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Stefan ˚echowski (1912 - 1984)

Stefan ˚echowski urodzi∏ si´ 19 lipca 1912 r. w Ksià˝u Wlk. ko∏o Miechowa.
Studia artystyczne podjà∏ w 1929 r. w krakowskiej Paƒstwowej Szkole Sztuk
Zdobniczych i Przemys∏u Artystycznego. W tym˝e roku zosta∏ cz∏onkiem
ugrupowania o nazwie Szczep Szukalszczyków Herbu Rogate Serce. Za∏o˝y-
cielem grupy by∏ Stanis∏aw Szukalski - rzeêbiarz i rysownik, zamieszka∏y na sta∏e
w USA, wyznawca i g∏osiciel doÊç kontrowersyjnych teorii nt. sztuki i jej nau-
czania. Szukalszczycy dà˝yli do “za∏o˝enia zr´bów polskiej sztuki narodowej
owianej duchem pras∏owiaƒszczyzny“. W latach 1930-1936 ˚echowski wys-
tawia∏ swoje prace na wszystkich (15) wystawach “Szukalszczyków“; zdradzajà
wtedy wyraêne wp∏ywy mistrza. W latach trzydziestych rysuje te˝ ˚echowski
wspania∏e wizjonersko-symboliczne kompozycje przesycone modernistycznà
nastrojowoÊcià (by∏ wówczas rzeczywiÊcie “pogrobowcem“ klimatów i nastro-
jów dawno ju˝ przebrzmia∏ych). Tematyka tych prac nawiàzywa∏a do m∏odopolskich zainteresowaƒ, tj. sztuka, artysta, samo-
tnoÊç artysty, natchnienie, mi∏oÊç, Êmierç, kobieta (we wszystkich wcieleniach tak˝e demonicznym), Chrystus, Szatan, etc...
˚echowski zawsze sk∏ania∏ si´ ku ilustratorstwu, przez ca∏e ˝ycie w∏aÊciwie rysowa∏ tematy zwiàzane z literaturà (Anhelli,
Dziady, Ballady, Dostojewski). W roku 1937 pracuje nad cyklem 37 ilustracji do powstajàcych wówczas Motorów Emila
Zegad∏owicza; w jego domu, w Gorzeniu wchodzi artysta w Êrodowisko lewicujàcej m∏odzie˝y skupionej wokó∏ pisarza. 
W paêdzierniku 1938 roku nak∏ad Êwie˝o wydrukowanych Motorów z ilustracjami ˚echowskiego zostaje skonfiskowany
przez Prokuratur´ Krakowskà (pod zarzutem szerzenia pornografii). Rysunki te by∏y najwi´kszym chyba osiàgni´ciem ilustra-
torskiej twórczoÊci artysty. Okupacj´ prze˝y∏ ˚echowski w rodzinnym Ksià˝u; rysuje wówczas m.in. liryczne kompozycje 
z cyklu Moje dzieciƒstwo, portrety (To∏stoja, A. Chmielowskiego, Mickiewicza) i kompozycje alegoryczne. W r. 1943 pow-
stajà literackie eseje Dialog o wojnie, O wolnej woli, Chrystus i szatan. W r. 1946 ˚echowski ˝eni si´ z Mariannà Tràbskà;
od tego roku mieszka w Zabrzu. Od koƒca lat 40-tych tworzy w konwencji socrealizmu: maluje i rysuje serie portretów
dzia∏aczy politycznych i partyjnych oraz cykle dydaktycznych rysunków, jak np. Nowe zwyci´˝a. W roku 1953 prze˝y∏ artysta
wielki wstrzàs w zwiàzku z po˝arem rodzinnego domu w Ksià˝u - spali∏o si´ wówczas wiele rysunków, a tak˝e prowadzony
przez lata Dziennik. W latach 1956-1957 ˚echowski ilustruje powieÊç Jerzego ˚u∏awskiego Na srebrnym globie, Zmory 
i Wrzosy Zegad∏owicza oraz Pawie pióra Kruczkowskiego (nie publikowane). Od 1970 r. przebywa ju˝ w∏aÊciwie na sta∏e 
w Ksià˝u, odwiedzajàc tylko Zabrze. Próbuje malowaç pastelami - powstajà liczne Erotyki. W r. 1973 wyje˝d˝a na pó∏roczne
stypendium Fundacji KoÊciuszkowskiej do Nowego Jorku. W roku 1977 Ryszard Wójcik nakr´ci∏ film TV o Stefanie
˚echowskim (tytu∏ujàc go wymownie Pustelnik) prezentujàcy - po raz pierwszy szerszej publicznoÊci - telewidzom - doÊç
pokaênà iloÊç prac. ˚echowski zmar∏ w roku 1984 po ci´˝kiej chorobie. Kilka lat przed Êmiercià artysty ukaza∏ si´ drukiem
(Wydawnictwo ¸ódzkie) album - pami´tnik Na jawie z kilkudziesi´cioma reprodukcjami, który spopularyzowa∏ sylwetk´
Stefana ˚echowskiego. TwórczoÊç Stefana ˚echowskiego nawiàzuje do tradycji polskiej sztuki XIX i XX wieku. Jego
wyobraênia plastyczna wspomagana mistrzowskim rysunkiem – kreuje Êwiat przesycony wewn´trznym Êwiat∏em raz czystym,
raz zamglonym a˝ po mocne akcenty czerni. Wizyjna rzeczywistoÊç przedstawieƒ zaludnionych zjawami z marzeƒ sennych,
zadziwia i emanuje specyficznym nastrojem, pochodnà nadwra˝liwoÊci artysty.

