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Nieoszczędzany przez historię, pełen 
krwawych blizn, rzadko stawał się jednak 
natchnieniem artystów. Dopiero w ostat-
nich latach miłośnik-regionalista dotarł 
do obrazów Stanisława Czajkowskiego 
i Edwarda Dębickiego, przedstawiających 
to miasteczko. Żmigrodzkie uliczki prze-
mierzał też Nikifor Krynicki. Na razie nie 
odnaleziono żadnego z obrazków, które 
rozdawał okolicznym mieszkańcom za 
kawałek bułki, a wartym dzisiaj majątek. 
Czy jakiś się zachował? 

Niedawno urok tego zakątka Pogórza 
Jasielskiego docenił kolejny artysta. Janusz 

Gilewicz jest znany w różnych częściach 
świata. W Rzymie malował obraz dla Jana 
Pawła II. W Nowym Jorku wykonywał sty-
lizowane ikony na kurtkach gwiazd rocka, 
m.in. Joe Cockera, Davida Bowie, Erica 
Claptona. Na ścianach wnętrz prestiżo-
wych lokali tworzył murale, inspirowane 
dziełami mistrzów renesansu. Ozdabiał 
domy amerykańskich milionerów. Wysta-
wiał w słynnej tokijskiej galerii. Malował 
na ptasich piórach, szkle, asfalcie, styro-
pianie i… bieliźnie. 

A jednak u początku jego drogi życio-
wej znalazł się właśnie Nowy Żmigród. 

Przyjeżdżał tutaj co roku, by spędzić wa-
kacje u dziadka – Feliksa Drozdowicza 
– uzdolnionego artystycznie nauczycie-
la. Malowała również Zofia Drozdowicz, 
mama Janusza Gilewicza. Ich obrazki za-
chowały się do dziś w rodzinnych zbio-
rach. Zdolności odziedziczył więc po 
przodkach, a wrażliwość ukształtowała 
beskidzka przyroda. Mimo że ponad trzy-
dzieści lat spędził w takich metropoliach, 
jak Rzym, Nowy Jork, Tokio, gdzieś na dnie 
pozostał sentyment do klimatu polskiego 
miasteczka, żyjącego we wspomnieniach 
z dzieciństwa.



Los bywa przewrotny. Kilkudniowe 
odwiedziny w Krakowie u mamy i brata 
przerodziły się z powodu pandemii w wie-
lomiesięczny pobyt w Polsce. Ponieważ nie 
parami chodzą nieszczęścia/ Ale wilczymi 
stadami nadszedł czas walki artysty z inną 
śmiertelną chorobą, rakiem. Walki zwycię-
skiej, jednak wymagającej długiej rekonwa-
lescencji, zmiany trybu życia, wyciszenia, 
zwolnienia tempa… Nowy Jork stał się zbyt 
hałaśliwy, pośpieszny, drapieżny. Zastąpił 
go Nowy Żmigród.

Malarz znalazł tu grono oddanych przy-
jaciół i spokój niezbędny do pracy. Odwdzię-
czył się krainie dzieciństwa tworząc serię 
miniaturowych obrazków. Pozornie reali-
styczne, są niczym barwne etiudy. Widok 
od strony cmentarza, znaczony drobniutki-
mi pociągnięciami pędzla, kipiący odcienia-
mi zieleni, został przełamany bielą dachów 
i smugą szarobłękitnego nieba. W Rynku po 
deszczu miasteczko wcale nie jest ponure. 
Tonie w żółtopomarańczowym świetle, 
które niczym potok spływa z kul ulicznych 
latarni, lśni wstęgą asfaltu jak płynne złoto, 
mając w sobie coś z obrazów Van Gogha. 
Równie zaskakujący jest zimowy cmentarz, 
inspirowany fotografią Waldemara Tokar-
czyka. Śnieg, niemal namacalnie puszysty 
i miękki, czaruje odcieniami fioletu i szaro-
ści, a kamienna kaplica, nagrobki i krzyże 
roztaczają ciepły blask, wabią ciszą wiecz-
ności, dalekie od wywoływania wrażenia 
surowości mroźnego dnia.  

