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Naiwny kolorysta w „lamusie stylowym”. Malarstwo Jana 
Kosiarza w perspektywie kolekcjonowania

Naïve colourist in the “antiquarian bay-line”. Jan Kosiarz’s painting  
in the perspective of collecting

skich artefaktów o różnorodnej, wielowątkowej 
strukturze. Cechą znamienną postawy samego 
zbieracza (zresztą chyba nie tylko tego konkret-
nego, ale w ogóle) jest to, że w ramach groma-
dzonych zbiorów czasem drobiazg, pozornie bez-
wartościowy, może nabrać niebywałego znaczenia 
i być traktowany tak samo jak rzecz obiektywnie 
drogocenna. Tak też się stało z pracami Kosiarza, 
które z miejsca stały się częścią rosnącego „masy-
wu kolekcjonerskiego” o zróżnicowanym charak-
terze. Nawiasem mówiąc, nazwa ta – zaczerpnięta 
z tytułu wystawy Roberta Kuśmirowskiego pre-
zentującej zbiory rodziny Sosenków i eksponaty 
własne artysty – jest tu jak najbardziej uzasad-
niona właśnie z uwagi na nagromadzenie w domu 
kolekcjonera, niczym na hałdzie, różnorodnych 
staroci1. Prace Kosiarza zostały wstępnie pogru-
powane, prowizorycznie oczyszczone, a następ-
nie rozlokowane w przestrzeni swoistego „lamusa 
stylowego”2. Pozostawał on stale wypełniony roz-
maitymi klamotami i rupieciami: starymi szafami, 
łóżkami, kredensami, stołami i krzesłami, zresztą 
nie zawsze rozłożonymi i nie zawsze kompletnymi, 
snycerką typu toczone tralki od balustrady, frag-
mentami witraży, wiekowymi ramami okiennymi, 
potraktowanymi jako bezużyteczne i wyrzuconymi 
najzwyczajniej na śmietnik (pomimo ich wartości 
nie tylko estetycznej, ale i historycznej), w końcu 
obrazami, w ramach i bez ram, zwiniętymi i tym-
czasowo powieszonymi. 

Zdarza się, że kolekcjoner to nie tyle miłośnik 
przypadkowych szpargałów, ile ktoś, kto sytuuje 
się blisko znawcy. Potrafi dostrzec błysk wartości 
tam, gdzie inni przejdą obojętnie, jest w stanie ten 
czy inny obiekt nasycić aurą opowieści – biegną-

1 Robert Kuśmirowski. Masyw kolekcjonerski. Ze zbio-
rów Roberta Kuśmirowskiego i rodziny Sasanków, red. 
M. A. Potocka, Kraków 2009.

2 Nazwą „lamus stylowy” posługiwał się sam kolek-
cjoner.

Pod koniec lat 90. XX wieku do lubelskiej 
kolekcji Karola Majewskiego trafił zespół prac 
samorodnego malarza spod Chełma – Jana Ko-
siarza. Ujmując rzecz nieco przenośnie, doszło 
wówczas do fuzji dwóch potencjałów o podob-
nym napięciu. Spotkali się bowiem kolekcjoner-
-pasjonat, który każdy wolny moment poświęcał 
swoim zbiorom, ich poszerzaniu i – jak chciał 
Edgar Wind – zgłębianiu walorów formy i zna-
czeń poszczególnych obiektów, oraz autentyczny 
twórca, bez szkół i bez akademickiego warsztatu, 
malujący kompulsywnie, z wewnętrznej potrzeby. 
Tym dwóm postaciom – artyście i kolekcjonerowi 
– poświęcony jest niniejszy tekst.