WA˚NIEJSZE WYSTAWY

1964 -  wystawa rysunków w Galerii Libraire la Proue w Brukseli
1973 -  Galeria Pryzmat w Krakowie
1974 -  wystawa twórczoÊci S. ˚echowskiego w Galerii Fundacji KoÊciuszkowskiej w Nowym Jorku 
1978 -  Mi∏owaç i walczyç . Szukalski i Szczep Rogate Serce. 

Retrospektywna wystawa prac 1930 -1939 w Pa∏acu Sztuki w Krakowie
1983 -  retrospektywna wystawa rysunków w BWA Kielce
1988 -  Stefan ˚echowski. W poszukiwaniu w∏asnej to˝samoÊci artystycznej w Muzeum GórnoÊlàskim w Bytomiu
1992 -  Muzeum Pomorza Êrodkowego w S∏upsku
1994 -  Muzeum Karykatury w Warszawie
1995-   Muzeum Poczty i Telekomunikacji we Wroc∏awiu

Stefanowi ˚echowskiemu...

Osierocone dzieci Jacka*
gdy ju˝ ich Paan, ich ojciec zgas∏ -
posz∏y - gromada dotàd chwacka -
przed siebie - sm´tne - w czarny las -

W las cieni, który obrós∏ Kraków
pniami ˝ywicznych - dawnych ech - 
posz∏y po szlakach greckich znaków
poprzez paprocie, skrzypy, mech - 

Idà i p∏aczà - opuszczone - 
Jackowe Fauny - dokàd - ? - gdzie - ? -
w jakà si´ udaç trza nam stron´ - ? -
w jakim nam o˝yç? w czyim Ênie - ? -

Idà przez Êwit i zachód krwawy
- kopytka bolà - idà wcià˝
a˝ las si´ skoƒczy∏ - ∏àki - stawy -
drogowskaz - napis - Wielki Ksià˝

Patrzà ukryte w knach leszczyny - 
melujà si´ - wstrzymujà dech - 
dojrza∏y kogoÊ z swej rodziny - 
tego którego zowià ˚ech -

Dojrza∏y go, pozna∏y - wiedzà! -
tak, to ten kraj jest, to ten ∏an!
To on tam idzie zielnà miedzà - 
brat Jacka, ˚ech, Faunowy Pann!

I odtàd  znowu jak przed wieki
ze stawów, jezior, ∏àk i drzew - 
z pobrze˝y rzek i gór dalekich
wzrasta Faunowy leÊny Êpiew.

