze przez chwilę odpoczywali w słońcu, po czym każdy wrócił do swojego zajęcia. Nim minęła trzecia po południu, obraz był gotowy. Wzrok oglądających dzieło przykuwała piękna dziewczyna w intensywnie czerwonej spódnicy.
Zgodnie z zapowiedzią artysta przekazał namalowany na skraju zawojskiego ziemniaczyska pejzaż do muzeum w Krakowie,
w którym znajduje się do dzisiaj.
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S RÁMOM
NA RAMENE
Prišla jeseň. Dni boli ešte stále príjemné a slnečné, no chladné rána starostlivo ohlasovali neodvratný príchod zimy.
Nočná námraza menila farbu listov na stromoch. Obzvlášť krásna scenéria sa rozprestierala pod najvyšším vrchom Żywieckych Beskýd – Babej hory. Žltooranžové buky, jarabiny a javory tvorili farebnú stuhu, položenú medzi svetlozelenými lúkami
viditeľnými v popredí a tmavozelenými smrekmi rastúcimi povyše. Bolo to zároveň obdobie posledných prác na poli: kopania
zemiakov, sekania kapusty, zbierania repy a zeleniny. Každý deň sa zawojskí roľníci presúvali na polia s motykami a košmi.
Inak to nebolo ani v rodine Władysława Fronta, šikovného murára a peciara, ktorý v dedine vlastnil menšie gazdovstvo a venoval sa práci na poli. V tento deň sa ale rozhodol, že prácu na poli odloží na neskôr a užívajúc si slnečné počasie,
vybral sa von. Už od detstva sa snažil na plátne zvečniť okolitý svet. Počas mnohých prechádzok hľadal inšpiratívne miesta
a keď sa mu ich podarilo nájsť, rozprestrel na drevenom ráme čisté plátno. Mäkkými a pružnými pohybmi štetca pokrýval
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plochu olejovou farbou, ktorá zmiešaním s čerstvým horským vzduchom vydávala neopakovateľnú vôňu. Práve toto miloval
najviac. Najvzrušujúcejšou etapou v procese maľovania bolo rozhodne hľadanie vhodného miesta, ktoré by mohol maliar
navždy zvečniť.
V Zawoji nikoho neprekvapoval pohľad na muža kráčajúceho poľnými cestami s prázdnym rámom preveseným cez
plece. Nanajvýš sa otáčali dovolenkári alebo turisti, zaujatí zvláštnym správaním neznámeho muža. V druhej ruke niesol Władysław maliarske stojany, ktoré raz za čas rozostavil na ceste – raz tu a raz tam. Počas prestávok opieral prázdny rám o stojan
a v jeho priezore pozorne sledoval panorámu. Týmto spôsobom sa snažil zachytiť fragment krajiny, ktorý spĺňal jeho aktuálne umelecké predstavy. Veľký drevený vyrezávaný rám vymedzoval priestor, ktorý umelec hodnotil z hľadiska kompozície
a iných vlastností budúceho diela. Neraz sa stávalo, že stojan zložil a nespokojný pokračoval v ceste. Občas presúval stojan len
o pár centimetrov vpravo alebo vľavo len preto, lebo sa nemohol rozhodnúť, ktorá časť panorámy si zaslúži zvečnenie. Stávalo
sa, že sa na niektoré miesta vracal niekoľkokrát v rôznych ročných obdobiach, aby ich mohol namaľovať v odlišnom svetle
– počas dňa, východu či západu slnka.
Tentokrát sa rozhodol zvečniť jesennú každodennosť Zawoje. Zastavil sa na okraji rozľahlého poľa, na ktorom od rána
susedia vykopávali zemiaky. Pozdravil sa trojici súrodencov – Mariánovi, Marysi a Jaśkovi – a pomaly začal rozkladať maliarske náradie.
Pozerajúc na neho, Marián poznamenal:
– Władziu, prišiel si nám pomôcť?
– Daj pokoj – napomenula ho sestra – dosť sa na svojom narobil.
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– Dnes vám nepomôžem – odpovedal maliar – no na oplátku sa vás pokúsim čo najvernejšie namaľovať. Obraz, ktorý
vznikne, poputuje do múzea v Krakove.
– Preboha! – vykríkla Marysia. – To si nás tam budú všetci obzerať? Keby som to vedela, obliekla by som si novú sukňu
namiesto starej.
– A čo, nech si nás len obzerajú – ozval sa Jasiek. – Nech vedia, ako ľudia na dedine drú na kúsok chleba. Netárajte
už toľko, pred nami je ešte polovica záhona.
Stíchli a pozornosť upriamili na prácu. Władysław urobil to isté, sústredene pracoval na prvej skici, na zachytení perspektívy a na zaznačení najdôležitejších bodov panorámy na plátno. Vo vzduchu sa niesla vôňa jesenného lístia, čerstvo rozkopanej zeminy a maliarskej farby. Ticho prerušovali iba jemné poryvy vetra, pravidelný zvuk motýk a občasné poznámky,
týkajúce sa zemiakov: „tento je zhnitý”, „ten hoď k stredným”, „podrž mi vrece”, „tento rok je veľa drobných”. Vôbec si nevšimli,
že už prešlo pár hodín. Zvon na kostolnej veži hlásil poludnie. Unavení prerušili prácu a rozhodli sa, že sa pred ďalšou robotou
trocha posilnia. Usadili sa na medzi v blízkosti miesta, kde maľoval Władysław, a popíjajúc kyslé mlieko, sledovali jeho prácu.
– Maryśka! Pozri! Na obraze tie naše zemiaky vyzerajú väčšie – veselo skríkol Jasiek.
– A v skutočnosti sú drobné.
– Aj ty, Jasiek, sa mi na obraze zdáš menší – odvrkla uštipačne sestra, pozerajúc jedným očkom na maliara. – Všetky
ženy v múzeu ťa budú obdivovať. Možno sem niektorá za tebou príde – tíško sa rozosmialo dievča.
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– Dajte už pokoj – odvetil Marián, najstarší zo súrodencov. – Na obraze je všetko, čo treba: naša drevenica a stodola
v pozadí, lipový háj hneď za domom, pole tetky Veroniky, na ktoré ktovie prečo dnes nevyhnala kravy, a my pri práci.
– Niečo by sa ešte hodilo do pravého rohu, je tam nejako prázdno... – neisto poznamenal Władysław. Ale čo také?
Po týchto slovách sa všetci otočili k obrazu, na jeho pravej strane bolo vidieť iba kúsok rozkopanej zeme.
– Viem čo! – vykríkol Jasiek. Postavil sa a usilovne pritiahol z okraja poľa dve veľké vrecia zemiakov. – Myslíš, že môže
byť? – opýtal sa, umiestňujúc vrecia na miesto, kde pred chvíľou prestali kopať.
– Posuň ich ešte trošku doľava a bude to skvelé! – odvetil Władysław. – Hneď ich domaľujem, perfektne vyplnia to prázdne miesto.
– Ak teda môžeme ešte niečo zmeniť, aj ja mám prosbu – zabŕdla Marysia. – Vždy som túžila po červenej šatke a sukni,
myslíš, že by som ich mohla mať aspoň na obraze...?
Domaľuj mi ich, prosím, veď čo povedia v Krakove na tú moju ošarpanú sukňu?
– Ach tie ženy! Uvidíme, čo sa dá robiť – Władysław sa pousmial a do ruky opäť zobral štetec. Ešte chvíľu oddychovali
na slnku a neskôr sa všetci vrátili k svojej práci. Kým odbili tri hodiny popoludní, bol obraz na svete. Zrak priťahovalo krásne
dievča vo výraznom červenom oblečení. Tak, ako autor sľúbil, obraz namaľovaný na okraji zawojského zemiakového poľa
sa dodnes nachádza v krakovskom múzeu.

Katarzyna Ceklarz
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Władysław Front (1902–1982), nieprofesjonalny artysta malarz. Pochodził z Zawoi, ale mieszkał i zmarł w Stryszawie. Pracował jako
murarz, zdun i kamieniarz. Od najmłodszych lat wykazywał zainteresowanie malarstwem. Tematyka jego prac była zróżnicowana – tworzył
obrazy religijne, kopiował wizerunki świętych, uwieczniał sceny rodzajowe najczęściej przedstawiające ludzi przy pracy, ale nade wszystko
lubił malować krajobrazy. Najwięcej obrazów poświęcił Babiej Górze, którą portretował z różnych perspektyw i miejsc (najczęściej z przełęczy Kolędówki w Paśmie Jałowieckim). Posługiwał się głównie farbami olejnymi, które wcześniej sam odpowiednio przygotowywał. Jego
twórczość prezentowana była na licznych wystawach sztuki nieprofesjonalnej, a ich autor bywał bohaterem reportaży i artykułów prasowych. Jego prace zakupili także prywatni kolekcjonerzy oraz państwowe muzea, między innymi wspomniane w opowiadaniu Muzeum
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie.
Władysław Front angażował się również w sprawy związane z turystycznym zagospodarowaniem Babiej Góry. Współpracował
przy przebudowie schroniska górskiego na Markowych Szczawinach oraz osadził trzy metalowe klamry ułatwiające turystom przejście
żółtego szlaku „Perci Akademików” prowadzącego na szczyt Królowej Beskidów. Pracował także jako lokalny przewodnik górski.

Władysław Front w Stryszawie, fot. Jan Kurkiewicz (zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. III/56250/F)

Władysław Front (1902–1982) amatérsky umelec – maliar. Pochádzal zo Zawoje, žil a zomrel v Stryszawe. Pracoval ako murár,
peciar a kamenár. Už v detstve sa intenzívne zaujímal o maliarstvo. Tematika jeho diel bol rôzna – bol autorom náboženských obrazov,
ktoré predstavovali svätých, často zvečňoval ľudí pri práci, ale najviac miloval krajinkárstvo. Najväčší počet obrazov venoval Babej hore,
ktorú zvečňoval z rôznej perspektívy (najčastejšie zo Sedla Kolędówki v Jałoveckom pásme). Používal predovšetkým olejové farby, ktoré
si predtým sám starostlivo pripravoval. Jeho tvorba bola prezentovaná na mnohých výstavách amatérskeho maliarstva, vďaka čomu sa stal
hlavnou postavou reportáží a novinových článkov. Jeho diela boli odkúpené súkromnými zberateľmi, ale aj národnými múzeami, ako napríklad múzeom spomínaným v poviedke – Etnografickým múzeom Seweryna Udzielu v Krakove.
Władysław Front sa aktívne zapájal aj do vecí spojených s turizmom na Babej hore. Spolupracoval na prestavbe horskej ubytovne
na Markowých Szczawinách a postaral sa aj o osadenie troch kovových skôb uľahčujúcich prechod žltej trasy tzv. „Perci Akademikov” (Akademického chodníka), ktorá vedie na vrchol kráľovnej Beskýd. V neposlednom rade sa venoval aj práci miestneho horského sprievodcu.

Władysław Front v Stryszawe, fot. Jan Kurkiewicz (zbierka Etnografického múzea S. Udzielu v Krakove, inv. č. III/56250/F)

Widok na Siwcówkę, mal. Władysław Front, 1966, olej na płótnie 59,5 x 100 cm, fot. Marcin Wąsik
(zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. 43906)

Pohľad na Siwcówku, maliar: Władysław Front, 1966, olejomaľba na plátne 59,5 x 100 cm, fot. Marcin Wąsik
(zbierka Etnografického múzea S. Udzielu v Krakove, inv. č. 43906)

Smrť matky, maľba na papieri, maliarka: Dorota Lampart
(zbierka Etnografického múzea S. Udzielu v Krakove, inv. č. 7363/MEK)
Śmierć matki, obraz na papierze, mal. Dorota Lampart (zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. 7363/MEK)

Zwierzęta
DOROTY
Skrzypnęły drzwi. Na progu starej, drewnianej chaty stanęła niewysoka kobieta w kraciastej chustce na głowie z wiklinowym koszykiem w ręce. Spojrzała łagodnie na obsypane czerwonymi owocami jabłonie i pasące się nieopodal sadu domowe zwierzęta. Słoneczny poranek zapowiadał piękny dzień, idealny na zbieranie borówek i leśnych malin. Dorota jeszcze raz
objęła wzrokiem gospodarstwo i ruszyła w stronę pobliskiego lasu. Jej zachowanie nie uszło uwadze zwierzaków. Trzy białe
kozy – Balbina, Baśka i Becia – oraz koziołek Bartek żuli trawę jak gdyby nigdy nic. Sytuację obserwował również odpoczywający w cieniu pies Bari oraz wylegujący się na parapecie kot zwany przekornie Bestią, choć z bestią niewiele miał wspólnego – był najbardziej leniwym i jednocześnie przyjacielskim kotem ze wszystkich kotów mieszkających pod Babią Górą.
Nie skrzywdziłby nawet muchy, a co dopiero myszy, na które zresztą miał uczulenie.
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Zwierzęta, nauczone doświadczeniem, odczekały chwilę, aż Dorota zniknęła za pierwszymi świerkami młodnika.
Wówczas pierwsza głowę podniosła Becia:
– Jak myślicieee, zamknęła drzwi na skobeeel czy nieee? – zapytała pozostałe zwierzęta, które również przestały szczypać trawę.
– Chyba nieee – odparła Baśka. – Wydajeee mi się, żeee zapomniała. Bestia, sprawdź, czy drzwi są otwarteee, jesteś
z nas najzwinniejszy.
– Owszem jestem… – ziewnął kot. – Ale jestem również bardzo zmęczony tym leżeniem. Muszę odpocząć po spaniu…
– mruknął i zwinął się w puszysty kłębek.
– No tak, na cieeebie zawsze można liczyć, a potem będzieee się wpychał, by zobaczyć najwięcej ze wszystkich – zabeczała Baśka i nie czekając na kota, ruszyła w stronę chaty.
Nim do niej dotarła, uprzedził ją Bari, który w biegu minął kozę i z impetem pchnął lekko przymknięte drzwi. Siła,
z jaką uderzył, spowodowała, że wpadł do środka, turlając się aż pod sam piec.
– Otwarteee, otwarteee – zabeczał Bartek. – Idziemy zobaczyć, co namalowała noweeego. Chodźcieee szybko, zanim
wróci i przegoni nas do sadu jak kiedyś.
Kozy ruszyły przed siebie. Ostrożnie, jedna po drugiej, przekraczały wysoki próg chałupy. Nie pierwszy raz wkradały się do izby pod nieobecność gospodyni. Uwielbiały oglądać dzieła jej rąk, malowane przy drewnianej sztaludze stojącej
pod oknem.
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W izbie panował półmrok. Niewielkie okna wpuszczały jasnozielone światło, przenikające przez gęste liście geranium,
rosnącego w kilku umieszczonych na parapetach doniczkach. Na stole piętrzyły się słoiczki i metalowe tubki z kolorowymi
farbami, różnej wielkości pędzle wykonane z koziej sierści i szpachle do nakładania barwników. Masywna sztaluga zwrócona
była w stronę światła, co powodowało, że umieszczony na niej obraz jaśniał na tle ciemnego wnętrza izby.
Bari zwinnie wskoczył Bartkowi na grzbiet, by być jeszcze wyżej i lepiej widzieć obraz, po czym natychmiast przeistoczył się w dowódcę.
– Chodźcie! Szybko, szybko! – szczekał. – Jest nowy obraz, ogromny i bardzo kolorowy. Baśka, uważaj, bo strącisz farby
rogami. Balbina! Stań tu obok i się nie ruszaj, a gdzie Becia?
– Usiłujeee strącić tego leeenia – zabeczała koza, szarpiąc się z kotem, który wczepił się pazurami w jej grzbiet, ani myśląc o zejściu z dogodnej pozycji obserwacyjnej.
– Daj spokój, szkoda na niego czasu i tak się między nas wciśnie – odrzekł pies.
– Miaaauuu… – odparł przymilnie Bestia i usadowił się wygodnie między rogami Beci.
Zwierzęta stanęły przed obrazem. Na zielonym tle widać było sześć postaci. W centralnej części, na czarnym łóżku,
pod pierzyną leżała kobieta z krzyżem w ręce. Nad nią unosiły się ubrane na niebiesko anioły. U wezgłowia klęczały dwie kobiety, z których starsza zasłaniała oczy chustką, jakby płakała.
– Co to za scena? – zapytał Bari.
– Sądząc po oknie i kwiatach w doniczkach, to wnętrze domu, w którym właśnie jesteśmy – miauknął kot. – Ale ludzi
nie poznaję. Zwłaszcza tego kudłatego stwora po prawej stronie obrazu. Wygląda okropnie, jak skrzyżowanie kozy z kotem!
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Oczy zwierząt skierowały się w kierunku postaci stojącej nieopodal łóżka.
– A ja już rozumiem – odparł Bartek. – Ta postać z rogami to diabeł... Co prawda jego akurat nigdy tu nie widziałem,
ale pamiętam tę sytuację, ponieważ wydarzyła się naprawdę. Jestem przecież najstarszy, mieszkam tu ponad dwanaście lat.
– Zamiast się chwalić wiekiem, powiedz nam zatem, co przedstawia ten obraz? – dopytywała niecierpliwe Baśka.
– To było dawno temu – wspominał Bartek. – Dorota była wtedy młodą dziewczyną. O! taką, jak na tym obrazie – kozioł wskazał rogiem postać malarki. – Widzicie ją klęczącą w różowej sukni? Jej mama, widoczna w łóżku w białej koszuli,
zachorowała i wkrótce zmarła. Pamiętam ten dzień, był zachód słońca, pamiętam też ciszę, jaka panowała wówczas w domu.
Słychać było tylko szloch babci Doroty oraz coś jeszcze, jakby szum anielskich skrzydeł…
W momencie gdy Bartek wypowiedział te słowa, wiatr poruszył gałązkami geranium, a przedzierające się między
nimi promienie słoneczne zaczęły jakby tańczyć na obrazie. Ruch światła spowodował, że namalowana scena nabrała niezwykłej dynamiki. Zwierzęta stały oniemiałe z wrażenia.
– Patrzcie! Anioły ożyły, ruszają skrzydłami… – wyjąkał osłupiały pies.
– One odganiają gałązkami teeego czarnego jegomościa – dodała Balbina.
– To tylko piękne złudzenie – odparł rzeczowo Bartek, choć sam nie był w stanie ukryć poruszenia.
– Chwileczkę… a co to za dziwny kształt za plecami matki? – miauknął kot. – Czy ten obraz jest już gotowy? Dorota
chyba go jeszcze nie skończyła.
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Rzeczywiście, tuż za plecami chorej widać było dziwny, biały kształt pomalowany w niebieską kratę. Zwierzęta długo
głowiły się, co to może być. Plama jasnej farby przypominała bliżej nieokreśloną postać. Czy to poduszka? A może coś innego? W końcu głos ponownie zabrał Bartek.
– Gdyby dorysować tej plamie oczy i nos, to wyglądałby jak postać kobiety ubranej w białe szaty, która w asyście
aniołów zabiera duszę umierającej do nieba. Diabeł nic nie może zrobić, bo anioły bronią do niej dostępu – zawyrokował
głosem znawcy.
Nagle kot przeraźliwie wrzasnął i odbijając się zręczne od grzbietu Beci, dał susa przez otwarte okno.
– A!!! Tu was mam! – w drzwiach rozległ się głos Doroty, która właśnie wróciła z lasu. – Bałam się, że ktoś was zabrał.
Co wy tu robicie? – zapytała, lekko drapiąc Bartka pomiędzy rogami.
– No tak… niczego się nie dowiem – ciągnęła. – Wiecznie zapominam, że nie potraficie mówić. A szkoda, bo bardzo bym chciała się dowiedzieć, dlaczego wchodzicie do izby za każdym razem, kiedy mnie nie ma w domu. Chodźcie
na zewnątrz, to nakroję wam jabłek na deser. Baśka, zostaw ten papier, bo na czym będę malować? – zwróciła się do kozy,
która dojrzała kawałek gazety leżący na podłodze i już miała go schwytać zębami. – Co ja z wami mam…? – Dorota chwyciła
za parciane sznurki zwisające kozom u szyi i wyprowadziła je z izby. Przy okazji zanuciła cicho starą zawojską przyśpiewkę:
Hej, bydełecko w pole, hej kozicki moje,
paście mi sie, paście, a w kupie oboje.

Katarzyna Ceklarz

ZVIERATÁ
DOROTY
Zaškrípali dvere. Na prahu starej drevenej chalupy stála nízka žena v károvanej šatke a s pleteným košíkom
v ruke. Láskyplne pozrela na jablone obsypané červenými plodmi a pasúce sa domáce zvieratá. Slnečné ráno naznačovalo,
že by to mohol byť krásny deň, ideálny na zber čučoriedok a lesných malín. Dorota ešte poslednýkrát pohľadom skontrolovala gazdovstvo a vybrala sa smerom k lesu. Jej odchod si, samozrejme, všimli aj všetky zvieratá. Tri biele kozy – Balbina,
Baśka, Becia a capko Bartek, pokojne prežúvali trávu, akoby sa nič nedialo. Situáciu sledoval aj pes Bari, ktorý oddychoval
v tieni, a kocúr, vylihujúci na parapete, nazývaný Beštiou, hoci nemal s beštiou veľa spoločného – bol najlenivejším a najpriateľskejším kocúrom zo všetkých kocúrov, ktoré bývali pod Babou horou. Neublížil by ani muche, nieto ešte myši, na ktoré
má mimochodom alergiu.
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Zvieratá chvíľu vyčkali, kým Dorota zájde za prvé smreky mladého lesa. Vtedy ako prvá zdvihla hlavu Becia:
– Čo myslíteee, zatvorila dvere aj petlicou, či nieee? – opýtala sa ostatných zvierat, ktoré tiež na moment prestali
šklbať trávu.
– Asi nieee – odvrkla Baśka. – Zdááá sa mi, žeee zabudla. Beštia, skús, či sú dvere otvorenééé. Si z nás najmrštnejší.
– Samozrejme, som... – zívol kocúr. – Ale som veľmi unavený z toľkého vylihovania. Musím si po spánku ešte oddýchnuť... – zamrnčal a stočil sa do klbka.
– No jasné, na teeeba je teda spoľah, a potom sa budeee predierať, aby videl zo všetkých najviac – zamečala Baśka
a vybrala sa smerom k chalupe. Kým sa k nej dostala, predbehol ju Bari, ktorý s chuťou potlačil pribuchnuté dvere. Sila,
ktorou narazil do dverí, spôsobila, že sa kotúľal dovnútra až k samotnej peci.
– Otvorenééé, otvorenééé – zamečal Bartek. – Ideme sa pozrieť, čo novééého namaľovala. Poďteee rýchlo,
kým sa nevráti a nevyženie nás do sadu ako minule.
Kozy sa odvážili vojsť dnu. Opatrne, jedna po druhej, prekračovali vysoký prah chalupy. Nebolo to prvýkrát, čo sa vkrádali do izby, keď nebola gazdiná doma. Rady obdivovali jej výtvory, maľované na drevenom stojane, umiestnenom hneď
pod oknom.
V izbe vládlo šero. Okná prepúšťali jasnozelené svetlo prenikajúce cez husté lístie pakostu, ktorý bol vysadený v niekoľkých kvetináčoch na parapete. Na stole sa vynímali nádobky a kovové tuby s farbami, rôzne veľké štetce vyrobené z kozej
srsti a špachtle na naberanie farieb. Mohutný maliarsky stojan bol otočený smerom k svetlu, čo spôsobovalo, že obraz žiaril
v tmavom pozadí miestnosti.
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Bari rezko vyskočil Bartkovi na chrbát, aby lepšie videl obraz, a hneď sa vžil do úlohy vodcu. Baśka, dávaj pozor,
zhodíš rohami farby. Balbina! Poď tu vedľa a nehýb sa. Kde je Becia?
– Poďte! Rýchlo, rýchlo! – štekal. – Je tu nový obraz, obrovský a farebný.
– Snažím sa zbaviť tohto leeenivca – zamečala koza, zápasiaca s kocúrom, zachyteným pazúrmi o jej chrbát,
ktorý ani náhodou nepomyslel na to, že by sa vzdal výhodnej pozorovateľskej pozície.
– Daj pokoj, nestrácaj s ním čas. Aj tak sa medzi nás natisne – odvetil pes.
– Miaaauuu... – odvetil škodoradostne Beštia a pohodlne sa uvelebil medzi Becinými rohami.
Zvieratá sa postavili pred obraz. Na zelenom pozadí bolo šesť postáv. V centrálnej časti obrazu bola čierna posteľ,
na ktorej ležala žena s krížom v ruke. Nad jej hlavou sa vznášali anjeli oblečení v modrých rúchach. Pri jej hlave kľačali dve
ženy, staršia z nich si šatkou prikrývala oči, akoby plakala.
– Čo to je za výjav? – opýtal sa Bari.
– Vzhľadom na okno a kvety v črepníkoch, ide o vnútro domu, v ktorom sa práve nachádzame – zamňaučal kocúr.
– Ale osoby na obraze nepoznám. Hlavne to chlpaté stvorenie na pravej strane obrazu. Vyzerá strašne, ako kríženec kozy
a mačky! Zrak všetkých zvierat sa presunul na postavu stojacu v blízkosti postele.
– Ja už rozumiem – odvetil Bartek. – Tá postava s rohami je diabol...aj keď som ho tu nikdy nevidel, ale túto situáciu
si pamätám, pretože sa naozaj stala. Som z vás predsa najstarší, bývam tu už dvanásť rokov.
– Namiesto toho, aby si sa tu chvastal vekom, povedz nám radšej, čo tento obraz znázorňuje? – spýtavo poznamenala Baśka.
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– Bolo to naozaj dávno – spomínal Bartek. – Dorota bola vtedy ešte mladým dievčaťom.
Presne tak, ako na tomto obraze – cap rohom ukázal na postavu maliarky. – Vidíte ju, ako kľačí v ružovej sukni?
Jej mama namaľovaná v posteli a bielej košeli ochorela a krátko na to zomrela. Ten deň si pamätám, zapadalo slnko, v dome
vládlo nesmierne ticho. Počuť bolo iba vzlykanie Dorotinej babky a ešte niečo, akoby zvuk anjelských krídel...
Vo chvíli, keď to Bartek dopovedal, vietor pohol listami pakostu a slnečné lúče, ktoré sa predierali pomedzi ne, začali
tancovať na plátne obrazu. Pohyb svetla spôsobil, že namaľovaná scéna nabrala dynamiku. Zvieratá ostali stáť bez slova.
– Pozrite! Anjeli ožili, pohybujú krídlami... – poznamenal v nemom úžase pes.
– Vyháňajú toho čiernééého nevítaného hosťa – dodala Balbina.
– To je len krásna ilúzia – odvetil realisticky Bartek, aj keď bol sám veľmi rozrušený.
– Počkajte, čo je to za zvláštny tvar za matkiným chrbtom? – zamňaučal kocúr. – Tento obraz je už dokončený? Dorota
ho asi ešte nedomaľovala.
Naozaj, za chrbtom chorej ženy bolo vidieť zvláštny biely objekt s modrým károvaním. Zvieratá si lámali hlavu,
čo to môže byť. Fľak svetlej farby pripomínal neznámu postavu. Je to vankúš? Alebo niečo úplne iné? Nakoniec zakročil Bartek.
– Keby sa na fľak domaľovali oči a nos, vyzeral by ako postava ženy oblečenej v bielych šatách, ktorá za pomoci anjelov
berie dušu umierajúcej do neba. Diabol tomu nemôže zabrániť, pretože ju chránia anjeli – poznamenal hlasom znalca.
Náhle kocúr nahlas zamňaučal a odrážajúc sa od chrbta Beci, skočil von cez otvorené okno.
– A mám vás! – vo dverách zadunel Dorotin hlas. Práve sa vrátila z lesa.
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– Už som sa bála, že vás niekto ukradol. Čo tu robíte? – opýtala sa škrabkajúc Barteka medzi rohami.
– No jasné… nič sa tu nedozviem – pokračovala. – Stále zabúdam, že neviete rozprávať. Škoda, pretože by ma naozaj
veľmi zaujímalo, prečo vchádzate do izby vždy, keď nie som doma. Poďte vonku, nakrájam vám jablká ako dezert. Baśka,
nechaj ten papier, na čo budem maľovať? – obrátila sa na kozu, ktorá zazrela kúsok novín ležiaci na zemi a už, už ho chytala
zubami. – Čo len s vami budem robiť…? – Dorota chytila kozy za špagáty, ktoré im viseli z krkov, a vyviedla ich z izby. Vychádzajúc si tíško zanôtila starú zawojskú pesničku:
Hej, bydeleckô v pôľe, hej kôžľontka môje,
pašče še mi, pašče pokupie.

Katarzyna Ceklarz

Dorota Lampart
Dorota Lampart (1906–2005), nieprofesjonalna artystka malarka, urodziła się i mieszkała w przysiółku Czarnotowa w Zawoi.
Wychowywana przez dziadków, wzrastała z dala od wiejskiej społeczności. Od dziecka lubiła malować, nauczyła się też czytać i pisać,
mimo że do szkoły uczęszczała jedynie przez kilka miesięcy. Jej psychicznie chora matka zmarła, gdy Dorota miała dwadzieścia lat.
Po śmierci dziadków mieszkała samotnie w otoczeniu ukochanych zwierząt domowych – krowy i kilku kóz.
Żyła modlitwą oraz wizjami sennymi. Była nadpobudliwa, nieufna, zamknięta w sobie i niezaradna życiowo. Wśród lokalnej społeczności budziła skrajne opinie. Grażyna Mosio (1959–2018), kuratorka wystawy pt. „Dorota Lampart. Wyrwany skrawek nieba” (Muzeum
Etnograficzne im. Seweryna Udzieli w Krakowie, 2010), wspomniała, że różnie o niej mówiono: „Dorotka, Dorcia, Dorka z Czarnotowej, »głupia Dorka«, »leniwa Dorka«, dziwaczka, niechluj, brudas, malarka, artystka ludowa, »nasza artystka«, wybitna twórczyni ludowa”.
Malowała akwarelami i temperami na kawałkach papieru, które udało jej się gdzieś zdobyć. Najczęściej podejmowanymi tematami były postaci świętych, senne wizje oraz inspiracje zaczerpnięte z kolorowych czasopism. Szczególnym jej dziełem było Niebo (znane
też pod nazwą Sąd Ostateczny), które powielała w wielu wariantach. Przez lata była artystką znaną jedynie wąskiej grupie znawców sztuki.
W 1968 roku etnograf Jan Bujak (1931–1991) opisał jej postać na łamach czasopisma „Przekrój”. Artykuł wywołał duże zainteresowanie twórczością Doroty Lapmart wśród kolekcjonerów dzieł sztuki, muzealników oraz etnografów. J. Bujak w przejmujący sposób opisał trudne
warunki życia i biedę, będącą nieodłączną częścią egzystencji malarki. Czytelnicy, poruszeni tym opisem, przysyłali jej paczki z artykułami
pierwszej potrzeby oraz pieniądze. Osiągnięcia artystyczne Doroty Lamapt sprawiły, że zaliczana jest w poczet najciekawszych polskich
twórców, reprezentujących malarstwo naiwne. Jej obrazy znajdują się w zbiorach wielu muzeów i w kolekcjach prywatnych. Pokazywane
były na wystawach w Polsce oraz Europie, między innymi w Paryżu, Stuttgarcie, Londynie oraz na Bałkanach.

