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BALLADA O CZWAR1YM POWSINODZE, 
BESKIDZKIM ŚWIĄTKARZ~ 
O BOGU PRAWDZIWYM 
I CHRYSTUSIE FRASOBLIWYM 
RZEŻBIĄCYM ŚWIĘTEGO WOWRA 

We wsi Gorzeniu Dolnym tuż przy granicy Gorzenia 
Górnego żyje ostatni snadź świątkarz beskidzki Jędrzej 
Wowro, twórca Chrystusów frasobliwych, Chrystusów w 
piwnicy, Chrystusów przy słupie, Chrystusów upadają
cych, świętych Florianów, Janów Nepomucenów itd., 
chłop niemravvy, sumiasty, graniaty, najszczerszy artysta 
polski dzielący wielkość swej prostoty z szeregiem bez
imiennych snycerzy ludowych. Gdy szukam rzeźby pol
skiej, widzę jedynie Stwosza, Dunikowskiego i Wowrę Uuż 
jako gromadne pojęcie bezpośredniej twórczości) - lecz 
sercu memu najdroższy Wowro. -Drogi kumotrze, kiedyś, 
gdy już ciebie i mnie święta ziemia beskidzka pochłonie, 
gdy groby nasze zarosną dziewanną, żmijowcem i bratka
mi polnymi - może będzie mi policzona za zasługę niejaką 
ta o tobie kronika wierna - przeto już dziś chcę rzec tobie, 
który jej - liter nie znający - czytać nigdy nie będziesz, że 
właśnie tobie patrzy się zapomliwa pamięć potomności -
braciszku świętego Franciszka„. - Już wyśpiewałem bal
ladę, a ciągle zda się mało - widzę wciąż oczy twe blade i 
pokurczone ciało, i świętość twoją widzę - po trosze ci 
zazdroszczę, że to tak z Bogiem w lidze jak ty w tym życiu 
goszczę; chrześcijaninie cichy, nic nie wiedzący o tym, że 
nie chodzisz tak bez pychy pod pachę z słońcem złotym -
ktoś idzie -do drzwi puka - a! - Wowro!„. bracie drogi -
prześwięta dziś nauka w bezbożne weszła progi„. 

- bożą się i kapliczą 
wierzby i topole -
przychyla się do stóp ich 
bławatami pole -

- rozwidlają się drogi 
całe i niecałe -
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