Emil Zegad∏owicz
Gorzeƒ Górny 29. VIII. 1937

*Osierocone Fauny Jacka Malczewskiego
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Faun ˝egnajàcy miasto, olej, 32x39, 1937 r.
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Olga Wójcik  MMII¢¢DDZZYY  TTEERRAAZZ  AA  PPOOTTEEMM
(fragmenty)

(...) lodowate osamotnienie duszy mej zm´czonej koszmarem tej ziemi
Stefan ˚echowski 

Patrzàc na rysunki ˚echowskiego, mia∏am wra˝enie, ˝e wszystko co si´ na nich dzieje, roztapia si´
w (...) ksi´˝yca blasku. Prace w tytule których pojawia si´ s∏owo sen, np.: Sen - erotyk, Sen o ksi´gach,
Koszmarny sen - zmora, Sen - Dziewczyna z ∏upinà orzecha emanujà Êwiat∏em lunarnym, ale na tym
nie koniec. Weêmy pod uwag´ liczne portrety. Postacie oÊwietla tajemnicze Êwiat∏o  - ksi´˝yca,
wszak za sylwetkami majaczy ciemne, czarne, nie raz szare, rozmyte t∏o, które nasuwa skojarzenie
z nocà. Czasem pojawiajà si´ na nim rozb∏yski malusieƒkie. Gwiazdy? Rysunki ze swoim tajemniczym
nastrojem wciàgajà obserwatora w Êwiat pe∏en niepokoju, niejednoznacznoÊci, grozy, wreszcie
szmerów i szeptów. Cz∏owiek w takiej przestrzeni czuje si´ cz´sto niepewnie, obco i mo˝e bardziej
ni˝ gdzie indziej odczuç (...) lodowate osamotnienie duszy. W przestrzeni jak ze snu, w krainie
niewa˝koÊci cz∏owiek traci punkty oparcia, bardziej nara˝a si´ na niebezpieczeƒstwo, bardziej
odczuwa ci´˝ar istnienia. Bohaterowie ˚echowskiego bardziej Ênià koszmary, ni˝ te lekkie, przy-
jemne sny. Nawet gdy widzimy kochanków pogrà˝onych w mi∏osnej ekstazie, wyczuwamy ch∏ód bijà-
cy od ich cia∏. Sà zimni w dotyku jak porcelanowe lalki. ˚echowski pokazuje przede wszystkim
zmaganie si´ cz∏owieka ze Êwiatem, z drugim cz∏owiekiem i z sobà samym. 
O ˚echowskim czytamy: (...) wszystkie niemal dramaty i rozterki b´dàcego udzia∏em rozegra∏y si´
nie tyle na zewn´trznej scenie ˝ycia, ile w nim samym, spot´gowane do zenitu owà chorobliwà
nadwra˝liwoÊcià. Artysta pokazuje cz∏owieka zmagajàcego si´ ze z∏em. Warto przyjrzeç si´ portre-
tom, na których postacie w bezruchu borykajà si´ ze swoim wewn´trznym Êwiatem myÊli. Dramat
rozgrywa si´ we wn´trzu cz∏owieka; z wyrazu twarzy mo˝emy cz´sto domyÊliç si´ o co chodzi ...
Andrzej Os´ka napisa∏, ˝e autor rysunków stosuje pomniejszenia i powi´kszenia. Nie ma poÊrednich
bytów, nie ma poÊrednich emocji. Albo coÊ si´ prze˝ywa intensywnie, albo wcale. Albo coÊ jest
pi´kne, albo ohydne. Wewn´trzna wibracja emocjonalna (...) towarzyszyç musi ka˝dej konfron-
tacji z niewyobra˝alnie groênym Êwiatem zewn´trznym, którego ogarnàç nie sposób, nad którym
zapanowaç nie mo˝na (... ).
W dalszej cz´Êci pracy przyjrz´ si´ twarzom postaci. To bardzo wa˝ny temat. Powi´kszajàc pewne
fragmenty twarzy, rysujàc je z niewielkiej odleg∏oÊci, artysta stawia∏ pytanie: Co prze˝ywa cz∏o-
wiek w danej chwili? KtoÊ kiedyÊ powiedzia∏, ˝e trzeba walczyç o chwil´, bo ona taka jakà jà
tworzymy wpisuje si´ do wiecznoÊci. Mo˝na by powiedzieç, ˝e bohaterowie ˚echowskiego (przede
wszystkim ci z portretów) zmagajàc si´ z sobà wewn´trznie, walczà o t´ chwil´. Trzeba zatem pisaç
o portretach powi´kszeniach emocji, prze˝yç, wewn´trznych napi´ç. Nie zapominajmy te˝ o osza-
la∏ym Êwiecie ruchu. O ekstatycznych gestach. O oszala∏ych cia∏ach, o ich ró˝nych konfiguracjach.
O potwornych cieniach i upiornych ruchach, O g∏osach natarczywych i rozkazujàcych... O zjawach,
potworach, dusio∏kach. Wreszcie o snach erotycznych, odurzeniu, oszo∏omieniu, o ilinx. Trzeba
te˝ wspomnieç o nieziemskim nastroju w znaczniej  mierze zwiàzanym z kobietà - sacrum.