Dorota Lampart z Zawoi, fot. Jerzy Sierosławski (zbiory archiwum Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce)

Dorota Lampart
Dorota Lampart (1906–2005), amatérska maliarka sa narodila a bývala v osade Czarnotowa v Zawoji. Vychovávali ju starí rodičia
v izolácii od miestnych obyvateľov. Už ako malá milovala maľovanie, naučila sa čítať a písať aj napriek tomu, že do školy chodila len niekoľko
mesiacov. Jej psychicky chorá matka umrela, keď mala Dorota dvadsať rokov. Po smrti starých rodičov žila sama obklopená milovanými
domácimi zvieratami – kravami a niekoľkými kozami. Žila modlitbou a snovými víziami.
Bola precitlivenou, nedôverčivou, nezaradenou a uzavretou osobou. V miestnych obyvateľoch vyvolávala zmiešané pocity. Grażyna
Mosio (1959–2018), kurátorka výstavy pod názvom „Dorota Lampart. Vytrhnutý kúsok neba” (Etnografické múzeum Seweryna Udzielu
v Krakove, 2010), spomína, že sa o nej hovorilo rôzne: „Dorotka, Dorcia, Dorka z Czarnotowej, »hlúpa Dorka«, »lenivá Dorka«, čudáčka,
zanedbanec, špinavec, maliarka, ľudová umelkyňa, »naša umelkyňa«, skvelá ľudová umelkyňa”. Maľovala akvarelovými a temperovými
farbami na kúsky papiera, ktoré sa jej podarilo niekde získať.
Najrozšírenejšou tematikou jej obrazov bolo znázornenie svätých, snových vízií a inšpirácií, ktoré našla vo farebných časopisoch.
Jej najznámejším dielom bolo Nebo (známe aj ako Posledný súd), ktoré namaľovala v niekoľkých variantoch. Dlhé roky bola umelkyňou
známou len v úzkom kruhu znalcov umenia. V roku 1968 etnograf Jan Bujak (1931–1991) jej tvorbu predstavil v časopise „Przekrój”. Článok
vyvolal medzi zberateľmi, muzeológmi a etnografmi veľký záujem o jej tvorbu. J. Bujak v článku realisticky opísal ťažké životné podmienky
a chudobu, ktorá bola súčasťou jej každodenného života. Čitatelia, dojatí týmto opisom, maliarke posielali balíky s predmetmi každodennej potreby a peniaze. Jej maliarske úspechy ju zaraďujú medzi najzaujímavejších poľských umelcov reprezentujúcich naivné maliarstvo.
Jej obrazy sa nachádzajú v zbierkach mnohých múzeí a v rukách súkromných zberateľov. Prezentované boli na výstavách v Poľsku a Európe, medzi inými v Paríži, Stuttgarte, Londýne a na Balkáne.

Dorota Lampart zo Zawoje, fot. Jerzy Sierosławski (zbierka archívu Múzea Wł. Orkana v Rabke)

(zbierka Etnografického múzea S. Udzielu v Krakove, inv. č. 81686/MEK)

Svätý Michal, kresba na papieri, maliarka: Dorota Lampart v rokoch 1991–2005

(zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. 81686/MEK)

Święty Józef Opiekun, obraz na papierze, mal. Dorota Lampart w latach 1991–2005
(zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. 81684/MEK)

Svätý Jozef Ochranca, maľba na papieri, maliarka: Dorota Lampart v rokoch 1991–2005

(zbierka Etnografického múzea S. Udzielu v Krakove, inv. č. 81684/MEK)

Święty Michał, obraz na papierze, mal. Dorota Lampart w latach 1991–2005

Św. Wendelin, mal. Karol Oskwarek (zbiory Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, nr inw. 991)

Sv. Vendelín, autor: Karol Oskwarek (zbierka Múzea Władysława Orkana v Rabke, inv. č. 991)

KONTYNUATOR
CZY FALSYFIKATOR?
– Karolu, podejdź do zakrystii po mszy – szepnął proboszcz do ucha kościelnemu, który właśnie zapalał świece.
Mężczyzna bez słowa skinął głową. Przez całe nabożeństwo nie mógł jednak skupić uwagi. Co też dobrodziej od niego
chce? Po co te szepty, jak i tak wiedział, że zawsze zostaje dłużej, by pogasić światła, poskładać szaty liturgiczne i posprzątać
przedsionek, do którego orawski wiatr notorycznie nawiewał liście z ogrodu.
Gdy ostatni wierni opuścili kościół, a prace porządkowe były wykonane, proboszcz usiadł przy biurku, wskazując Karolowi stojące obok krzesło.
– Otóż mam do ciebie prośbę… – zaczął niepewnie. – Widzisz, tynk nam się sypie pod chórem, kościół wymaga remontu, a ja zachodzę w głowę, skąd wziąć na to pieniądze. Nasza parafia jest biedna… Gdybyś był tak dobry i popytał sąsiadów,
czy któryś z nich ma może stare, niepotrzebne obrazy na szkle, byłbym ci wdzięczny.
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– Popytać mogę, jegomościu, ale w jaki sposób obrazki pomogą nam w remoncie? – zapytał Karol, nie rozumiejąc,
do czego zmierza proboszcz.
– Otrzymałem list, że niebawem odwiedzi nas pewien majętny człowiek z Niemiec, który lubuje się w starociach
i chętnie kupi kilka takich obrazków.
Słysząc to, Karol automatycznie się wyprostował i niby obojętnie zapytał:
– A czym stary obraz różni się od nowego? I dlaczego stare obrazy są takie cenne?
Ksiądz usiadł wygodnie, zdjął okulary, przetarł skronie i rozpoczął wykład.
– Najłatwiej rozpoznasz je po szybie, ponieważ w przeszłości, by było taniej, malowano je na odpadach pochodzących
z hut szkła, stąd na ich powierzchni występują skazy, pęcherzyki powietrza i nierówności, widoczne pod odpowiednim kątem. Zwracaj uwagę również na ramy, powinny być drewniane, łączone na rogach kołeczkami, ciemne od dymu, jeżeli wisiały w czarnej izbie, lub o kolorze miodu, o ile zdobiły izbę białą. Na obrazach znajdziesz postaci świętych pańskich. Panowie
z miasta uwielbiają takie starocie i są skłonni dobrze za nie zapłacić. Taka dzisiaj moda – skwitował.
Po tej rozmowie Karol długo nie mógł zasnąć. Rozmyślał nad słowami księdza. W świetle księżyca dostrzegł popękane
ściany w izbie, nadgnitą w kącie podłogę i rozeschłe okna. Pomyślał, że w jego rodzinnym domu też przydałby się remont.
Rankiem miał już gotowy plan działania.
Zgodnie z poleceniem proboszcza chodził od domu do domu i rzeczywiście udało mu się kupić kilka starych obrazków, wypisz wymaluj, zgodnych z podanym opisem. Następnie udał się na jarmark w Nowym Targu, gdzie zakupił farby i kilka tafli szkła. Szyby nie spełniały jednak jego oczekiwań – były gładkie, bez wspomnianych przez księdza skaz i nierówności.
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Oglądając je pod światło, przypomniał sobie słowa matki, która wielokrotnie narzekała na trudne do wyczyszczenia, nierówne
szyby w oknach na poddaszu. Udał się więc na piętro i wymienił stare szyby w oknach na nowe, uzyskując tym samym właściwy materiał do pracy. Na strychu znalazł także kilka cienkich listewek nadających się na ramy.
Teraz czekało go najtrudniejsze zadanie. Pierwszą taflę szkła umiejętnie dociął do odpowiednich wymiarów, przyłożył
ją do jednego z obrazów i ostrożnie rozpoczął odwzorowywanie konturów świętych. Gdy zarys całej kompozycji był gotowy,
sięgnął po farby, by wypełnić rysunek kolorami. Niestety, zakupione barwniki miały zupełnie inny odcień od tych widocznych
na starych obrazach – były zbyt jaskrawe. Po namyśle przyniósł trochę kredy, sadzy z komina, czerwonej gliny i rozbełtane
żółtko z kurzego jaja. Składniki te zmieszał ze sobą i połączył z farbą. Dzięki temu udało mu się złagodzić odcienie posiadanych emulsji. Zaczął malować. Po kolei nakładał warstwy farby, starając się dokładnie odwzorować oryginał. Co chwilę spoglądał na odwrocie tworzonego dzieła, sprawdzając efekty swojej pracy.
Nim się zorientował, minęło kilka godzin. Nie czuł głodu ani zmęczenia, wręcz przeciwnie – był wypoczęty i szczęśliwy
jak nigdy dotąd. Owszem, lubił majsterkować, miał do tego dryg, ale nie przypuszczał, że malarstwo sprawi mu taką radość.
Tym większą, kiedy okazywało się, że namalowany przez niego obraz jest identyczny z pierwowzorem.
Gdy skopiował wszystkie oryginały, zgodnie z umową, odniósł je na plebanię. W domu pozostały wykonane przez
niego kopie, które posłużyły mu do tworzenia kolejnych obrazów, na które bez trudu znajdował nabywców. Z uzyskanych
ze sprzedaży tych dzieł pieniędzy wyremontował swój dom i zapewnił rodzinie dostatek. Z radością przyjął też prośbę
proboszcza, który pewnego dnia zwrócił się do niego o pomoc przy malowaniu kościoła i odnowieniu tynku pod chórem
oraz w nawie.

Katarzyna Ceklarz
Powyższa opowieść stanowi fikcję literacką – jest tylko przypuszczeniem, jak mógłby wyglądać dzień, w którym kopista z Jabłonki, Karol Oskwarek, namalował
swój pierwszy obraz na szkle.
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Pokračovateľ
alebo

falzifikátor?
Karol, príď po omši do sakristie – zašepkal farár do ucha kostolníkovi, ktorý práve zapaľoval sviečky.

Muž bez slova prikývol. Celú bohoslužbu sa však nemohol sústrediť. Čo ešte pán kaplán od neho chce? Na čo to šepkanie, keď vie, že vždy ostáva dlhšie, aby zhasol svetlá, poskladal liturgické odevy a poupratoval predsieň, do ktorej oravský
vietor nafúkal listy zo záhrady.
Keď odišli z kostola poslední veriaci, farár sa posadil za písací stôl a ukázal Karolovi stoličku, ktorá stála vedľa.
– Mám k tebe prosbu… – začal neisto. – Vidíš, omietka sa nám sype pod chórom, kostol potrebuje rekonštrukciu
a ja neustále rozmýšľam, odkiaľ na to vziať peniaze. Naša farnosť je chudobná… Keby by si bol taký láskavý a opýtal sa susedov,
či niekto z nich nemá staré, nepotrebné, na skle maľované obrázky, bol by som ti veľmi vďačný.
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– Opýtať sa môžem, pán farár, ale ako nám obrázky pomôžu s rekonštrukciou? – opýtal sa Karol, ktorý nerozumel,
k čomu farár smeruje.
– Dostal som list, že onedlho nás navštívi bohatý človek z Nemecka, ktorý má rád starožitnosti, a je ochotný kúpiť niekoľko takých obrázkov.
Keď to Karol počul, automaticky sa vzpriamil a zdanlivo ľahostajne sa opýtal:
– A v čom sa starý obraz líši od nového? A prečo sú staré obrazy také vzácne?
Kňaz sa pohodlne posadil, stiahol si okuliare, pretrel spánky a začal výklad.
– Najľahšie ich rozoznáš podľa skla, pretože v minulosti, keďže to bolo lacnejšie, maľovali sa obrazy na odpade
zo sklených hút, preto sa na ich povrchu vyskytujú kazy, bubliny vzduchu a nerovnosti, viditeľné pod určitým uhlom. Musíš
pozerať aj na rámy, mali by byť drevené, pospájané v rohoch kolíkmi, tmavé od dymu, ak viseli v čiernej izbe, alebo medovo
zafarbené, ak zdobili bielu izbu. Na obrazoch nájdeš postavy svätcov. Páni z mesta zbožňujú také starožitnosti a sú ochotní
za ne dobre zaplatiť. Taká je dnes móda – zhrnul.
Po tomto rozhovore Karol dlho nemohol zaspať. Rozmýšľal o slovách kňaza. Vo svetle mesiaca si všimol popraskané
steny v izbe, zhnitú podlahu v rohu a rozsušené okná. Pomyslel si, že aj jeho rodný dom potrebuje rekonštrukciu. Ráno už mal
pripravený akčný plán.
V súlade s pokynom farára chodil od domu k domu a skutočne sa mu podarilo kúpiť niekoľko starých obrázkov.
Presne takých, ako mu opísal kňaz. Potom šiel na jarmok do Nowého Targu a tam si kúpil farby a niekoľko sklenených tabúľ.
Sklá však nevyhovovali jeho požiadavkám – boli hladké, bez spomínaných chýb a nerovností. Keď sa na ne pod svetlom
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pozeral, spomenul si na matkine slová, ktorá mnohokrát nariekala, že nerovné sklá v oknách na podkroví sa ťažko umývajú.
Išiel teda na poschodie a vymenil staré sklá za nové a takto získal vhodný materiál. Na podkroví našiel aj niekoľko tenučkých
líšt, ktoré sa hodili na rámy.
Teraz ho čakala najťažšia úloha. Prvé sklo si zručne prirezal do vhodných rozmerov, priložil ho k jednému z obrazov
a opatrne začal kopírovať kontúry svätcov. Keď bol obrys celej kompozície hotový, siahol po farbách, aby vyplnil kresbu farbami. Bohužiaľ, zakúpené farbivá mali úplne odlišný odtieň ako tie na starých obrazoch – boli príliš krikľavé. Po chvíli premýšľania doniesol trochu kriedy, sadze z komína, červenej hliny a rozbitý žĺtok slepačieho vajca. Všetko to zmiešal a spojil s farbou.
Vďaka tomu sa mu podarilo stlmiť odtiene zakúpených emulzií. Začal maľovať. Jednu po druhej nanášal vrstvy farby a snažil
sa dôkladne kopírovať originál. Každú chvíľu pozeral na spodnú stranu vytvoreného diela a zisťoval výsledky svojej práce.
Nevšimol si, že prešlo niekoľko hodín. Necítil hlad ani únavu, naopak – bol oddýchnutý a šťastný, ako nikdy pred tým.
Rád majstroval a mal na to nadanie, ale nepredpokladal, že maľba bude pre neho takou radosťou. Tým viac, že ním namaľovaný obraz bol totožný s predlohou.
Keď skopíroval všetky originály, odniesol ich v súlade s dohodou na faru. Doma ostali kópie, ktoré využil pri tvorbe
ďalších obrazov, na ktoré mal bez problémov zákazníkov. Z peňazí získaných z predaja diel zrekonštruoval svoj dom a zabezpečil rodine blahobyt. S radosťou tiež privítal návrh farára, ktorý sa naň jedného dňa obrátil so žiadosťou, aby pomohol pri
maľovaní kostola a obnove omietky pod chórom a v lodi.

Katarzyna Ceklarz
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Uvedený príbeh je literárna fikcia – je to iba domnienka, ako mohol vyzerať deň, v ktorom napodobňovateľ z Jabłonky, Karol Oskwarek, namaľoval svoj prvý
obraz na sklo.

Karol Oskwarek
Karol Oskwarek (1902–1967), artysta malarz z Jabłonki, który w okresie międzywojennym kopiował XVIII- i XIX-wieczne obrazy
na szkle. Wykonywane przez niego duplikaty były tak doskonałe, że wielu kolekcjonerów i znawców dzieł sztuki popełniało pomyłki, kupując je z przekonaniem, że nabywają oryginały. Pierwszą osobą, która zaczęła domyślać się prawdy, był ks. Justyn Bulanda (1904–1954),
kustosz Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce. Po nim na trop fałszerstwa wpadł ceniony znawca sztuki ludowej z Tarnowa Norbert
Lippóczy (1902–1996), który starał się sprawę wyjaśnić. On również zwrócił uwagę na fakt, że gdyby nie świadome zafałszowanie dat powstania obrazów, można by nazwać Oskwarka pierwszym i jedynym samorodnym artystą malarzem tworzącym na szkle po północnej stronie
Tatr przed drugą wojną światową. Lippóczy nazwał artystę „kontynuatorem, a nie falsyfikatorem”, pisząc, że: „Jest to malarz par excellence
ludowy, który zaczął malować swe obrazki na szkle nie zachęcany przez nikogo, z własnej tylko inicjatywy. Mniejsza z tym, czy w ten sposób
chciał on malarstwem »trochę zarobić«! Ten zarabia malarstwem, kto malować potrafi – a to ostatnie jest najistotniejsze”.
Po wojnie Karol Oskwarek powrócił do malarstwa, ale już pod własnym szyldem. W 1958 roku wziął udział w jednym z licznych
konkursów organizowanych w Zakopanem, co może świadczyć o jego autentycznym zamiłowaniu do sztuki. Największa kolekcja obrazów
jego autorstwa (w liczbie około czterdziestu) znajduje się w zbiorach Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce.

Karol Oskwarek, ok. 1955 (fot. ze zbiorów rodziny K. Oskwarka)

Karol Oskwarek
Karol Oskwarek (1902–1967), umelec-maliar z Jabłonky, ktorý v medzivojnovom období kopíroval obrazy na sklo zo 18. a 19. storočia.
Vytvorené duplikáty boli také skvelé, že mnohých zberateľov a znalcov umeleckých diel uviedli do omylu a kúpili si ich presvedčení, že majú
originály. Prvou osobou, ktorá začala šípiť pravdu, bol kňaz Justyn Bulanda (1904–1954), kustód Múzea Władysława Orkana v Rabke. Po ňom
stopy falšovania našiel uznávaný znalec ľudového umenia z Tarnowa, Norbert Lippóczy (1902–1996), ktorý sa pokúšal celú záležitosť objasniť.
Upozornil na skutočnosť, že keby Oskwarek nefalšoval vedome dátum vzniku svojich obrazov, mohol byť považovaný za prvého umelca,
maliara samorastu, ktorý sa venoval maľbe na sklo na severnej strane Tatier pred druhou svetovou vojnou. Lippóczy pomenoval umelca „pokračovateľom a nie falzifikátorom” a napísal, že: „Je to maliar par excellence ľudový, ktorý začal maľovať na sklo svoje obrázky
iba z vlastnej iniciatívy, bez cudzej podpory. Menej dôležité je to, že si týmto spôsobom chcel »niečo zarobiť«! Ten zarába maliarstvom,
kto vie maľovať– a to posledné je najpodstatnejšie”.
Po vojne sa Karol Oskwarek vrátil k maliarstvu, ale už pod vlastným menom. V roku 1958 sa zúčastnil na jednej z mnohých súťaži
organizovaných v Zakopanom, čo môže svedčiť o jeho autentickej láske k umeniu. Najväčšia zbierka obrazov jeho autorstva (v počte približne štyridsať kusov) sa nachádza vo fonde Múzea Władysława Orkana v Rabke.

Karol Oskwarek, približne 1955 (fot. zo zbierky rodiny K. Oskwarka)

Zbojník, autor: Karol Oskwarek (zbierka Múzea Wł. Orkana v Rabke, inv. č. 1332)

Zbójnik, mal. Karol Oskwarek (zbiory Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, nr inw. 1332)

Ustarostený Kristus, autor: Alojzy Śmiech
(fot. zo zbierky Múzeum – Oravského etnografického parku v Zubrzyci Górnej)

Chrystus Frasobliwy, wyk. Alojzy Śmiech (fot. ze zbiorów Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej)

SKOŚNOOKI
KUPIEC
– Co tam słychać dobrego, panie Alojzy? – zagadnął wesoło dziennikarz, siadając na ogrodowej ławce, tuż przy stoliku,
na którym stały szklanki ze świeżo zaparzoną kawą.
Był to redaktor poczytnego pisma, który jak co roku postanowił odwiedzić swojego przyjaciela – rzeźbiarza z Piekielnika. Znali się od lat, ale ze względu na różnicę wieku publicysta zwracał się do artysty per „pan”. Tego wieczoru obydwaj byli
bardzo zmęczeni, uczestniczyli bowiem w przygotowaniach do uroczystości odsłonięcia w zubrzyckim skansenie obelisku
upamiętniającego zasługi Hanny Pieńkowskiej – znanej, krakowskiej konserwatorki zabytków, która w wybitny sposób przyczyniła się do powstania tej placówki. Podczas pracowitego dnia Alojzy wprowadzał ostatnie poprawki w wykutym w potężnym głazie napisie, a redaktor starał się zdobyć jak najwięcej informacji o założycielach skansenu oraz historycznych początkach tej muzealnej placówki.
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– Stara bieda – odrzekł z uśmiechem Alojzy, kładąc na stoliku ciasto z wiśniami. – Nie narzekam na nudę, ciągle coś
się dzieje. Dobre jest to, że robota goni robotę. Wydawało się, że na starość będzie inaczej, a tak to człowiek nie ma czasu
na zmartwienia… Spróbuj, Rysiu, placka z wiśniami z naszego sadu, które w tym roku są wyjątkowo pyszne – zachęcił gościa,
wskazując na posypane kruszonką drożdżowe ciasto.
– Weźmy na przykład moją niedawną przygodę – kontynuował. – Opowiadałem ci o przybyszu z Dalekiego Wschodu?
– Nie, nic pan nie mówił… – Redaktor nadstawił uszu, ciekawy każdej nowiny z życia rzeźbiarza.
– Właściwie należałoby zacząć tę opowieść, sięgając do 1956 lub 1957 roku. Skansen w Zubrzycy, w którym, jak wiesz,
pracowałem jako konserwator zabytków, a wcześniej pomagałem w jego tworzeniu, był już wtedy otwarty dla zwiedzających,
miałem więc nieco więcej czasu dla siebie i pomyślałem, że spróbuję sił w rzeźbiarstwie. Nie wiedziałem, jak się do tego zabrać, więc poszedłem po radę do jednego z sąsiadów, który amatorsko „dłubał” w drewnie. U niego w domu, po raz pierwszy
z bliska, zobaczyłem rzeźbę przedstawiającą to szczególne ujęcie umęczonego Chrystusa, frasującego się nad ogromem
ludzkich grzechów i cierpień. Zapragnąłem własnoręcznie wyrzeźbić podobną postać. Łatwo było powiedzieć – trudniej jednak zrobić.
– I co dalej? – dopytywał Ryszard, rozkoszując się kęsem wiśniowego placka.
– Sąsiad udzielił mi kilku cennych rad, pokazał dłuta, którymi pracował, i objaśnił, w jaki sposób je używać. W domu
znalazłem narzędzia stolarskie i noże, w drewutni wyszukałem odpowiedni, jak mi się wówczas wydawało, kawałek drewna, i mając w pamięci figurę widzianą u sąsiada, zacząłem rzeźbić. Początkowo radziłem sobie dość nieporadnie, ale z dnia
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na dzień operowanie dłutami szło mi coraz lepiej. Pracowałem ponad tydzień. Starałem się nadać opornemu drewnu kształty
widziane oczami mojej wyobraźni. Efekt końcowy jednak mnie nie zadowolił.
– Dlaczego…? – zapytał dziennikarz. – Coś poszło nie tak?
– Nic właściwie, Chrystus miał wszystko co potrzeba – dwie bose stopy i ręce, z których jedna podpierała całkiem dobrze wykonaną głowę…
– W czym więc tkwił problem?
– Otóż ten mój pierwszy Frasobliwy miał skośne oczy! Jak u jakiegoś mieszkańca Mongolii lub Chin. I nic się nie dało
z tym już zrobić.
– Ha, ha, ha… – zaśmiał się redaktor. – A to ci historia. Nie wiedziałem, że znany, orawski rzeźbiarz zaczynał od skośnookich przedstawień Syna Bożego – ironizował.
– Uznałem, że to fatalny błąd i poważna wada rzeźby, co oczywiście wynikało z mojego braku doświadczenia.
Z jakiegoś powodu nie wyrzuciłem jej jednak, a położyłem wysoko na szafie. Rozpocząłem pracę nad następną postacią,
która wyszła mi już znacznie lepiej. Od tamtej pory zrobiłem kilkadziesiąt przedstawień Chrystusa Frasobliwego i ani razu nie
powtórzyłem tamtego potknięcia.
– A co się stało z pierwowzorem? Ma pan go jeszcze?
– Słuchaj dalej. – Alojzy zamieszał kawę. – Mijały lata. Już dawno zapomniałem o tej rzeźbie, aż tu jakieś dwa tygodnie
temu zjawił się u mnie kolega, przewodnik górski, w towarzystwie bardzo nietypowego gościa, z którym zwiedzał Podta-
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trze. Był to Japończyk, który podczas wizyty robił mnóstwo zdjęć, mówił w tylko sobie zrozumiałym języku i bez przerwy
wykrzykiwał coś ze zdumieniem. Wszystko mu się podobało: otoczenie, mój dom, warsztat, w którym pracuję, i oczywiście
stojące wszędzie rzeźby. Każdą z nich, a jest tego trochę, chciał koniecznie sfotografować. Ściągał je po kolei z szafy, ustawiał
na stole, robił zdjęcia, po czym odkładał na miejsce. W pewnym momencie usłyszeliśmy głośniejsze niż wcześniej okrzyki,
które brzmiały jakoś tak: „nacojatukuszichłopoku” [Nanto iu utsukushī chōkoku!, jap. Jaka piękna rzeźba!]. Okazało się, że znalazł tego skośnookiego Chrystusa, wykonanego kilkadziesiąt lat temu. Patrzyliśmy oniemiałym wzrokiem, jak cmoka, patrząc
z zachwytem na figurę i wykrzykując z przejęciem kolejne niezrozumiałe dla nas słowa. Kolega porozmawiał z nim po angielsku i okazało się, że Japończyk jest pod wielkim wrażeniem statuy ze skośnymi oczami. Koniecznie chciał ją zabrać do swojego kraju na pamiątkę pobytu w Polsce. Nie było rady, musiałem się zgodzić i tę rzeźbę sprzedać. Tak to, po wielu, wielu latach,
moja pierwsza, samodzielnie wystrugana figura znalazła naprawdę zachwyconego nią kupca i pojechała na drugą stronę
kuli ziemskiej.
– Nietypowa historia – przyznał Ryszard. – Ciekawe, jak zareagowali na widok skośnookiego Jezusa jego krewni.
Ale tego to się już chyba nigdy nie dowiemy…
– Nie wiadomo… – pokręcił głową Alojzy. – Świat lubi nas zaskakiwać. Jak widzisz, trzydzieści lat temu nie mogłem
przewidzieć, jaki los czeka moją nieudaną, jak wtedy myślałem, figurę...
– Racja, stare przysłowie mówi: nigdy nie mów nigdy – odparł redaktor.
Zamilkli na chwilę, pogrążeni we własnych myślach. Alojzy wspominał kupca z dalekiego kraju, a Ryszard zastanawiał
się, w jaki sposób tę zasłyszaną historię wplecie w przygotowywaną do druku biografię rzeźbiarza.
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Š IKMOOKÝ
KUPEC
– Ako sa máte, pán Alojzy? – veselo sa opýtal novinár a posadil sa na záhradnú lavicu pri stolíku, na ktorom stáli poháre
s čerstvo uvarenou kávou.
Redaktor obľúbeného časopisu prišiel ako každý rok navštíviť svojho kamaráta – rezbára z Piekielnika. Poznali
sa už mnoho rokov, ale vzhľadom na vekový rozdiel publicista umelcovi vykal. Tento večer boli obaja veľmi unavení, pretože
sa zúčastnili na príprave slávnostného odhalenia obelisku v zubrzyckom skanzene, venovanému zásluhám Hanny Pieńkowskej – známej krakovskej pamiatkarky, ktorá významným spôsobom prispela ku vzniku tohto múzejného zariadenia. Počas
náročného dňa Alojzy robil posledné úpravy v nápise, vytesanom do mohutného balvana, ktorý zvečňoval túto osobnosť. Redaktor sa zasa snažil získať čo najviac informácií o zakladateľoch skanzenu a historických začiatkoch tohto múzea v prírode.
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– Všetko ide po starom – odvetil s úsmevom Alojzy, kladúc na stolík koláč s višňami. – Na nudu sa nesťažujem, stále
sa niečo deje. Dobré je to, že mám stále nejakú robotu. Zdalo sa, že v starobe to bude inak, ale človek tak aspoň nemá čas
na starosti… Ochutnaj, Rysiu, koláč s višňami z nášho sadu, ktoré sú tento rok výnimočne chutné – lákal hosťa na kysnuté
cesto s posýpkou.
– Pozrime sa napríklad na moju nedávnu príhodu – pokračoval. – Rozprával som ti o návštevníkovi z Ďalekého východu?
– Nie, nič ste nehovorili… – Redaktor natrčil uši, zvedavý na každú novinku zo života rezbára.
– V podstate by som mal začať toto rozprávanie návratom do roku 1956 alebo 1957. Skanzen v Zubrzyci,
v ktorom som, ako vieš, pracoval ako konzervátor a predtým som pomáhal pri jeho vzniku, bol už vtedy sprístupnený verejnosti. Mal som preto trochu viac času pre seba a pomyslel som si, že vyskúšam svoje sily v rezbárstve. Nevedel som,
ako sa mám do toho pustiť, tak som požiadal o radu jedného zo susedov, ktorý amatérsky „dlabal” do dreva. Uňho doma
som prvý raz zblízka videl sochu zobrazujúcu tú mimoriadnu pózu umučeného Krista, ktorý sa trápi obrovským množstvom
ľudských hriechov a starostí. Zatúžil som po tom, aby som vedel vlastnoručne vyrezať podobnú postavu. Ľahko sa to povedalo – náročnejšie bolo tak urobiť.
– A čo ďalej? – pýtal sa Ryszard, vychutnávajúc kus višňového koláča.
– Sused mi poskytol niekoľko vzácnych rád, ukázal dláta, s ktorými pracoval, a objasnil mi, akým spôsobom ich používať. Doma som našiel stolárske náradie a nože a v šope vhodný, ako sa mi vtedy zdalo, kus dreva. Majúc pred očami figúru,
ktorú som videl u suseda, začal som vyrezávať. Na začiatku sa mi príliš nedarilo, ale zo dňa na deň som ovládal prácu s dlátami
čoraz lepšie. Pracoval som viac ako týždeň. Snažil som sa, aby vzdorovité drevo získalo tvar, ktorý som mal vo svojej predstave.
Konečný výsledok ma však neuspokojil.
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– Prečo…? – opýtal sa novinár. – Niečo sa nepodarilo?
– V podstate, nie. Kristus mal všetko, čo bolo potrebné – dve bosé chodidlá a ruky, z ktorých jedna podopierala celkom
dobre vyrezanú hlavu…
– Tak, v čom bol problém?
– V tom, že ten môj prvý Ustarostený Kristus mal šikmé oči! Ako nejaký obyvateľ Mongolska alebo Číny. A nič sa s tým
už nedalo urobiť.
– Ha, ha, ha… – zasmial sa novinár. – Toto je ale paráda. Nevedel som, že známy oravský rezbár začínal šikmookými
zobrazeniami Božieho syna – ironizoval.
– Považoval som to za fatálnu chybu a vážny kaz sochy, čo samozrejme vyplývalo z nedostatku mojich skúseností. Z nejakého dôvodu som ju však nevyhodil, ale dal som ju hore na skriňu. Začal som prácu s ďalšou postavou, ktorá sa mi podarila
oveľa lepšie. Odvtedy som urobil niekoľko desiatok zobrazení Ustarosteného Krista a ani raz som nezopakoval túto chybu.
– A čo sa stálo s prototypom? Máte ho ešte?
– Počúvaj ďalej. – Alojzy zamiešal kávu. – Prešli roky. Už som dávno zabudol na tú sochu, až ma asi pred dvoma
týždňami navštívil kamarát - horský sprievodca s veľmi nevšedným hosťom, ktorého sprevádzal Podhalím. Bol to Japonec,
ktorý počas návštevy stále fotil, hovoril jazykom, ktorému rozumel iba on, a stále niečo od prekvapenia vykrikoval. Všetko
sa mu páčilo: okolie, môj dom, dielensky stôl, na ktorom pracujem, a samozrejme, všade stojace sochy. Každú z nich, a je ich
pomerne veľa, si musel nevyhnutne vyfotiť. Sťahoval ich jednu za druhou zo skrine, dával na stôl, robil fotky a potom odkladal na miesto. V jednom okamihu sme počuli hlasnejšie výkriky, ktoré zneli akosi takto: „nacojatukušichlopoku” [Nanto
iu utsukushī chōkoku!, po japonsky: Aká úžasná socha!]. Ukázalo sa, že našiel toho šikmookého Krista, ktorého som uro-
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bil pred desiatkami rokov. Prekvapene sme pozerali, ako cmuká a s obdivom hľadí na figúru, vykrikujúc s dojatím ďalšie,
pre nás nezrozumiteľné slová. Kamarát sa s ním rozprával po anglicky a vysvitlo, že socha so šikmými očami urobila na
Japonca obrovský dojem. Bezodkladne si ju chcel zobrať domov ako suvenír z cesty do Poľska. Nemal som na výber, musel
som súhlasiť a sochu mu predať. Takto, po mnohých, mnohých rokoch, si moja prvá, samostatne vydlabaná figúra našla ňou
naozaj očareného zákazníka a pocestovala na druhú stranu zemegule.
– Nevšedný príbeh – súhlasil Ryszard. – Bolo by zaujímavé vedieť, ako reagovali na šikmookého Krista príbuzní tohto
zákazníka. Ale to sa už asi nikdy nedozvieme…
– Nevieme… – pokrútil hlavou Alojzy. – Svet nás rád prekvapuje. Ako vidíš, pred tridsiati rokmi som nemohol predvídať,
aký osud čaká, ako som si vtedy myslel, nepodarenú figúru...
– Pravda, staré príslovie hovorí: nikdy nehovor nikdy – odvetil redaktor.
Na chvíľu zmĺkli, ponorení do vlastných myšlienok. Alojzy si spomínal na zákazníka z ďalekej krajiny a Ryszard rozmýšľal, akým spôsobom tento započutý príbeh zakomponovať do pripravovanej biografie o rezbárovi.