Zbiór objął ponad sto obiektów malarskich 
i  rysunkowych wykonanych na różnych podło-
żach, nie tylko na płótnie i na papierze, ale też 
na drewnie i innych podobraziach. To rzecz zna-
na wśród twórców nieprofesjonalnych. Nikifor 
Krynicki malował na czymkolwiek, na skrawkach 
papieru czy kawałkach tektury. Kosiarz podobnie, 
korzystał nie tylko z materiałów profesjonalnych, 
typowo malarskich, takich jak płótno naciągnięte 
na blejtram, ale też tworzył na podłożach nieprofe-
sjonalnych i często przypadkowych, między inny-
mi starym obrusie, płycie pilśniowej czy drzwicz-
kach nieużywanej szafki. Zdarzało mu się również 
malować na podobraziach dwustronnie, zapewne 
z powodu braku wystarczającej ilości malarskich 
materiałów, stąd nie najlepszy stan zachowania 
części obiektów. Niektóre z nich zostały nadwe-
rężone czy uszkodzone z  powodu niewprawnego 
przechowywania, inne posiadały wręcz znamiona 
półdestruktu, gdyż ponownie wykorzystane pod-
łoża były już w pewnym stopniu zużyte. Jednak 
wszystkie znalazły upodobanie w  oczach lubel-
skiego tropiciela kuriozów.

Wspomnijmy najpierw o osobie kolekcjonera 
i charakterze jego kolekcji. Otóż kiedy prace Ko-
siarza trafiły do rąk Karola Majewskiego, zostały 
niejako dołączone do uniwersum kolekcjoner-
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cej w przeszłość i w konkretne miejsca, pomiędzy 
ludzi i zdarzenia – ale też, co istotne, z pasją pod-
kreśla znamiona minionego stylu artystycznego, 
rozkoszując się zagadkami datowania i hipoteza-
mi atrybucji obiektów3. Zdaniem Edgara Winda 
znawca to ktoś, kto wyróżnia się pewnym wyrafi-
nowaniem smaku. Cecha ta, opisywana już w od-
niesieniu do XVIII-wiecznych koneserów, nie traci 
swej mocy także w wieku XX. Charakterystyczne 
uwrażliwienie występuje zwłaszcza w  stosunku 
do rozmaitych przejawów wartości artystycznej 
dzieła sztuki, co często pociąga za sobą hipotezy 
atrybucyjne (jeśli autorstwo dzieła nie jest wprost 
znane). Bywa też związane, jak podkreśla brytyjski 
historyk sztuki, z przypisywaniem wagi do rzeczy 
pozornie błahych, przez innych pomijanych, nie-
zauważonych, tego czy innego szczegółu, co wy-
nika zresztą nie tyle z nadzwyczajnej wrażliwości 
konesera, co raczej ze żmudnego treningu wizu-
alnego prowadzącego do pomyślnych atrybucji4. 

W przypadku nabycia prac Kosiarza należy tu 
mówić nie o zrządzeniu losu czy przypadku, lecz 
podyktowanej odpowiednim przygotowaniem, sto-
sowną praktyką i pasją zbieracza w pełni świadomą 
decyzją, aby w pewien niedzielny poranek zainte-

3 Na temat kształtowania się pojęcia „kolekcjoner” 
oraz innych terminów pokrewnych zob. A. Kluczewska-
-Wójcik, Kolekcjoner polski u progu nowoczesności – szkic do 
portretu, [w:] Kolekcjonerstwo polskie XX i XXI wieku. Szki-
ce, red. T. F. de Rosset, A. Kluczewska-Wójcik, A. Tołysz, 
Warszawa 2015, s. 19–39.

4 E. Wind, Krytyka znawstwa, [w:] Pojęcia, problemy, 
metody współczesnej nauki o sztuce. Dwadzieścia sześć arty-
kułów uczonych europejskich i amerykańskich, red. J. Biało-
stocki, Warszawa 1976, s. 170–171.

resować się wypatrzonymi pośród 
setek, jeśli nie tysięcy rozmaitoś ci na 
lubelskich targach staroci obrazami 
naiwnego malarza, który zwykł pod-
pisywać swoje dzieła zamaszystą sy-
gnaturą złożoną z imienia i nazwiska. 
Ten pierwszy zachwyt kolekcjonera 
wobec prac nieakademickich, ale 
wyróżniających się pośród innych 
obiektów swą wdzięczną naiwnością 
i  wyrazistą kolorystyką, dał bezpo-
średni impuls do poszukiwań ich 
autora i wytropienia kolejnych prac. 
Stał za tym rodzaj intuicyjnego prze-
konania, że ma się do czynienia z ar-
tystą niebanalnym, co musiało wy-
niknąć z  owego kolekcjonerskiego 
wyczucia, ale też z profesjonalnego 
przygotowania i obeznania w proble-
matyce artystycznej, i to na różnych 

szczeblach, które w realizacji pasji kolekcjoner-
skich niewątpliwie mogą tylko pomóc. 