W krainie Ob∏´du: A˝ g∏owa p´ka

(...) zaczyna∏o mnie nawiedzaç nieznane mi dotychczas poczucie ˝ycia, jako niepoj´tego koszmaru,
bez treÊci i granic. U ˚echowskiego nie ma miejsca na mini - sytuacje ˝ycia codziennego.
Wszystko si´ dzieje w niezwyk∏ej przestrzeni. Tajemnicze Êwiat∏a, cienie, cz´sty brak jakichkolwiek

przedmiotów, czyli punktów odniesienia; tworzà barokowy nastrój niepokoju. Artysta cz´sto umiesz-
cza cz∏owieka w bezkresnej przestrzeni, w kosmosie (por. Blaise Pascal) wciàgni´tego w korko-
ciàg, poddanego przesuwajàcym si´ falom powietrza. ˚echowski zanotowa∏: Niebo by∏o dla mnie
zawsze pi´kniejsze od ziemi, przez swój bezmiar, g∏´bi´ i zmiennà ró˝norodnoÊç (...) 
Na rysunkach ˚echowskiego widzimy ludzi odurzonych lotem, bàdê w ogóle powietrzem nie-ziem-
skim, co powoduje, ˝e sà pogrà˝eni w stanie oszo∏omienia. HuÊtawka, Karuzela, Sen - erotyk,
Koszmarny sen - to tytu∏y rysunków, na których cz∏owiek bawi si´, aby wywo∏aç w sobie samym,
poprzez ruch obrotowy, lub ruch opadania, ograniczony stan oszo∏omienia (por. HuÊtawka,
Karuzela) lub dostaje zawrotów g∏owy, poniewa˝ omamiajà go zjawy, potwory, pon´tne kobiety. 
Na rysunkach pt. Sen - erotyk i Koszmarny sen m´˝czyzna zas∏ania sobie r´koma twarz. To gest
odpychajàcy ów zawrót g∏owy. Gest, który informuje widza, ˝e ju˝ d∏u˝ej nie wytrzyma, ˝e zaraz
mu g∏owa p´knie. Nadmiar wra˝eƒ, uniesieƒ ogarnia cz∏owieka i ten nie mo˝e sobie z nimi poradziç -
stàd ten gest. Przyjrzyjmy si´ dok∏adniej rysunkowi pod tytu∏em Sen - erotyk. Na pierwszym
planie powi´kszone, jakby napompowane uda, piersi. Dalej: rozwichrzone w∏osy, rozkraczone
nogi i w´˝e - potwory owijajàce si´ wokó∏ pojedynczych cz´Êci cia∏. Potem dostrzegamy twarze -
twarze rubasznie, demonicznie rozeÊmianych kobiet. A on? On tymczasem ucieka. Jest malu-
sieƒki ... Daleko, daleko, gdzieÊ tam pomyka w nieznane. Jeszcze widzimy jego drobnà postaç
na horyzoncie. Biegnie, r´ce podnosi do góry, kurczowo trzyma si´ za g∏ow´. Ucieka od rozpasa-
nia, od nieÊwiadomoÊci. Zapiera mu dech w piersi; jeszcze troch´, mo˝e uda mu si´ wymknàç
koszmarowi tej nocy. Wydaje si´, ˝e mo˝emy mówiç o ilinx w twórczoÊci ˚echowskiego. Ilinx to jedna
z kategorii zabawy (coÊ na kszta∏t czystego uniesienia) wyró˝niona przez Caillois - jednego z bada-
czy kultury. Chodzi o to, aby bawiç si´ (huÊtawka, karuzela) wywo∏aç w sobie stan oszo∏omienia.
(...) idzie o to, by uczestnik osiàgnà∏ swego rodzaju spazm, trans lub upojenie, wobec których
rzeczywistoÊç nagle traci swe prawa (...) DoÊç cz´sto dà˝y si´ do oszo∏omienia wywo∏anego
zawrotem g∏owy. Oszo∏omienie u postaci ˚echowskiego wywo∏uje ruch (zabawa na huÊtawce,
karuzeli) oraz kobiety, czy raczej ich cia∏a. Ilinx wià˝àca si´ cz´sto z rozkoszà oszo∏omienia prze-
radza si´ u ˚echowskiego w koszmar, ob∏´d, przed którym cz∏owiek musi uciekaç. Cz∏owiekowi
chodzi o doÊwiadczenie dziwnego, przyjemnego upojenia, jednak˝e gdy zaczyna si´ ono
przed∏u˝aç, mo˝e skoƒczyç si´ dla niego tragicznie. Widzimy ludzi, którzy uciekajà od codzien-
noÊci, a potem uciekajà od niezwyk∏oÊci. ˚ycie staje si´ permanentnà ucieczkà.
Nad wieloma rysunkami ˚echowskiego, unosi si´ pytanie: Co stanie si´ za chwil´? Jaki b´dzie
skutek tego, co czyni cz∏owiek, albo tego, co si´ z nim dzieje? Ludzie przekraczajà ch´tnie
próg krainy ob∏´du, a potem wciàgni´ci w korkociàg uniesienia tracà ˝ycie. Chyba tak dzieje si´ 
na rysunku Eros i Psyche. Mo˝na powiedzieç, ˝e jeszcze trwajà w mi∏osnym splocie, ale co b´dzie
za chwil´? Jej cia∏o jakby wyÊlizguje si´ z jego ràk - zupe∏nie, jakby ˝ycie wyÊlizgiwa∏o si´ z ràk.