Katarzyna Ceklarz
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,
Alojzy Smiech
Alojzy Śmiech (1921–2008), rzeźbiarz-samouk, gawędziarz i poeta, a także partyzant i żołnierz Armii Krajowej. Pochodził z Piekielnika na Orawie. Rzeźbił od połowy lat pięćdziesiątych XX wieku. Jego pierwszą pracą była figura Chrystusa Frasobliwego o skośnych
oczach. Jako nieudana, rzeźba ta została przez artystę odłożona na szafę w jego pracowni. Przeleżała tam trzydzieści lat, do czasu kiedy
została zakupiona przez pewnego turystę z Japonii. Artysta w swojej twórczości wykorzystywał drewno lipowe i dębowe oraz kamień
(w 1979 roku wykuł w nim scenę chrztu Chrystusa w Jordanie, która zastąpiła starszą, zniszczoną wersję w przyrożnej kapliczce w Piekielniku). Tworzył rzeźby o tematyce religijnej (m.in. przedstawienia Chrystusa Frasobliwego, Chrystusa na Krzyżu czy Piety) oraz świeckiej
(np. Praca i macierzyństwo czy podobizna Piotra Borowego). Wiele swoich prac poświęcił czasom drugiej wojny światowej, która wywarła
na nim niezatarte piętno (przykładem może tu być płaskorzeźba Obrona Wysokiej).
Poza pracą artystyczną wykonywał również snycerskie dekoracje oraz drobną galanterię drewnianą. Współpracował z Muzeum
– Orawskim Parkiem Etnograficznym w Zubrzycy Górnej, uczestnicząc w jego tworzeniu oraz pracując jako konserwator eksponatów
zakupionych do skansenu (uroczyste otwarcie skansenu odbyło się 11 września 1955 roku). W 1984 roku wykuł pamiątkowy napis – Hannie
Pieńkowskiej. Semper Fidelis. Zubrzyca AD 1984 – na obelisku poświęconym dr Hannie Pieńkowskiej (1917–1976), współtwórczyni skansenu. Należał do Stowarzyszenia Twórców Ludowych. Jako zdolny gawędziarz wielokrotnie uczestniczył w Orawskim Konkursie Literackim
im. Piotra Borowego oraz w Sabałowych Bajaniach, popularnych, cyklicznych przeglądach twórczości ludowej na Podhalu. Opowiadał
i pisał w gwarze orawskiej, zawsze podkreślając swoją miłość do tego regionu i piękna jego przyrody. Wiersze publikował między innymi
w „Gazecie Krakowskiej”, „Podhalance” oraz miesięczniku „Hale i Dziedziny”. Jego utwory zamieszczono w tomiku poetyckim zatytułowanym Pokłon Orawie. Wiersze poetów orawskich w wyborze i opracowaniu Emila Kowalczyka (wyd. 2, Zakopane 1987) oraz w zbiorze
Piyknoś Orawo! Antologia poezji o Orawie (Żary 2013).

Alojzy Śmiech (fot. ze zbiorów Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej)

,
Alojzy Smiech
Alojzy Śmiech (1921–2008), rezbár-samouk, rozprávač a básnik, ale aj partizán a vojak Armie Krajowej (partizánskej poľskej armády v období 2. svetovej vojny). Pochádzal z Piekielnika na Orave. Rezbárstvu sa venoval od polovice päťdesiatych rokov 20. storočia. Jeho
prvým dielom bola figúra Ustarosteného Krista so šikmými očami. Ako nepodarenú, odložil túto sochu na skriňu vo svojom ateliéri. Ležala
tam tridsať rokov, až kým si ju nekúpil turista z Japonska. Umelec používal vo svojej tvorbe lipové a dubové drevo a kameň (v roku 1979
vytesal do kameňa výjav Kristovho krstu v rieke Jordán, ktorý nahradil staršiu, zničenú verziu v prícestnej kaplnke v Piekielniku). Tvoril sochy s náboženskou (o. i. zobrazenia Ustarosteného Krista, Krista na kríži alebo Piety) a svetskou tematikou (napr. Práca a materstvo alebo
podobizeň Piotra Borowého). Mnohé svoje diela venoval obdobiu druhej svetovej vojny, ktorá na ňom zanechala nezmazateľnú stopu
(príkladom môže byť reliéf Obrana Wysokej).
Okrem umeleckej práce vyrábal aj rezbárske dekorácie a drobné drevené ozdobné predmety. Spolupracoval s Múzeom – Oravský
etnografický park v Zubrzyci, podieľal sa na jeho vzniku a pracoval v ňom ako konzervátor exponátov zakúpených do skanzenu (slávnostné
otvorenie skanzenu sa uskutočnilo 11. septembra roku 1955). V roku 1984 vytesal pamätný nápis – Hannie Pieńkowskiej. Semper Fidelis.
Zubrzyca AD 1984 – na obelisku venovanom Dr. Hanne Pieńkowskej (1917–1976), spoluzakladateľke skanzenu. Bol členom Združenia ľudových tvorcov. Ako talentovaný rozprávač sa mnohokrát zúčastňoval na Oravskej literárnej súťaži Piotra Borowého a na Sabałowých Bajaniach, populárnych, pravidelných prehliadkach ľudovej tvorby na Podhalí. Rozprával a písal v oravskom nárečí a vždy zdôrazňoval svoju
lásku k tomuto regiónu a kráse jeho prírody. Básne zverejňoval okrem iného v novinách „Gazeta Krakowska”, „Podhalanka” a v mesačníku
„Hale i Dziedziny”. Jeho diela boli začlenené do básnickej zbierky pod názvom Pokłon Orawie. Wiersze poetów orawskich w wyborze i opracowaniu Emila Kowalczyka (vyd. 2, Zakopane 1987) a do zbierky Piyknoś Orawo! Antologia poezji o Orawie (Żary 2013).

Alojzy Śmiech (fot. zo zbierky Múzeum – Oravského etnografického parku v Zubrzyci Górnej)

Rezbárske náradie Alojzyho Śmiecha, fot. Łukasz Sowiński, 2016

Narzędzia rzeźbiarskie Alojzego Śmiecha, fot. Łukasz Sowiński, 2016

Podivuhodný stroj, kresba Natalia Melzer, 2019

Niezwykła machina, rys. Natalia Melzer, 2019

NIEZWYKŁA
MACHINA
Brzdęk! Bang! Bęc! – metaliczny dźwięk przeszył senną ciszę panującą w niewielkim przysiółku na stokach Wełczonia
w Zawoi.
– Chodźcie szybko! – zawołał mały Stach. – Na pewno dzieje się coś ciekawego!
Grupka dzieci zajętych zbieraniem porzeczek porzuciła koszyki i biegiem ruszyła w stronę, skąd dochodził tajemniczy
odgłos oraz towarzysząca mu głośna rozmowa. Dwóch mężczyzn zapamiętale o czymś dyskutowało.
Dzieci – ośmioletni Staś, jego rówieśnik Tomek, młodsza od niego o rok Ewa oraz jej siostra Hania – dobrze wiedziały,
co należy zrobić. Dobiegły do rogu stodoły, a następnie ostrożnie, by jak najmniej hałasować, jedno po drugim, ukryły się
za wozem stojącym tuż obok budynku.
– Wchodzimy na wóz, tylko cicho… – zarządził szeptem Tomek i jako pierwszy zwinnie wskoczył na pokład pojazdu.
Za nim podążyła reszta małych detektywów. Usiedli na deskach i przez szpary w osłonach wozu oglądali scenę,
która rozgrywała się kilkanaście metrów dalej. Na niewielkim podwórzu, pomiędzy domem, stodołą, drewutnią a stajnią, leża-
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ło coś niezwykłego. Było to sporej wielkości ażurowe koło, do którego przymocowano łopaty wykonane z błyszczącej blachy.
Kilka z nich było pogiętych. Nad łopatami pochylało się dwóch konstruktorów – rzeźbiarz Józef Tatara oraz kowal Tomasz
z Norczaka, dobrze dzieciom znany, częsty gość w zagrodzie artysty. Obaj panowie zajmowali się nietypowymi wynalazkami
oraz tworzeniem przedziwnych machin. Pan Józef był mózgiem każdej operacji, a kowal pomagał w wykonaniu niezbędnych
elementów konstrukcyjnych, rozwiązując wiele problemów technicznych. Teraz jednak, z wyraźnymi oznakami zmartwienia
na twarzach, uważnie oglądali pogiętą blachę.
– Szło nam tak dobrze… gdyby nie ta pęknięta lina… – wetchnął Józef.
– Niestety, popełniliśmy błąd… – odparł Tomasz.
Łopaty co prawda dałyby się wyklepać, ale marzenia o energii elektrycznej w domu znów się oddaliły w czasie.
– Próbując jeszcze raz zamontować wirnik na wieży, musimy wymyślić jakiś inny sposób wciągnięcia go na szczyt.
Liny, które mamy, są za słabe, a łańcuchy nie nadają się ze względu na ich wagę – ocenił kowal.
Dzieci domyśliły się, że metaliczny dźwięk, który usłyszały, powstał w wyniku upadku koła na wyłożony kamieniami
plac przed stodołą. Teraz dopiero zauważyły, że nad dachem budynku piętrzyła się wysoka metalowa wieża, z której zwisały
resztki potarganych lin. Nadal jednak nie mogły pojąć, do czego miała ona służyć w połączeniu z leżącym na podwórzu kołem.
– Liny popękały, ponieważ napotkały na duży opór – stwierdził Józef, ocierając pot z czoła. – Musimy jakoś zmniejszyć
ich tarcie. Wirnik jest ciężki, a szczyt wieży ma ostre krawędzie, które przecięły liny.
– Przydałyby się wielokrążki – odparł kowal. – Gdybyśmy stworzyli układ cięgien i krążków, moglibyśmy bez trudu
wciągnąć skrzydło na górę. Ale nie mamy tokarki, aby je wytoczyć.
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– Ależ mamy! – krzyknął Józef. – Zeszłej zimy skonstruowałem tokarkę, zapomniałem ci pokazać.
– Ha! – wykrzyknął kowal. – Zadziwiasz mnie, kolego, coraz bardziej. Jeśli tak dalej pójdzie, to jeszcze zmienisz kierunek
obrotu Ziemi – żartował.
Śmiejąc się serdecznie, zniknęli we wnętrzu stojącej nieopodal drewutni, w której znajdowała się tokarka. Na to tylko
czekały dzieci. Błyskawicznie zeskoczyły z wozu i szczelnie otoczyły tajemnicze srebrnoszare koło.
– Fajny ten nowy wynalazek pana Józefa – powiedziała Ewa. – Znowu cała Zawoja będzie gadać. Pamiętacie, ile było
szumu, kiedy skonstruował tę machinę na korbę do transportu kamieni na budowę? Ciotka Gienia z sąsiadką przez miesiąc rozprawiały tylko o tym. Przestały gadać dopiero wtedy, gdy stworzył wiertarkę, dając im nowy temat do plotek. Ale to,
co tu mamy, to coś zupełnie innego… – Wszyscy wpatrzyli się w połyskujące w słońcu łopaty wirnika.
– Ale co to właściwie jest? – zapytał Tomek. – Przypomina trochę śmigło od samolotu.
– No jak to, nie słyszeliście? – zareagowała najmłodsza Hania. – Przecież mówili, że tym kołem będą obracać Ziemię
do góry nogami – jak piłkę.
– To może i my spróbujemy – zaproponował Stach i nie czekając na pozostałych, zaczął podnosić leżący na podwórzu
duży wirnik.
Dzieci rzuciły się do pomocy. Wspólnymi siłami zdołali postawić koło, które nagle, pod własnym ciężarem, wymknęło
im się z rąk. Chwilę toczyło się po pochyłości gruntu, nabierając prędkości. Po kilku sekundach uderzyło z łoskotem w drzwi
drewutni, całkowicie je niszcząc. Gdy nieco opadł kurz, pokasłując, z wnętrza wyszli dwaj konstruktorzy. Na placu przed sto-
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dołą było pusto. Pewnie gdyby się lepiej wsłuchali w panującą wokół ciszę, usłyszeliby bicie czterech zlęknionych serc dzieci
przyczajonych na wozie. Na szczęście tego nie zrobili.
– Teraz to łopaty pogięły się całkowicie – rzekł kowal, stukając młotkiem w blachę. – Jak to się stało? Przecież nie ma
wiatru, który mógłby poderwać wirnik… – zastanawiał się na głos.
– Zniszczenia są zbyt duże, nie ma już szans na naprawę – zawyrokował smutno Józef.
– Ale możemy spróbować wykorzystać elementy tego wiatraka do jakiegoś innego urządzenia, na przykład przewracarki do siana. Po skróceniu łopat możemy je zapiąć do ciągnika…
Pan Józef rozsiadł się wygodnie przy ścianie drewutni, wyciągnął niewielki zeszyt i zapominając o nieszczęśliwym
wypadku, zaczął szkicować nowy projekt. Energicznie kreślił kolejny śmiały plan, objaśniając koledze, w jaki sposób będzie
działać wymyślona przez niego maszyna.
Dzieci dłużej nie czekały. Ostrożnie, jedno po drugim, zeszły z wozu i wróciły do pracy przy zbiorze porzeczek. Skupiły
się na obrywaniu owoców, długo nie mówiąc ani słowa. W końcu Tomek rzekł:
– Nie udało nam się zmienić kierunku obrotu Ziemi…
– Prawda, ale za to znacznie zmieniliśmy plany pana Józefa.
– Ciekawe, co na to powie ciotka Gienia?
– Pewnie dowiemy się niebawem, przecież jutro w Zawoi odbędzie się jarmark, a to najlepszy moment na wymianę
najświeższych nowinek z okolicy.

Katarzyna Ceklarz
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PODIVUHODNÝ
STROJ
Cink! Bum! Bác! – kovový zvuk preťal ospalé ticho, ktoré vládlo v malej osade na svahoch Wełczoňa v Zawoji.
– Poďte rýchlo! – zavolal malý Stach. – Určite sa deje niečo zaujímavého!
Skupinka detí, ktoré zberali ríbezle, odhodila košíky a rozbehla sa smerom, odkiaľ bolo počuť čudný zvuk a s ním spojený hlasitý rozhovor. Dvaja muži sa o niečom vášnivo rozprávali.
Deti – osemročný Staś a jeho rovesník Tomek, o rok mladšia Ewa a jej sestra Hania – dobre vedeli, čo majú urobiť.
Dobehli do rohu stodoly a opatrne, aby robili čo najmenší hluk, jedno po druhom sa skryli za vozom, ktorý stál hneď pri
stene stavby.
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– Vylezieme na voz, ale buďte potichu… – zašepkal Tomek a ako prvý šikovne skočil na dosky voza.
Za ním skočili aj ostatní mali detektívi. Posadili sa na dosky a cez škáry v nich pozerali na scénu, ktorá sa odohrávala
niekoľko metrov od nich. Na malom dvore, medzi domom, stodolou, šopou na drevo a maštaľou, ležalo niečo čudné. Bolo
to pomerne veľké dierované koleso, ku ktorému boli pripevnené lopaty z lesklého plechu. Niekoľko z nich bolo ohnutých.
Nad lopatami sa nakláňali dvaja konštruktéri – rezbár Józef Tatara a kováč Tomasz z Norczaka, ktorého deti dobre poznali,
lebo často navštevoval usadlosť umelca. Obaja muži sa zaoberali atypickými vynálezmi a tvorili prečudesné stroje. Pán Józef
bol mozgom každej operácie a kováč mu pomáhal zhotoviť potrebné konštrukčné prvky a riešil mnohé technické problémy.
Teraz však, viditeľne ustarostení, pozorne obzerali ohnutý plech.
– Tak dobre nám to šlo… keby neprasklo toto lano… – vzdychol si Józef.
– Bohužiaľ, spravili sme chybu… – odvetil Tomasz.
Lopaty sa síce dali vyklepať, ale sny o elektrine doma sa zasa vzdialili v čase.
– Ešte raz namontujeme rotor na vežu, musíme však vymyslieť nejaký iný spôsob, ako ho vytiahnuť na vrchol. Laná,
ktoré máme, sú príliš slabé a reťaze príliš ťažké – usúdil kováč.
Deti si všimli, že kovový zvuk, ktorý počuli, vznikol v dôsledku pádu kolesa na kameňmi vydláždenú plochu pred stodolou. Až teraz spozorovali, že nad strechou stavby vyčnievala vysoká kovová veža, z ktorej viseli zvyšky potrhaných lán. Stále
však nevedeli pochopiť, na čo mala slúžiť v spojení s kolesom, ktoré ležalo vo dvore.
– Laná praskli, pretože narazili na veľký odpor – povedal Józef a zotrel si pot z čela. – Musíme nejakým spôsobom znížiť
ich trenie. Rotor je ťažký a vrchol veže má ostré hrany, ktoré preťali laná.
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– Boli by potrebné kladkostroje – odvetil kováč. – Ak by sme vytvorili sústavu ťahadiel a kladiek, mohli by sme bez problémov vytiahnuť krídlo hore. Ale nemáme sústruh, aby sme ich vyrobili.
– Predsa máme! – vykríkol Józef. – Predchádzajúcu zimu som taký stroj skonštruoval, zabudol som ti ukázať.
– Ha! – prskol kováč. – Prekvapuješ ma, kamarát, stále viac. Ak to bude ďalej takto pokračovať, ešte zmeníš smer
otáčania sa Zeme – žartoval.
Srdečne sa zasmiali a zmizli vo vnútri susednej šopy na drevo, v ktorej sa nachádzal sústruh. Deti iba na to čakali.
Okamžite zoskočili z voza a tesno obklopili tajomné strieborno-sivé koleso.
– Super je ten nový vynález pána Józefa – povedala Ewa. – Zasa bude celá Zawoja o tom rozprávať. Pamätáte si, koľko
bolo rečí, keď skonštruoval ten stroj na kľuku, ktorý dopravoval kamene na stavenisko? Teta Gienia so susedkou sa celý mesiac iba o tom rozprávali. Prestali, až keď vyrobil vŕtačku a poskytol im novú tému na klebety. Ale to, čo tu máme teraz, je niečo
úplne nové… – Všetci upreli zrak na lopaty rotora, ktoré sa leskli na slnku.
– Ale čo to vlastne je? – opýtal sa Tomek. – Niečím pripomína vrtuľu lietadla.
– No ako to, nepočuli ste? – reagovala najmladšia Hania. – Predsa hovorili, že budú tým kolesom obracať Zem hore
nohami – ako loptu.
– Tak to skúsime aj my – navrhol Stach a nečakajúc na ostatných, začal zdvíhať rotor ležiaci vo dvore.
Deti mu rýchlo bežali na pomoc a spoločnými silami sa im podarilo postaviť koleso, ktoré sa im však náhle vlastnou
váhou vyšmyklo z rúk. Chvíľu sa točilo po zošikmenej pôde a naberalo rýchlosť. Po niekoľkých sekundách s hlukom narazilo
do dverí šopy na drevo a celé ich poškodilo. Keď trochu opadol prach, kašľajúc, vyšli zvnútra dvaja konštruktéri. Na dvore pred
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stodolou bolo prázdno. Keby sa pozornejšie započúvali do okolo vládnuce ticha, počuli by buchot štyroch preľaknutých sŕdc
detí, skrytých na voze. Našťastie to neurobili.
– Teraz sa lopaty úplne ohli – povedal kováč, klepkajúc kladivom na plech. – Ako sa to stalo? Predsa nefúka vietor,
ktorý by mohol rotor zdvihnúť… – rozmýšľal nahlas.
– Poškodenia sú príliš veľké, už nemáme šancu ho opraviť – smutno konštatoval Józef.
– Ale môžeme sa pokúsiť použiť časti tohto veterného mlyna do nejakého iného zariadenia, napríklad do hrabačky
na seno. Keď skrátime lopaty, môžeme ich pripevniť na traktor…
Pán Józef sa pohodlne usadil na drevo pri stene šopy, vytiahol veľký zošit a zabudnúc na nehodu, začal kresliť nový
projekt. Energicky kreslil smelý plán, objasňujúc kamarátovi, akým spôsobom bude fungovať vymyslený stroj.
Deti už dlhšie nečakali. Opatrne jedno za druhým zišli z voza a išli naspäť zberať ríbezle. Sústredili sa na trhanie ovocia
a dlho neprehovorili ani slovo. Nakoniec sa ozval Tomek:
– Nepodarilo sa nám zmeniť smer otáčania sa Zeme…
– Pravda, namiesto tohto sme značne zmenili plány pána Józefa.
– Som zvedavý, čo na to povie teta Gienia?
– Určite sa onedlho dozvieme, však zajtra bude vo Zawoji jarmok, a to je najlepšia príležitosť na výmenu noviniek z okolia.

Katarzyna Ceklarz
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,
Jozef Tatara
Józef Tatara (1924–1992), rzeźbiarz oraz konstruktor i wynalazca, pochodził z Zawoi Górnej. Znany działacz regionalny i poeta,
Zygmunt Ficek, napisał o nim: „Był to człowiek ciężkiej pracy, borykania się z losem, szukania po świecie kawałka chleba”. Predyspozycje
rzeźbiarskie odkrył w sobie dość późno, bo dopiero w latach sześćdziesiątych XX wieku, kiedy w wyniku choroby nie mógł wykonywać dotychczasowej pracy w tartaku. Tworzył rzeźby figuralne i płaskorzeźby, jako materiał wykorzystując drewno lipowe. Najbardziej znanymi i najważniejszymi jego dziełami są dwa cykle przedstawiające Drogę Krzyżową. Pierwsza Droga (nazywana „małą”) zdobiła wnętrze kaplicy w Zawoi
Wilcznej, druga („duża”), powstała w 1979 roku i była przeznaczona dla kościoła św. Klemensa w Zawoi Centrum. Ostatecznie jednak obie przeniesiono do kościoła Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Zawoi Wilcznej, w którym znajdują się do dzisiaj. Tworzone przez artystę płaskorzeźby
przykuwają uwagę dzięki zastosowaniu światłocienia nadającego im rzadko spotykaną głębię. Przedstawione na nich postaci biblijne mają
zamknięte lub półprzymknięte oczy, co sprawia wrażenie skupienia i autentycznego przeżywania Męki Chrystusa. Etnograf Urszula Janicka-Krzywda (1949–2015), charakteryzując „dużą” Drogę Krzyżową, pisała: „Na pierwszy rzut oka trudno ocenić, czy jest to dzieło twórcy ludowego
o cechach profesjonalnej sztuki, czy też praca profesjonalisty stylizowana na ludowość. […] Nigdy nie kopiował, każda jego praca była osobistą
wizją twórcy. […] Należał do odchodzącego pokolenia artystów ludowych, które swoją pracę traktowało bardziej jako potrzebę serca niż źródło
zarobku, jako sposób na wyrażenie własnych uczuć, przekazanie własnej wizji świata”.
Poza wymienionymi cyklami Józef Tatara wykonywał także rzeźby figuralne o tematyce religijnej (m.in. przedstawienia Matki Bożej
czy Chrystusa Frasobliwego) oraz sceny rodzajowe i postaci górali (np. rolników przy pracy). Podobnie jak jego ojciec trudnił się również amatorskim wyrobem biżuterii ze srebrnych monet, w czym wykazywał dużą wprawę. Ponadto był zdolnym konstruktorem i wynalazcą. Aby ułatwić sobie pracę przy budowie domu, skonstruował urządzenie służące do transportu kamienia. Wprawiane w ruch za pomocą korby umożliwiało łatwe przewożenie po torach piaskowca z miejsca wydobycia na nieodległy plac budowy. Skonstruował również tokarkę oraz szereg
innych narzędzi rzemieślniczych, a także zaplanował i częściowo wykonał elektrownię wiatrową. Za pomocą wiatraka chciał wytwarzać energię
niezbędną do oświetlenia domu oraz uruchomienia wielu urządzeń. Projekty planowanych maszyn szkicował w niewielkim zeszycie. Nowatorskie pomysły Józefa Tatary budziły zdziwienie wśród sąsiadów i były inspiracją wielu niezwykłych opowieści, które powtarzane są do dzisiaj
w formie legend (np. o próbach latania czy konstruowaniu machiny mającej rzekomo zmienić kierunek obrotu Ziemi wokół własnej osi).

Józef Tatara przy pracy (fot. ze zbiorów Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr U. Janickiej-Krzywdy w Zawoi)

,
Jozef Tatara
Józef Tatara (1924–1992), rezbár a konštruktér a aj vynálezca, pochádzal zo Zawoje Górnej. Známy regionálny aktivista
a básnik Zygmunt Ficek o ňom napísal: „Bol to človek namáhavej práce, boja s osudom, hľadania kúska chleba vo svete ”. Rezbárske predispozície u seba objavil pomerne neskoro, až v šesťdesiatych rokoch 20. storočia, keď v dôsledku choroby nemohol ako pred tým pracovať na píle.
Tvoril figurálne sochy a reliéfy, ako materiál používal lipové drevo. Jeho najznámejšími a najdôležitejšími dielami sú dva cykly, znázorňujúce
krížovú cestu. Prvá cesta (nazývaná „malá”) ozdobuje interiér kaplnky vo Zawoji Wilcznej, druhá („veľká”) vznikla v roku 1979 a bola určená
pre kostol sv. Klementa v Zawoji Centrum. Nakoniec však boli obe prenesené do kostola Panny Márie, Matky ustavičnej pomoci v Zawoji
Wilcznej, v ktorom sa dodnes nachádzajú. Umelcove reliéfy pútajú pozornosť vďaka použitiu šerosvitu, ktorý im dáva zriedkavú hĺbku. Biblické
postavy, ktoré sú na nich zobrazené, majú zatvorené alebo spola zatvorené oči, čo vytvára dojem sústredenia a autentického prežívania Kristovho umučenia. Etnografka Urszula Janicka-Krzywda (1949–2015), charakterizujúc „veľkú” Krížovú cestu, napísala: „Na prvý pohľad je ťažké
rozoznať, či je to dielo ľudového tvorcu alebo ľudovo štylizovaná práca profesionála. […] Nikdy nekopíroval, každá jeho práca bola osobnou víziou
tvorcu. […] Patril k odchádzajúcej generácii ľudových umelcov, ktorí svoju prácu považovali viac za potrebu srdca, ako zdroj zarábania, za spôsob
vyjadrenia vlastných citov, zhmotnenie vlastnej vízie”.
Okrem uvedených cyklov tvoril Józef Tatara aj figurálne sochy náboženskej povahy (o. i. zobrazenia panny Márie alebo Ustarosteného Krista), žánrové výjavy a postavy goralov (napr. roľníkov pri práci). Podobne ako jeho otec sa zaoberal aj amatérskou výrobou bižutérie
zo strieborných mincí a bol v tom mimoriadne zručný. Okrem tohto bol nadaným konštruktérom a vynálezcom. Aby si uľahčil prácu pri výstavbe domu, navrhol a vytvoril zariadenie na dopravu kameňov. Do pohybu bolo uvádzané pomocou kľuky a umožňovalo ľahké dopravovanie
pieskovca koľajami z miesta ťažby na blízke stavenisko. Skonštruoval aj sústruh a veľa iných remeselníckych nástrojov a nakreslil aj plány veternej elektrárne, ktoré čiastočne zrealizoval. Chcel pomocou veterného mlyna vytvárať energiu, potrebnú na osvetlenie domácnosti a chod
mnohých zariadení. Projekty plánovaných strojov kreslil do malého zošita. Novátorské nápady Józefa Tatary vzbudzovali prekvapenie medzi
susedmi a boli inšpiráciou pre mnohé nevšedné rozprávania, ktoré dodnes kolujú vo forme legiend (napr. o pokusoch o lietanie alebo vybudovaní stroja, ktorý vraj mal zmeniť smer pohybu Zeme okolo vlastnej osi).