Te prace można obejrzeć na wystawie 
Janusza Gilewicza w Muzeum im. Leona 
Karcińskiego w Nowym Żmigrodzie, która 
trwa do 15 października 2021 r. Z minia-
turowych dzieł warto zwrócić uwagę na 
niepozorny obrazek w szerokiej, ozdobnej 
ramie, pozostawiającej tylko mikroskopij-
ny kwadracik przestrzeni. Spogląda z niego 

oko, jakby ktoś podpatrywał nas przez wi-
zjer. To opatrzność, która nigdy nie zapomi-
na o człowieku… Nieco większy format ma 
stylizowana ikona. Z tła, pokrytego praw-
dziwymi płatkami złota, wynurza się po-
stać Matki Boskiej z dorastającym Jezusem 
na ręku. U dołu malarz umieścił swój pod-
pis cyrylicą. Madonna pojawia się również 
na dużym obrazie. Tym razem to motyw 
piety. Jej łagodna twarz znajduje się w le-
wym dolnym rogu płótna, a centrum sta-
nowi rzymska ulica, z biegnącymi wzdłuż 
niej budynkami. Prowadzi ona do gościnnie 
otwartej bramy. To ta właściwa – jak wyja-
śnia sam autor pracy – w przeciwieństwie 
do bram fałszywych, widocznych z boku, 
oznaczonych niebieską i czerwoną pastylką, 
jak w Matrixie. Ten obraz trzeba oglądać 
z dużej odległości. Dopiero wówczas poja-
wia się przed oczami odległa perspektywa. 
Czerwonawozłocista tonacja tworzy ma-
giczną atmosferę Wiecznego Miasta.

Motywy włoskie widoczne są też w jed-
nym z kilku autoportretów umieszczonych 
na wystawie. Ze styropianowego podkła-
du, pełnego dziur i wklęśnięć, wyłania się 
twarz ni to antycznego Rzymianina, ni to 
samego artysty. Uważna, surowa, pozna-
czona bruzdami czasu, ze smugą siwizny, 
spogląda gdzieś w bok, jakby ktoś stojący 
obok widza przyciągnął jego uwagę. To 
skutek malowania własnego oblicza z wy-
korzystaniem lustra, lecz wydaje się, jak 
gdyby mężczyzna zamyślił się nad sensem 
życia, próbował je zrozumieć i się z nim 
zmierzyć. Mroczne tło sprawia, że skupia-
my się na fragmencie twarzy, widocznym 
w ciepłym świetle, które jednak nie łagodzi 
rysów postaci.

Równie tajemniczy jest portret w ro-
gu sali. To efekt trwającej przez całe ży-
cie fascynacji Janusza Gilewicza postacią  

Leonarda da Vinci. Artysta próbował od-
gadnąć (gdyż nie zachował się żaden wi-
zerunek), jak geniusz renesansu wyglądał 
w młodości: wijące się czarne loki, sta-
rannie utrzymana broda, niezwykłe, hip-
notyzujące spojrzenie, od którego trudno 
oderwać wzrok. Malarz ma też swoją Monę 
Lisę. Podobnie jak podziwiany mistrz, od lat 
podróżuje wszędzie z portretem młodziut-
kiej niegdyś modelki z Nowego Jorku, któ-
remu wraz z upływem czasu dodaje lat… 
Namalowana jako osiemnastolatka, obec-
nie Sofija z obrazu jest już po trzydziestce. 

Dzieło Leonarda zainspirowało go rów-
nież do stworzenia wizerunku Chrystusa 
jako stwórcy przyrody. Stoi w kroplach 
deszczu, migotliwych na tle świetlistej au-
reoli, a tuż obok jego twarzy wypuszcza 
pierwsze listki delikatna roślina.

Janusz Gilewicz zawsze cieszył się 
życiem samym w sobie. Potrafił dostrze-
gać piękno w pogardzanych przez innych 
przedmiotach. W Nowym Jorku tworzył 
obrazy na płótnach wyrzuconych przez 
mieszkańców na ulicę. Zmieniał, prze-
kształcał, zamalowywał, celowo zostawia-
jąc widoczny fragment wcześniejszego, 
nieudanego dzieła. Nazywał się jego współ-
autorem, prowadząc swoistą grę z widzem. 

Na wystawie znalazł się obrazek, kon-
tynuujący ten nurt. Szukając ciekawych 
tematów artysta dostrzegł na murze żmi-
grodzkiego kościoła miejsce, z którego od-
padł tynk. Wyłoniły się spod niego niere-
gularne cegły. Ten detal ma jednak kształt 
mapy Polski a jednocześnie pękniętego 
serca. Przeniósł je na płótno i unieśmiertel-
nił – symbol człowieka, naznaczonego pięt-
nem czasu, ale pielgrzymującego wytrwale 
do zakątka, w którym nadal czeka na niego 
dom. 

Beata Baraś
