Przebieg∏y Królewicz 

Jaki b´dzie jej nast´pny ruch? Dlaczego jest oboj´tna na koszmar, który prze˝ywa drugi cz∏owiek?
Czy ch∏opiec (bo chyba jeszcze nie m´˝czyzna) z rysunków ˚echowskiego jest kimÊ poni˝onym
przez kobiet´, tak jak ten z rysunków Brunona Schulza? Chyba raczej nie. Na innym rysunku
m∏odzieniec nieÊmia∏o, ale ch´tnie podpe∏za na kolanach ku dziewczynie, aby jà zdobyç. 
Takà pi´knoÊç trzeba w szczególny sposób ob∏askawiaç, zjednaç jà sobie. Ju˝ kl´czy przed nià,
pochyla si´ ku niej, jego r´ka wÊlizguje si´ pomi´dzy uda dziewczyny, a jej d∏oƒ ju˝ spoczywa 
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na policzku ch∏opca. Tym sposobem nareszcie sà blisko. Ale czy dziewczyna nie zniknie za chwil´ -
jej w∏osy jakby zaczynajà roztapiaç si´ w tle. Znowu pada pytanie: Co si´ stanie za chwil´?
Na rysunku Sen - dziewczyna z ∏upinà orzecha widzimy malusieƒkiego m∏odzieƒca w ∏upinie
orzecha, nad nim ona - olbrzymia. Na razie naszà uwag´ przyciàgajà r´ce jej i jego. Jej r´ce sà
jakby zastyg∏e, jakby oparte o coÊ z ty∏u, omdlewajàce, roz∏o˝one w bok i nieco obejmujàce
przestrzeƒ. Jego r´ce zaÊ sà napr´˝one. Szalony wysi∏ek. Mini - m∏odzieniec niczym cz∏owiek
podczas burzy trzyma si´ kurczowo lin (a raczej linek) przymocowanych do ∏upiny orzecha. 
Ona, trzymajàc w r´kach koƒce obu lin, spokojnie przyglàda si´ tej scenie. Jej r´ce, w∏osy, mo˝e
skrzyd∏a ogarniajà przestrzeƒ, w której znajduje si´ ∏upina orzecha z m´˝czyznà. Kim jest ta pi´knoÊç?
Czy jest uosobieniem dobra, czy z∏a? Wróçmy do motywu poni˝enia m´˝czyzny przez kobiet´.
U Schulza (...) charakterystyczny motyw to kobieta czy dziewczyna. naga, pó∏naga, lub co najmniej
prowokacyjnie ubrana, cz´sto w czarnych poƒczochach i na wysokich obcasach, obdarzona
d∏ugimi nogami i kràg∏ym biustem na mod∏´ kiczowato wyidealizowanych rysunków : ˝urnali mód,
górujàca ÊwietliÊcie ponad ciemnà, skulonà, trwajàcà w uni˝onym ho∏dzie postacià m´˝czyzny,
który pe∏znie ku niej; kl´czy przed nià, ca∏uje jej stopy, pozwala si´ kopaç czy deptaç. 
U ˚echowskiego mamy tu nagoÊç, Êwietlistà postaç dziewczyny, kl´czàcego m´˝czyzn´ - ale tylko
w tych punktach ˚echowski spotyka si´ z Schulzem. Na postaç ch∏opca pada Êwiat∏o ksi´˝yca, wyglà-
da jak wykuty w marmurze pi´kny m∏odzieniec. Kl´czy jak królewicz przed ksi´˝niczkà z bajki.
Bohater ˚echowskiego w zbli˝eniu z kobietà nie traci godnoÊci w przeciwieƒstwie do bohatera