Józef Tatara pri práci (fot. zo zbierky Babohorského kultúrneho centra Dr. U. Janickej-Krzywdy v Zawoji)

(kolekcja prywatna)

Goral, rezba do dreva, autor: Józef Tatara, fot. Katarzyna Ceklarz, 2019

(súkromná zbierka)

Góral, rzeźba w drewnie, wyk. Józef Tatara, fot. Katarzyna Ceklarz, 2019

Aniel, autor: Karol Wójciak, fot. Katarzyna Ceklarz (zbierka Múzea Wł. Orkana v Rabke)

Anioł, wyk. Karol Wójciak, fot. Katarzyna Ceklarz (zbiory Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce)

CZTERY ZEGARY
Wianek dla panny młodej i parafinowa ozdoba dla pana młodego były już gotowe. Na skrzyni czekały także wstążki
przeznaczone dla drużbów, którzy minionej nocy ostatni raz pytali, czyli prosili gości na wesele. Tym razem uroczystość była
nietypowa – Kasia z Lipnicy Wielkiej wychodziła za mąż za kawalera z miasta – Stanisława, młodego przedsiębiorcę z Krakowa, który dzień wcześniej przyjechał wraz z całą rodziną na Orawę. Kiedy dziewczyna ubierała się do ślubu, na zewnątrz domu
słychać było śpiewy witające narzeczonego:
Wikwitół tulipon,
przijechał młodu pan.
W imie Ojca, Syna,
tak sie to zacyna.
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Od tego momentu obrzędowe wydarzenia nabrały tempa. Starosta weselny wygłosił mowę, podkreślając powagę
sytuacji, a rodzice błogosławili młodych na nową drogę życia. Następnie wszyscy udali się do kościoła. Wówczas okazało się,
że weselnikom towarzyszył przykuwający wzrok mężczyzna, wyróżniający się swoim wyglądem i zachowaniem. Miejscowi
nie zwracali na niego uwagi, widać go znali, ale rodzina pana młodego nie mogła oderwać od niego ciekawskiego wzroku.
Był to góral w średnim wieku, niewysoki, krępy, o ruchliwej, niespokojnej twarzy skorej do uśmiechu. Ubrany był podobnie jak
inni, ale biedniej – nosił podniszczony kabat i stary wojskowy kaszkiet. Z kieszeni marynarki sterczała mu fantazyjnie kolorowa
chustka, na szyi zawiązanych miał kilka różnobarwnych krawatów, a na palcach obu rąk migotały odpustowe pierścienie.
– Kto to jest? – zapytał cicho Antoni, brat pana młodego.
– To Karol, znaczy się Heródek, nasz nieudany krewniak, nieszkodliwy, wręcz przeciwnie, czasami zabawny – odrzekła
stojąca obok niego druhna.
– Nieudany krewniak? Co to znaczy? – Antoni nie dawał za wygraną, wyraźnie zaintrygowany.
– Pastuch. Obcym ludziom krowy pasie, rzeźbi coś w stodole, no i po weselach gra na skrzypcach, które sam zrobił.
Pewnie go i dzisiaj usłyszymy, bo jest skory do zabawy i potrafi rozweselić ludzi.
Antoni do końca uroczystości myślał już tylko o Heródku. Studiował jego pogodną twarz, zastanawiając się, jaką kryje
tajemnicę. Postanowił, że w trakcie wesela dowie się o nim więcej i spróbuje poznać go bliżej. Szybko okazało się, że plan ten
nie będzie trudny do zrealizowania. Tuż po weselnym obiedzie, gdy goście zaczynali na dobre zabawę, a młodzież ruszyła
w tany, wokół Heródka utworzyło się ciasne koło złożone z dzieci i osób starszych. Śmiali się i klaskali w takt melodii, wygrywanej przez niego na prymitywnych skrzypcach o trzech strunach. Karol grał zapamiętale, bez najmniejszego skrępowania,
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bezpośrednio i prosto, tak jak dyktowała mu wyobraźnia. Melodie uzupełniał, nucąc sylaby: „tyny – tyny” lub „dali – dali – dom”.
Powtarzając graną przyśpiewkę, wykrzykiwał, że to „nuta zubrzicka” albo „ruska, co słusoł w radiu”, wywołując tym gromkie
śmiechy i brawa publiczności. Antoni uznał, że mieszkańcy Orawy traktowali występ Karola jako żartobliwą parodię muzyki, podczas gdy wykonawca poważnie podchodził do swego muzykowania. Gdy po pewnym czasie gra i taniec wyczerpały
Heródka, artysta przerwał występ i usiadł za suto zastawionym stołem. Wówczas natychmiast otoczyły go dzieci, prosząc,
by im coś ciekawego opowiedział. Do próśb dołączył się również Antoni. I choć Heródek miał wadę wymowy, to opowieść,
którą usłyszeli, była mądra i piękna.
– Są cztery zegary, które biją – zaczął po krótkim odpoczynku. – Jeden na ziemi, drugi w niebie, trzeci w czyśćcu
i czwarty w piekle – przerwał na moment, by napić się weselnego barszczu, po czym kontynuował:
– A teraz wam powiem, jak biją: ten na ziemi bije: tik, tak, tik, tak… Znacie to prawda? A w czyśćcu bije tak: od czasu,
do czasu, od czasu, do czasu! A chcielibyście iść do nieba? – Dzieci chórem przytaknęły.
– Wiecie, jak tam będzie pięknie? A zegary biją tam: wieczna radość, wieczne szczęście! A wiecie, jak biją w piekle?
W piekle biją: nigdy! nigdy! nigdy! nigdy! Widzicie, jakie to straszne. Macie być dobrzy dla siebie i dla innych, co byście tam
nie musieli iść.
Gdy tylko wybrzmiały ostatnie słowa, jedna z gospodyń zabrała dzieci z izby, wołając, że jest późno i pora spać. Przy
stole pozostał Heródek i Antoni. Rozmawiali na temat skrzypiec, na których grał Karol. Okazało się, że wykonane są z jednego
kawałka drewna, nie posiadają pudła rezonansowego, a struny to metalowe druty. Była to więc rzeźba imitująca skrzypce,
a nie instrument w pełnym tego słowa znaczeniu. Od słowa do słowa Antoni odkrył, że Karol jest przede wszystkim rzeźbiarzem, a nie muzykiem. Namówił go więc, by ten pokazał mu swoją pracownię. Heródek się zgodził i po krótkim spacerze
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dotarli do drewnianej stodoły, stojącej przy jednym z gospodarstw. Wewnątrz panował półmrok. Antoni zobaczył coś, czego
się nie spodziewał – ściany przyozdobione były wycinkami z kolorowych czasopism, gałęziami i korzeniami o pobudzających
wyobraźnię kształtach, a także barwnymi szmatkami i obrazkami świętych. W rogu pomieszczenia widoczna była sterta
siana, spod której wystawały pomalowane w różnych odcieniach klocki drewna. Heródek wziął jeden z nich do ręki, oczyścił
go i wówczas Antoni dostrzegł, że to nie był zwykły gnotek, czyli kawałek drewna, lecz rzeźba przedstawiająca anioła. Postać,
wykonana z niewielkiego pnia, miała szeroko otwarte ze zdziwienia oczy, lekko zarysowany kontur ust oraz wielkie skrzydła
wykonane z gontowych deseczek. Całość pomalowana była na zielono. Kolejny, pokazany przez artystę klocek, przedstawiał
Chrystusa Zmartwychwstałego. Antoni łatwo ją rozpoznał, ponieważ rzeźba była znacznie większa od poprzedniej, wyposażona w ręce wykonane z kawałków patyków oraz w czerwoną chorągiew wielkanocną. Heródek raz po raz wyciągał z siana
kolejne rzeźby, opowiadając historię każdej z nich. Mówił o życiu świętych, zbawieniu i rajskich zaświatach, które wyglądają
dokładnie tak, jak Babia Góra widziana z Orawy.
– Niesamowite… – wyszeptał Antoni. – Niesamowite!
Wizyta w pracowni trwałaby zapewne dłużej, gdyby nie śpiewy i dźwięki muzyki dobiegające z oddali. Słysząc je, rzeźbiarz odruchowo chwycił za skrzypce i niemal zmusił gościa, by wrócili do weselnej izby.

Katarzyna Ceklarz

Opowieść o czterech zegarach (wraz z cytatami) zaczerpnięto z publikacji Karoliny Kowalczyk i Danuty Paplaczyk, Kultura w Lipnicy Wielkiej
na przestrzeni wieków, Lipnica Wielka 2018.
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ŠTVORO
HODÍN
Venček pre nevestu a parafínové pierko pre ženícha už boli pripravené. Na skrini čakali aj stužky pre družbov, ktorí
minulú noc poslednýkrát pýtali, čiže pozývali hostí na svadbu. Tentokrát však nešlo o bežnú svadbu – Kasia z Lipnice Wielkej
sa vydávala za mládenca z mesta – Stanisława, mladého podnikateľa z Krakova, ktorý prišiel aj s celou rodinou na Oravu deň
pred sobášom. Počas príprav nevesty na obrad bolo z vonku počuť spev vítajúci snúbenca:
Vykvitnul tulipon,
přisel mlody pan.
V mjaňe Vôjca, Syna,
tak še to zacyno.
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Od tohto okamihu nabrala svadba rýchle tempo. Starejší predniesol reč a rodičia požehnali mladomanželov na novej ceste životom. Všetci sa pobrali do kostola. Svadobčania svoju pozornosť sústredili na muža, ktorý sa výrazne líšil svojím
správaním a výzorom. Miestni si ho nevšímali, poznali ho, ale rodina ženícha nemohla od neho odtrhnúť zrak. Bol to goral
v strednom veku, nízky, územčistý, so živou, nepokojnou a stále usmiatou tvárou.
Oblečený bol veľmi podobne ako ostatní, no predsa trochu skromnejšie – nosil zničený kabát a starý vojenský kašket.
Z vrecka na saku mu trčala nápaditá farebná vreckovka, na krku mu viselo niekoľko pestrofarebných kravát a na prstoch
oboch rúk sa mu ligotali detské prstene.
– Kto to je? – zašepkal Antoni, brat ženícha.
– To je Karol, teda Heródek, náš nepodarený príbuzný, neškodný, občas zábavný – zašepkala družička, stojaca hneď vedľa.
– Nepodarený príbuzný? Čo to znamená? – značne nesvoj Antoni dával najavo nespokojnosť s odpoveďou.
Pastier. Cudzím ľudom pasie kravy, vyrezáva kadečo v stodole a na svadbách hráva na husliach, ktoré si sám vyrobil.
Určite bude hrať aj dnes, miluje zábavu a vie ľudí rozveseliť.
Antoni už do konca obradu nepomyslel na nič iné ako na Heródka. Skúmal jeho milo vyzerajúcu tvár, zamýšľajúc
sa nad tým, čo asi môže ukrývať. Rozhodol sa, že na svadbe zistí viac a pokúsi sa ho bližšie spoznať. Rýchlo sa ukázalo,
že tento plán vôbec nebude náročné zrealizovať. Hneď po obede, keď sa hostia začali zabávať a mládež odišla na parket,
sa okolo Heródka vytvoril úzky okruh plný detí a starších, ktorí sa smiali a tlieskali do rytmu melódie hranej na primitívnych
trojstrunových husliach.
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Karol hral spamäti, bez najmenšieho zaváhania, bezprostredne a jednoducho, tak ako mu šepkala fantázia. Melódiu
dopĺňal nôtiac slabiky: „tyny – tyny” alebo „dali – dali – dom”. Opakujúc hranú melódiu, vykrikoval, že to je „zubŕicko nôta” alebo „rusnacko, cuo pocuvol v radiu”, vyvolával tým hurónsky smiech a ovácie publika. Antoni pochopil, že Oravci brali Karolove
vystúpenie ako milú paródiu hudby, pri ktorej berie autor svoje vystúpenie naozaj vážne. Po istom čase Heródka hranie a spev
natoľko vyčerpalo, že sa posadil za štedro prestretý stôl. Hneď, ako to urobil, zhŕkli sa okolo neho deti a úpenlivo ho prosili,
aby im porozprával niečo zaujímavé. K prosbe sa pridal aj Antoni. Aj napriek tomu, že mal Heródek rečovú chybu, bol jeho
príbeh krásny a poučný.
– Jestvuje štvoro hodín, ktoré bijú – začal po krátkom odpočinku. – Jedny bijú na zemi, druhé v nebi, tretie v očistci
a štvrté v pekle – na chvíľu prerušil príbeh, aby sa napil svadobného boršču a pokračoval:
– A teraz Vám rozpoviem ako bijú: hodiny na zemi bijú: tik, tak, tik, tak… Poznáte to, však? V očistci bijú: „raz za čas,
raz za čas, raz za čas, raz za čas!” A chceli by ste ísť do neba? – Deti skupinovo pritakávali.
– Viete, ako tam bude krásne? Hodiny tam bijú večnou radosťou a šťastím! A viete ako bijú v pekle? V pekle bijú: „nikdy! nikdy! nikdy! nikdy!“. Sami vidíte, aké je to hrozné. Musíte byť dobrí nielen na seba, ale aj na druhých, aby ste tam nikdy
nemuseli ísť.
Akonáhle zazneli posledné slová, jedna z miestnych žien zobrala deti zo sály volajúc, že už je naozaj neskoro a je čas
ísť do postele. Pri stole ostali Heródek a Antoni. Rozprávali sa o husliach, na ktoré hrával. Ukázalo sa, že sú vyrobené z jedného
kusa dreva, nemajú rezonančnú skrinku a strunami sú kovové drôty. Išlo teda o rezbu imitujúcu ozajstné husle a nie o hudobný nástroj v pravom slova zmysle. Antoni zistil, že Karol je predovšetkým rezbárom, a nie muzikantom.

87

Presvedčil ho, aby mu ukázal svoju dielňu. Heródek súhlasil a po krátkej prechádzke dorazili do drevenej stodoly,
ktorá stála pri jednom z gazdovstiev. Vnútri bolo šero. Antoni uvidel niečo, čo vôbec nečakal – steny boli ozdobené farebnými
ústrižkami z časopisov, halúzkami, koreňmi rôznych tvarov, farebnými handričkami a obrázkami svätých. V rohu miestnosti
bola kopa sena, spod ktorej vykúkali drevené hranoly rôznych farieb.
Heródek zobral jeden z nich do ruky, očistil ho od sena a vtedy si Antoni všimol, že nejde o obyčajný gnotek, teda
kus dreva, ale o plastiku predstavujúcu anjela. Postava vyrobená z malého kmeňa mala naširoko otvorené prekvapené oči,
ľahko načrtnutý úsmev a veľké krídla, vyrobené zo šindľov. Celý bol namaľovaný zelenou farbou. Ďalšia z plastík predstavovala zmŕtvychvstalého Ježiša. Antoni ju rozpoznal veľmi jednoducho, plastika bola oveľa väčšia od predošlej, ruky mala vyrobené z konárov, v ktorých držala červenú veľkonočnú zástavu. Heródek vyťahoval zo sena jednu plastiku za druhou, opisujúc
príbeh každej z nich. Hovoril o živote svätých, spasení a nebi, ktoré vyzerajú rovnako ako Babia hora z Oravy.
– Neuveriteľné... – zašepkal Antoni. – Neuveriteľné!
Prehliadka dielne by určite trvala dlhšie, keby nebolo počuť spev a hudbu, ozývajúcu sa z diaľky. Akonáhle to rezbár
začul, automaticky zobral do ruky husle a Antoniho takmer prinútil k návratu na hostinu.

Katarzyna Ceklarz
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Príbeh o štyroch hodinách (aj s citátmi) pochádza z publikácie Karoliny Kowalczyk a Danuty Paplaczyk, Kultura w Lipnicy Wielkiej na przestrzeni wieków,
Lipnica Wielka 2018.

Karol Wójciak „Heródek” (1892–1969) urodził się i mieszkał w Lipnicy Wielkiej na Orawie. Przydomek „Heródek” ukuto od przezwiska drugiej żony dziadka zwanej Heródziną. Od dziecka pracował jako pasterz bydła i posługacz w zamian za jedzenie i ubranie.
Nie brał udziału w dziecięcych zabawach, wolał być sam ze zwierzętami, które miał pod opieką i których podobizny wycinał kozikiem
z poskręcanych korzeni i gałęzi. Miał wrodzoną wadę wymowy, która utrudniała mu komunikację z innymi. Był nieśmiały, ale pogodny
i życzliwy. Pasja twórcza spowodowała, że szybko stał się pośmiewiskiem i obiektem drwin, rodzina bowiem nie akceptowała jego ujawniających się artystycznych zamiłowań, uważając, że zaniedbuje przez nie swoje obowiązki. Nędza towarzyszyła mu przez całe życie. Mieszkał
zazwyczaj w stajni, stodole lub innym pomieszczeniu gospodarczym, które starał się jakoś przyozdobić. Na ścianach wieszał zdjęcia wycięte
z różnych czasopism, gałęzie o nietypowych kształtach i polne kwiaty. Miejsce to było także jego pracownią rzeźbiarską. W młodości rzeźbił
realistyczne przedstawienia zwierząt, wykorzystując jako materiał korzenie i gałęzie. W wieku około szesnastu lat zmienił styl i materiał,
w którym tworzył – prace nawiązujące do Pisma Świętego wykonywał z kawałków drewna (pieńków), którym za pomocą siekiery i noża
nadawał pożądane kształty. Rzeźbił postaci Boga Ojca, Chrystusa, Matki Bożej, aniołów i świętych. Prace te są proste, sprowadzają się
do wyciosania zarysów głowy i twarzy postaci. Oczy i usta pogłębiał gwoździem i obrysowywał ołówkiem. Każdej rzeźbie dodawał atrybut
odróżniający ją od innych, na przykład chorągiew, tiarę lub pastorał. Rzeźby malował farbami w kolorach, które aktualnie posiadał, najczęściej używał czerwonej, białej i niebieskiej.
Jako artysta został „odkryty” w 1959 roku. Odwiedził go wówczas Jerzy Darowski (1930–2004), etnograf pracujący w Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem. Popularyzacja oryginalnej twórczości „Heródka” nastąpiła kilka lat później za sprawą Jana Bujaka (1931–1991),
etnografa, który w 1967 roku opublikował artykuł na łamach poczytnego wówczas czasopisma „Przekrój”. Karol Wójciak stał się również bohaterem filmów dokumentalnych i przedstawień teatralnych, a w ostatnich latach powstał nawet portal internetowy (herodek.pl), dokumentujący i upowszechniający jego życie i dorobek. Kolekcje rzeźb autorstwa „Heródka” znajdują się między innymi
w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, Muzeum Tatrzańskim w Zakopanem, Muzeum Etnograficznym im. Seweryna Udzieli
w Krakowie, w Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.

Karol Wójciak z Lipnicy Wielkiej, fot. Jerzy Sierosławski, 1967
(zbiory Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, nr inw. MOR652)

Karol Wójciak „Heródek” (1892–1969) sa narodil a žil v Lipnici Wielkej na Orave. Prezývka „Heródek” vznikla z priezviska druhej dedkovej manželky, ktorú volali Heródzina. Od detstva bol pastierom dobytka a príležitostným pomocníkom, za čo dostával jedlo a oblečenie.
S deťmi sa nehrával, radšej trávil čas sám so zvieratami, o ktoré sa staral a vyrezával ich podobizne nožíkom z pokrútených koreňov a konárov.
Mal vrodenú rečovú vadu, ktorá komplikovala jeho komunikáciu s okolitým svetom. Bol nesmelým, ale zato veľmi milým a prajným
človekom. Jeho umelecké nadanie sa rýchlo stalo dôvodom mnohých posmeškov. Rodina nedokázala akceptovať tvorivé vlohy umelca mysliac si, že kvôli nim zanedbáva svoje povinnosti. Chudoba ho sprevádzala celý život. Býval zväčša v stajni, v stodole alebo iných
hospodárskych objektoch, ktoré sa snažil ozdobiť na svoj obraz. Na stenách viseli fotografie povystrihované z rôznych časopisov, poľné kvety
a konáre netypických tvarov. Toto miesto zároveň slúžilo ako rezbárska dielňa. V mladosti vyrezával realistické podoby zvierat z koreňov
a konárov. V šestnástich rokoch zmenil štýl a materiál sôch, vytváral rezby, ktoré nadväzovali na Sväté písmo. Materiálom sa stali kusy dreva
(pne), ktorým pomocou sekery a noža vdychoval život. Často vyrezával postavy Boha Otca, Ježiša, Panny Márie, anjelov a iných svätých.
Spomínané diela sú jednoduché a zakladajú sa na vyrezaní obrysov hlavy a tváre postavy. Oči a ústa vyrýval klincami a neskôr obťahoval
ceruzkou. Každej rezbe venoval určitý symbol, ktorý ju odlišoval od ostatných, napríklad zástavu, tiaru či biskupskú berlu. Sochy maľoval
farbami, ktoré aktuálne mal k dispozícii, najčastejšie však používal červenú, bielu a modrú.
Ako umelec začal byť vnímaný od roku 1959. V tomto období ho navštívil etnograf Jerzy Darowski (1930–2004), pôsobiaci v Tatranskom múzeu v Zakopanom. Zviditeľnenie Heródkových výtvorov prišlo o niekoľko rokov neskôr za pomoci Jana Bujaka (1931–1991), etnografa, ktorý v roku 1967 uverejnil článok v populárnom časopise „Przekrój”. Karol Wójciak sa stal hrdinom mnohých dokumentárnych filmov
a divadelných predstavení, dokonca nedávno vznikla internetová stránka (herodek.pl), ktorá dokumentuje život a dielo umelca. Zbierka
Heródkových plastík sa nachádza medzi inými v Múzeu Władysława Orkana v Rabke-Zdroji, Tatranskom múzeu v Zakopanom, Etnografickom múzeu Seweryna Udzielu v Krakove, v Etnografickom múzeu vo Varšave a v Múzeu – Oravský etnografický park v Zubrzyci Górnej.

Karol Wójciak z Lipnice Wielkej, fot. Jerzy Sierosławski, 1967 (zbierka Múzea Wł. Orkana v Rabke, inv. č. MOR652)

Wnętrze stodoły będącej pracownią „Heródka”, Lipnica Wielka 432, fot. Jerzy Sierosławski, 1967 (zbiory Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, nr inw. MOR644)
Interiér stodoly, v ktorej sa nachádzala dielňa „Heródka”, Lipnica Wielka 432, fot. Jerzy Sierosławski,
1967 (zbierka Múzea Wł. Orkana v Rabke, inv. č. MOR644)

Tadeusz Kudzia obok domu, Zawoja 2009 (fot. ze zbiorów rodziny Kudziów z Zawoi)

Tadeusz Kudzia vedľa domu, Zawoja 2009 (fot. zo zbierky rodiny Kudziovcov zo Zawoje)

NIEZWYkŁY
SPAcER
Słońce nieśmiało spoglądało przez maleńkie okienko. W kaflowym, kuchennym piecu trzaskały płonące drewna.
Na rozgrzanej blasze gwizdał czajnik, dając znać, że woda na kawę już gotowa. Z rosnącego przy domu sadu słychać było
brzęczenie pszczół, które pracowicie zbierały pyłek z bławatków. Tadeusz, rozochocony piękną pogodą i niezwykłą energią
tego poranka, szybko się ubrał, nałożył na głowę swój mały, zielony kapelusz i podpierając się finezyjnie powykrzywianą,
drewnianą laską ruszył przed siebie. Często tak znikał i przez długie godziny szukał inspiracji. Gdy żona Tadeusza nakarmiła
zwierzęta i wróciła z zagrody, nie zastała męża w domu. Wiedziała, że znów pognał w to swoje magiczne miejsce znajdujące
się w środku lasu. Malarz często przesiadywał tam na pniu drzewa, leżącym na ziemi tuż nad niewielkim, pełnym wody stawkiem. Podczas lata pojono tam bydło i konie, a gęsi lubiły urządzać w nim dzikie harce.
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Tego dnia spacer przybrał jednak nieoczekiwany obrót. To, co zobaczył Tadeusz, zupełnie go zaskoczyło. Zamiast
pnia ujrzał szkolną ławkę, a zamiast stawu – wielobarwną kałużę. Pod drzewami zwykle rosły dobrze mu znane grzyby,
które zresztą uwielbiał zbierać, ale teraz dostrzegł jakieś świecące, bajkowe narośla. Z niedowierzaniem przetarł oczy.
– Co u licha? – wydusił cichym głosem.
Nie usłyszał jednak żadnej odpowiedzi. Od kogo miałby ją dostać? Przecież był tu zupełnie sam, a przynajmniej
tak mu się wydawało. Wokół leżały porozrzucane przez wiatr kartki papieru, z których powoli zaczęły wychodzić najrozmaitsze postaci. Na czele tego korowodu szedł święty Tobiasz, który zbliżając się do artysty, nagle rozpłynął się w powietrzu.
Za Tobiaszem pojawiła się kobieta niosąca naręcze pachnących ziół i polnych kwiatów. Przechodząc obok Tadeusza, musnęła
go przepiękną chustą w kolorowe pasy, utkaną z miękkiej wełny. Wkrótce z białych arkuszy wyłoniły się zwierzęta – jelenie,
które stąpały wolno i wyniośle, oraz brązowa niedźwiedzica zapobiegliwie zaganiająca swoje młode. Gdy malarz pokręcił
z niedowierzaniem głową, z nienacka, niczym świąteczne drożdżowe ciasto, wyrosła przed nim Babia Góra, która przybierając
nieziemskie rozmiary, nagle prysła jak mydlana bańka. Po krótkiej ciszy Tadeusz usłyszał tupot stóp, dobiegający z leśnego
chodnika, po którym przechodziła armia małych żołnierzyków. W tym momencie na jego twarzy pojawił się uśmiech. Przypomniała mu się bowiem jego pierwsza lekcja rysunków w szkole, podczas której przelał na kartkę wytwór swojej wyobraźni
– małego, kolorowego żołnierzyka. Od razu też usłyszał głos nauczycielki, która jego wiekopomne dzieło nazwała bazgrołami.
W otaczającym go lesie wszystko było tak niezwykłe, że Tadeusz dopiero po chwili wyczuł, że obok niego ktoś stoi.
Odwrócił głowę i ujrzał pogodną twarz starego mnicha w czarnym jak heban habicie.
– Czy wiesz, jak dojść do nieba? – zapytał ciepłym głosem tajemniczy przybysz.
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– Do nieba? – powtórzył Tadeusz i wybałuszył oczy ze zdziwienia.
– Tak, do nieba. Chodzę po świecie już od kilku wieków, oświetlam sobie drogę tą małą świecą z pszczelego wosku
i szukam mostu mieniącego się wszystkimi kolorami tęczy.
– No ja… nie wiem, bo… – próbował się tłumaczyć, ale nie bardzo wiedział, w jaki sposób wskazać drogę do niebios
nieznanemu pielgrzymowi.
– Nie wiesz? Przecież to ty mnie stworzyłeś.
– Ja…? – urwał malarz, ale zaraz przypomniał sobie jeden ze swoich obrazów, którego głównym bohaterem był
ów mnich, spoglądający teraz na niego i niecierpliwie wyczekujący odpowiedzi.
Po chwili zastanowienia Tadeusz odrzekł:
– Nie wiedziałem, że kiedyś wydostaniesz się z mojej fantazji. Nie wiem też, gdzie znajduje się ten most do nieba…
Mnich uśmiechnął się i wyszeptał:
– Na pewno wiesz. Wystarczy, że zamkniesz oczy. Wyobraź sobie raj…
Artysta posłusznie zamknął oczy i próbował pobudzić wyobraźnię, ale niespodziewanie poczuł, że coś lekkiego
opada mu na twarz. Otwarł oczy i nie wiedział, czy widzi delikatne płatki kwiatów czy śniegu, które przybrały nadzwyczajne
kształty, podobne do serwetek robionych na szydełku przez jego babcię. Wśród nich dostrzegł maleńkie, świecące duszki.
Jeden z nich przysiadł na prawym ramieniu Tadka. Spojrzał na niego i aksamitnym głosem rozkazał:
– Maluj!
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Nagle Tadeusz poczuł ogromny ciężar na barkach. Las i jego ulubiona polana zaczęły wirować jak karuzela.
W popłochu znikały duszki, kryształowe płatki, zwierzęta, ludzie i góry. Z oddali dochodził do malarza głos, który coraz natarczywiej wzywał:
– Obudź się! Obudź!
– Tadziu, obudź się! Zrobiłam kawę – jego żona Helena delikatnie szarpała go za ramię.
Po dłuższej chwili oszołomiony Tadeusz zorientował się, że to, co przeżywał przed kilkoma minutami, to był tylko
sen. Okazał się jednak tak inspirujący, że po wypiciu aromatycznej kawy ubrał swoją ulubioną, pobrudzoną farbami niebieską
koszulę i z uśmiechem oświadczył, że dzisiaj namaluje niebo.

Regina Wicher

NeobyčajnÁ
pReChádzka
Slnko nesmelo nazeralo cez maličké okienko. Z kachľovej pece v kuchyni bolo počuť príjemný zvuk praskajúcich
horiacich polien. Na rozohriatom plechu hvízdala kanvica a oznamovala, že voda na kávu je už pripravená. Zo sadu pri dome
bolo počuť bzukot včiel, ktoré pracovito zberali peľ z nevädzí. Tadeusz, povzbudený pekným počasím a mimoriadnou energiou tohto rána, sa rýchlo obliekol, dal si na hlavu svoj malý zelený klobúk a podopierajúc sa kumštovne vykrivenou drevenou palicou vykročil vpred. Často takto zmizol a dlhé hodiny hľadal inšpiráciu. Keď Tadeuszova manželka nakŕmila zvieratá
a vrátila sa domov, jej manžel tam už nebol. Vedela, že sa zasa pobral na svoje tajuplné miesto, nachádzajúce sa uprostred
lesa. Maliar často sedával na zvalenom kmeni stromu pri brehu malého rybníka plného vody. V lete sa z neho napájal dobytok
a kone a aj husi tam rady vystrájali divoké špásy.

97

V ten deň sa prechádzka nečakane zvrtla. To, čo Tadeusz uvidel, ho veľmi prekvapilo. Namiesto kmeňa zočil
školskú lavicu a namiesto rybníka – mnohofarebnú kaluž. Pod stromami zvyčajne rástli huby, ktoré dobre poznal a rád zbieral, ale teraz tam svietili akési rozprávkové kríky. Neveriacky si pretrel oči.
– Čo je to, dočerta? – ticho zašepkal.
Nepočul však žiadnu odpoveď. Kto by mu mal odpovedať? Bol predsa celkom sám, či aspoň sa mu tak zdalo. Vôkol
ležali vetrom porozhadzované listy papiera, z ktorých začali pomaly vychádzať rozmanité postavy. Na čele tohto sprievodu
kráčal svätý Tobiáš, ktorý sa, blížiac k umelcovi, náhle rozplynul vo vzduchu. Za Tobiášom sa objavila mladá žena, nesúca
v náručí voňavé bylinky a poľné kvety. Keď prechádzala okolo Tadeusza, zľahka sa ho dotkla prekrásnou šatkou s farebnými
pruhmi, utkanou z mäkkej vlny. Z bielych hárkov papiera sa vynorili zvieratá – jelene, ktoré kráčali pomaly a dôstojne a hnedá
medvedica, obozretne zaháňajúca svoje mláďatá. Keď maliar s prekvapením pokrútil hlavou, náhle pred ním, ako sviatočný
kysnutý koláč, vyrástla Babia hora, ktorá sa zväčšovala do neuveriteľných rozmerov a zrazu praskla ako mydlová bublina.
Po chvíli ticha začul Tadeusz dupot nôh na lesnom chodníku, po ktorom išla armáda malých vojačikov. Vtedy sa na jeho tvári
zjavil úsmev. Spomenul si na svoju prvú hodinu výtvarnej výchovy v škole, na ktorej zhmotnil na papier výplod svojej predstavivosti – malého, farebného vojačika. Zrazu začul aj hlas učiteľky, ktorá o jeho nadčasovom diele povedala, že sú to čmáranice.
V lese, ktorý ho obklopoval, bolo všetko také zvláštne, že si Tadeusz až po chvíli všimol, že vedľa neho niekto stojí.
Otočil hlavu a uvidel veselú tvár starého mnícha v habite, čiernom ako eben.
– Vieš ty, ako sa dostať do neba? – opýtal sa mäkkým hlasom tajomný rehoľník.
– Do neba? – zopakoval Tadeusz a vyvalil od prekvapenia oči.
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– Áno, do neba. Chodím po svete už niekoľko storočí, svietim si na cestu touto malou sviečkou z včelieho vosku
a hľadám most žiariaci všetkými farbami dúhy.
– No ja… neviem, lebo… – snažil sa vysvetľovať, ale nevedel, ako ukázať neznámemu pútnikovi cestu do neba.
– Nevieš? Ty si ma predsa stvoril.
– Ja…? – čudoval sa maliar, ale hneď sa rozpomenul na jeden zo svojich obrazov, na ktorom bol hlavnou postavou
mních, ktorý sa naň teraz pozeral a netrpezlivo čakal na odpoveď.
Po chvíli rozmýšľania Tadeusz odvetil:
– Nevedel som, že sa niekedy dostaneš von z môjho obrazu a mojej fantázie. A ani neviem, kde sa nachádza
ten most do neba…
Mních sa usmial a zašepkal:
– Určite vieš. Stačí, keď zavrieš oči. Predstav si raj…
Umelec poslušne zavrel oči a snažil sa zapojiť svoju predstavivosť, ale zrazu pocítil, že mu niečo ľahké padá na tvár.
Otvoril oči a nevedel, či vidí jemné plátky kvetov alebo snehové vločky, ktoré nadobudli nevšedné tvary, podobné dečkám,
ktoré háčkovala jeho stará mama. Spozoroval medzi nimi maličkých žiariacich duchov. Jeden z nich sa usadil na Tadkovom
pravom ramene. Pozrel sa na neho a zamatovým hlasom prikázal:
– Maľuj!
Tadeusz náhle pocítil na ramenách obrovské bremeno. Les a jeho obľúbená poľana sa začali krútiť ako kolotoč.
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V panike mizli duchovia, krištáľové vločky, zvieratá, ľudia a hory. Maliar počul z diaľky hlas, ktorý stále naliehavejšie volal:
– Zobuď sa! Zobuď!
– Tadek, zobuď sa! Urobila som kávu – jeho žena Helena ho jemne drmala za rameno.
Po dlhšej chvíli si očarený Tadeusz uvedomil, že to, čo prežíval pred niekoľkými minútami, bol iba sen. Bol taký
inšpirujúci, že si po vypití voňavej kávy obliekol svoju obľúbenú košeľu, zašpinenú farbami, a s úsmevom povedal, že dnes
namaľuje nebo.