Dodać warto, że pozyskanie dzieł twórcy nie-
profesjonalnego należało do zdarzeń w kolekcji 
nieczęsto spotykanych, a i samo kolekcjonowanie 
przez długie dekady było dopełnieniem, a nie głów-
nym zajęciem zbieracza. Karol Majewski urodził się 
w 1935 roku w Dąbrówce w województwie tarno-
brzeskim. Odbył studia na Katolickim Uniwersy-
tecie Lubelskim z historii sztuki, specjalizując się 
w zakresie architektury nowożytnej. Pracę magi-
sterską napisał pod kierunkiem profesora Piotra 
Bohdziewicza na temat dekoracji fasad kamienic 
Przybyłów w Kazimierzu Dolnym nad Wisłą. Przez 
kilka lat prowadził pracę naukową i  dydaktyczną 
na KUL-u i UMCS-ie. Na podstawie badań nau-
kowych nad historią sztuki nowożytnej opubliko-
wał kilkanaście artykułów w różnych wydawnic-
twach, a w 1983 roku wydał pod swoją redakcją 
książkę W kręgu badań nad sztuką polską. W 1969 
roku podjął pracę w Pracowni Konserwacji Za-
bytków (PKZ) w Lublinie, gdzie opracował kil-
kanaście dokumentacji naukowo-historycznych 
i kierował zespołem naukowo-badawczym. W ra-
mach wykonywanych tam obowiązków wziął udział 
w misjach zagranicznych: w ówczesnej Jugosławii, 
Wietnamie i w dzisiejszej Estonii. Za studium hi-
storyczno-urbanistyczne Zamościa wraz z zespołem 
badawczym PKZ otrzymał dwie nagrody: pierwsze-
go stopnia Ministra Kultury i Sztuki oraz Ministra 
Gospodarki Przestrzennej i  Ochrony Środowiska. 
Ponadto przez piętnaście lat pełnił funkcję preze-
sa lubelskiego oddziału Stowarzyszenia History-
ków Sztuki. Zorganizował w tym czasie w Lublinie 

Bez tytułu, olej na płótnie, w ramie, sygnowany w prawym dolnym rogu, 48 x 69 cm
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między innymi dwie ogólnopolskie 
sesje naukowe, które przyczyniły się 
do powstania publikacji książkowych 
poświęconych sztuce około 1600 roku 
oraz kryzysom w sztuce5. 

Nabywca dzieła Kosiarza rozwijał 
pasje kolekcjonerskie równorzędnie 
z działalnością zawodową historyka 
sztuki, a zgromadzony zbiór artefaktów 
objął kurioza pochodzące z różnych 
epok historycznych i reprezentujące 
wiele dyscyplin artystycznych: malar-
stwo, rzeźbę, rzemiosło artystyczne, 
grafikę artystyczną czy meblarstwo. 
O upodobaniu do otaczania się znale-
ziskami świadczy fakt, że w jego bezpo-
średnim otoczeniu rzadko można było 
spotkać rzecz współczesną. Nawet 
użytkowe przedmioty codzienne, takie jak maszyna 
do pisania czy szklanka do herbaty, musiały mieć 
znamiona przedmiotu historycznego i artystycz-
nego. Przy tym zbiory te nigdy nie nabrały cech 
stałych, lecz były zmienną strukturą o nieostrych 
konturach, co wynikało z ciągłego nabywania rze-
czy i upłynniania obiektów wcześniej pozyskanych. 