Schulza.

* * *

Stefan ˚echowski ukazuje senny, oniryczny Êwiat i dlatego bliski jest surrealistom. Surrealizm 
w du˝ej mierze ˝ywi si´ widzeniem sennym, cz´sto koszmarami; wyzwala wyobraêni´. Surrealizm
bywa jak potworny sen, a czasem jak sen baÊniowy. ˚echowski stawia wiele wa˝nych pytaƒ.
Podobnie jak LeÊmian pyta, jaka jest istota mi∏osnej nami´tnoÊci; do czego mo˝e doprowadziç
oczarowanie, ˝àdza. Cz∏owiek jak gdyby ch´tnie ulega, daje si´ porwaç nami´tnoÊciom. Czar
kobiety, winy, korkociàgi - to wszystko wsysa m´˝czyzn´ w g∏àb nieznanego ... Mi∏osna ekstaza
∏àczy si´ ze Êmiercià. ¸ó˝ko jest trumnà. Skrajne prze˝ycia (tak jak u LeÊmiana) wià˝à si´ z zatra-
ceniem, z otarciem si´ nawet o Êmierç. Dalej nasuwajà si´ pytania: Co b´dzie trwa∏o po Êmierci?
Co pozostanie z ich mi∏oÊci? Czy kresem uczucia b´dzie Êmierç?
Patrzàc na prace ˚echowskiego, wybiegam wcià˝ myÊlà w przysz∏oÊç. Co si´ stanie za chwil´? 
Co zostanie z tego, co teraz trwa? I po co to wszystko? To pytania o sens - sens ˝ycia, czynów
cz∏owieka, a nawet myÊli. Odpowiedê, jakà daje ˚echowski nie wydaje si´ byç optymistyczna.
Cz∏owiek dla ˚echowskiego bardzo cz´sto chce si´ wydostaç ze Êwiata, do którego wszed∏. 
To sà rozpaczliwe gesty, szamotanie si´. Cz∏owiek jednak ciàgle ulega ro˝nym nami´tnoÊciom,
myÊlàc, ˝e dotrze do istoty ˝ycia. Otrze si´ o coÊ najprawdziwszego. Ale ju˝ w chwili najwspa-
nialszego uniesienia zaczyna uciekaç. Musi si´ chyba otrzeç o jakàÊ pustk´, jakieÊ nic, jakiÊ absurd,
skoro tak cz´sto ma dosyç, ucieka, zas∏ania oczy. pytanie o nast´pnà chwil´ to u ˚echowskiego
pytanie o pustk´, która rodzi si´ w cz∏owieku po prze˝yciu bez granic.
Podsumujmy: ˚echowski si´ga po ró˝ne tematy i motywy. Nie raz przyglàda si´ z bliska twarzy,
kiedy indziej w´druje jak Dante po krainie ... ob∏´du, czy wreszcie podglàda przebieg∏ych króle-
wiczów. Jego pracom. towarzyszy jakieÊ szczególne nastawienie na przysz∏oÊç, na to, co si´ b´dzie
dzia∏o potem. Mo˝na by powiedzieç, ˝e prace ˚echowskiego tworzà coÊ na kszta∏t plastycznego
traktatu filozoficznego poÊwi´conego kategorii czasu. Na ka˝dà chwil´ danà cz∏owiekowi patrzy
artysta przez pryzmat s∏owa potem. Ka˝da chwila jest bardzo wa˝na poniewa˝ wpisuje si´ w wiecz-
noÊç. W akapicie Zobaczona twarz zwróci∏am uwag´ na metafizyczne spojrzenie, w którym jest

