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Praca Louisa Galinskiego "On kraj wesoły idzie w popioły"
jest pracą wyjątkową, zasługującą na najwyższe uznanie. L.
Galiński jest Niemcem, przyjacielem Polski i Polaków, co wy-
raża się tym, że nauczył się j. polskiego, poznał historię i kul-
turę Polski. Zainteresował się polską sztuką ludową,
dostrzegając w niej odzwierciedlenie ducha narodu z jego
martyrologią, ale i męstwem. Stał się kolekcjonerem tej
sztuki, wybierając jakże trudny temat związany z wydarze-
niami II wojny światowej, okupacji ziem polskich przez
Niemcy i Rosję Sowiecką, ze wszystkimi tragicznymi skut-
kami: zniszczeniami, grabieżą, a przede wszystkim z ekster-
minacją ludności zamieszkałej na terenie II
Rzeczypospolitej, która zaledwie 20 lat cieszyła się wol-
nością i suwerennością po stu dwudziestu trzech latach znie-
wolenia porozbiorowego.
Jeżdżąc po Polsce, trafiał do najdalszych zakątków kraju,
odwiedzał twórców ludowych i nieprofesjonalnych, pozyski-
wał od nich rzeźby, płaskorzeźby i obrazy. Czasem inspiro-
wał tematy zachęcając twórców do podejmowania w swoich
pracach przeżyć wojennych, o ile nie własnych to rodzin-
nych, środowiskowych, narodowych. W odróżnieniu od wielu
kolekcjonerów zagranicznych polskiej sztuki ludowej, inte-
resujących się przede wszystkim tematami sakralnymi, L.
Galinski gromadził głównie prace o treściach historycznych
i to dotyczących historii najnowszej z lat 1939-1945. Wydar-
zenia te miały jednorodny wydźwięk: zniszczenia miast i wsi,
grabież dóbr narodowych, cierpienie i głód ludności cywilnej,
przymusowe prace i wywózki, obozy koncentracyjne i łagry

syberyjskie w Rosji, a często i śmierć i to śmierć męczeńska,
nienaturalna, ale na szubienicach, przez rozstrzelanie, w ko-
morach gazowych, i w okowach mrozu syberyjskiego.
Możemy sobie zadać pytanie, co do właściwego wyboru te-
matu kolekcji przez L. Galinskiego. Czy jest to tylko działanie
kolekcjonera-historyka, który na podstawie specyficznego
rodzaju prac pragnie przedstawić najnowszą historię sto-
sunków polsko-niemieckich i rosyjskich, czy jest to coś
więcej, co by wiązało się z postawą ekspiacji nie w imieniu
własnym, ale całego narodu niemieckiego, do którego należy
L. Galinski.
Jak już wspomniano, Galinski stał się przyjacielem Polski i
Polaków, także poprzez poznawanie jej historii i kultury.
Najlepszym świadectwem jest zaczerpnięty z literatury pol-
skiej tytuł jego pracy "On kraj wesoły idzie w popioły". Po-
chodzi on z utworu Zbigniewa Morsztyna (1627-1689),
żołnierza, poety, arianina, pt. "Duma niewolnicza". Prawdo-
podobnie utwór ten powstał po 1657 roku, czyli w okresie
Potopu, wieloletnich wojen z Rosją, Szwecją, Prusami, ko-
zaczyzną B. Chmielnickiego i wojskami Jerzego II Ra-
koczego. Jakże ten okres był podobny do czasów II wojny
światowej, znaczonej spustoszeniami, grabieżą, głodem,
nędzą, ucieczką i wypędzeniami, a często i śmiercią. Nie
będziemy powtarzali strof tego wiersza, bo są one cytowane
we wstępie pracy. Zwróćmy jedynie uwagę na dwie frazy:
"On kraj wesoły" odnoszący się do Rzeczypospolitej Obojga
Narodów, wolnej, sprawiedliwej, tolerancyjnej, zasobnej i
szczęśliwej i "idzie w popioły" - niszczonej wojnami po któ-
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rych pozostają jedynie pogorzeliska-popioły. Należy przy-
pomnieć, że słowa "popioły" użył prawie 300 lat później Ste-
fan Żeromski, w tytule swej epopei historycznej z epoki
napoleońskiej. Słowo to jednak ma w naszej polskiej i euro-
pejskiej kulturze wyrosłej z kultury grecko-rzymskiej i inne
znaczenie, a wyrażone w sentencji z mitologii antycznej
"powstał jak Feniks z popiołów". Tym Feniksem dla Polaków
stał się Orzeł Biały, godło Polski, który jest symbolem
nieśmiertelności i odradzania się po wszelkich klęskach i
zniszczeniach wojennych.
Zwróćmy uwagę na układ pracy Galinskiego. Po wstępie-
wprowadzeniu, w którym Autor charakteryzuje odrębność i
specyfikę polskiej sztuki ludowej, następuje opis około 80-
ciu rzeźb i płaskorzeźb, kilkunastu twórców z całej Polski,
powstałych współcześnie, to znaczy od końca XX w. do 2018
r. Są to twórcy, którzy wprawdzie nie przeżywali bezpośred-
nio wojny, ale którzy relacje o niej czerpali z ogólnopolskiej
tradycji, z przekazów rodzinnych starszego pokolenia oraz
z pamiątek historyczno-muzealnych. Są to przekazy nad
wyraz realistyczne, o dużych walorach dokumentacyjnych,
pełne symboliki, niekiedy artystycznie doskonałe, poprzez
zastosowanie prostych rozwiązań plastycznych zrozu-
miałych dla widza i wywołujących określone skojarzenia.
Każda analizowana przez Galinskiego praca zawiera odnie-
sienia do konkretnego wydarzenia, miejsca, czasu, uczest-
ników: ofiar i sprawców. Staje się więc źródłem
historycznym, autentycznym, wiarygodnym. Przedstawiane
fakty mają swoistą wymowę społeczną, moralną, ideową i
symboliczną. Polscy twórcy ludowi poprzez prostotę prze-
kazu doskonale potrafili nadać swoim pracom te właśnie
wartości. Posłużyli się tradycyjnymi, utrwalonymi w kulturze