Regina Wicher

Tadeusz Kudzia
Tadeusz Kudzia (1944–2014), nieprofesjonalny malarz i muzyk, urodził się w Zawoi Wełczy. Od młodości uczył się grać na instrumentach dętych. Grał na trąbce i wraz z ojcem Stanisławem oraz bratem Andrzejem byli członkami zawojskiej orkiestry dętej. Malarstwem
zainteresował się w latach szkolnych. Często wspominał pewną lekcję plastyki, podczas której namalował żołnierzyka, którego prowadząca
te zajęcia nauczycielka nie rozpoznała i zapytała: „Kim jest człowiek na rysunku?”. Uraziło to młodego twórcę i postanowił, że nauczy się
malować w taki sposób, żeby już nikt nigdy nie kwestionował jego twórczości. Techniki malarstwa olejnego uczył go Władysław Front
(1902–1982), malarz ludowy, urodzony w Zawoi Wełczy (mieszkający w Stryszawie), którego Tadeusz znał od najmłodszych lat. To dzięki
temu artyście ośrodek kultury w Suchej Beskidzkiej zorganizował pierwszą wystawę obrazów Tadeusza Kudzi, na której jego trzy prace
zostały wytypowane do Wojewódzkiego Przeglądu Plastyki Amatorskiej w Bielsku-Białej.
Głównym tematem jego obrazów były krajobrazy, zarówno te rzeczywiste, babiogórskie, jak i takie, które były podyktowane jego
wyobraźnią. Warto wspomnieć pewną anegdotę, która wiąże się z tworzeniem jego pierwszego obrazu. Będący w twórczym ferworze malarz zapomniał zagruntować płótno. Nie posiadał też sztalug, więc płótno rozłożył na nowym, lakierowanym stole. Po namalowaniu obrazu,
którego bohaterem był święty Tobiasz, okazało się, że farba przesiąkła przez materiał i scena z obrazu odbiła się na stole.
Tematy i postacie wymienione w opowiadaniu zostały faktycznie przez twórcę namalowane. Z racji tego, że wielokrotnie portretował Babią Górę, po pewnym czasie stała się dla niego najmniej lubianym tematem. Tadeusz Kudzia wielokrotnie zdobywał nagrody
i wyróżnienia na konkursach sztuki ludowej.

Portret Tadeusza Kudzi, 1988 (fot. ze zbiorów rodziny Kudziów z Zawoi)

Tadeusz Kudzia
Tadeusz Kudzia (1944–2014), amatérsky maliar a hudobník, ktorý sa narodil v Zavoji Welczi. Od mladosti sa učil hrať na dychové
nástroje. Spolu s otcom Stanisławom a bratom Andrzejom boli členmi miestneho dychového orchestra, kde hral na trúbke. Maliarstvu
sa začal venovať počas školy. Často si spomínal na jednu vyučovaciu hodinu výtvarnej výchovy, na ktorej nakreslil vojačika a učiteľka nemohla rozoznať, čo nakreslil, preto sa pýtala: „Kto je ten človek na kresbe?”. Mladého tvorcu to urazilo a rozhodol sa naučiť kresliť a maľovať
takým spôsobom, aby už nikdy nikto nespochybňoval jeho tvorbu. Techniku olejomaľby ho učil Władysław Front (1902–1982), ľudový maliar,
ktorý tiež sa narodil v Zawoji, v osade Welcza (žil v Stryszawe), ktorého Tadeusz poznal od najmladších liet. Vďaka tomuto umelcovi usporiadalo kultúrne stredisko v Suchej Beskidzkej prvú výstavu obrazov Tadeusza Kudziu, na ktorej boli tri jeho diela vytipované na krajskú
prehliadku amatérskeho výtvarného umenia v Bielsku-Białej.
Hlavnou témou jeho obrazov boli krajiny, tie skutočné babohorské a aj tie, ktoré mu našepkala jeho predstavivosť. Je potrebné
pripomenúť anekdotu, ktorá sa spája s tvorbou jeho prvého obrazu. Maliar si v tvorivom nadšení, bohužiaľ, zabudol naniesť podklad na plátno. Nemal tiež stojan, teda si plátno položil na nový, lakovaný stôl. Po namaľovaní obrazu, ktorý predstavoval svätého Tobiáša, sa ukázalo,
že farba presiakla cez látku a výjav z obrazu sa odtlačil na stole.
Témy a postavy uvedené v poviedke tvorca skutočne namaľoval. Keďže mnohokrát maľoval Babiu horu, po istom čase sa stala jeho
najneobľúbenejšou témou. Tadeusz Kudzia získal mnoho cien a vyznamenaní na súťažiach ľudového umenia.

Portrét Tadeusza Kudziu, 1988 (fot. zo zbierky rodiny Kudziovcov zo Zawoje)

Zimná krajina, olejomaľba na plátne, maliar: Tadeusz Kudzia, Zawoja 2007
(zbierka rodiny Kudziovcov, Zawoja)

Krajobraz zimowy, obraz, olej na płótnie, mal. Tadeusz Kudzia, Zawoja 2007 (zbiory rodziny Kudziów, Zawoja)

Kvet paprade, kresba Natalia Melzer, 2019

Kwiat paproci, rys. Natalia Melzer, 2019

BRACIA i KWIAT
PAPROCI

Zbliżał się wieczór. Zapowiadała się bezchmurna noc, nad Babią Górą nieśmiało rozbłysła pierwsza gwiazda. Grupka
franciszkanów z Trnavy przybyła tu na wakacyjny wypoczynek. Rozpięli namioty na skraju polany i udali się do lasu po drewno na ognisko. Kiedy jeden z braci, Emanuel, niósł naręcze chrustu, otoczyła go chmara maleńkich świetlików. Tak się nimi
zachwycił, że zamiast pójść ścieżką, wszedł prosto w zarośla. Po chwili spostrzegł, że były to wysokie do kolan paprocie, bujne
jak w jakiejś egzotycznej dżungli.
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– Dzisiaj jest Noc Kupały! – zawołał do siebie i nie patrząc pod nogi, pognał pędem w stronę swoich towarzyszy.
Rzucił gałęzie na stos i oznajmił, że dzisiejsza noc jest niezwykła. Nabrał przy tym powietrza, zamknął oczy i uśmiechnął
się szeroko jak miś, który znalazł miód. Bracia spojrzeli na niego ze zdziwieniem i konsternacją. Ciszę przerwał Eduard:
– Ach, no tak! Przecież dzisiaj jest wigilia świętego Jana.
Pozostali przytaknęli z pełnym przekonaniem, podzielając myśl przyjaciela.
– To też, ale to przecież najkrótsza noc w roku! Posiada swojego prastarego patrona, którym wcale nie jest święty Jan
– zaciekawił współbraci Emanuel.
Mężczyźni pośpiesznie rozpalili ognisko i rozsiedli się wokół niego. Na długie, proste patyki nadziali grube pajdy własnoręcznie wypieczonego w klasztorze według przepisu świętej Hildegardy chleba. Niecierpliwie czekali na dalszy ciąg opowieści Emanuela.
– Noc, którą dzisiaj przeżywamy, nazywana była w dawnych czasach Nocą Kupały lub Kupalnocką. Palono ogniska,
przy których do białego rana śpiewała i tańczyła młodzież. Dziewczęta wiły wianki i puszczały je na wodę, w nadziei, że wyłowi
je przyszły ukochany. Tej nocy również, jedyny raz w ciągu całego roku, zakwitał magiczny kwiat paproci.
Emanuel miał niebywały dar snucia opowieści. Potrafił tak oczarować słuchacza, że ten niejednokrotnie zapominał gdzie jest. Energicznie gestykulował rękami, wcielał się w role poszczególnych bohaterów, teatralnie modulował głos,
po czym zawieszał go nagle, powodując wzrost napięcia.
– Co dalej? Co było dalej?! – niecierpliwie odezwał się brat Ignác, który wytrzeszczył ze zdziwienia duże, błękitne oczy.
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– W lesie rósł tylko jeden kwiat, a drogę do niego pilnowały niezwykłe stwory i duchy, które wodziły po leśnych ścieżkach odważnych poszukiwaczy. Mógł go znaleźć tylko ten, kto miał dobre i czyste serce. Największą szansę miało dziecko…
– mężczyzna chciał dokończyć, gdy przerwał mu Onufrius, krzycząc z przejęciem:
– Ja jestem jak dziecko!
Rzeczywiście, ów brat odznaczał się dziecięcą ciekawością świata. Był zawsze skory do spontanicznych wybryków i zabaw, co nie zawsze spotykało się z aprobatą współtowarzyszy. Teraz jednak u wszystkich wywołał niepohamowany śmiech.
– Być może dzisiaj ty znajdziesz ten tajemniczy kwiat – wtrącił Bonifác życzliwym tonem, chrupiąc kromkę chleba,
spaloną niemalże na węgiel. – A jak on wygląda?
– Nikt go nigdy nie widział, ale ludzie opowiadali, że jest mały, niepozorny, nawet brzydki, dlatego łatwo go ominąć.
Podobno dopiero po zerwaniu otwiera swój kielich, ukazując się w pełnej krasie – kontynuował opowieść i wyjaśnił: – Ten, kto
znajdzie kwiat, może zdobyć wszystko, czego zapragnie.
Emanuel przerwał. Wiedział, że kolejne zdanie położy kres podekscytowaniu słuchających go braci. Chwilą ciszy umiejętnie podtrzymał napięcie, po czym z pełną powagą dokończył myśl:
– Jednak nie daje on szczęścia.
– Jak to? – zawołał Onufrius, który wiercił się, jakby już teraz chciał wstać i pobiec do lasu szukać kwiatu. – Przecież
mówiłeś, że ten, kto znajdzie kwiat, zdobędzie wszystko!
– Wyglądasz jak małe dziecko, któremu ktoś zabrał dropsa! – z trudem wypowiedział Bonifác, który próbując powstrzymać śmiech, złapał się za brzuch.
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Onufrius spoglądał na twarze zakonników, na których malowało się duże rozczarowanie, ale trwało to krótką chwilę.
Zauważył, że sytuacja faktycznie jest zabawna, więc z właściwym sobie humorem wypalił:
– À propos cukierków! Poczęstujcie się! – Wyciągnął z kieszeni okrągłe, metalowe pudełko, wypełnione po brzegi ziołowymi pastylkami. Zapach lipy, aronii, kaliny i mięty przypomniał im klasztorny ogród. Delektując się własnoręcznie wyrabianymi słodyczami, czekali na wyjaśnienie, dlaczego tajemniczy kwiat nie daje szczęścia.
Po chwili zadumy Emanuel wyjaśnił:
– Bo tymi zdobytymi dobrami nie można się z nikim podzielić.
Bracia rozumieli, że bogactwo, które jest udziałem tylko jednego człowieka, nie przynosi prawdziwej radości. Stara, ludowa opowieść utwierdziła ich w przekonaniu, że są niewiarygodnie bogaci i obdarzeni wielkim szczęściem, ponieważ mają
obok siebie prawdziwych przyjaciół, na których zawsze mogą liczyć.

Regina Wicher
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BRATIA A KVET
PAPRADE

Blížil sa večer. Zdalo sa, že noc nad Babou horou bude bezoblačná, nesmelo sa rozsvietila prvá hviezda. Skupinka
františkánov z Trnavy sem prišla na letný oddych. Na okraji poľany postavili stany a odišli do lesa po drevo na oheň. Keď jeden
z mníchov, Emanuel, niesol náruč dreva, obklopil ho roj maličkých svetlušiek. Tak ho očarili, že namiesto po cestičke vošiel
rovno do kríkov. Po chvíli si všimol, že to boli po kolená vysoké paprade, bujné ako v exotickej džungli.
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– Dnes je Kupalova noc! – zavolal sám pre seba a rozbehol sa k svojim kamarátom, nepozerajúc pod nohy.
Hodil haluze na hromadu a oznámil, že dnešná noc je mimoriadna. Nadýchol sa, zatvoril oči a usmieval sa široko
ako medvedík, ktorý našiel med. Rehoľní bratia sa naňho prekvapene pozreli. Ticho prerušil Eduard:
– Ach, áno! Dnes je predsa vigília svätého Jána.
Ostatní súhlasne prikývli.
– Je to aj predsa najkratšia noc v roku! Má svojho prastarého patróna, ktorým vôbec nie je svätý Ján – povzbudil záujem spolubratov Emanuel.
Muži rýchlo zapálili oheň a posadili sa okolo neho. Na dlhé rovné palice si dali hrubé krajce chleba, vlastnoručne
upečeného podľa receptu sv. Hildegardy v kláštore. Netrpezlivo čakali na pokračovanie rozprávania Emanuela.
– Noc, ktorú dnes prežívame, bola v dávnych časoch nazývaná Kupalova noc alebo Kupalnôcka. Pálili sa ohne,
pri ktorých mládež spievala a tancovala do bieleho rána. Dievčatá vili vienky, ktoré pustili na vodu a dúfali, že vienok vyloví ich
budúci milovaný. V túto noc – jeden, jediný raz v celom roku – rozkvital magický kvet paprade.
Emanuel mal výnimočný dar rozprávania príbehov. Vedel tak očariť poslucháča, že ten často zabudol na to,
kde sa nachádza. Energicky gestikuloval, prevteľoval sa do jednotlivých postáv, moduloval a náhle zastavoval hlas ako herec,
aby zvýšil napätie.
– Čo ďalej? Čo bolo ďalej?! – netrpezlivo sa ozval brat Ignác, ktorý od prekvapenia vypleštil veľké modré oči.
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– V lese rástol iba jeden kvet a cestu k nemu strážili neobyčajné bytosti a duchovia, ktorí vodili po lesných cestičkách
smelých hľadačov. Mohol ho nájsť iba ten, kto mal dobré a čisté srdce. Najväčšiu šancu malo dieťa… – chcel dokončiť, ale prerušil ho Onufrius, ktorý s dojatím vykríkol:
– Ja som ako dieťa!
Naozaj, tento brat sa vyznačoval detskou zvedavosťou. Bol vždy naklonený spontánnym žartom a zábave, čo sa nie
vždy páčilo jeho kamarátom. Teraz však u všetkých vyvolal smiech, ktorý sa nedal zastaviť.
– Možno dnes ty nájdeš ten tajomný kvet – vstúpil do reči Bonifác žičlivým tónom, chrupkajúc krajec chleba, spálený
na uhlie. – A ako tento kvet vyzerá?
– Nikto ho nikdy nevidel, ale ľudia vraveli, že je malý, nepatrný, dokonca nepekný, preto je ľahké ho prehliadnuť. Vraj
až po odtrhnutí otvára kalich a ukazuje celý svoj pôvab – pokračoval a vysvetľoval: – Ten, kto nájde kvet, môže získať všetko,
po čom túži.
Emanuel prestal rozprávať. Vedel, že s ďalšími slovami by u bratov, ktorí ho počúvajú, kleslo napätie rozprávania.
Chvíľou ticha zručne zvýšil dramatickosť a potom s plnou vážnosťou pokračoval:
– Ale tento kvet neprináša šťastie.
– Ako to? – zavolal Onufrius, ktorý sa krútil na mieste, ako by už teraz chcel vstať a bežať do lesa hľadať kvet. – Predsa
si hovoril, že ten, kto nájde kvet, získa všetko!
– Vyzeráš ako malé dieťa, ktorému niekto vzal cukrík! – povedal Bonifác, ktorý sa s námahou snažil zastaviť smiech
a držal sa za brucho.
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Onufrius pozeral na tváre rehoľníkov, na ktorých bolo vidno veľké sklamanie, ale trvalo to len okamih. Všimol si, že situácia je ozaj veselá a s pre seba typickým humorom povedal:
– À propos, cukríky! Ponúknite si! – Vytiahol z vrecka okrúhlu kovovú škatuľku po okraj naplnenú bylinkovými pastilkami. Vôňa lipy, arónie, kaliny a mäty im pripomenula kláštornú záhradu. Vychutnávajúc vlastnoručne vyrobené sladkosti,
čakali na vysvetlenie, prečo tajomný kvet neprináša šťastie.
Po chvíli zamyslenia Emanuel riekol:
– Lebo sa s tými získanými pokladmi nesmie s nikým podeliť.
Bratia pochopili, že bohatstvo, ktorým sa môže potešiť iba jeden človek, neposkytuje skutočnú radosť. Staré ľudové
rozprávanie ich upevnilo v presvedčení, že sú neuveriteľne bohatí a majú obrovské šťastie, pretože majú pri sebe ozajstných
priateľov, na ktorých sa vždy môžu spoľahnúť.

Regina Wicher
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Jozef Emanuel Cubínek (1913–1965), kaznodzieja, franciszkanin, pisarz, tłumacz, poeta, urodził się w Oravskiej Polhorze. Ukończył liceum franciszkanów w Trstenej, po czym wstąpił do klasztoru franciszkanów w Trnavie, przyjmując imię zakonne Emanuel. Nowicjat odbył w Malackách, w których później pracował także jako katecheta pomocniczy. Teologię studiował w Bratysławie i w Zagrzebiu,
gdzie nauczył się także języków chorwackiego i włoskiego. Po święceniach osiadł w Skalicy, gdzie pełnił rolę nauczyciela gimnazjum,
a później także proboszcza.
Pisał wiersze i bajki. Źródła podają, że znany był z długich, niemalże godzinnych kazań, ale za to bardzo żarliwych, czym przykuwał
uwagę wiernych. Skupiał wokół siebie dzieci i młodzież, którym poświęcał sporo czasu i uwagi. W 1965 roku został zastrzelony. Okoliczności
jego tragicznej śmierci do dzisiaj nie zostały wyjaśnione.

Jozef Emanuel Cubínek (fot. ze zbiorów Urzędu Gminy Oravská Polhora)

Jozef Emanuel Cubínek (1913–1965), dušpastier, františkán, spisovateľ, prekladateľ, básnik, narodil sa v Oravskej Polhore. Po absolvovaní františkánskeho gymnázia v Trstenej nastúpil do kláštora františkánov v Trnave a prijal rehoľné meno Emanuel. Noviciát strávil
v Malackách, kde potom aj pracoval ako pomocný katechéta. Študoval teológiu v Bratislave a v Záhrebe, kde sa aj naučil chorvátsky
a taliansky jazyk. Po kňazskej vysviacke sa usídlil v Skalici, kde bol učiteľom na gymnázium a neskôr aj farárom.
Písal básne a rozprávky. Zdroje uvádzajú, že bol známy dlhými, takmer hodinovými homíliami, ktoré boli naplnené vášňou,
a ktorými priťahoval pozornosť veriacich. Sústredil okolo seba deti a mládež, venoval im veľa času a pozornosti. V roku 1965 bol zastrelený.
Okolnosti jeho tragickej smrti nie sú dodnes vysvetlené.

Jozef Emanuel Cubínek (fot. zo zbierky Obecného úradu Oravská Polhora)

Nadmorskie klimaty, technika mieszana, wyk. Monika Masničáková-Kapičáková, fot. Regina Wicher, Oravská Polhora 2019 (zbiory rodziny Kapičáków,
Oravská Polhora)

Nadmorské klímy, kombinovaná technika, autorka: Monika Masničáková-Kapičáková
fot. Regina Wicher, Oravská Polhora 2019 (zbierka rodiny Kapičákovcov, Oravská Polhora)

PODRÓŻ W GŁĄB
WYOBRAŹNI
Nagły podmuch wiatru, który tego ranka mocno wiał od południowej strony Babiej Góry, porwał luźne kartki zostawione na stole w ogrodzie. Miotał nimi na wszystkie strony jak w jakimś szalonym tańcu. Mała Kristínka próbowała je złapać,
biegając wokół stołu we wszystkich kierunkach. Gdy udało się jej uchwycić koniuszek papieru, to niesforny podmuch na powrót unosił go na wysokość niedostępną dla dziecka. Dziewczynce jednak wcale to nie przeszkadzało. Wręcz przeciwnie –
odkryła, że to świetna zabawa. Jeżeli któraś kartka upadła na ziemię, podrzucała ją, by znów jak baletnica pląsała na wietrze.
Harce trwały już dobrych kilka minut, gdy dołączyła do nich mama. Z dziecięcą energią rzuciła się biegiem na łąkę, zerwała kilka dmuchawców i jednym mocnym wydechem rozproszyła nasionka w kierunku córki. Kristínka patrzyła z otwartą
buzią, jak jej nowo poznany przyjaciel wiatr roznosił delikatne, puszyste drobinki. W końcu obie ukryły się pośród traw i kwiatów, szczęśliwe, że teraz nikt nie mógł ich dostrzec.
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– Mamusiu, zobacz, wata cukrowa! – wykrzyknęła Kristínka, patrząc na garść zebranych dmuchawców, które rzeczywiście przypominały odpustowy smakołyk.
Monika spojrzała na córkę i oderwała kilka nasion, po czym w sposób bardzo teatralny udawała, że je zjada. Dziewczynka powtórzyła ruchy mamy i obie „rozsmakowały” się w wyobrażonej słodyczy, chichocząc przy tym jak małe myszki.
Na koniec pogładziły brzuchy, mlaskając i mrucząc na znak, że było pyszne. Kristínka, spoglądając na ukochaną towarzyszkę
zabaw, wiła w głowie kolejny pomysł. Tym razem wyobraźnia przeniosła je na bal. Ale, ale… przecież taka okazja wymaga odpowiedniego stroju. Skomponowane z trawy spódnice wydały się dziewczynce zbyt monotonne, więc zawołała:
– Wyhaftuj mi, proszę, sukienkę, tak piękną jak stroje moich lalek.
– Oczywiście, jak sobie jej wysokość życzy – powiedziała Monika z wielką powagą, po czym uśmiechnęła się i zaczęła
wplatać w trawiaste falbanki spódnicy polne kwiaty, które tu, na Orawie, wyjątkowo obrodziły tego lata, tworząc z zielonymi
łąkami wielobarwny dywan.
– Hmm… przydałaby się jeszcze korona – powiedziała mama, patrząc na rozwiane włosy swojej małej księżniczki.
Chwyciła garść pachnących rumianków oraz maleńkich niezapominajek i raz dwa, wianuszek był gotowy. Jasne kolory kwiatów podkreślały ciemne oczy dziewczynki, które błyszczały jak dwa grosiki. Monika wykonała dla siebie podobny. Teraz
obie damy mogły udać się na bal.
Muzykę zapewniła mama, śpiewając stare, tradycyjne pieśni, które w swojej prostocie przywoływały dawny klimat
rodzinnej Polhory. Kristínka wirowała w tańcu, raz z jednym księciem, raz z drugim. Witała się grzecznie, dygając przed księżniczkami o nieziemskich imionach. Każdy z gości był znajomym dziewczynki z najdalszych głębin jej niczym nieograniczonej
dziecięcej wyobraźni. Także Monika witała się z wymyślonymi przyjaciółmi córki, zachowując przy tym pełną powagę.
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Piruety, a także przedziwne wygibasy oraz niezwykłe akrobacje nie uszły uwadze taty i czworga rodzeństwa,
którzy wybrali się na grzyby i jagody. Żeby skrócić sobie drogę do lasu, przemierzali łąkę, na której ukryły się kobiety. Od razu
dołączyli do zabawy, sprawiając im niewypowiedzianą radość. Gdy dziewczynka zobaczyła okrągłe czarne jagody w metalowym dzbanuszku taty, od razu zapragnęła zrobić z nich korale. Pomógł jej w tym najstarszy brat, który na źdźbła trawy nawlekał owoce, tworząc poziomkowo-jagodowy naszyjnik. Owocowe bransoletki, korale i kolie znikały w brzuchach rodziców
i dzieci równie szybko jak powstawały.
– Ależ mamy piękne makijaże! – zawołał Ľudo, wskazując na fioletowe usta żony oraz dzieci. Uśmiechnął się szeroko,
prezentując granatowe od jagód zęby. Ten jeden uśmiech uruchomił lawinę, bo teraz wszyscy chcieli zaprezentować swoje
gromkie chichoty w niecodziennej kolorystyce.
Najedzeni leśnymi łakociami, leżąc na barwnej łące i patrząc w błękitne niebo, wyobrażali sobie kolejne podróże. Z zamkniętymi oczami odwiedzali tajemnicze planety, spotykali przedziwne postaci, zrywali słoneczniki na księżycu i próbowali
złapać słońce na magiczne lasso lub chwytali gwiazdy do siatki na motyle. Co jakiś czas Kristínka otwierała nieśmiało jedno
oko, sprawdzając, czy na pewno wszyscy jej towarzysze lecą w to samo miejsce. Upewniwszy się, że rodzina zmierza w tym
samym kierunku, wykręcała szczupłe rączki, jakby sterowała kosmicznym statkiem. Niewielka przydomowa łąka stała się
tego popołudnia przestrzenią dalekich podróży do niezwykłych miejsc. Nawet nie zauważyli, kiedy zapadł wieczór. Mama powiedziała:
– Kochani, trzeba zjeść kolację.
– Nieeee! Jeszcze nie!!! – wrzasnęły chórem wszystkie dzieci.
Rodzice spojrzeli na siebie z rozbawieniem, zauważając, że starsze latorośle bawią się tak samo dobrze jak młodsze.
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– Kiedy zjemy i umyjemy się, to może potem jeszcze się chwilę pobawimy. Zapowiada się gwieździsta noc – powtórzył
tata, próbując zachęcić rodzeństwo do wspólnego posiłku.
Poskutkowało. Dzieciaki pobiegły do domu i zaczęły nakrywać do stołu. Kristínka podała talerze, Daniel przyniósł pokrojone w plasterki ogórki, Kristián dostojnie niósł szklaneczki, zupełnie tak, jakby w dalszym ciągu był myślami na balu. Klaudia położyła na środku stołu chrupiący, ciemny chleb, którego zapach rozniósł się po całej jadalni. Sebko ostrożnie przyniósł
w koszyczku sztućce. Monika kroiła ser i soczyste pomidory z przydomowego ogródka, a Ľudo rozpalił w piecu, żeby zagrzać
mleko na pyszne kakao. Po kolacji dzieci pomogły rodzicom w zmywaniu, uwijając się przy tym jak pszczółki. Pamiętały doskonale o obietnicy złożonej przez tatę, więc żadne z nich nie zamierzało zasypiać. Słowo się rzekło.
Był przyjemny wieczór. Gwiazdy wesoło migotały, świerszcze nieśmiało rozpoczynały swój owadzi koncert. Nagle Kristínka, ni stąd ni zowąd, zawołała, pokazując palcem w górę:
– Lećmy do nieba! Sprawdźmy, jak tam jest!
– Tam podróżuje się tylko w jedną stronę. Widzisz te wszystkie gwiazdy? To są dusze ludzi, którzy odeszli i teraz czuwają nad nami – odpowiedziała mama, która gdy to mówiła, ściszyła głos.
– To anioły stróże? – spytała dziewczynka, wytrzeszczając oczy.
– Tak – odpowiedziała mama, skinąwszy głową.
– Ale przecież oni są daleko – wtrącił najmłodszy brat.
– Wy na szczęście macie swojego anioła stróża blisko siebie – powiedział Ľudo, wskazując na żonę.
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Dzieci spojrzały na mamę, która nie potrafiła ukryć wzruszenia. Cała rodzina umilkła. Ciszę przerwał tata, który wypalił:
– Nasza ostatnia podróż odbędzie się do… – urwał, budując napięcie u dzieci – …do łóżeeeek!!! Kto pierwszy, ten lepszy!
Cała gromada z piskiem rozbiegła się po pokojach. Za kilka chwil wszyscy pogrążeni byli we śnie. Monika wyciągnęła
z szuflady kartki, które po południu rozwiał wiatr, usiadła na werandzie i zaczęła pisać baśń o podróży w głąb wyobraźni.

Regina Wicher

Cesta
do HLBÍN
fantázie
Náhly poryv vetra, ktorý v tento deň silno fúkal z južnej strany Babej hory, odniesol papiere, ktoré boli voľne položené
na stole v záhrade. Hádzal nimi na všetky strany ako v nejakom šialenom tanci. Malá Kristínka sa ich snažila chytať a preto
behala tam a späť okolo stola. Keď sa jej podarilo chytiť roh papiera, poryv vetra ho opätovne unášal tak vysoko, že naň nedosiahla. Dievčatku to ale vôbec neprekážalo. Naopak – zistila, že je to skvelá hra. Ak niektorý list padol na zem, hádzala ho hore,
aby zasa tancoval ako baletka.