nadzieja, ˝e za chwil´ - po chwili pokusy – b´dzie potem - to lepsze potem. W ostatniej cz´Êci
mojej pracy pojawia si´ chytry m∏odzieniec na którego oczach esencja kobiecoÊci - w postaci Êlicz-
nej królewny traci swojà intensywnoÊç. Jej kszta∏ty jakby si´ rozp∏ywajà. Za chwil´ mo˝e zniknàç.
Wi´c...co b´dzie potem kiedy zniknie sen - bajka? To boli, kiedy czar nagle pryska i brak zakoƒcze-
nia: - ˚yli d∏ugo i szcz´Êliwie. Mo˝na chyba stwierdziç, ˝e ˚echowskiemu chodzi o ods∏oni´cie
prawdy nami´tnoÊci, o prawd´ przedstawionych postaci. 
Dlatego pokazuje nam cz∏owieka w szczególnej chwili - mi´dzy teraz a potem. 

Ryszard Wójcik WW  PPUUSSTTEELLNNII
Wst´p do ksià˝ki Na jawie Stefana ˚echowskiego, Wydawnictwo ¸ódzkie, ¸ódê 1981 
(fragmenty)

Stefan ˚echowski, mistrz polskiego rysunku najwy˝szej rangi (w to krytyka nie wàtpi), spadkobierca
najlepszych tradycji polskiej sztuki XIX wieku, twórca zdecydowanie oryginalny i osobny, w pos-
tawie swojej nadzwyczaj konsekwentny, p∏aci wcià˝ jeszcze haracz nadmiernie wysoki za swoje
pustelnictwo. Jest ta ucieczka od zgie∏ku Êwiata op∏acona ca∏kowicie przemilczeniem zarówno
twórcy jak i dzie∏a, i to przemilczeniem ju˝ od pokoleƒ przez krytyk´ kontynuowanym. Nie wys-
tarczy mi t∏umaczenie, ˝e czasy nasze sà dla twórców ˝niwem autoreklamy, czego dowody cz´ste
widzimy wokó∏, bo talent ka˝dy, talent zw∏aszcza wielki, w moim przekonaniu, wcale nie musi byç
i byç nie powinien gie∏dowym geniuszem reklamiarstwa. Na to chyba istnieje wcale bogate nasze
˝ycie artystyczne, w którego nurtach splata si´ wielorakoÊç zjawisk, na to jest mecenat spo∏eczny
nad wydawnictwami, wystawiennictwem, propagandà sztuki wreszcie, by nie zatraca∏y si´ w obiegu
naszej kultury narodowej wartoÊci istotne, nieprzemijajàce i niezamienne...
Pami´tnik Stefana ˚echowskiego, wydarty niemal podst´pem z szuflad samotni w Ksià˝u Wielkim,
skàpo ilustrowany rysunkami mistrza, jawi si´ na rynku ksi´garskim jako pierwsze, po wielu latach,
przypomnienie zapoznanego twórcy, którego nazwisko w pami´ci starszych pokoleƒ kojarzy si´ 
z g∏oÊnym przed wojnà skandalem wokó∏ powieÊci Motory Emila Zegad∏owicza, jako ˝e utwór ten
ozdobi∏ rysunkami ˚echowski... Zarówno dzie∏o, jak i rysunki uzna∏a cenzura za nieobyczajne i naka-
za∏a ich konfiskat´. Wkrótce potem nasta∏a wojna. Zegad∏owicz nie doczeka∏ jej koƒca, a sam