ludowej symbolami i atrybutami, wyrosłymi z wierzeń,
obrzędów, demonologii, czy wreszcie religii chrześcijańskiej.
Zwróćmy uwagę na prace, w których Hitler i Stalin przedsta-
wiani są jako diabły lub w towarzystwie diabłów, na dwois-
tość znaków: czerń-biel, dzień-noc, nienawiść-przebaczenie,
zło-dobro itp. wyrażanych za pomocą prostych form plas-
tycznych: kształtu i barwy. Jakże wymowny jest przytoczony
przez autora atrybut w postaci drutu kolczastego. Wynale-
ziony i stosowany przez farmerów amerykańskich do od-
gradzania pastwisk dla bydła na wzór tradycyjnych koszar w
kulturach pasterskich staje się symbolem obozów koncen-
tracyjnych, w których zamyka się ludzi innych narodów, ras,
wyznań, kultury, uznawanych przez totalitarne ideologie hit-
leryzmu i komunizmu za niższą kategorię społeczeństwa, a
właściwie za bydło.
W interpretacji poszczególnych prac Galinski jakże często
odnosi się nie tylko do historii i kultury polskiej, ale do
osiągnięć europejskiej myśli filozoficzno-moralnych, kultu-
rowo-społecznych. Można to poczytywać jako nobilitację
twórców ludowych i ich prac, w których odnajdujemy ogól-
noludzkie wartości.
Praca Louisa Galinskiego jest pracą odważną, uczciwą,
prawdomówną, opartą na dużej wiedzy własnej i jego infor-
matorów – twórców, których obdarzył zaufaniem i przyjaźnią.
Również i twórcy doceniali postawę Galinskiego, czego
najlepszym przykładem są ich piękne prace, przekazywane
do jego kolekcji, i będące przedmiotem tego niezwykłego
dzieła. 