122

Trvalo to už niekoľko minút, až sa k nej pridala mama. S detskou energiou pobehla na lúku, natrhala niekoľko púpav
a jedným silným fúknutím rozhodila semienka smerom k dcérke. Kristínka pozerala s otvorenými ústami, ako jej nový kamarát vietor roznášal jemné hebké vločky. Nakoniec sa obe skryli medzi trávou a kvetinami, šťastné, že ich nikto neuvidí.
– Mami, pozri, cukrová vata! – vykríkla Kristínka, pozerajúc na hrsť natrhaných púpav, ktoré naozaj pripomínali jarmočnú lahôdku.
Monika sa pozrela na dcérku, odrhla niekoľko semienok a potom sa veľmi divadelným spôsobom tvárila, že ich je.
Dievčatko opakovalo mamine pohyby a obe si „vychutnávali” vymyslené sladkosti, pričom sa smiali ako malé myšky. Nakoniec si s mľaskaním a mručaním pohladkali bruchá, čo znamenalo, že to bolo výborné. Kristínka pozerala na svoju milovanú
spoločníčku hier a v hlave si pripravovala ďalší nápad. Tentoraz ju predstavivosť preniesla na ples. Ale, ale… na takú príležitosť
je predsa potrebné vhodné oblečenie. Sukne vyrobené z trávy sa zdali dievčatku príliš jednoduché, preto zvolala:
– Vyši mi, prosím, šaty, také krásne ako pre moje bábiky.
– Samozrejme, ako si milostivá pani želá – povedala mama s plnou vážnosťou, potom sa usmiala a začala zapletať
do trávnatých volánov sukne poľné kvety, ktoré tohto leta tu na Orave rástli mimoriadne hojne a tvorili so zelenými lúkami
pestrý koberec.
– Hmm… hodila by sa ešte koruna – povedla mamka, pozerajúc na vejúce vlasy svojej malej princeznej.
Chytila hrsť voňavých rumančekov a maličkých nezábudiek a hneď bol vienok hotový. Svetlé farby kvetov zvýrazňovali
tmavé oči dievčatka, ktoré sa leskli ako dve mince. Pre seba urobila Monika podobný vienok. Teraz obe dámy mohli ísť na ples.
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Hudbu zabezpečila mama, zaspievala staré, tradičné piesne, ktoré svojou jednoduchosťou privolávali dávnu atmosféru rodnej Polhory. Kristínka krúžila v tanci raz s jedným a raz s druhým kniežaťom. Zdvorilo sa vítala s princeznami,
ktoré mali neuveriteľné čudné mená. Každý z hostí bol známym dievčatka z najvzdialenejších hlbočín jej ničím nespútanej
detskej fantázie. Aj Monika sa zdravila s vymyslenými kamarátmi dcérky a bola pri tom veľmi vážna.
Piruety, zvláštne pózy a zložité akrobacie neušli pozornosti otca a štyroch súrodencov, ktorí sa vracali z lesa s nazbieranými hubami a čučoriedkami. Aby si ušetrili cestu, išli cez lúku, na ktorej sa skryla Kristínka s mamičkou. Hneď sa zapojili do hry, čím ich mimoriadne potešili. Keď dievčatko uvidelo okrúhle čučoriedky v otcovom kovovom džbánku, hneď
si z nich chcelo urobiť korálky. Pomohol jej s tým najstarší brat, ktorý na stonky trávy navliekal plody a tvoril tak jahodovo-čučoriedkový náhrdelník. Ovocné náramky, korálky a náhrdelníky zmizli v bruchách rodičov a detí tak rýchlo, ako vznikali.
– Ale máme pekný make-up! – zavolal Ľudo, ukazujúc na fialové ústa ženy a detí. Široko sa usmial a odhalil od čučoriedok tmavomodré zuby. Ten jeden úsmev spustil lavínu, lebo teraz všetci chceli ukázať svoj hlasitý chichot
v nevšednej farebnosti.
Plní lesných maškŕt, ležali na farebnej lúke, pozerali na modré nebo a predstavovali si ďalšie cesty. So zatvorenými očami navštevovali tajomné planéty, stretávali prečudesné bytosti, zberali slnečnice na Mesiaci a snažili sa chytiť Slnko na magické laso, alebo chytali hviezdy do sieťky na motýle. Každú chvíľu Kristínka nesmelo otvárala jedno oko a zisťovala, či naozaj
všetci jej spoločníci letia na rovnaké miesto. Keď sa ubezpečila, že rodina letí tým istým smerom, vykrúcala štíhle ručičky,
akoby riadila kozmickú loď. Malá lúka za domom bola v to popoludnie priestorom ďalekých ciest na neobyčajné miesta.
Ani si nevšimli, kedy padol večer. Mama povedala:
– Moji milí, musíme ísť na večeru.
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– Nieeee! Ešte nie!!! – vykríkli naraz všetky deti.
Rodičia sa na seba veselo pozreli a všimli si, že staršie deti sa zabávajú rovnako dobre ako mladšie.
– Keď sa najeme a umyjeme, možno sa potom ešte chvíľku pohráme. Noc bude asi hviezdna – povedal tata,
ktorý sa snažil prehovoriť deti na spoločnú večeru.
Podarilo sa mu. Deti pribehli k domu a začali pripravovať stôl. Kristínka doniesla taniere, Daniel priniesol na plátky
nakrájané uhorky, Kristián slávnostne niesol poháre, úplne tak, ako by bol stále na plese. Klaudia položila doprostred stola
chrumkavý, hnedý chlieb, ktorého vôňa sa rozplynula po celej jedálni. Sebko opatrne doniesol príbory v košíčku. Monika
nakrájala syr a šťavnaté paradajky zo záhradky pri dome a Ľudo rozpálil pec, aby zohrial mlieko na chutné kakao. Po večeri
pomáhali deti rodičom umývať riad a pracovali pri tom ako včielky. Dobre si pamätali otcov prísľub, a preto žiadne z nich nechcelo ísť spať. Slovo sa povedalo.
Bol príjemný večer. Hviezdy veselo blikali, svrčky nesmelo začínali svoj hmyzí koncert. Náhle Kristínka z ničoho nič
zvolala, ukazujúc prstom nahor:
– Leťme do neba! Zistíme, ako tam je!
– Tam sa cestuje iba jedným smerom. Vidíš všetky tie hviezdy? To sú duše ľudí, ktorí odišli, a teraz bdejú nad nami –
odpovedala mama a stíšila pri tom hlas.
– To sú strážni anjeli? – opýtalo sa dievčatko a vytreštilo oči.
– Áno – odvetila mama a prikývla hlavou.
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– Ale sú predsa ďaleko – dodal najmladší brat.
– Vy na šťastie máte svojho strážneho anjela blízko seba – povedal Ľudo, ukazujúc na manželku.
Deti sa pozreli na mamu, ktorá nedokázala skryť vzrušenie. Celá rodina zmĺkla. Ticho prerušil otec, ktorý povedal:
– Naša posledná cesta bude do… – zastavil hlas, aby vzbudil u detí záujem – …do postelííí!!! Rýchlejši vyhráva!
Celá skupina sa s piskotom rozbehla po izbách. O niekoľko minút už všetci spali. Monika vytiahla zo zásuvky komody
papiere, ktoré vietor popoludní rozfúkal, posadila sa na verande a začala písať rozprávku o ceste do hlbín fantázie.

Regina Wicher
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Monika Masničáková-Kapičáková (1968–2016), skrzypaczka, hafciarka, krawcowa, pisarka, regionalistka i podróżniczka, urodziła
się w Oravskiej Polhorze. Była wszechstronnie utalentowana, interesowała się lokalną historią oraz ważnymi dla Orawy wydarzeniami i postaciami. Swoje badania i przemyślenia prezentowała w regionalnych publikacjach, między innymi opracowała dzieje budowy kościoła
w swojej rodzinnej wsi (Pod’te ku mne vsetci [Przyjdźcie do mnie wszyscy], Oravska Polhora 2011), napisała także esej o orawskim katechecie, nauczycielu i poecie – franciszkaninie Jozefie Emanuelu Cubínku (1913–1965), zamordowanym w niewyjaśnionych okolicznościach
(Jozef Emanuel Cubínek. Martyr zivej very, OFM, Oravská Polhora 2013). Kolejną zaplanowaną, jednak nieukończoną pozycją naukową,
było opracowanie poświęcone losom ludzi, którzy zginęli podczas II wojny światowej.
Monika Masničáková-Kapičáková jako zawód wybrała krawiectwo, które doskonaliła podczas studiów w czeskim Libercu. Szyła
stroje ludowe oraz szaty liturgiczne. Wraz ze swoimi dziećmi występowała podczas licznych uroczystości, przygrywając do tańca na skrzypcach. Wspólnie z mężem odbywali wiele podróży, między innymi do Lourdes, Fatimy, a także do Kalwarii Zebrzydowskiej, gdzie podczas
pielgrzymki poznali polskiego księdza, który potem udzielił im ślubu. Byli także lektorami w kościele. Jej nagła śmierć przerwała to pełne
aktywności życie.

Monika Masničáková-Kapičáková, portret wypalany w drewnie, 2012, fot. Regina Wicher, Oravská Polhora 2019
(zbiory rodziny Kapičáków, Oravská Polhora)

Monika Masničáková-Kapičáková (1968–2016), huslistka, vyšívačka, krajčírka, spisovateľka, regionalistka a cestovateľka, narodila
sa v Oravskej Polhore. Bola všestranne talentovaná, zaoberala sa miestnou históriou a pre Oravu významnými udalosťami a osobnosťami.
Svoje bádanie a myšlienky prezentovala v regionálnych publikáciách, o. i. knižne spracovala dejiny výstavby kostola vo svojej rodnej dedine
(Pod’te ku mne vsetci [Przyjdźcie do mnie wszyscy], Oravská Polhora 2011), napísala aj esej o oravskom katechétovi, učiteľovi a básnikovi-františkánovi Jozefovi Emanuelovi Cubínkovi (1913–1965), zavraždenom za nevysvetlených okolností (Jozef Emanuel Cubínek. Martýr živej
viery, OFM, Oravská Polhora 2013). Ďalšia naplánovaná ale nedokončená vedecká práca bola venovaná osudom ľudí, ktorí zahynuli počas
2. svetovej vojny.
Monika Masničáková-Kapičáková si za povolanie zvolila krajčírstvo, v čom sa zdokonaľovala počas štúdia v českom Liberci. Šila
ľudové kroje a liturgické odevy. Spolu so svojimi deťmi vystupovala na mnohých slávnostiach, kde hrala na husliach. S manželom veľa
cestovali, okrem iného do Lúrd, Fatimy a aj na Kalwariu Zebrzydowskú, kde sa počas púte zoznámili s poľským kňazom, ktorý ich potom
zosobášil. Obaja s manželom boli lektormi v kostole. Jej aktívny život prerušila náhla smrť.

Monika Masničáková-Kapičáková, portrét vypálený do dreva, 2012, fot. Regina Wicher, Oravská Polhora 2019
(zbierka rodiny Kapičákovcov, Oravská Polhora)

Zachód słońca, olej na płótnie, wyk. Monika Masničáková-Kapičáková, fot. Regina Wicher, Oravská Polhora 2019 (zbiory rodziny Kapičáków, Oravská Polhora)

Západ slnka, olejomaľba na plátne, autorka: Monika Masničáková-Kapičáková, fot. Regina Wicher,
Oravská Polhora 2019 (zbierka rodiny Kapičákovcov, Oravská Polhora)

Anna Rusnáková s gajdošom Jozefom Zboroňom (fot. zo zbierky Obecného úradu Oravská Polhora)

Anna Rusnáková wraz z gajdoszem Jozefem Zboroňem (fot. ze zbiorów Urzędu Gminy Oravská Polhora)

JEDYNA
W Swoim
RODZAJU
Na łące, tuż przy niewielkim, ale wartkim potoku, pasły się szare gęsi siodłate. Nieopodal, na wielobarwnym, trawiastym kobiercu, leżała Ryšavá – czerwona krowa w białe łaty, która żując trawę, od czasu do czasu bacznie zerkała na ptaki.
Obserwowała także swojego cielaka, często wchodzącego pomiędzy puchate gąski, które najwyraźniej lubiły jego towarzystwo – gromadziły się wokół niego, radośnie gaworząc i potakując głowami.
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– Rumančeku!!! – zawołał dziewczęcy głos – żebyś się nie chciał w gąskę zamienić!
Mały byczek wyprostował głowę, zaczął ciąć włochatymi uszami i wesoło zamuczał, jakby chciał powiedzieć, że z jego
zwierzęcą tożsamością jest wszystko w porządku i on dokładnie wie, kim jest.
Anička rozsiadła się na kraciastej chuście z cienkiej wełny, którą dostała od swojej babci Heleny. Cały dzień pilnowała
krów i stada gęsi pasących się na polanie niedaleko potoku Slaná voda. Uzbierała spore naręcze maliniaka, którym karmili wieczorem kaczki. Te, w odróżnieniu od gęgatych kuzynek, wolały paść się w przydomowych szuwarach. Zgromadziła
też chrust i załadowała go do wiklinowego kosza, a stos drobnych gałęzi zawinęła w wielką, płócienną płachtę. Było już
po południu, więc jak co dzień oczekiwała na przyjście młodszych sióstr, które miały przynieść strawę. W lesie zjadła co prawda kilka okrągłych jak koraliki słodkich borówek, które według starych wierzeń zapalali święci Piotr i Paweł, więc dopiero
po 29 czerwca dojrzewały i nadawały się do spożycia. Jednak jagody i poziomki nie wystarczyły na długo, bo głód dawał
o sobie znać coraz częściej.
– Tak mi burczy w brzuchu, że ludzie we wsi pomyślą, że burza idzie – powiedziała sama do siebie dziewczynka, przyciskając rękę do żołądka.
Poprawiła chusteczkę uszytą z jasnego materiału w drobne kwiatuszki, pod którą ukryła przed dotkliwym słońcem
brązowe włosy zaplecione ciasno w warkocz. Zerwała kilka jadalnych liści o lekko kwaskowatym smaku. Żując je, zaczęła naśladować pasącą się Ryšavę, co wprawiło ją w doskonały nastrój. Krowa chyba zauważyła, że pasterka ją przedrzeźnia, zaczęła
także jeść trawę, głośno mlaskając. Te chwilowe „mistrzostwa świata w pochłanianiu łąki” przerwał śmiech dzieci, które dotarły z posiłkiem i zauważyły niecodzienną konkurencję.
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– Przyniosłyśmy juzynę – oświadczyła Tonka, wręczając Aničce dzbanuszek kwaśnego mleka.
Druga siostra, Stázička, odwinęła płócienną szmatkę, w której znajdował się mocno solony, biały, suszony ser, piętka
razowego chleba, a także kawałek kołacza. Mimo że poczęstunek wyglądał skromnie, Anička podzieliła się nim z rodzeństwem. Wiedziała, że obie siostrzyczki pokonały długą drogę i z pewnością także były głodne. Gdy delektowały się kęsami ciasta, nagle usłyszały z sąsiedniej polany gwizdy chłopców, którzy paśli tam woły. Anička od razu podskoczyła i głośno zalukała.
Pasterski okrzyk był zaproszeniem do spotkania. Dzieci wiedziały, że wspólny wypas zwierząt to jedna z nielicznych okazji
do przebywania razem i zabawy z rówieśnikami. W gospodarstwie zawsze było mnóstwo pracy, w której wszyscy domownicy
pomagali w miarę swoich sił. Na rozrywkę pozostawało niewiele czasu, dlatego dzieci wykorzystywały każdy moment na radosne figle i psoty.
Anička dostrzegła Ľudovíta i jego kolegów, którzy wyłonili się zza miedzy. Podniosła w górę rękę, jak to miała w zwyczaju, i w jedyny, niepowtarzalny sposób zaśpiewała starą, pasterską pieśń:
Wolorze, wolorze, wyście wołki paśli,
jo gąski straciła, wyście mi je naśli.
Chłopcy pomachali i wyśpiewali wiadomość zwrotną:
My ci gąski naśli, w lesie nad potokiem,
przyzieroł ik bobok, wielkim cornym łokiym.
Dzieci wesoło się przywitały. Przekrzykując się nawzajem, opowiadały o pracy, rodzinie, zabawach i jedzeniu. Chłopcy,
tak jak przystało na dobrych przyjaciół, postanowili podzielić się z dziewczętami pysznymi, pulchnymi cebulakami z drożdżowego ciasta, które upiekła Hedviga, ciocia Ľudovíta, którą wszyscy nazywali Krzesnomatką.
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– Pobawmy się w gonionego! – zawołała Stázička i zaczęła wyliczankę, nie czekając na aprobatę rówieśników:
Deszczyk pada, słońce świeci,
czarownica masło kleci.
Ukleciła, postawiła,
przyszła świnka wywróciła.
Raz, dwa, trzy – gonisz ty!
Pierwszy gonił Matej. Był to chłopak dość korpulentny o zarumienionych policzkach, ale niezwykle szybki i sprytny. Dogonił Tonkę, która potknęła się i zanurkowała w wysokich dziurawcach i stokrotkach. Wszyscy rzucili się na pomoc,
ale dziewczynka wyskoczyła spośród kwiatów, śmiejąc się do rozpuku. Teraz jej kolej. Biegała, próbując kogoś schwycić, ale jej
krótkie nóżki co chwilę oplatały trawy, utrudniając pościg za kompanami. Vojto, najstarszy z chłopców, postanowił trochę
pomóc małej koleżance. Zwolnił więc bieg, a Tonka szybko złapała go w pasie i przytuliła mocno.
– O! Złapałaś mnie! Ale jesteś szybka – powiedział z uznaniem Vojto. – Jak błyskawica! – dodał.
Ośmielone przez dzieci dołączyły do tych harców także gęsi, które szeroko rozkładały swoje skrzydła i głośno gęgając,
biegały w różne strony. Po chwili odpoczynku Anička zainicjowała kolejną zabawę. Wyrecytowała taką rymowankę:
Gąseczki chodziły, pióreczka gubiły,
piórko do pióreczka, będzie poduszeczka.
Potem palcem wskazała na Tadka. Dzieci zawiązały wokół niego koło, a on, stojąc na środku, zasłonił oczy.
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Anička zaśpiewała:
Chłopaku, chłopaku, wiatr ci w oczy wieje,
oczy przysłoniłeś, nie wiesz, co się dzieje.
Kto z koła umyka?
Zabawa polegała na tym, by jedna osoba jak najszybciej uciekła z kręgu i ukryła się. Ten, kto stał na środku, miał zgadnąć, kogo brakuje. Za pierwszym razem wszystkich wyprzedził Blažej, który schował się za Ryšavą. Zaskoczona krowa zamiotła powietrze ogonem, uderzając młodego pasterza w twarz. Ten jednak, wczuwając się w swoją rolę i dbając o zachowanie
kryjówki, nawet nie pisnął, pomimo że spotkanie z krowim ogonem z pewnością nie należało do najprzyjemniejszych. Tadko
znalazł kumpla, który zajął miejsce w środku kręgu. Tym razem najszybciej czmychnęła Stázička, która postanowiła ukryć
się za młodymi brzózkami rosnącymi na skraju leśnej polany. Podczas tej zabawy każde z dzieci miało szansę na tajemnicze
zniknięcie.
Słońce chyliło się ku zachodowi. Nadszedł czas pożegnania. Tonka i Matej, najmłodsi ze wszystkich uczestników zabawy, nie chcieli jeszcze iść do domu. Anička wiedziała jednak, że jeśli zostaną kilka minut dłużej, to będą wracać do domu
po ciemku, a nie byłoby to bezpieczne ani dla dzieci, ani dla zwierząt. Podniosła rękę, co dla wszystkich było znakiem, że zaraz
zabrzmi pieśń. Mocnym, głębokim głosem zaśpiewała:
Pójdźmy jus do domu, bo jus cas,
bo jus przepiórecka przeleciała bez las.
Echo niosło te słowa przez lasy i polany, co z pewnością także innym pastuszkom przypomniało, że dzień dobiegł końca.

Regina Wicher

JEDINÁ
SVOJHO DRUHU

Na lúke, hneď pri neveľkom, ale bystrom potoku, pásli sa sivé husi s tmavými chrbtami. Blízko nich ležala na pestrom
trávnatom koberci Ryšavá – červenostrakatá krava, ktorá prežúvala trávu a z času na čas pozorne sledovala vtáky. Pozorovala
aj svoje teliatko, ktoré často vchádzalo medzi hebké husi, ktoré očividne mali rady jeho spoločnosť – sústredili sa okolo neho,
radostne gagotali a pokyvkávali hlavami.
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– Rumanček!!! – zaznel dievčenský hlas – daj si pozor, aby sa ti nezachcelo zmeniť sa na hus!
Malý býček zdvihol hlavu, zastrihal chlpatými ušami a veselo zamučal, ako by chcel povedať, že s jeho zvieracou identitou je všetko v poriadku a on presne vie, kto je.
Anička sa pohodlne posadila na kockovanú odievačku z tenkej vlny, ktorú dostala od svojej starej mamy Heleny. Celý
deň strážila na poľane pri potoku Slaná voda kravy a kŕdeľ husí, ktoré poznala po mene. Natrhala plnú náruč malinových
vetvičiek, ktorými večer kŕmila kačice. Tie sa, na rozdiel od gágajúcich sesterníc, ochotnejšie pásli v rákosí pri dome. Nazbierala aj prútený kôš suchého dreva a hromadu drobných halúzok, ktoré zabalila do obrovskej tkanej plachty. Bolo už po obede a tak, ako každý deň, čakala, kedy prídu jej mladšie sestry a donesú popoludňajšie jedlo. Síce zjedla v lese niekoľko,
ako koráliky guľatých, sladkých čučoriedok, ktoré podľa starých povier zapaľovali svätý Peter a Pavol, čo znamená, že tieto
plody dozrievali až po 29. júni a až vtedy ich bolo možné jesť, no čučoriedky a lesné jahody jej však nevystačili na dlho, hlad
sa ozýval čoraz naliehavejšie.
– Tak mi škvŕka v bruchu, že si ľudia v dedine pomyslia, že ide búrka – povedalo dievčatko samo pre seba a pritlačilo
si ruku na žalúdok.
Opravila si svetlú šatku s drobnými kvietkami, pod ktorú pred pálivým slnkom ukryla hnedé vlasy tuho zapletené
do vrkoča. Odtrhla si niekoľko listov šťaveľa. Žuvajúc ich, začala napodobňovať pasúcu sa Ryšavú, čo ju výborne pobavilo.
Krava si asi všimla, že ju pastierka napodobňuje a tiež začala jesť trávu s hlasitým mľaskaním. Tieto chvíľkové „majstrovstvá
sveta vo vyjedaní lúky” prerušil smiech detí, ktoré dorazili s jedlom a spozorovali nevšednú disciplínu.
– Doniesli sme juzynu – povedala Tonka a dala Aničke džbánok kyslého mlieka.
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Druhá sestra, Stázička, rozvinula plátennú handričku, v ktorej bol silne nasolený sušený tvaroh, konček hnedého chleba a kúsok koláča. Jedlo vyzeralo skromne, ale napriek tomu sa s ním Anička so sestrami podelila. Vedela, že obe sestričky
prešli dlhú cestu a určite mali hlad. Keď si odlamovali z koláča, náhle začuli zo susednej poľany hvizd chlapcov, ktorí tam pásli
voly. Anička okamžite vyskočila a hlasno zakričala. Pastiersky výkrik bol pozvánkou na stretnutie. Deti vedeli, že spoločné
pasenie zvierat je jednou z mála príležitostí, aby mohli pobudnúť a zahrať sa spolu rovesníkmi. Na statku bolo vždy veľa práce, pri ktorej všetci domáci pomáhali podľa svojich možností a síl. Na zábavu ostávalo málo času, preto deti využívali každú
príležitosť na veselé fígle a hry.
Anička uvidela Ľudovíta a jeho kamarátov, ktorí sa vynorili spoza medze. Zodvihla ruku, ako bolo jej zvykom, a jedinečným, neopakovateľným spôsobom zaspievala starú pastiersku pieseň:
Voliari, voliari, vy ste volky pásli,
mi sa husky stratili, vy ste mi ich našli.
Chlapci zamávali a takto odspievali:
My sme tvoje húsky našli v lese pri potoku,
pozeral na ne bobok veľkým čiernym okom.
Deti sa veselo zvítali. Vzájomne sa prekrikovali, rozprávali o práci, o rodine, hrách a jedle. Chlapci, ako sa na dobrých
kamarátov patrí, rozhodli sa podeliť s dievčatami o výborné, nadýchané cibuľové pagáče z kysnutého cesta, ktoré upiekla
Hedviga. Bola to Ľudovítova teta, ktorú všetci podľa zvyku oslovovali Krstná matka.
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– Zahrajme sa na naháňačku! – zvolala Stázička a začala vyčítanku, nečakajúc na súhlas rovesníkov:
Jeden kováč koňa kuje,
koľko klincov potrebuje?
Povedz mi to ty:
jeden, dva, tri.
Prvý chytal Matej. Bol to pomerne korpulentný chlapec s rumenými líčkami, ale mimoriadne rýchly a chytrý. Dohonil Tonku, ktorá zakopla a spadla do vysokých ľubovníkov a vedľa nich rastúcich sedmokrások. Všetci bežali na pomoc,
ale dievčatko sa vynorilo z kvetov celé rozosmiate. Teraz bola ona na rade. Behala a snažila sa niekoho chytiť, ale jej krátke
nožičky sa stále zamotávali do trávy, čo jej sťažovalo stíhanie kamarátov. Vojto, najstarší z chlapcov, sa rozhodol malej kamarátke pomôcť. Spomalil a Tonka ho rýchlo oblapila v páse a silno pritúlila.
– O! Chytila si ma! Ale si rýchla – povedal Vojto s obdivom. – Ako blesk! – dodal.
Deti sa ďalej hrali a pridali sa k nim aj husi, ktoré široko roztvorili krídla a hlasito gágajúc behali rôznymi smermi. Chvíľa
oddychu a zasa hra. Teraz ju začala Anička. Hrdo recitovala takúto riekanku:
Husičky chodili, perká tratili,
perečko k perečku, budem mať perinôčku.
Potom prstom ukázala na Tadka. Deti vytvorili okolo neho kruh, on sa postavil doprostred a zakryl si oči. Anička svojím
prekrásnym hlasom zaspievala:
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Chlapec, chlapec, vietor ti do očí veje,
oči si zakryl, nevieš, čo sa deje.
Kto z kruhu odbehne?
Hra spočívala v tom, že jedna osoba čo najrýchlejšie utiekla z kruhu a skryla sa. Ten, kto stál uprostred, mal za úlohu
uhádnuť, kto chýba. Prvý raz všetkých predbehol Blažej, ktorý sa skryl za Ryšavú. Prekvapená krava rozvírila vzduch chvostom
a pleskla ním malého pastiera po tvári. Ten však, aby nepokazil hru a neprezradil svoj úkryt, ani nemukol, aj keď stretnutie
s kravským chvostom nebolo určite nič príjemné. Tadko vybral kamaráta, ktorý sa musel postaviť do kruhu. Tentoraz najrýchlejšie utiekala Stázička a rozhodla sa skryť za mladými briezkami, ktoré rástli na okraji lesnej poľany. Počas tejto hry každé
dieťa malo šancu na tajomné zmiznutie.
Slnko už začalo zapadať. Bol čas, aby sa rozlúčili. Tonka a Matej, najmladší zo všetkých účastníkov hry, nechceli ešte ísť
domov. Anička však vedela, že ak ostanú o pár minút dlhšie, budú sa vracať domov po tme, a to nebolo bezpečné ani pre deti,
ani pre zvieratá. Zdvihla ruku, čo bolo pre všetkých znakom, že čochvíľa zaznie pieseň. Silným, hlbokým hlasom zaspievala:
Poďme už domov, lebo už je čas,
však už preletela prepelica povedľa nás.
Echo nieslo slová piesne cez lesy a poľany a Aničkin jedinečný tón hlasu vyzýval aj iných pastierikov k návratu,
lebo deň sa chýli ku koncu.

Regina Wicher
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Anna Rusnáková (1936–1993), słowacka śpiewaczka ludowa, urodziła się w Oravskiej Polhorze. Pieśni wykonywała w unikalny sposób, zachowując charakterystyczny, archaiczny styl, typowy dla regionu, z którego się wywodziła. Wyjątkowość jej wykonania polegała
na wydłużaniu końcówek pieśni na ostatniej sylabie w sposób przypominający bardziej mowę niż śpiew. Cechą wyróżniającą ją spośród
innych śpiewaczek i śpiewaków był także jej niepowtarzalny sposób prezentacji pieśni na scenie. Znana była z tego, że podczas występów
podnosiła rękę w górę, co skupiało na niej uwagę widzów.
Niemal przez całe życie była członkinią zespołu regionalnego „Polhoranka” z Oravskiej Polhory. Nagrania tradycyjnych, góralskich
pieśni ludowych, których wykonawczynią była Anna Rusnáková, znajdują się w zbiorach Urzędu Gminy w Oravskiej Polhorze (Obecného
úradu v Oravskej Polhore). Współcześnie młode pokolenie słowackich śpiewaków stara się przywracać oryginalną mowę śpiewu, ucząc się
między innymi na podstawie zachowanych nagrań.

Anna Rusnáková (fot. ze zbiorów Urzędu Gminy Oravská Polhora)
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Anna Rusnáková (1936–1993), slovenská ľudová speváčka, narodila sa v Oravskej Polhore. Piesne spievala unikátnym spôsobom,
zachovávajúc pritom charakteristický archaický štýl, typický pre región, z ktorého pochádzala. Výnimočnosť jej interpretácie spočívala
v predlžovaní koncoviek piesní na poslednej slabike, čo viac pripomínalo reč ako spev. To, čím sa odlišovala od iných speváčok, bol neopakovateľný spôsob prezentovania piesní na pódiu. Bola známa tým, že dvíhala ruku, čím na seba sústredila pozornosť publika, čo je vidieť
na mnohých fotografiách.
Takmer celý život bola členkou regionálneho súboru „Polhoranka” z Oravskej Polhory. Nahrávky tradičných goralských ľudových
piesní, ktoré spievala Anna Rusnáková, sa nachádzajú v zbierkach Obecného úradu v Oravskej Polhore. V súčasnosti sa mladá generácia
spevákov snaží vrátiť k pôvodnému spôsobu spievania a učí sa okrem iného zo zachovaných nahrávok.

Anna Rusnáková (fot. zo zbierky Obecného úradu Oravská Polhora)

Anna Rusnáková s gajdošom, Jozefom Zboroňom (fot. zo zbierky Obecného úradu Oravská Polhora)

Anna Rusnáková wraz z gajdoszem Jozefem Zboroňem (fot. ze zbiorów Urzędu Gminy Oravská Polhora)

Rys. Natalia Melzer, 2019

Kresba Natalia Melzer, 2019

WAŻNA
LEKCJA
Pewnego letniego poranka na Orawę przybył młody, bratysławski dziennikarz. Miał tu umówioną wizytę z gajowym.
Nie zastał jednak gospodarza i musiał chwilę poczekać. Żona leśnika, Žofia, zaprosiła go na taras, z którego roztaczał się bajkowy widok na położoną wyżej polanę. Dostrzegł na niej białe, poruszające się kropeczki. Nie usłyszał jednak ani dźwięku
dzwonków, ani beczenia owiec, było za daleko. Dzień był przyjemny, mężczyzna rozkoszował się więc ciepłym powiewem
wiatru i zapachem świeżo skoszonej trawy. Žofia podała gościowi kawę z mielonych żołędzi oraz własnej roboty ciasto ze śliwkami zebranymi wczoraj w ogrodzie.
– Proszę się poczęstować – powiedziała gospodyni.
– Bardzo dziękuję. Wszystko wygląda znakomicie, więc nie omieszkam spróbować.
Milo podsunął pod nos filiżankę z kawą, poczuł mocny aromat napoju, którego nigdy wcześniej nie pił. Wziął do ust
pierwszy łyk i przekonał się, że kawa ma wyrazisty smak i intensywność.
– Mhm, wyczuwam posmak orzechowy… Jakiż wspaniały, ciemnobrązowy kolor – mruczał sam do siebie, analizując
napój jak światowej klasy barista.
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– Widzę, że Žofia już ugościła pana w naszych skromnych progach – nagle odezwał się męski, głęboki głos.
To gajowy Ján wrócił z lasu. W obu rękach usiłował utrzymać duże zawiniątko, z którego co rusz wypadały niemieszczące się w nim grzyby. Milo podskoczył do Jána i zaczął zbierać rozrzucone po podwórku grzyby, ale gajowy przyniósł ich
tak dużo, że dziennikarz nie zdołał zebrać nawet połowy. Ján wszedł do kuchni, ledwo mieszcząc się w drzwiach, i przekazał
żonie pakunek.
– No, teraz mogę się z panem porządnie przywitać – powiedział Ján, wyciągając rękę. – Byłem na obchodzie w lesie.
Po wczorajszym deszczu obrodziły grzyby, a ja nie wziąłem koszyka.
– Dzień dobry, nazywam się Milo Urban – przedstawił się dziennikarz i dodał: – Trzeba je było zostawić, do jutra byłyby większe.
– Widzi pan, dziadek zawsze mi powtarzał, że kiedy dostrzeżesz grzyba, a go nie wytniesz, to następnego dnia już
go nie znajdziesz.
Žofia dyskretnie pogroziła Jánowi palcem, wszak cała robota z czyszczeniem grzybów pewnie spadnie na jej głowę.
Gajowy dostrzegł groźbę żony, ale się tylko przepraszająco do niej uśmiechnął i ponownie zwrócił się do gościa:
– No, ale przejdźmy do tematu. O czym będziemy rozmawiać? – spytał gajowy, który tego dnia pierwszy raz w życiu
udzielał wywiadu dla gazety „Slovenský denník”.
– Chciałbym porozmawiać o pańskiej pracy.
– Interesuje pana życie lasu? – rozpoczął Ján, nie ukrywając radości z faktu, że ktoś przekaże światu wiedzę o tym, jak
ważny jest leśny ekosystem.
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Wykład rozpoczął się od omówienia rosnących w tutejszych lasach gatunków drzew. Gajowy wymieniał je po kolei
i przy każdym wskazywał, jaką rolę odgrywają one dla poszczególnych zwierząt oraz ludzi.
– W pniach lub w koronach drzew mają swoje domy niezliczone ilości ptaków. Owoce są pokarmem dla mniejszych
i większych mieszkańców lasu. O! Weźmy na przykład żołędzie – przysmak dzików. Wywąchają je wśród mchu czy ściółki i zajadają się nimi ze smakiem. Małe, pasiaste warchlaki też je uwielbiają – gajowy z zaangażowaniem opisywał dziennikarzowi
leśne życie.
Dziennikarz nie mógł nadążyć ze spisywaniem informacji w notesie, a wszystko było tak ciekawe, że niczego nie chciał
pominąć. Zdążył tylko upić łyk kawy, o której przypomniała mu wzmianka o owocach dębu.
– A czy pan wie, że drzewo to bardzo ważny, prastary symbol w kulturze wielu społeczności. Nazywane było kiedyś
kolumną niebios, ponieważ przedstawiało trzy światy. Korzenie symbolizowały tajemniczą, pozaziemską, ciemną krainę duchów. Pień drzewa odnosił się do tego, co codzienne, a korona była niebem – Ján przytoczył mądrość opowiedzianą mu kiedyś przez dziadka.
To właśnie on skierował uwagę małego wówczas chłopca na las i jego mieszkańców, a między innymi dzięki tej opowieści kilkanaście lat później został gajowym. Rozmowę przerwała Žofia, która przyniosła smażone grzyby z cebulką i jajkiem.
Przy talerzach postawiła koszyk z chlebem upieczonym z ciemnej, orkiszowej mąki i posypany makiem.
– Zróbcie sobie przerwę – powiedziała, kładąc na stole przekąskę.
Mężczyźni nie mogli się oprzeć wyjątkowemu zapachowi jedzenia. Szybko i ze smakiem pochłonęli danie i po chwili
na dnie swoich talerzy obaj dostrzegli wizerunki małych ptaszków.
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– To sternal – powiedział Ján, wskazując gościowi swoje nakrycie. – Pan z kolei ma kowalika zwyczajnego.
Dziennikarz spojrzał i zdziwiony zapytał:
– Ten gatunek znam, ale sternal? Pierwszy raz w życiu słyszę tę nazwę.
– Ten ptaszek mieszka tylko pod Babią Górą i nigdzie indziej pan go nie znajdzie – uśmiechnął się Ján z wielką dumą.
– Nawet zachowały się o nim pieśni. Zaraz, zaraz, jak to leciało…? – po namyśle leśnik przypomniał sobie i zaczął śpiewać:
Hej, obcięli, obcięli sternalowi lota.
Hej, coby nie wynosił z Babiej Góry złota.
Milo zapisał tekst przyśpiewki. Poprosił również gospodynię o możliwość zrobienia zdjęcia talerzom, gdy zostaną
umyte. Był przekonany, że fotografia małego, żółto-szarego ptaka, będzie idealną ilustracją jego artykułu.
Kończąc rozmowę z dziennikarzem, Ján zwrócił jeszcze uwagę na bardzo poważne zagadnienie, jakim jest wpływ
drzew na klimat.
– Proszę sobie wyobrazić, że jedno drzewo codziennie dostarcza tlen dla 65 osób, więc moim zdaniem las w pierwszej
kolejności powinien być bezwzględnie chroniony. Człowiek powinien czuć się na tej ziemi dobrym gospodarzem, a nie panem i władcą. Jesteśmy tylko maleńkim trybikiem w arcymądrej Naturze. Świat jest jedną, cudowną pieśnią, a my jesteśmy
tylko chwilą oddechu pomiędzy wierszami.
Zapadła cisza. Milo odłożył długopis i zamknął notatnik. Miał poczucie, że nic więcej dodawać nie trzeba. Po chwili
milczenia pożegnał się z Jánem i Žofią, dziękując za gościnę. Był przekonany, że tego dnia otrzymał bardzo ważną lekcję.