Zatem, jak widać, sztuka naiwna nigdy nie 
była specjalnością kolekcjonera, ale w wypadku 
Jana Kosiarza zrobił wyjątek. Pozyskał od syna 
twórcy, znanego w regionie chełmskim ludowego 
rzeźbiarza Stanisława Kosiarza, właściwie wszyst-

5 Sztuka około roku 1600: materiały sesji Stowarzyszenia 
Historyków Sztuki zorganizowanej przy współpracy Wydziału 
Kultury Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Lubli-
nie, Lublin, listopad 1972, Warszawa 1974; Kryzysy w sztu-
ce: materiały Sesji Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 
grudzień 1985, red. E. Karwowska, Warszawa 1988.

ko, co zostało ze spuścizny ojca w jego domu ro-
dzinnym w Kumowie Majorackim. Nieobecność 
albo niezwykle rzadko spotykana obecność w tych 
zbiorach dzieł artystów nieuczonych sprawiła, że 
nagłe pojawienie się licznych prac Jana Kosiarza 
znacząco zmodyfikowało ich charakter. Nolens 
volens, nabywając zespół obrazów tego artysty, 
kolekcjoner oddał hołd sztuce naiwnej jako ta-
kiej, dopuszczając do głosu nie tyle wyrafinowane 
formy sztuki dawnej, ile szczerość i bezpretensjo-
nalność prowincjonalnego, a właściwie wiejskiego 
twórcy, dla którego artystyczne konwencje i hi-
storyczne style w zasadzie nie miały żadnego zna-
czenia. 

Abstrahując na chwilę od dalszych losów „od-
krycia” Kosiarza, warto zwrócić uwagę na ważną 
implikację: nie tylko bowiem skłania ono do próby 
bliższego przyjrzenia się twórczości tego wciąż mało 
znanego, nawet pośród profesjonalistów zajmują-

Bez tytułu, olej na desce, niesygnowane, 43,5 x 96 cm

Bez tytułu, olej na płótnie, malatura na rewersie, niesygnowane,  
34,5 x 50 cm
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cych się kulturą etnograficzną, twórcy, ale też pro-
wokuje do namysłu nad art brut (sztuką surową) 
jako przedmiotem kolekcjonowania. W tej kwestii 
nie zaszkodzi przypomnieć, że „sztukę nieuczoną” 
nieprofesjonalnych artystów najpierw odkrywali 
ich profesjonalni pobratymcy. Wprowadzając sze-
roko dziś rozpropagowane pojęcie „sztuki surowej”, 
Jean Dubuffet nie tylko naiwną twórczość cenił 
i kolekcjonował, ale też wzorował się na niej, wy-
pracowując własną stylistykę6. Na gruncie polskim 
znanym przykładem tego typu inspiracji są świa-
dome nawiązania Edwarda Dwurnika do Nikifo-
ra z połowy lat 60. XX wieku, widoczne zwłaszcza 
w  sposobie ujmowania tematów miejskich. Pro-
blem ten doczekał się nawet osobnej wystawy, za-
prezentowanej w lubelskiej Galerii Białej w 2008 
roku7. Rzecz jasna trudno tutaj mówić o naślado-
waniu stylu krynickiego mistrza, a  jedynie o peł-
nych niuansów inspiracjach. Zakorzeniły się one 
jednak w stylu Dwurnika dość mocno, czego do-
wodem okazała się inna wystawa „Edward Dwur-
nik w  Lublinie” z 2014 roku8. Ekspozycja objęła 
liczne prace rysunkowe artysty z  drugiej połowy 

6 Na temat podobieństw stylistyczno-formalnych art 
brut i Dubuffeta zob. Dubuffet & Art Brut. Im Rausch der 
Kunst, Museum Kunst Palast, Dusseldorf 2005.

7 Dwurnik–Nikifor, folder wystawy, Galeria Biała, 
Lublin 2008; http://biala.art.pl/nikifor-dwurnik/ [dostęp: 
27.07.2021].