Prof. dr hab. Marian Pokropek



2. CHRYSTUS DROGOWSKAZEM JAN KOWALCZYK
drewno polichromowane, 2010

wysokość: 37 cm

Spoglądając na to dzieło sztuki, pragniemy udać się w Drogę Krzyżową
martyrologii naszego sąsiedzkiego narodu w czasie drugiej wojny świa-
towej.
Ta kultura pamięci martyrologii w Polsce przypomina nam, z jaką brutal-
nością i bezwzględnością niemieccy okupanci dopuszczali się masakry
i innych zbrodni na polskiej ludności całego kraju.
Nasza fotografia przedstawia drogowskaz spotykany na terenie całej Pol-
ski. Artysta do tej stacji „Drogi Krzyżowej” specjalnie dodał „Chrystusa
Frasobliwego”, który po dziś dzień smuci się z powodu zbrodni tamtych
czasów i przemawia do nas słowami „Nigdy więcej!”.
Ciekawostką jest tutaj widoczna noga Chrystusa spoczywająca na trupiej
czaszce. Od strony interpretacji ikonograficznej przyporządkować
możemy ten obraz naszemu praojcu Adamowi, który według legendy
znalazł swoje miejsce spoczynku na Golgocie, a z zamkniętego grobu
za sprawą śmierci Jezusa na Krzyżu został wskrzeszony z martwych i
doznał zbawienia. 
Obraz tutaj przedstawiony wskazuje na fikcyjne miejsce kaźni, które stało
się rzeczywistością daleko w leśnych gąszczach i niezamieszkanych
przestrzeniach, wobec czego fakty nie zostały odkryte, a sprawcy po-
zostali bezkarni. 
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Ta kompozycja sceniczna ukazuje nam dobitnie, w jaki sposób rozwój
polityczny zarówno odpowiedzialnym teoretykom, jak i ludziom w prak-
tyce wymknął się spod kontroli i kazał być udziałem cierpień Europejczy-
ków w XX wieku.
Spotkana w naturze forma geometryczna jako materiał wyjściowy w spo-
sób wręcz nieunikniony prowadzi artystę do zamiaru wykonania z tej
bryły obiektu oglądanego dookoła na 360 stopni. Spod dłuta artysty wys-
zedł jakby korowód postaci podobnie myślących jako taniec demonów.
Każda z tych postaci kwartetu, jak to pokazuje historia, obarczyła się w
XX wieku ogromem win, których nie sposób osądzić dostępnymi dla nas
środkami prawnymi. W Niemczech podjęto się tej próby, w dzisiejszej
Rosji natomiast wszelkie tego rodzaju próby pociągnięcia winnych do
odpowiedzialności jak dotychczas spełzły prawie na niczym.
U góry rozpoznajemy Marksa (1777-1838), Lenina (1870-1924), Stalina
(1878-1953) i Hitlera (1889-1945).
To, co wymyślił Marks, jest sprawą zupełnie wyjątkową, bowiem jego
idee przecież posłużyły później w obydwu dyktaturach za pretekst do-
puszczenia się zabójstw. Film dokumentalny pt. Soviet Story wykazuje,
że Marks dążył do społeczeństwa bezklasowego, które ma być wspól-
notą wolną. Filozof argumentował bowiem:

„Ustępować muszą rasy i klasy, które okażą się za słabe, by spros-
tać nowym wyzwaniom życia […] Zniknąć muszą w rewolucyjnym
holocauście” . 5

Marksa traktuje się jak poważnego filozofa, który był do tego stopnia
czysty, że po dziś dzień ulicom i placom nadaje się jego imię. Artysta
natomiast ukazuje nam inną, śmiercionośną stronę jego myśli.
Lenin uchodzi nie tylko za pramyśliciela rewolucji proletariackiej z roku
1917, ale też za ojca Czeki, co było przedłużonym ramieniem bezpieki
rewolucji październikowej, według której życie ludzkie nie odgrywa żad-
nej roli. 