Regina Wicher
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DÔLEŽITÉ
PONAUČENIE
Jedného letného rána pricestoval na Oravu mladý bratislavský novinár. Mal tu dohodnuté stretnutie s hájnikom. Gazdu však nebolo a musel chvíľočku počkať. Hájnikova žena, Žofia, ho pozvala na terasu, z ktorej bol čarovný výhľad na vyššie
položenú poľanu. Spozoroval na nej biele, pohybujúce sa bodky. Nepočul však zvuk zvončekov ani bečanie oviec, vraj to bolo
príliš ďaleko. Keďže bol príjemný deň, muž si vychutnával teplý vetrík a vôňu čerstvo pokosenej trávy. Žofia ponúkla hosťovi
kávu z mletých žaluďov a domáci koláč so slivkami, ktoré naoberala včera na záhrade.
– Ponúknite sa, prosím – povedala gazdiná.
– Pekne ďakujem. Všetko vyzerá úžasne, určite ochutnám.
Milo si prisunul pod nos šálku s kávou, pocítil silnú arómu nápoja, ktorý doteraz nikdy nepil. Odchlipol prvý hlt
a presvedčil sa, že káva ma výraznú chuť a intenzitu.

149

– Mhm, cítim orechovú príchuť… Aká pekná, tmavohnedá farba – mručal sám pre seba a analyzoval nápoj ako barista
na svetovej úrovni.
– Vidím, že Žofia vás už pohostila v našom skromnom príbytku – náhle sa ozval hlboký mužský hlas.
To sa hájnik Ján vrátil z lesa. V oboch rukách sa snažil udržať veľkú plachtu, z ktorej každú chvíľu vypadávali huby,
lebo bolo ich príliš veľa. Milo poskočil k Jánovi a začal zbierať huby, porozhadzované po celom dvore, ale hájnik ich priniesol
tak veľa, že novinár nevládol pozberať ani polovicu. Ján vošiel do kuchyne, sotva sa zmestiac s plachtou do dverí, a odovzdal
huby žene.
– No, teraz sa s vami môžem poriadne privítať – povedal Ján a vystrel ruku. – Bol som na prehliadke lesa. Po včerajšom
daždi vyrástli huby a ja som si nevzal košík.
– Dobrý deň, volám sa Milo Urban – predstavil sa novinár a dodal: – Mali ste ich nechať, zajtra by boli väčšie.
– Vidíte, starý otec mi vždy opakoval, že keď uvidíš hubu a nezotneš ju, tak na druhý deň ju už nenájdeš.
Žofia diskrétne pohrozila Jánovi prstom, pretože celá robota s čistením húb bude určite na jej hlave. Hájnik si všimol
ženinu hrozbu, ale iba sa ospravedlňujúco usmial a zasa sa vrátil k hosťovi:
– No, ale pusťme sa do témy. O čom sa budeme rozprávať? – opýtal sa hájnik, ktorý sa prvý raz v živote zúčastňoval
na rozhovore do novín, a bol to známy „Slovenský denník”.
– Chcel by som sa porozprávať o vašej práci.
– Máte záujem o život lesa? – začal Ján a neskrýval radosť z tohto, že niekto odovzdá svetu informácie o tom,
ako dôležitý je lesný ekosystém.
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Výklad začal prezentáciou druhov stromov, ktoré rastú v tunajších lesoch. Hájnik ich vymenoval jeden po druhom
a pri každom ukazoval, akú úlohu spĺňa pre jednotlivé zvieratá a ľudí.
– V kmeňoch alebo v konároch stromov má svoje domácnosti nespočetné množstvo vtákov. Plody sú potravou
pre menších a väčších obyvateľov lesa. O! Napríklad, žalude sú maškrtou diviakov. Vyňuchajú ich v machu alebo lesnom
podraste a s chuťou ich zjedia. Malé, prúžkované diviačence ich tiež zbožňujú – hájnik s nadšením opisoval novinárovi
lesný život.
Novinár si nestíhal zapisovať informácie do zápisníka, všetko to bolo také zaujímavé, že nechcel nič opomenúť. Stihol
iba vypiť hlt kávy, ktorú mu pripomenula zmienka o dubových plodoch.
– A viete, že strom je veľmi dôležitým, pradávnym symbolom v kultúrach mnohých spoločností? Dávnejšie bol
nazývaný pilierom neba, pretože znázorňoval tri svety. Korene symbolizovali tajomnú, mimozemskú, tmavú krajinu duchov.
Kmeň stromu sa spájal s každodennosťou a koruna bola nebom – Ján uviedol múdrosť, ktorú v mladi počul od starého otca.
To práve on vzbudil záujem vtedy ešte malého chlapca o les a jeho obyvateľov, okrem iného vďaka tomuto príbehu
sa po viac ako desiatich rokoch stal hájnikom. Rozhovor prerušila Žofia, ktorá priniesla praženicu s cibuľkou a hubami.
K tanierikom postavila košík s chlebom, upečeným z hrubej špaldovej múky a posypaným makom.
– Urobte si prestávku – povedala a postavila občerstvenie na stôl.
Muži nemohli odolať výnimočnej vôni pokrmu. Rýchlo a s chuťou zhltli jedlo a o chvíľu obaja zbadali na dne svojich
tanierov obrázky malých vtáčikov.
– To je strnál – povedal Ján a ukázal hosťovi svoj tanier. – Vy zasa máte brhlíka obyčajného.
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Novinár sa pozrel a prekvapený sa spýtal:
– Tento druh poznám, ale strnál? Prvý raz v živote počujem tento názov.
– Tento vtáčik býva iba pod Babou horou a nikde inde ho nenájdete – usmieval sa s veľkou hrdosťou Ján. – Dokonca
sa o ňom zachovali piesne. Chvíľku, chvíľku, ako to bolo …? – hájnik chvíľu premýšľal, potom si spomenul a začal spievať:
Hej, odrezali, odrezali strnálu krídla.
Hej, aby neodnášal z Babej hory zlata.
Milo si zapísal text pesničky. Požiadal tiež gazdinú, aby mu dovolila odfotiť taniere, keď ich umyje. Bol presvedčený,
že fotografia malého, žlto-sivého vtáka bude ideálnou ilustráciou pre jeho článok.
Na záver rozhovoru s novinárom Ján ešte podotkol veľmi dôležitú vec, akou je vplyv stromov na klímu.
– Predstavte si, prosím, že jeden strom každý deň vytvára kyslík pre 65 osôb, preto podľa môjho názoru by les mal byť
bezpodmienečne chránený. Človek by sa mal cítiť na tejto Zemi dobrým gazdom, a nie pánom a panovníkom. Sme iba maličké koliesko v premúdrom stroji Prírody. Svet je jedna prekrásna pieseň a my sme iba chvíľa oddychu medzi veršami.
Zavládlo ticho. Milo si odložil pero a zatvoril zápisník. Mal pocit, že nie je potrebné nič viac dodať. Po chvíli mlčania
sa rozlúčil s Jánom a Žofiou a poďakoval sa za pohostenie. Bol presvedčený, že v tento deň dostal veľmi dôležité ponaučenie.

Regina Wicher
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Milo Urban
Milo Urban (1904–1982), prozaik i pisarz, urodził się w Rabčicach, ale wczesne dzieciństwo spędził w gajówce w Rovniach pod Babią
Górą. Uczęszczał do szkoły ludowej w Oravskiej Polhorze, a następnie do liceum w Trstenej i w Ružomberku. Rozpoczął studia w Wyższej
Szkole Leśnej w Banskej Štiavnici, których jednak nie ukończył. Był redaktorem kilku słowackich czasopism: „Slováka”, „Slovenského denníka” i „Gardisty”.
Milo Urban należy do najwybitniejszych przedstawicieli nowoczesnej prozy słowackiej. Pierwsza jego powieść pt. Živý bič
[Żywy bicz] (Praha 1927) sytuowała Słowaków jako naród w szerszym wymiarze światowym i uznawana jest za kluczową powieść okresu
międzywojennego na Słowacji. Do tej książki nawiązują kolejne powieści: Hmly na úsvite [Mgły o świcie] (Praha 1930) oraz trzecia część
cyklu – V osidlach [W sidłach] (Martin 1940). Utwór Zelená krv [Zielona krew] (Bratislava 1970) była powrotem autora do lat dzieciństwa
spędzonych w gajówce pod Babią Górą.

Portret Milo Urbana, rys. Regina Wicher, 2019

Milo Urban
Milo Urban (1904–1982), prozaik a spisovateľ, narodil sa v Rabčiciach a rané detstvo prežil v hájovni na Rovniach pod vrchom
Babia Hora. Chodil na ľudovú školu v Oravskej Polhore a gymnázium navštevoval v Trstenej a v Ružomberku. Začal študovať na Štátnej
vyššej lesníckej škole v Banskej Štiavnici, ale štúdium neukončil. Bol redaktorom niekoľkých slovenských časopisov: „Slováka”,
„Slovenského denníka” a „Gardistu”.
Milo Urban patri k najvýznamnejším zástupcom slovenskej modernej prózy. Jeho prvý román Živý bič (Praha 1927) je považovaný
za kľúčový román slovenskej medzivojnovej literatúry. Na túto knihu nadväzujú aj ďalšie romány: Hmly na úsvite (Praha 1930) a tretia
časť cyklu – V osídlach (Martin 1940). Dielo Zelená krv (Bratislava 1970) bola návratom autora do detských rokov, ktoré strávil v hájovni
pod Babou horou.

Portrét Mila Urbana, kresba Regina Wicher, 2019

Portrét Jozefa Zboroňa, kresba Natalia Melzer, 2019

Portret Jozefa Zboroňa, rys. Natalia Melzer, 2019

ODPOWIEDNI
TON
– Jožkooo!!! Święci Pańscy! Nic ci się nie stało? – zawołała Hanka, przerażona losem brata, który pracował w starej szopie za domem. Gdy tylko usłyszała nieziemski łomot dobiegający z wnętrza budynku, wybiegła i zaczęła go wołać. Po krótkiej
chwili z pracowni dobiegł nieco zduszony, aczkolwiek radosny głos:
– Nic mi nie jest! – odkrzyknął Jozef ze śmiechem.
Sytuacja nie była groźna, ale wyglądała komicznie, kiedy runęła na niego niewielka półeczka z drewnianymi piszczałkami wykonanymi z bzu i cisu. Jakby tego było mało, na jego głowę spadł skórzany miech, który jeszcze kilka sekund wcześniej suszył się na żerdziach pod sufitem. Gdy Hanka weszła do warsztatu, Jozef wyłonił się spod niecodziennego nakrycia
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głowy z rozczochranymi, siwymi włosami. Otrzepywał sukienną kamizelkę z trocin i kurzu, a wyglądał przy tym niezwykle
dostojnie. Spojrzał na siostrę i oboje parsknęli śmiechem. Nie zauważyli, że tę scenę obserwowała jeszcze jedna osoba. To gajdosz Mačinec z Sihelnégo, z którym Jozef dawniej grywał po weselach.
Gość, chcąc zaznaczyć swoją obecność, odezwał się tymi słowy:
– Szczęść Boże! Prawdę mówią, że Zboroňowe gajdy grają jak dzwon… to i robota przy nich musi mieć odpowiedni ton.
– Daj Boże! Zgadza się. Trzeba działać z rozmachem i przytupem, żeby się świat o nas dowiedział – powiedział Jozef,
gramoląc się spomiędzy fragmentów desek ze zniszczonej półki.
Przywitał się z kolegą po fachu, a Hanka, pełniąca dzisiaj rolę gospodyni w miejsce żony Jozefa, która udała się na jarmark, zaprosiła ich na poczęstunek. Na stole przed domem, pod starą gruszą, stał dzbanek z gorącą, lipową herbatą. W buteleczce o pękatym kształcie znajdował się zeszłoroczny sok malinowy o cudnym kolorze. Z maleńkiego słoiczka dobywał się
zapach wiosennych mleczy, których kolor i smak zamknięty został w gęstym syropie. Pod ręcznie haftowaną, lnianą serwetką,
na której rozkwitały polne bratki, czekały na spożycie świeżo upieczone na blasze, pulchne i rumiane podpłomyki. W glinianej
misce bielił się swojski serek ze szczypiorkiem. Cała trójka rozpoczęła biesiadę. Zapach smakołyków zwabił dzieci z sąsiedztwa, w tym także wnuki Jozefa. Najmłodsza z nich, Maruška, była najbardziej podobna do dziadka. Napchała sobie policzki
chrupiącym chlebkiem jak mały chomik, resztę trzymała mocno w cieniutkich jak słomki paluszkach. Obracając placuszek,
sprawiała wrażenie jakby grała na piszczałce. Widząc to, Jozef spojrzał na kamrata i zanucił starą pieśń:
Ej, dudecki, by grały, trzeba do nich pary,
sykownych palusków, coby przebierały.
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Dzieciom spodobała się piosenka, więc poprosiły muzykantów o zaśpiewanie kolejnych zwrotek. A panowie? Tylko
w to im graj! – „pociągnęli” dalej dobrze znaną melodię:
Ej, dudy moje dudy, gajdy moje gajdy,
kiebyście mi grały, tańcowoł bym zawdy.
Chwilę cieszyli się pieśniami, które przypomniały im wspólnie zagrane koncerty, także te na międzynarodowych scenach. Kiedy Jozef wspomniał o Paryżu czy Belgii, dzieci wybałuszyły oczy i otwarły buzie, jakby podróżowały na księżyc.
– Pora na mnie. Miło było z wami pogwarzyć, a i najadłem się do syta – powiedział Mačinec, gładząc się po brzuchu.
– Niech idzie na zdrowie! – odpowiedziała Hanka, nie kryjąc radości oraz dumy z pochwały.
– Dziękujemy za odwiedziny. Zapraszamy częściej – wtrącił Jozef, odprowadzając gościa w stronę drogi.
Po chwili jednak powiedział, że zanim wypuści kompana do domu, to coś mu jeszcze pokaże. Wprowadził znajomego do swojej pracowni, gdzie konstruował nowe gajdy. Zaczął po kolei podnosić piszczałki, które wcześniej poturlały się
w różne strony, kiedy spadły wraz z półką na podłogę. Układał je na stole, tłumacząc, która do których gajd będzie zamontowana. Po wypróbowaniu wszystkich Jozef spojrzał wymownie na Mačinca i zapowiedział, że zostawił na koniec coś absolutnie wspaniałego. Z szafy, zamykanej na sporą kłódkę, wyjął tajemnicze zawiniątko. W chustce schowany był jakiś podłużny
przedmiot. Powaga, z jaką gajdosz go niósł, wskazywała, że faktycznie jest to rzecz wyjątkowa.
– To piszczałka, którą zrobił mój ojciec – wypowiadając te słowa, Jozef nie był w stanie ukryć wzruszenia.
Głos mu zadrżał jak osikowy listek i po policzku popłynęła mu łza. Wyjął z kieszeni chusteczkę ze swoimi inicjałami,
którą przed laty zrobiła dla niego żona. Otarł oczy i twarz, po czym dodał:
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– Pamiętam, w jaki sposób oklepywał drewno, żeby odpadła kora. Nacierał je rybnym olejem, potem wypalał środek…
– wspominał Jozef, nie spuszczając oczu z pasterskiego instrumentu.
Przyjaciele jeszcze przez chwilę oglądali piszczałkę, próbowali zagrać kilka nut, by usłyszeć, jaki wydaje z siebie głos.
Jozef z największą czcią zawinął ją z powrotem w materiał i odłożył na swoje miejsce. Po odprowadzeniu gościa wrócił do swojej pracy. Hanka przygotowywała kolację, raz po raz spoglądając na szopę, z której tym razem zamiast łomotu słychać było
śpiewaną przez brata góralską pieśń: Ej, grojciez mi dudecki…

Regina Wicher

VHODNÝ
TÓN
– Jožkooo!!! Pre všetkých svätých! Nič sa ti nestalo? – zavolala Hanka, vydesená nehodou brata, ktorý pracoval v starej
šope za domom. Hneď, keď začula neskutočný hluk z jej vnútra, vybehla a začala naňho volať. Po krátkej chvíli bolo z dielne
počuť pridusený ale veselý hlas:
– Nič mi nie je! – zakričal Jozef so smiechom naspäť.
Situácia nebola hrozná, ale vyzerala komicky, keď sa naň zrútila malá polička s drevenými píšťalkami, vyrobenými z bazy a tisa. Aby toho bolo málo, zrútil sa mu na hlavu kožený mech, ktorý sa ešte pred niekoľkými sekundami sušil
na žrdiach pod stropom. Keď Hanka vošla do dielne, Jozef sa so strapatými sivými vlasmi vynoril spod nevšednej pokrývky

161

hlavy. Otrepával si súkennú vestu od pilín a prachu a vyzeral pri tom veľmi statočne. Pozrel sa na sestru a obaja sa začali smiať.
Nevšimli si, že túto scénu sledovala ešte jedna osoba. Bol to gajdoš Mačinec zo Sihelného, s ktorým Jozef dávnejšie hrával
na svadbách.
Hosť chcel na seba obrátiť pozornosť a takto sa ozval:
– Daj Boh šťastia! Pravdu hovoria, že Zboroňove gajdy hrajú ako zvon… tak aj robota musí mať pri nich taký tón.
– Daj Boh! Máte pravdu. Je potrebné pracovať s hrmotom-dupotom, aby sa svet o nás dozvedel – povedal Jozef,
zdvíhajúc sa spomedzi úlomkov dosiek zničenej police.
Privítal sa s kamarátom od fachu a Hanka, ktorá dnes bola gazdinou namiesto Jozefovej manželky, pretože tá išla
na jarmok, ich pozvala na občerstvenie. Na stole pred domom, pod starou hruškou, stal džbánok z horúcim lipovým čajom.
V objemnej fľaši bola malinová šťava prekrásnej farby z predchádzajúceho roka. Z maličkého pohárika sa niesla vôňa jarných púpav, ktorých farba a vôňa prenikli do hustého sirupu. Pod ručne vyšívaným, ľanovým obrúskom s motívom fialiek
čakali na plechu čerstvo upečené, nadýchané lokše. V hlinenej miske sa belel domáci tvaroh s pažítkou. Všetci traja sa pustili
hodovať. Vôňa dobrôt prilákala deti zo susedstva, vrátane vnukov Jozefa. Najmladšia z nich, Maruška, sa najviac podobala
na starého otca. Napchala si líčka chrumkavým chlebíkom ako malý škrečok a zvyšok silno držala v prstíkoch, tenučkých
ako slamky. Krútila plackou a vyzerala, akoby hrala na píšťalke. Keď to spozoroval Jozef, pozrel sa na kamaráta a zanôtil
starú pieseň:
Ej, dudecky, aby graly, potŕebujo pore,
skuovnyk paluskuf, co b ik viedly.
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Deťom sa pesnička zapáčila, preto žiadali hudobníkov, aby zaspievali ďalšie slohy. A muži? Pre nich to bol raj! – „ťahali”
ďalej im dobre známu melódiu:
Ej, dudy moje dudy, gajdy moje gajdy,
kieby šče mi grali tancovol byg navdy.
Chvíľu sa radovali z dávnych piesní, ktoré im pripomenuli spoločné koncerty, aj tie na medzinárodných pódiách.
Keď Jozef spomínal na Paríž alebo Belgicko, deti vytreštili oči a otvorili ústa, ako by cestovali na Mesiac.
– Už prišiel čas. Príjemné bolo sa s vami porozprávať a najedol som sa dosýta – povedal Mačinec, hladkajúc sa po bruchu.
– Nech vám bude na zdravie! – odvetila Hanka, ktorá neskrývala radosť a hrdosť z pochvaly.
– Ďakujeme za návštevu. Príďte častejšie – dodal Jozef, odprevádzajúc hosťa k ceste.
Náhle však povedal, že kým sa s ním rozlúči, ešte mu niečo ukáže. Zaviedol známeho do svojej dielne, kde práve
vyrábal nové gajdy. Začal jednu po druhej dvíhať jednotlivé píšťalky, ktoré sa pri páde police rozkotúľali po podlahe na rôzne strany. Kládol si ich na stôl a vysvetľoval, ktorú namontuje do ktorých gájd. Keď všetky vyskúšal, Jozef výrečne pozrel
na Mačinca a povedal, že si na koniec nechal niečo absolútne úžasné. Zo skrine, zatvárajúcej sa na veľký visiaci zámok, vytiahol tajomný balíček. V šatke bol schovaný nejaký podlhovastý predmet. Opatrnosť, s akou ho gajdoš niesol, svedčila o tom,
že je to skutočne výnimočná vec.
– To je píšťalka, ktorú zhotovil môj otec – vyriekol Jozef a nevládal zakryť vzrušenie.
Hlas sa mu chvel ako osika a po líci mu tiekla slza. Vytiahol vreckovku so svojimi iniciálami, ktorú mu pred rokmi ušila
jeho žena. Utrel si oči a tvár a potom dodal:
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– Pamätám si, akým spôsobom oklepával drevo, aby z neho odpadla kôra. Natieral ho rybím olejom a potom vypaľoval
stred… – spomínal si Jozef a stále pri tom pozeral na pastiersky nástroj. Priatelia si ešte chvíľu prezerali píšťalku, skúsili zahrať
niekoľko nôt, aby počuli, aký hlas zo seba vydáva. Jozef ju s veľkou úctou opätovne zabalil a odložil na miesto. Keď sa s hosťom
rozlúčil, vrátil sa k svojej práci. Hanka pripravovala večeru a občas sa zahľadela na šopu, z ktorej teraz namiesto hluku bolo
počuť goralskú pieseň spievanú jej bratom: Ej, grojčie mi dudecky…

Regina Wicher

Jozef Zboron
Jozef Zboroň (1921–2001), muzykant i gajdosz, urodził się Oravskiej Polhorze jako syn wybitnego rzeźbiarza i wytwórcy pasterskich piszczałek Štefana Zboroňa (1887–1969). Początkowo grał na skrzypcach, ale gajdy bardziej go pociągały, zwłaszcza gdy jako dziecko
odwiedzał Parigála (daty narodzin i śmierci nieznane), swojego pierwszego nauczyciela z rodzinnej wsi. Jako siedemnastolatek grywał
na weselach z gajdoszem Ondrejem Mačincem (1903–1969) z Sihelnégo, od którego nauczył się grać na gajdach i tę umiejętność opanował
do perfekcji, nadając jej niepowtarzalny, autorski charakter. Nauczył się także konstruować te instrumenty. Był współzałożycielem grupy
folklorystycznej „Polhoranka”, w której wraz ze skrzypkiem Ľudovítem Borovką (1941–2013) oraz śpiewaczką Anną Rusnákovą utworzyli
„góralską trójkę”.
Jozef Zboroň promował beskidzką muzykę na wielu festiwalach, między innymi na Międzynarodowym Festiwalu „Gajdovačka”
na Słowacji, a także na wielu festiwalach w Belgii, Czechach, we Francji, w byłych republikach ZSRR, w Polsce i na Węgrzech, za każdym
razem prezentując perfekcyjną grę oraz niespotykane umiejętności. W 1996 roku w Veľkej Lehote otrzymał tytuł mistrza Cechu Gajdoszy,
a niedługo potem uzyskał tytuł cechmistrza.

Jozef Zboroň, lata 90. XX w. (fot. ze zbiorów Urzędu Gminy Oravská Polhora)

Jozef Zboron
Jozef Zboroň (1921–2001), muzikant a gajdoš, narodil sa v Oravskej Polhore ako syn významného rezbára a tvorcu pastierskych
píšťaliek Štefana Zboroňa (1887–1969). Na začiatku hral na husle, ale gajdy ho lákali viac, najmä, keď ako dieťa navštevoval Parigála (ktorého
dátum narodenia a smrti sú neznáme), svojho prvého učiteľa z rodnej dediny. Ako sedemnásťročný chlapec hral na svadbách s gajdošom Ondrejom Mačincom (1903–1969) zo Sihelného, od ktorého sa naučil hrať na gajdy a túto zručnosť rozvinul do dokonalosti a obohatil
ju o neopakovateľný autorský ráz. Taktiež sa naučil tieto nástroje vyrábať. Bol jedným zo zakladateľov folklórnej skupiny „Polhoranka”,
v ktorej spolu s huslistom Ľudovítom Borovkom (1941–2013) a speváčkou Annou Rusnákovou vytvorili „goralskú trojku”.
Jozef Zboroň propagoval beskydskú hudbu na mnohých festivaloch, okrem iného na Medzinárodnom festivalu „Gajdovačka”
na Slovensku a aj na mnohých festivaloch v Belgicku, Čechách, v bývalých republikách Sovietskeho zväzu, v Poľsku, Maďarsku, kde vždy
prezentoval perfektnú techniku hry a mimoriadne zručnosti. V roku 1996 vo Veľkej Lehote získal titul majstra Cechu gajdošov a onedlho
potom aj cechmajstra.