8 E. Dwurnik w Lublinie, katalog wystawy, Galeria 
Biała, Lublin 2014.

lat 60. minionego stulecia, ukazujące 
zatłoczone, a momentami wręcz pełne 
zgiełku, sceny figuralne, na pozór zu-
pełnie obce Nikiforowskim miejskim 
scenkom, niemal bezludnym, jedynie od 
czasu do czasu urozmaiconym sztafażem 
przerywającym monotonię małomia-
steczkowego półsnu. A jednak, pomimo 
odmiennej wrażliwości społecznej obu 
artystów, w tle ich obrazów pojawiły się 
elementy wspólne. Chodzi o  wyrażone 
linearnie rozmaite budowle: sięgające 
w  dal pierzeje domów, zrytmizowane 
układy okien, ciągi kondygnacyjne i ar-
chitektoniczne artykulacje, w których, 
dzięki zamiłowaniu obu autorów do ry-
sunkowej precyzji, widz dostrzeże niemal 
najdrobniejszy detal. 

Przykład Dwurnika i Nikifora nie jest 
odosobniony, lecz przypomina o szerszym 
i znacznie odleglejszym w  czasie zjawi-
sku, w  ramach którego artyści naiwni 

w momencie ich „odkrywania” wywierali wpływ na 
twórców profesjonalnych, akademickich i w pełni 
wykształconych w swoim fachu. Przy czym było 
to zasługą zarówno pionierów modernizmu, ta-
kich jak Paul Gauguin czy niedługo potem Pablo 
Picasso, którzy interesowali się sztuką „prymityw-
ną”, pozaeuropejską, etniczną czy plemienną, ale 
też w pewnym stopniu był to skutek badań nau-
kowych w zakresie etnologii i antropologii kulturo-
wej oraz psychologii i psychiatrii, które stopniowo 
nadały wartość „inności” i doceniły meandry eks-
presji twórców nieprofesjonalnych. Podobne dąże-
nia pojawiły się też w estetyce. Jak dowodził Ernst 
Gombrich, dziewiętnastowieczny mit „człowieka 
prymitywnego” przyczynił się do przebudowania 
preferencji estetycznych epoki, przeciwstawiając 
prostotę i surowość wyrafinowaniu oraz wymyślnej 
sublimacji, co zresztą badacz umieścił w szerszej 
perspektywie powracających „nawrotów do prymi-
tywu” i regresu koncepcji mimesis w dziejach euro-
pejskiej kultury artystycznej9.

Kiedy artyści przynależący do płynnej kategorii 
twórczości naiwnej (dla której długo szukano sto-
sownej nazwy) urzekli nie tylko profesjonalnych 
artystów, ale też kolekcjonerów oraz specjalistów 
od etnografii i muzealników, w różnych krajach 
pojawiły się inicjatywy wystawiennicze i publika-
cyjne, które upomniały się o dowartościowanie 
sztuki „innej”, „naiwnej”, „folkowej” czy właśnie 

9 E. H. Gombrich, The Preference for the Primitive. The 
Episodes in the History of Western Taste and Art, London 
2002.

Bez tytułu, olej na płótnie nabitym na deskę, niesygnowane, 63 x 75 cm
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„surowej”10. W Polsce modelowego przykładu tego 
typu postawy dostarcza kolekcja sztuki ludowej 
i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich, 
tym bardziej godna przypomnienia, ponieważ dzia-
łalność tych kolekcjonerów nie ograniczyła się do 
biernego pozyskiwania dzieł od artystów, ale obfi-
towała w inicjatywy mające na celu poprawę ich 
sytuacji materialnej oraz ochronę prawną twór-
czości. Kolekcja Nawrockich, licząca blisko czte-
ry tysiące obiektów autorstwa około stu artystów, 
powstawała z pasji gromadzenia zbiorów i podziwu 
dla samorodnych talentów oraz z pragnienia za-
chowania dzieł tych artystów dla potomnych11.