5. DIABELSKI KWARTET NORBERT GLIŃSKI
drewno polichromowane, 2013

wysokość: 34 cm

Stalin jako następca Lenina przedstawiony jest pod znakiem młota w
ręku jako tyran bez skrupułów, który winien jest traktowania milionów
ludzi jak niewolników.
Wreszcie Hitler, który za pomocą swojej polityki zagranicznej uznał za
stosowne forsować aktywną współpracę między SS a radziecką bez-
pieką, jest uzupełnieniem tamtych trzech postaci.
Zastosowana przez artystę kolorystyka górnej części dzieła jest jakby
symbolem dobierania wielkich słów, ale niespełnionych nigdy potem
obietnic oczekujących nas przemian. Barwność mundurów i polityka bez
pokrycia wielu ludziom przypadły do gustu. Kiedy ci czterej odeszli już
ze sceny tego świata, obecnie spotykają się ponownie w innej formie w
miejscu, na które sobie zasłużyli, a mianowicie w piekle, gdzie kolory dla
nich zmieniają się w korowód postaci z sadzy, skąd nie ma już dla nich
wyjścia.
Oświetlony blaskiem ognia Hades daje nam do myślenia, jak to w
umysłach tych demonów i ich sercach musiało wyglądać wyobrażenie
rzeczywistości.
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Miasto Kutno w Polsce centralnej należy od dawna do tych miejscowości,
gdzie mieszka liczna grupa rzeźbiarzy, znanych nawet daleko od swego
regionu. Niniejsza dokumentacja prezentuje kilka rzeźb właśnie z Kutna,
dzięki czemu możemy się zorientować, w jaki sposób różni artyści z tej
„Kolonii Kutnowskiej” podchodzą do tematyki tego samego okresu i jak
go interpretują. 
Przez tę tutaj widoczną pracę rzeźbiarz podejmuje temat ukarania
więźniów obozowych. Rozliczne metody tortur były stosowane jako śro-
dek zniszczenia więźnia podczas wykonywania przez niego różnych
robót. Powodów do ukarania było mnóstwo. Były więzień obozu Buchen-
wald Eugen Kogon (1903-1987) relacjonuje:

„Kamieniami milowymi faktycznej drogi do krematorium były kozioł
i bunkier, powieszenie, rozstrzelanie, mrożenie, zagłodzenie, za-
bijanie oraz tortury wszelkiego rodzaju.” 23

Przez szubienicę rzeźbiarz tej scenerii dodał dodatkowy atrybut za-
grożenia, do jakiej się dostał z niewiadomych przyczyn żydowski więzień.
Nikt nie zadaje pytania, dlaczego. Widać, jak dobrze odżywiony esesman
na pierwszym planie wraz z także dobrze wyglądającym żydowskim kapo
wykonują karę na bezbronnym więźniu. Obowiązkowa maczuga kapo
donosiciela w ręku wskazującym na więźnia oraz para członków SS
wyzwala u człowieka oglądającego rzeźbę odruchowo poczucie solidar-
ności z umartwianym. Z uwagi na to, że w obozach nieustannie dochod-
ziło do ekscesywnego bicia więźniów, także i w tym przypadku należy
przyjąć, że personel skorzystał z nałogu stosowania przemocy i torturo-
wał bez pardonu więźnia zaraz po stwierdzeniu jego winy. Artysta poka-
zuje kandydata na śmierć w jego opłakanym stanie. 

„Na kary śmierci skazywano również za popełnienie tzw.
przestępstw pospolitych, do których zaliczano m. in. obrazę nie-
mieckich oficerów, utrzymywanie intymnych stosunków z Niem-

25. POD SZUBIENICĄ JÓZEF STAŃCZYK
drewno polichromowane, 2014

wysokość: 33 cm

kami, kradzież czy też nielegalny handel. Za popełnienie jednego
z tych przestępstw przywożono ...i tutaj tracono na szubienicy.” 24

Jeżeli chodzi o usytuowanie uczestniczących tutaj osób, to ich
rozmieszczenie zostało tak dokładnie przemyślane, że powstał bardzo
realistyczny obraz hierarchii obozowej. Odpowiednio do pełnionych
funkcji przez poszczególne osoby widać, gdzie jest jej miejsce zgodnie
z jej rangą. 
Na pierwszym planie w pierwszym rzędzie widzimy esesmanów w akcji.
Kapo jako denuncjant zajmuje miejsce „pomiędzy krzesłami”. Dlatego
artysta umieścił go pośrodku. Beznadziejność żydowskich więźniów, po-
zostających bez praw i szans, została ukazana w ten sposób, że dla
więźnia przeznaczony jest tylko skrawek ziemi pod szubienicą. 
Prawie nigdy w tego rodzaju rzeźbach nie występują kobiety jako eses-
manki. Dlatego w tym miejscu podajemy jeszcze jedną lingwistyczną os-
obliwość.
Brutalność działania ze strony personelu była praktykowana w szcze-
gólny sposób przez kobiety należące do SS, bowiem one chciały się
przed swoimi męskimi kolegami wykazać brutalnością, często były
jeszcze bardziej bezwzględne. W języku polskim niestety nie dysponu-
jemy określeniem „SS kobiety”.
Dlatego Polacy używają słowa „esesmanki”, chcąc podkreślić, że chod-
ziło o kobiety. Tłumaczenie tego słowa w języku niemieckim brzmi wobec
tego „SS-Männin”. 
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