Jozef Zboroň, 90. roky 20. storočia (fot. zo zbierky Obecného úradu Oravská Polhora)

Gajdy, fot. Regina Wicher, Oravská Polhora 2019 (zbierka Margity Kurákovej)

Gajdy, fot. Regina Wicher, Oravská Polhora 2019 (zbiory Margity Kurákovej)

Drzewo, rys. Regina Wicher, 2018

Strom, kresba Regina Wicher, 2018

ZAKLĘCI
W DRZEWACH
Anton wszedł do sadu od strony stodoły. Chłopak był wysoki, szczupły i giętki jak młode gałązki wierzby, bez trudu
przeskoczył więc wyszczerbiony, drewniany płotek. Do starych drzew przyciągnął go dźwięk spadających jabłek.
– Obrodziło w tym roku, dzięki Bogu – powiedział do siebie, patrząc na uginające się od owoców gałęzie jabłoni.
Ściągnął koszulę i zaczął zagarniać do niej soczyste i rumiane owoce, uważnie przypatrując się każdemu jabłku
z osobna. Gdy w zawiniątku zabrakło miejsca, chłopak uznał, że szkoda tak dorodnych okazów i postanowił upchnąć jeszcze
kilka do kieszeni. Nieco gniotły go w nogi, ale przypomniał sobie, kiedy babcia powtarzała: lepiej, żeby ciało pękło, niż dary Boże
miały się zmarnować. Na samą myśl o ludowych mądrościach świętej pamięci Lucky uśmiechnął się i z wielkim apetytem
ugryzł jędrne jabłko.
– Już nigdzie się nie zmieści, więc smacznego do brzucha łacnego! – życząc sobie dobrego smaku, rozsiadł się
pod drzewem.
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Nagle – bęc! Ogromny owoc z wielkim impetem spadł wprost na niego. Gdy się ocknął po chwilowym zamroczeniu,
dotknął czubka głowy. Pod palcami wyczuł rosnącego jak drożdżowa bułka guza.
– Świetnie! Będę teraz wyglądał jak jakiś jednorożec z bajki – narzekał, gładząc z wielką ostrożnością opuchnięte miejsce. Nagle usłyszał:
– Halo! Kto tam jest?
Głos wydawał mu się znany, ale nikogo w pobliżu nie widział. Pomyślał, że albo postradał zmysły od tego uderzenia,
albo jeszcze gorzej: nie przeżył i słyszy już jakieś pozaziemskie istoty.
– Proszę o znak, kto tam jest? – odezwał się powtórnie ciepły, ale silny głos.
– To ja, Anton! – odpowiedział niepewnie, rozglądając się za rozmówcą.
– Anton? – spytał z niedowierzaniem tajemniczy duch.
– Tak, Anton od Tesara!
W tym momencie rozmowa się urwała. Chłopak podniósł koszulę z jabłkami, przytulił ją bezwiednie do brzucha i powoli wyszedł z sadu. Co chwilę lękliwie obracał się za siebie i rozglądał na boki. Gdy stanął na drodze, powrócił do rzeczywistości i odetchnął z ulgą. – „Ach, to jakieś majaki były…” – pomyślał.
Słońce wolno zachodziło za Babią Górę, kiedy Anton postanowił pójść do domu. W pomarańczowych refleksach słonecznego światła nie zauważył, kiedy nagle na ścieżce pojawiła się przed nim jakaś postać. Był to stary rzeźbiarz Štefan, nazywany przez znajomych Myčką – mężczyzna o wyprostowanej sylwetce, szczupłej twarzy i bystrym spojrzeniu.
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– O! Witajcie! Alem się zlęknął! Dobrze, że to tylko wy – z ulgą powiedział Anton.
– Witaj, a któżby inny? – ze zdziwieniem zadał pytanie Štefan.
– Dostałem jabłkiem w głowę i miałem wrażenie, że jakiś anielski orszak mnie wita na tamtym świecie – opowiadał
Anton z nieskrywaną uciechą. – Jakieś głosy słyszałem, jakby mnie ktoś wołał.
– To ja wołałem, ale nie ciebie – roześmiał się Štefan.
– To kogo? – spytał ze zdziwieniem młodzieniec, znów rozglądając się za dodatkowym uczestnikiem spotkania.
– Chodź, pokażę ci – Štefan machnął ręką na Antona, dając znać, żeby poszedł za nim na podwórko.
Po drugiej stronie stodoły leżały różnego rodzaju gnatki, które piętrzyły się, tworząc swoistą piramidę. W jednej chwili
sturlał się jeden okrąglak, zatrzymując się tuż przed nogami mężczyzn. Anton wiedział, że Štefan rzeźbi, więc widok tylu kawałków drewna nie był dla niego żadnym zaskoczeniem. Wciąż jednak nie rozumiał, gdzie znajduje się osoba, z którą Štefan
przed chwilą rozmawiał. Dostrzegł tylko siekierkę, tasak i dłuta, które na małym stoliku tworzyły artystyczny nieład. Obok
leżały równo poukładane cisowe piszczałki, ozdobione prostymi wzorami.
– To z nim rozmawiałem – powiedział rzeźbiarz, wskazując na spory lipowy kloc.
– Z kim? – spytał zdziwiony Anton.
Štefan powtórzył i jeszcze raz wskazał na ten sam kawałek drewna.
– Widzisz, chłopcze, to, jaka rzeźba powstaje, nie zależy ode mnie czy od mojej wyobraźni. Kształt ukryty jest w środku,
ja mam tylko go odgadnąć – opowiadał z przejęciem artysta. – Dlatego zawsze najpierw rozmawiam z żyjącym drzewem,
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żeby podpowiedziało mi, kto mieszka w jego wnętrzu. Jaka jest ta pierwotna forma, którą Stwórca zamknął w roślinie,
by nauczyć człowieka myśleć i czuć. To nie lada zadanie. Każde drzewo ma swoją duszę. – Štefan opowiadał, przyglądając się
niecierpliwie drewnu, wyczekując odpowiedzi. Po chwili kontynuował:
– Podobnie jest z instrumentem. Piszczałka wydobywa z siebie głos niegdyś żyjącego drzewa. To nie ja nadaję
jej barwę. Ona ma ją w sobie, z natury.
Anton się tak zafascynował opowieścią, że postanowił dowiedzieć się, jakie istoty mieszkają w okolicznych drzewach.
Wyruszyli więc na krótki spacer.
– Tu na przykład mieszka Chrystus Frasobliwy – powiedział rzeźbiarz z całą pewnością, gdy zatrzymali się przed starym, rozłożystym dębem.
Spacerując brzegiem lasu, Anton dowiedział się od artysty, że osika jest mieszkaniem dla Matki Boskiej i małego
Jezusa, stara lipa skrywała w swoim wnętrzu krzyż i postać świętego Jana, zaś młoda brzózka była domem dla grupki ludowych muzykantów.
Wycieczkę zakończyli po godzinie. Anton wziął do ręki koszulę z jabłkami i ruszył w stronę swojego domu. Myślał
o tym, co powiedział mu stary, mądry Myčka. Przechodząc obok sadu, spojrzał na jabłoń, która stała najbliżej drogi. Miała
wyjątkowy kształt. Masywny pień, pokryty licznymi zgrubieniami, był poskręcany i nachylony tylko w jedną stronę. Drzewo
miało splecione gałęzie, jakby w cichym akcie błogosławieństwa. Zamknął oczy, lekko się uśmiechnął, po czym wypowiedział:
– Tak, błogosław całemu światu.
Teraz gnał już co sił w nogach. Wiedział, że w domu mama niecierpliwie czeka na jabłka, z których upiecze
pyszną szarlotkę.
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ZAKLIATI
V STROMOCH
Anton vošiel do sadu smerom od stodoly. Chlapec bol vysoký, štíhly a pružný ako mladé vŕbové vetvičky, bez problémov teda preskočil vyštrbený drevený plot. K starým stromom ho priťahoval zvuk padajúcich jabĺk.
– Tento rok je, vďakabohu, dobrá úroda – povedal si, pozerajúc na halúzky jablone, naklonené pod bremenom ovocia k zemi.
Vyzliekol si košeľu a začal do nej zhŕňať šťavnaté červené ovocie, dôkladne obzerajúc každé jedno jablko. Keď mu
už v noši chýbalo miesto, dal si ešte niekoľko pekných jabĺk do vrecka. Niečo ho tlačilo do nohy, ale spomenul si, že stará mama
vždy hovorila: lepšie, aby telo praskalo, ako by sa mali Božie dary zmárniť. Už samotná myšlienka o ľudových múdrostiach
zosnulej Lucky spôsobila, že sa usmial a s veľkou chuťou zahryzol do dužinatého jablka.
– Už sa nikde nezmestí, tak dobrú chuť, lačné brucho! – želajúc si dobrú chuť, posadil sa pod stromom.
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Náhle bác! Ohromné ovocie s obrovskou silou padlo priamo naň. Keď po kratučkom bezvedomí precitol, siahol
si na vrch hlavy. Cítil pod prstami, že mu rastie hrča ako pagáč.
– No pekne! Teraz budem vyzerať ako nejaký jednorožec z rozprávky – nariekal, hladkajúc si veľmi opatrne opuchnuté
miesto. Náhle začul:
– Haló! Kto je tam?
Hlas sa mu zdal známy, ale nikoho v okolí nevidel. Pomyslel si, že alebo sa zbláznil od toho nárazu, alebo ešte horšie:
neprežil a počuje nejaké mimozemské bytosti.
– Dajte prosím znamenie, kto je tam? – opätovne sa ozval príjemný silný hlas.
– To som ja, Anton! – odvetil neisto, hľadajúc zrakom toho, kto rozpráva.
– Anton? – opýtal sa prekvapený tajomný duch.
– Áno, Anton od Tesára!
Týmto sa rozhovor skončil. Chlapec zdvihol košeľu s jablkami, pritúlil ju na brucho a pomaly odišiel zo sadu. Tu a tam
však so strachom pozeral za seba a do strán. Keď prišiel na cestu, vrátil sa do reality a s úľavou si vydýchol. – „Ach, to boli nejaké
preludy…” – pomyslel si.
Slnko pomaly zapadalo za Babiu horu, keď sa Anton rozhodol ísť domov. V oranžových odbleskoch slnečného svetla
si nevšimol, kedy sa na cestičke nečakane zjavila nejaká postava. Bol to starý rezbár Štefan, ktorého známi nazývali Myčka –
muž so vzpriamenou postavou, štíhlou tvárou a bystrým zrakom.
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– O! Vitajte! Ale som sa zľakol! Dobre, že ste to iba vy – s úľavou odvetil Anton.
– Vitaj, a kto iný by to mal byť? –opýtal sa Štefan prekvapene.
– Dostal som jablkom do hlavy a mal som pocit, že nejaký anjelský sprievod ma víta na tamtom svete – rozprával Anton
s neskrývanou radosťou. – Počul som nejaké hlasy, ako by ma niekto volal.
– To som volal ja, ale nie teba – rozosmial sa Štefan.
– Tak koho? – opýtal sa s prekvapením mladík, ktorý zasa začal hľadať dodatočného účastníka stretnutia.
– Poď, ukážem ti – Štefan kývol rukou na Antona, aby šiel za ním do dvora.
Na druhej strane stodoly ležali jedna na druhej veci rôzneho druhu, ktoré tvorili čudnú pyramídu. V jednej chvíli
sa guľatina odvalila a zastavila sa pri nohách mužov. Anton vedel, že Štefan je rezbárom, preto pre neho toľko kusov dreva nebolo žiadnym prekvapením. Stále však nerozumel, kde sa nachádza táto osoba, s ktorou sa Štefan pred okamihom rozprával.
Všimol si iba sekerku, sekáč a dláta, ktoré tvorili na malom stolíku umelecký neporiadok. Vedľa ležali pekne usporiadané tisové píšťalky, ozdobené jednoduchými vzormi.
– To s ním som sa rozprával – povedal rezbár, ukazujúc na dosť veľký lipový kus dreva.
– S kým? – opýtal sa prekvapený Anton.
Štefan opakoval a ešte raz ukázal na ten istý kus dreva.
– Vidíš, chlapec, to, aká socha vzniká, nezávisí odo mňa alebo od mojej predstavivosti. Tvar je skrytý vo vnútri
a ja ho mám len odhadnúť – rozprával umelec s dojatím. – Preto sa najsamprv vždy rozprávam s ešte živým stromom,
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aby mi povedal, kto žije v jeho vnútri. Aká je tá pôvodná forma, ktorú Tvorca zatvoril v rastline, aby naučil človeka myslieť
a cítiť. Je to ťažká úloha. Každý strom má svoju dušu – Štefan rozprával a netrpezlivo pozeral na drevo, čakajúc na odpoveď.
O chvíľu pokračoval:
– Podobne je to s nástrojom. Píšťalka vydáva zo seba hlas stromu, ktorý žil. To nie ja jej dávam tón. Ona ho v sebe
má prirodzene.
Anton bol taký fascinovaný rozprávaním, že chcel zistiť, aké bytosti žijú v okolitých stromoch. A tak vyrazili na krátku prechádzku.
– Tu napríklad býva Ustarostený Kristus – povedal s istotou rezbár, keď sa zastavili pri starom dube z rozsiahlou korunou.
Počas prechádzky okrajom lesa sa Anton od umelca dozvedel, že osika je obydlím Matky Božej a malého Ježiša,
stará lipa skrývala vo svojom vnútri kríž a figúru svätého Jána, mladá briezka bola zasa domovom pre skupinku
ľudových muzikantov.
Exkurziu ukončili po hodine. Anton vzal do ruky košeľu s jablkami a šiel smerom k svojmu domu. Myslel na to, čo mu
povedal starý, múdry Myčka. Keď išiel okolo sadu, pozrel sa na jabloň, ktorá rástla najbližšie pri ceste. Mala mimoriadny tvar.
Silný kmeň mal mnohé nádory, bol povykrúcaný a vychýlený iba na jednu stranu. Strom mal vetvy spletené, akoby v tichom
akte požehnania. Zatvoril oči, ľahko sa usmial a povedal:
– Áno, požehnaj celý svet.
Teraz už bežal čo najrýchlejšie. Vedel, že doma mamka netrpezlivo čaká na jablká, z ktorých upečie chutný
jablkový koláč.
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Štefan Zboroň (1887–1969), rzeźbiarz, wytwórca instrumentów pasterskich i rzeźb przedstawiających świętych, pochodził
z Oravskiej Polhory. Był ojcem muzykanta i gajdosza Jozefa Zboroňa (1921–2001) oraz dziadkiem Margity Kurákovej, słowackiej pieśniarki
ludowej i regionalistki. Życie i twórczość Štefana Zboroňa zostały nieco zapomniane, nie zachowały się także jego instrumenty. Jedyną
rzeźbę jego autorstwa można podziwiać w kamiennej kaplicy w Oravskiej Polhorze. Przytoczone w opowiadaniu przezwisko „Myčka”
jest prawdziwe.

Štefan Zboroň grający na piszczałce (fot. prasowa ze zbiorów Urzędu Gminy Oravská Polhora)

Štefan Zboroň (1887–1969), pochádzajúci z Oravskej Polhory, rezbár, výrobca pastierskych nástrojov a figúr svätcov. Bol otcom
hudobníka a gajdoša Jozefa Zboroňa (1921–2001) a starým otcom Margity Kurákovej, slovenskej ľudovej pesničkárky a regionalistky. Život
a tvorba Štefana Zboroňa sú pomerne zabudnuté, nezachovali sa ani jeho nástroje. Jedinú sochu, ktorú vytvoril, je možné obdivovať
v kamennej kaplnke v Oravskej Polhore. Prezývka „Myčka” uvedená v poviedke je pravdivá.

Štefan Zboroň hrajúci na píšťalke (tlačová fotografia zo zbierky Obecného úradu Oravská Polhora)

Rezby Štefana Zboroňa, interiér kaplnky Cyrila a Metoda v Oravskej Polhore, fot. Regina Wicher, 2019

Rzeźby Štefana Zboroňa, wnętrze kaplicy Cyryla i Metodego w Oravskiej Polhorze, fot. Regina Wicher, 2019

BIBLIOGRAFIA

Archiwalia / Archiválie
Archiwum Muzeum Etnograficznego w Krakowie, nr inw. I/2414/2/RUP, Encyklopedia twórców ludowych. Ankiety 1970
Ceklarz K., badania terenowe, Zubrzyca Górna, Jabłonka 2013; Zawoja, maj 2018
Wicher R., badania terenowe, Oravská Polhora, kwiecień–czerwiec 2019

Książki, czasopisma, wydawnictwa ciągłe / Knihy, časopisy, periodiká
Błachowski A., Tradycje i współczesność polskiej sztuki ludowej, t. 1, Lublin–Toruń 2004
Bujak J., Heródek – artysta z Lipnicy Wielkiej, „Przekrój” 1967, nr 21 (1154), s. 5–6
Bujak J., Malarka snów – Dorota Lampart, „Przekrój” 1969, nr 8 (1246), s. 5
Ficek Z., Żarliwe piękno czyli o Drodze Krzyżowej Józefa Tatary z Zawoi, „Hale i Dziedziny” 1994, nr 8, s. 8–9
Graff G., Józef Tatara, rzeźbiarz ludowy z Zawoi, „Rocznik Babiogórski” 2003, nr 5, s. 232–234
Graff G., Rzemiosło i sztuka ludowa, [w:] Kultura ludowa Górali Orawskich, red. U. Janicka-Krzywda, Kraków 2011, s. 173–204
Jabłońska T., Katalog zbiorów sztuki w Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce, Rabka 1977
Jackowski A., Obrazy na szkle (Współczesne malarstwo ludowe i jego pogranicza), „Polska Sztuka Ludowa” 1978, nr 1, s. 21–42
Jagnešáková M., Gorali na Orave, Dolny Kubín 2013
Janicka-Krzywda U., Drewniana Golgota, „Informator Babiogórski” 1992, nr 68 (lipiec–grudzień), nlb
Kroh A., Sklep potrzeb kulturalnych, Warszawa 1999
Kulak W., Józef Tatara (1924–1992), „Pod Diablakiem” 2017 (Zima), s. 34
Lippóczy N., Oskwarek znowu maluje, „Polska Sztuka Ludowa” 1960, nr 2, s. 101–105
Masničáková-Kapičáková M., Jozef Emanuel Cubínek. Martyr zivej very, OFM, 2013
Matis P., Život a dielo Jozefa Emanuela Cubínka OFM, Spišske Podhradie 2015
Michalikowa L., Tradycyjne zabawy ludowe, Warszawa 1976
Mika E., Pieśni ludu polskiego na Orawie, [w:] Pieśni orawskie, Kraków 1957
Stecki K., Ludowe obrazy na szkle z okolic podtatrzańskich, „Rocznik Podhalański” 1921, nr 1, s. 189–215
Średniawa H., Podtatrzańskie malarstwo na szkle okresu 1948–1978, Zakopane 1979
Urban M., Hmly na úsvite [Mgły o świcie], Praha 1930
Urban M., V osidlach [W sidłach], Martin 1940
Urban M., Zelená krv [Zielona krew], Bratislava 1970
Urban M., Živý bič [Żywy bicz], Praha 1927
Žabenská O., Žabenský M., Publikácia gajdoši, Dolný Kubín 2009

180

Internet / Internet
[Anna Rusnáková (1936–1993), Jozef Zboroň (1921–2001), Páter Emanuel Jozef Cubínek (1913–1956)], https://www.oravskapolhora.sk/obec-2/vyznamne-osobnosti/ [Oficiálne
stránky obce Oravská Polhora / Významné osobnosti]
Gajdošská kultúra na Slovensku, https://www.ludovakultura.sk/gajdosska-kultura-na-slovensku/ [Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Bratislava–Rusovce]
Jozef Zboroň (1921–2000), http://www.orava-region.sk/mesta-a-obce/okres-namestovo/oravska-polhora/jozef-zboron/ [Orava-Region.Sk, Projekt Partnerstvo obcí v oblasti
cestovného ruchu na Orave]
Juráňová J., Odvrátená tvár tvorby Mila Urbana. Spisovateľka Jana Juráňová o Milovi Urbanovi, http://www.aspekt.sk/content/aspektin/odvratena-tvar-tvorby-mila-urbana
[„Aspekt” (feministická vzdelávacia a publikačná organizácia, Bratislava)]
Kališová N., Starkého milované gajdy na pódiu nezradili, https://mynovohrad.sme.sk/c/5668061/starkeho-milovane-gajdy-na-podiu-nezradili.html [MY Novohrad / Novohradské
noviny, 4. dec 2010]
Mičudová T. Milo Urban, https://zsalexyhozv.sk/skola/projekty/mvs/spisovatelia/urban/urban.htm [Základná škola Námestovo]
Milo Urban. 24.8.1904 Rabczyce – 3.10.1982 Bratysława. Prozaik, tłumacz, redaktor, [w:] Najważniejsze historyczne postacie związane z miastem Dolny Kubin, https://
oravskakniznica.sk/ebook/_PDF/pl/luptakova-pl.pdf, s. 15–17 [Mikroprojekt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Limanowej „Transgraniczne Przenikanie”]
Milo Urban – Zivy bic [pisownia oryginalna], https://www.zborovna.sk/kniznica.php?action=show_version&id=232602 [Virtuálna knižnica – portál pre učiteľov, Komensky s.r.o.,
Košice]
Muzikant, https://www.ludovakultura.sk/polozka-encyklopedie/muzikant/ [Slovenský ľudový umelecký kolektív, Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru, Bratislava – Rusovce]
Šedivý R., Čítankový autor Milo Urban veril nacistom, https://kultura.sme.sk/c/4989762/citankovy-autor-milo-urban-veril-nacistom.html [„SME.sk Kultúra”, Bratislava, 26. aug
2009 [SME Kultúra, Prihlásenie do Post.sk Slovak Spectator Agentúrne správy]

Ilustracje na okładce / Ilustrácie na obálke
OKŁADKA (od lewej) / Na obálke od ľavej
Karol Wójciak z Lipnicy Wielkiej, fot. Jerzy Sierosławski, 1967 (zbiory Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce, nr inw. MOR652)
Karol Wójciak z Lipnice Wielkej, fot. Jerzy Sierosławski, 1967 (zbierka Múzea Wł. Orkana v Rabke, inv. č. MOR652)

Dorota Lampart z Zawoi, fot. Jerzy Sierosławski (zbiory archiwum Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce)
Dorota Lampart zo Zawoje, fot. Jerzy Sierosławski (zbierka archívu Múzea Wł. Orkana v Rabke)

Jozef Emanuel Cubínek (fot. ze zbiorów Urzędu Gminy Oravská Polhora)
Jozef Emanuel Cubínek (fot. zo zbierky Obecného úradu Oravská Polhora)

Antoni Mazur w oknie, fot. A. Niedoba, 2004 (zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. III/87259/F)
Antoni Mazur v okne, fot. A. Niedoba, 2004 (zbierka Etnografického múzea S. Udzielu v Krakove, inv. č. III/87259/F)

Józef Tatara przy pracy (fot. ze zbiorów Babiogórskiego Centrum Kultury im. dr U. Janickiej-Krzywdy w Zawoi)
Józef Tatara pri práci (fot. zo zbierky Babohorského kultúrneho centra Dr. U. Janickej-Krzywdy v Zawoji)

Portret Tadeusza Kudzi, 1988 (fot. ze zbiorów rodziny Kudziów z Zawoi)
Portrét Tadeusza Kudziu, 1988 (fot. zo zbierky rodiny Kudziovcov zo Zawoje)

Anna Rusnáková wraz z gajdoszem Jozefem Zboroňem (fot. ze zbiorów Urzędu Gminy Oravská Polhora)
Anna Rusnáková s gajdošom Jozefom Zboroňom (fot. zo zbierky Obecného úradu Oravská Polhora)

Władysław Front w Stryszawie, fot. Jan Kurkiewicz (zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. III/56250/F)
Władysław Front v Stryszawe, fot. Jan Kurkiewicz (zbierka Etnografického múzea S. Udzielu v Krakove, inv. č. III/56250/F)
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Antoni Mazur w oknie, fot. A. Niedoba, 2004 (zbiory Muzeum Etnograficznego im. S. Udzieli w Krakowie, nr inw. III/87259/F)
Antoni Mazur v okne, fot. A. Niedoba, 2004 (zbierka Etnografického múzea S. Udzielu v Krakove, inv. č. III/87259/F)
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Regina Wicher

Katarzyna Ceklarz

– doktor etnologii, socjolog, pedagog i muzeolog, starszy wykładowca w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu na kierunku Turystyka

im. Wł. Orkana w Rabce (Rabka-Zdrój 2010). Dysertację doktorską, obronioną na tym samym wydziale, autorka poświęciła etnografowi i ludoznawcy Sebastianowi Flizakowi (wydanie tej biografii pt. Sebastian
Flizak. Ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki planowane jest na grudzień 2019 roku). Z kolei na Wydziale Filozoficznym UJ obroniła pracę z zakresu socjologii, opublikowaną następnie w formie artykułu
pt. Pamięć społeczna Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu” w książce Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska – Małopolska – Podhale 1945–1956 (Nowy Targ 2008). Jest autorką m.in. podręcznika etnografii Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski (Kraków 2012), książki Czary Góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich (Zakopane 2014, wspólnie z Urszulą Janicką-Krzywdą) oraz wielu
artykułów zamieszczanych w naukowych i lokalnych wydawnictwach. Była współzałożycielką, a obecnie jest sekretarzem Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec z siedzibą w Rabce, którego głównym celem jest
badanie i poznawanie oraz propagowanie i uczestnictwo w kulturze rozumianej jako całokształt działania i doznawania. W ramach projektu „Etnograficzna edukacja dla najmłodszych” pisze opowiadania dla
dzieci. Kierując się maksymą mówiącą, że „w każdej legendzie jest ziarenko prawdy”, stworzyła cykl babiogórskich opowieści na podstawie wyników własnych badań terenowych oraz archiwalnych kwerend.
Opowiadania te, osadzone w realiach dawnego życia na wsi, przybliżają czytelnikom wybrane epizody tradycyjnej kultury i historii regionów usytuowanych u podnóża Babiej Góry (Legendy, bajki i dziwy
z Babią Górą w tle, Zawoja 2016, oraz Legendy spod Babiej Góry, Zawoja 2019). Obok działalności naukowej i popularyzatorskiej z pasją poświęca się turystyce – jest przewodnikiem beskidzkim i tatrzańskim,
pilotem wycieczek oraz instruktorem narciarstwa.

Regina Wicher

– etnolog, pedagog, hafciarka, tkaczka artystyczna. Ukończyła Technikum Włókienniczych Wyróbów Dekoracyjnych w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego w Makowie

Podhalańskim oraz studia na Wydziale Etnologii i Nauk o Edukacji na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie. Pracę magisterską poświęciła problemowi współczesnego poczucia tożsamości Górali Babiogórskich,
zamieszkujacych teren Gminy Zawoja. Ukończyła także studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego w Warszawie (specjalizacja: edukacja obronna), a głównym problemem, który poruszyła w swojej pracy dyplomowej, była znajomość kultur w kontekście bezpieczeństwa. Pracę zawodową rozpoczęła jako asystent muzealny w Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym

O AUTORKACH

Katarzyna Ceklarz

i Rekreacja. Jej praca magisterska z etnologii, obroniona na Wydziale Historycznym UJ, ukazywała dzieje muzeum regionalnego w Rabce i została opublikowana w formie książkowej pt. Monografia Muzeum

w Zubrzycy Górnej. Przez kilka lat była instruktorem Zespołu Regionalnego „Budzowskie Kliszczaki” w Jachówce. Następnie pracowała w Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Promocji w Jordanowie, gdzie
realizowała własne projekty, poświęcone kulturze Górali Kliszczackich zamieszkujących Gminę Jordanów oraz podejmowała inicjatywy z zakresu edukacji wielokulturowej. Efektem tych działań było założenie
Gminnego Zespołu Regionalnego „Gronie” w Łętowni. Obecnie jest animatorem w Babiogórskim Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi. Jako etnolog interesuje się głównie edukacją
wielokulturową i międzykulturową, wzajemnym oddziaływaniem kultur, a także historią społeczności żydowskiej zamieszkującej gminę Zawoja przed II wojną światową. Jest autorką kilkunastu artykułów
o kulturze ludowej różnych grup etnograficznych, zwłaszcza Górali Babiogórskich, Górali Orawskich i Górali Kliszczackich, między innymi: Demonologia, [w:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010
i 2016; Demonologia, [w:] Kultura ludowa Górali Orawskich, Kraków 2011; Tradycyjne użytkowanie lasu, [w:] Kultura ludowa Górali Kliszczackich, Kraków 2015. W wolnych chwilach pisze wiersze i komponuje
piosenki, czerpiąc inspiracje z tradycyjnej kultury różnych grup etnograficznych.

Joanna Grzeszek

– całe życie mieszka w różnych zakątkach pogranicza, ukończyła filologię słowiańską, zajmuje się tłumaczeniami pisemnym i ustnymi. Swoją pracą stara się wspierać

kontakty między ludźmi oraz rozwój polsko-słowackiego pogranicza we wszelkich jego aspektach.
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– doktorka etnológie, sociologička, pedagogička a muzeologička, staršia vedecká pracovníčka na Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej (Podhalianskej

štátnej odbornej vysokej škole) v Nowom Targu v odbore Cestovný ruch a rekreácia. Svoju magisterskú prácu z etnológie obhájila na Fakulte histórie Jagelovskej univerzity. Zaoberala sa v nej dejinami
regionálneho múzea v Rabke, výsledok jej výskumov bol zverejnený v knižnej podobe s názvom Monografia Muzeum im. Wł. Orkana w Rabce (Rabka-Zdrój 2010). Doktorskú prácu, ktorú obhájila na tej
istej fakulte, venovala etnografovi a národopiscovi Sebastianovi Flizakovi (vydanie tejto biografie s názvom Sebastian Flizak. Ludoznawca i etnograf na tle swojej epoki je plánované na december 2019).
Následne na Filozofickej fakulte Jagelovskej univerzity obhájila prácu v odbore sociológia, ktorá bola uverejnená ako príspevok s názvom Pamięć społeczna Józefa Kurasia „Ognia” na Podhalu” v knihe Wokół
legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska – Małopolska – Podhale 1945–1956 (Nowy Targ 2008). Je autorkou o. i. učebnice etnografie Babcyne korole. Z etnografii południowej Polski (Kraków 2012),
knihy Czary Góralskie. Magia Podtatrza i Beskidów Zachodnich (Zakopane 2014, spoločne s Urszulou Janickou-Krzywdou) a mnohých článkov publikovaných vo vedeckých a miestnych vydavateľstvách.
Je spoluzakladateľkou a v súčasnosti tajomníčkou Stowarzyszenia Kulturowy Gościniec (Združenie kultúrna cesta) so sídlom v Rabke, ktorého hlavným cieľom je výskum, spoznávanie, propagácia kultúry
a tiež účasť v kultúre chápanej ako komplex aktivít a dojmov. V rámci projektu „Etnografické vzdelávanie pre najmenších” píše poviedky pre deti. Jej hlavnou myšlienkou je maxima, ktorá hovorí, že „v každej
legende je zrnko pravdy”. Napísala cyklus babohorských poviedok založených na výsledkoch jej vlastných terénnych výskumov a archívnych rešerší. Dej týchto poviedok sa odohráva v podmienkach dávneho
dedinského života a ich cieľom je priblížiť čitateľovi vybrané epizódy tradičnej kultúry a dejín regiónov, nachádzajúcich sa na úpätí Babej hory (Legendy, bajki i dziwy z Babią Górą w tle, Zawoja 2016,
a Legendy spod Babiej Góry, Zawoja 2019). Okrem vedeckej a popularizačnej činnosti sa s nadšením venuje cestovnému ruchu – je beskydskou a tatranskou horskou sprievodkyňou, turistickou sprievodkyňou
a lyžiarskou inštruktorkou.

Regina Wicher

– etnologička, pedagogička, vyšívačka, umelecká tkáčka. Absolvovala Technikum Włókienniczych Wyróbów Dekoracyjnych w Zespole Szkół im. św. Jana Kantego (Akadémia

textilnej dekoratívnej výroby v Spojenej škole sv. Jána Kantyho) v Makowe Podhalańskom a štúdium na Fakulte etnológie a vied o edukácii Sliezskej univerzity v Cieszyne. Magisterskú prácu venovala problematike súčasnej identity babohorských goralov žijúcich na území gminy Zawoja. Absolvovala tiež bakalárske štúdium na Wyższej Szkole Pedagogicznej Związku Nauczycielstwa Polskiego (Vysoká pedagogická
škola Zväzu poľských učiteľov) vo Varšave (špecializácia: obranné vzdelávanie), a hlavnou témou, ktorou sa zaoberala vo svojej diplomovej práci, bola znalosť kultúr v kontexte bezpečnosti. Profesijný život
začala ako múzejná asistentka v Múzeu – Oravský etnografický park v Zubrzyci Górnej. Niekoľko rokov bola inštruktorkou regionálneho súboru „Budzowskie Kliszczaki“ v obci Jachówka. Následne pracovala
v Gminnym Ośrodku Kultury Sportu i Promocji (Obecné stredisko kultúry, športu a propagácie) v Jordanowe, kde realizovala autorské projekty venované kultúre kliszczackých goralov, žijúcich na území gminy
Jordanów a vyvíjala aktivity v oblasti multikultúrneho vzdelávania. Výsledkom týchto aktivít bolo založenie Obecného regionálneho súboru „Gronie“ v obci Łętownia. V súčasnosti je animátorkou v Babohorskom centre kultúry Dr. Urszuly Janickej-Krzywdy v Zawoji. Ako etnologička sa zaoberá predovšetkým multikultúrnym a medzikultúrnym vzdelávaním, vzájomným pôsobením kultúr a aj dejinami židovskej
komunity, ktorá žila v gmine Zawoja pred 2. svetovou vojnou. Je autorkou viac ako desiatich článkov o ľudovej kultúre rôznych etnografických skupín, najmä babohorských goralov, oravských goralov a kliszczackých goralov, medzi inymi: Demonologia, [v:] Kultura ludowa Górali Babiogórskich, Kraków 2010 i 2016; Demonologia, [v:] Kultura ludowa Górali Orawskich, Kraków 2011; Tradycyjne użytkowanie lasu,
[v:] Kultura ludowa Górali Kliszczackich, Kraków 2015. Vo voľnom čase píše básne a skladá piesne, inšpiráciu čerpá z tradičnej ľudovej kultúry rôznych etnografických skupín.

Joanna Grzeszek

– celý život žije v rôznych zákutiach pohraničia, vyštudovala slovanskú filológiu, zaoberá sa prekladmi a tlmočeniami. Svojou prácou sa snaží podporovať medziľudské

vzťahy a rozvoj poľsko-slovenského pohraničia vo všetkých aspektoch.
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Składamy serdeczne podziękowania instytucjom, które udostępniły fotografie przedstawiające artystów oraz ich dzieła,
w tym: Muzeum Etnograficznemu im. Seweryna Udzieli w Krakowie, Muzeum – Orawskiemu Parkowi Etnograficznemu w Zubrzycy
Górnej, Babiogórskiemu Parkowi Narodowemu, Muzeum im. Władysława Orkana w Rabce-Zdroju, Regionalnemu Ośrodkowi
Kultury w Bielsku-Białej, Muzeum Miejskiemu w Suchej Beskidzkiej, Urzędowi Gminy w Oravskiej Polhorze oraz osobom prywatnym,
w tym zwłaszcza rodzinom opisywanych w książce artystów.
Srdečne ďakujeme inštitúciám, ktoré nám sprístupnili fotografie umelcov a ich diel, predovšetkým: Etnografickému múzeu Seweryna
Udzielu v Krakove, Múzeu – Oravský etnografický park v Zubrzyci Górnej, Babohorskému národnému parku, Múzeu v Rabke-Zdroji, Regionálnemu
kultúrnemu stredisku v Bielsku-Białej, Mestskému múzeu v Suchej Beskidzkej, Obecnému úradu v Oravskej Polhore a súkromným osobám, najmä
rodinám umelcov, ktorým je táto kniha venovaná.