Skupmy wreszcie uwagę na samym Janie Ko-
siarzu, o którym wciąż niewiele wiadomo. Urodził 
się w 1908 roku we wsi Mołodutyn w powiecie 
chełmskim. Ukończył zaledwie cztery klasy szkoły 
podstawowej. Żył i tworzył w pobliskim Kumo-
wie Majorackim, pracując we własnym gospo-
darstwie rolnym, gdzie też zmarł w 1989 roku. 
Natomiast o charakterze jego twórczości, między 
innymi dzięki pracom pozyskanym przez Karola 
Majewskiego, powiedzieć można już więcej. Jeśli 

10 Inner World Outside, katalog wystawy, Sala de 
Expositions de la Foundation „La Caixa” w Madrycie, 
Whitechapel Gallery w Londynie, Irish Museum of Mo-
dern Art w Dublinie, London–Madrid 2006. Por. Inni. Od 
Nikifora do Głowackiej, katalog wystawy, Zachęta, War-
szawa 1965; A. Ligocki, Artyści dnia siódmego, Katowice 
1971; A. Jackowski, Sztuka zwana naiwną. Zarys encyklo-
pedyczny twórczości w Polsce, Warszawa 1995.

11 B. Olszewska, Mecenas i artyści. Kolekcja sztuki ludo-
wej i nieprofesjonalnej Bolesława i Liny Nawrockich, Toruń 
2014, s. 29–35.

porównać je z dziełami Nikifora, podobieństwa 
będą dotyczyły owej naiwnej wrażliwości wobec 
otaczającego twórcę świata. Różnic będzie jednak 
więcej. Nikifor był przede wszystkim rysowni-
kiem, ujmował motywy linearnie, kolor zaś trak-
tował jako element w zasadzie dopełniający, choć 
trudno odmówić krynickiemu mistrzowi talentu 
harmonizowania barw. Tymczasem Kosiarza moż-
na nazwać „naiwnym kolorystą”, gdyż to właśnie 
plama barwna była dla niego podstawowym bu-
dulcem obrazu, a rysunek stanowił podskórną 
ramę dla niemal palimpsestowych nawarstwień 
pigmentu. Tematyka pełnych wdzięku szkiców 
i scenek Nikifora wiązała się ze wspominaną już 
małomiasteczkową scenerią i obyczajowością, dla 
której tłem była architektura, zarówno istnieją-
ca, jak i  fantastyczna. Z kolei Kosiarz był przede 
wszystkim piewcą życia wiejskiego i admiratorem 
naturalnego pejzażu, a jeśli zdarzały mu się sceny 
miejskie, to dotyczyły one czasów trwogi wojen-
nej. Zresztą wątek twórczości Kosiarza związany 
z drugą wojną światową, wyrażony na przykład 
w przejmujących scenkach konnej szarży przeciw-
ko stalowym faszystowskim potworom, jest bodaj-
że jednym z najrzadziej spotykanych w twórczości 
nieprofesjonalnej. Kosiarz malował przede wszyst-
kim sceny zaczerpnięte z otoczenia wiejskiego, 
związane z pracami polowymi i zbiorami plonów, 
które naznaczał czasem jak gdyby magiczną, nie-
rzeczywistą aurą za sprawą uniesionych nad zie-
mią figur, nieco przypominających te autorstwa 
Marca Chagalla. Wyróżniały się też motywy leśne 
ze zwierzętami i z ludźmi. Ze scen z „rozwrzeszcza-
nymi” figurami i samochodami w lesie przebija ton 

Bez tytułu, olej na płycie, niesygnowane, 47,3 x 74,5 cm
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intuicyjnie zbliżony do współczesnej krytyki 
ekologicznej wobec bezrefleksyjnej ingeren-
cji człowieka w porządek natury. Kosiarz 
wielokrotnie podejmował temat polowania, 
powracał też do motywów cygańskiego ta-
boru, które wyraźnie go fascynowały, nato-
miast rzadziej opracowywał kompozycje re-
ligijne, ale i tych nie zabrakło, a wśród nich 
wyróżniał się motyw Golgoty.