˚echowski jakby przepad∏ bez wieÊci. ˚yje gdzieÊ w prowincjonalnym zap∏ociu z daleka od artys-
towskiej gie∏dy, nie wiadomo w∏aÊciwie - zapomniany czy unikajàcy rozg∏osu, rozgoryczony do Êwiata
artysta czy ma∏y duchem, pogodzony z kl´skà nieudacznik? 
I nie ze Êwiata sztuki, nie z podniety wyrafinowanej krytyki przychodzi impuls, który przywróciç
mo˝e ogó∏owi t´ postaç niezwyk∏à i osobowoÊç jak˝e zdumiewajàcà: to mój dziennikarski upór 
i, rzek∏bym, reporterska bezceremonialnoÊç sk∏oni∏y wreszcie tego nieÊmia∏ego odludka, by zechcia∏
daç na po˝arcie wydawcy swoje prywatne bruliony (mocno jednak ju˝ przyczesane), w których
Czytelnik odnajdzie klucz do zagadki - jak si´ to u∏o˝y∏o, z jakich przyczyn wynik∏o odosobnienie
artysty, tak znaczne, i˝ przez wszystkie powojenne dziesi´ciolecia nie zagoÊci∏ ˚echowski ze swoim
dzie∏em na ˝adnej liczàcej si´ wystawie, ˝e nie dorobi∏ si´ nawet najskromniejszego albumu, 
nie mówiàc ju˝ o monografii. W pami´tniku Na jawie znajdzie si´, powiadam, klucz jeden z wielu,
najwa˝niejszy, ten mianowicie, którym jest osobowoÊç samego artysty wybierajàcego Êwiadomie
Êcie˝k´ samotnà, z daleka od zgie∏ku ucz´szczanych goÊciƒców.
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Rembrandt oglàda „Stra˝ nocnà” w Ratuszu
w´giel, 76x55cm,1937r.
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To∏stoj - ostatnia droga, o∏ówek, 49x63cm,1943r.
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Si∏a brutalna, w´giel,1965r.
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Sza∏ uniesieƒ, o∏ówek+w´giel,1962r.
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Hymn do Ziemi, 
o∏ówek, 50x39,5, 1933 r.
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• REGIONALNE CENTRUM OPROGRAMOWANIA
• GALERIA SZTUKI WSPÓ¸CZESNEJ

44-100 Gliwice, ul.Jasna 31
tel. (032) 239 45 05; fax. (032) 239 45 40

e-mail: tadeusz.stapowicz@esta.com.pl

Maria Egipcjanka, o∏ówek + w´giel, 1962r.

na ok∏adce: Faun, o∏ówek + w´giel, 1937r.
Staruszka w okularach, o∏ówek + w´giel, 1943r.

Prace wypo˝yczono ze zbiorów Marianny ˚echowskiej oraz Galerii Sztuki BWA „U Jaksy“ w Miechowie
Zdj´cia prac: Kazimierz Olchawa, Jerzy Lewczyƒski

Dafnis i Chloe, o∏ówek + w´giel, 34x30 cm, 1958 r.
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