Twórca z Kumowa Majorackiego wciąż 
nie jest dobrze znany nawet fachowcom 
od sztuki nieprofesjonalnej, choć to się 
powoli zmienia. Spośród ogólnopolskich 
kolekcji instytucjonalnych najwcześniej, 
czyli w pierwszej połowie lat 90. XX wieku, 
o zakup jego prac zatroszczyło się Muzeum 
Etnograficzne w Toruniu. Była to zasłu-
ga Aleksandra Błachowskiego, dyrektora 
i  szefa działu sztuki tej instytucji, niestru-
dzonego badacza i  propagatora twórczości 
ludowej, współtwórcy imponujących zbio-
rów etnograficznych w toruńskim muzeum, 
który podczas objazdu po Lubelszczyźnie 
nabył piętnaście prac artysty. Niedługo po-
tem Karol Majewski okazał się kontynuato-
rem dzieła znakomitego znawcy sztuki nie-
profesjonalnej z toruńskiego ośrodka. Co więcej, 
dopiero zakup znacznie większego zespołu obiek-
tów przyniósł pierwsze inicjatywy popularyzujące 
spuściznę Kosiarza. 

Nowatorska wystawa indywidualna malar-
skich i rysunkowych prac artysty została przygo-
towana w Ośrodku Międzykulturowych Inicjatyw 
Twórczych Rozdroża w Lublinie w 2010 roku. Jako 
kurator autor niniejszego tekstu miał przyjemność 
podjąć współpracę z Barbarą Wybacz, wówczas 
animatorką działającą w ośrodku Stop!Galerii, 
która z niemałym entuzjazmem i zaangażowa-
niem podeszła do propozycji pokazania prac zapo-
mnianego artysty spod Chełma. Konserwatorskie 
przygotowanie wybranych obiektów na wystawę 
było z kolei zasługą Kingi Olesiejuk, pochodzącej 
z Lublina doktorantki konserwacji dzieł sztuki na 
warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych pod kie-
runkiem profesor Iwony Szmelter. W towarzyszą-
cym wystawie folderze pojawiła się pierwsza próba 
charakterystyki stylu Jana Kosiarza, a wystawa 
przyniosła – wciąż czekający na realizację – po-
stulat gruntownego przebadania jego twórczości12. 
Przy okazji tej kameralnej ekspozycji odrębność 
Kosiarza trafnie uchwyciła Sylwia Hejno, która 
pisała: 

12 Jan Kosiarz. Malarstwo, Lublin 2010; P. Majewski, Jana 
Kosiarza barwny świat prymitywu, [w:] Jan Kosiarz..., nlb.

Jednym z głównych bohaterów jego prac jest na-
tura, którą wyraźnie był zafascynowany. Na ulu-
bionych pejzażach z ogromnym wyczuciem, jak na 
nieprofesjonalistę, dobierał barwy. Sprawnie radził 
sobie także z architekturą czy ludzkimi sylwetkami. 
Wątkami religijnymi zajmował się okazjonalnie13. 

Kolejna odsłona twórczości Jana Kosiarza po-
jawiła się w ślad za wystawą lubelską, tym razem 
w Muzeum Ziemi Chełmskiej w Chełmie w 2011 
roku14. Ekspozycja ta przyniosła też wymierny 
efekt w postaci zakupu zespołu prac artysty do 
zbiorów chełmskiego muzeum. Dzisiaj można 
je oglądać nie tylko w samym muzeum, ale też 
w  internetowym katalogu naukowym muzealiów 
artystycznych i artystyczno-historycznych działu 
etnograficznego instytucji, który zawiera fotogra-
fie i opisy prac Jana Kosiarza15. Tym samym obra-

13 S. Hejno, Stop! Galeria w ośrodku Rozdroża zaprasza 
na wystawę prac Jana Kosiarza, https://kurierlubelski.pl/
stop-galeria-w-osrodku-rozdroza-zaprasza-na-wystawe-
prac-jana-kosiarza/ar/350935 [dostęp: 31.07.2021].

14 „Jan Kosiarz. Malarstwo”, Muzeum Ziemi Chełm-
skiej, Chełm, maj–czerwiec 2011, http://mzch.pl/?pl_jan-
-kosiarz-malarstwo,570 [dostęp: 31.07.2021].

15 http://mzch.pl/zbiory2/etnografia/rezultaty.php [do-
stęp: 31.07.2021].

[Głowa Chrystusa] 43 x 29 cm, olej na płótnie, 
sygnowane na odwrocie: „Jan Kosiarz [...], 

g. Żmudź, Chełm” 
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zy artysty znalazły kolejne po muzeum toruńskim 
miejsce, które objęło je profesjonalną opieką, 
a  wkrótce poczyniło dalsze kroki w ich popula-
ryzacji. 

* * *

Początki fascynacji właściciela „lamusa stylo-
wego” twórczością Kosiarza wiązały się z kolekcjo-
nerską intuicją, kiedy to Karol Majewski zwrócił 
uwagę na zakurzone i omijane „próbki” dokonań 
nieznanego i nieprofesjonalnego twórcy na jed-
nym z prowizorycznych stoisk lubelskich targów 
staroci. Ta intuicja okazała się trafna i zaowoco-
wała szeregiem działań: od identyfikacji twórcy 
w jego pierwotnym środowisku, poprzez nabycie 
i wstępną inwentaryzację dorobku, aż po działania 
popularyzatorskie i wystawowe, które doprowa-
dziły do włączenia części tej kolekcji do zbiorów 
państwowej instytucji, której misją jest tego typu 
twórczość chronić i otaczać opieką. Tym samym 
zbieracz przyczynił się do podwójnego uratowania 
dorobku twórcy: po pierwsze, uchronił go przed 
rozproszeniem, nie bacząc na nadwątlony stan 
zachowania poszczególnych obiektów i traktując 
zastany zbiór jako całość, oraz, po drugie, w pew-
nym sensie ocalił go przed zapomnieniem poprzez 
zainicjowanie w dalszej perspektywie działań 
wystawowych, mających na celu popularyzację 
i udostępnienie publiczności prac samorodnego 
malarza. 

Kilkadziesiąt prac Jana Kosiarza wciąż pozosta-
je w rękach kolekcjonera. Jest to zbiór unikatowy 
i jedyny w swoim rodzaju, który jako całość, bez 
dalszego rozpraszania, powinien znaleźć docelowe 
miejsce w ramach większej kolekcji etnograficznej 
w instytucji muzealnej. Sprawą otwartą pozostaje 
nie tylko objęcie ochroną i właściwymi procedu-
rami inwentaryzacyjnymi pozostałego dorobku 

twórczego Jana Kosiarza, ale też jak najszybsze 
przygotowanie pełnego opracowania naukowe-
go, które pozwoli umieścić malarza na właściwym 
i należnym mu miejscu w historii polskiej sztuki 
nieprofesjonalnej XX wieku.
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STRESZCZENIE

Artykuł omawia okoliczności pozyskania ponad stu 
prac malarskich Jana Kosiarza (1908–1989) do zbio-
rów lubelskiego kolekcjonera i historyka sztuki Karola 
Majewskiego. Historia nabytku jest przedstawiona na 
tle wybranych inicjatyw wystawienniczych i kolekcjo-
nerskich propagujących twórczość artystów nieprofe-
sjonalnych w Polsce oraz w szerszym kontekście fascy-

nacji tzw. sztuką prymitywną w kulturze artystycznej 
XX wieku. Autor charakteryzuje zarówno sylwetkę 
kolekcjonera, jak i omawia środki wyrazu charaktery-
styczne dla malarza, określając jego styl mianem naiw-
nego koloryzmu.

Słowa klucze: Jan Kosiarz (1908–1989), sztuka naiw-
na, kolekcjonerstwo, sztuka surowa

SUMMARy

The article discusses the circumstances of acquir-
ing over a hundred paintings by Jan Kosiarz (1908–
1989) for the art collection of Lublin’s collector and 
art historian Karol Majewski. The history of the ac-
quisition is presented in the frame of selected exhibi-
tion and collecting initiatives promoting the work of 
non-professional artists in Poland and in the broader 
context of the fascination with “primitive art” in the 

artistic culture of the 20th century. The author charac-
terises both the figure of the collector and the means 
of expression typical for the painter, describing his 
style as the naïve colourism.

key words: Jan Kosiarz (1908–1989), naïve art, col-
lecting, art brut
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