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( ... ) Moje dzieło we nuue jest takie, Jlk.im jestem ja. I ja Wov-.To, Jaś, ja kod "n 
się w Kaśce. Tej <:C'ł>orowarei. ~~jej ksiądz nie zaakceptował, bo miała duże 
piersi i chodząc rm.-zała biodrar>i. Ja. Wowro, wyłam1tjQ się ze świata 
przykazów religijnych uprzedzeń, r;:ccież ja ją wyrzeźbiłem. Ja rzeźbiarz, 
t\\Órca Kaśki, organizuję sa„ ost1teczny dla moich rzeźb. Ja wyrzeźbiłem 
świętych. ale i Kaśke. No. i Fra~ "li,,cgo. Chyba mnie zrozwnial. Chyba, 
mówię, mi przebaczył. On wie, że wszystko co robiłem \.\ życiu, nawet te 
niekwestionmvanc sukces) w opini krytyki, to zawsze pozosta,viało we mnie 
uczucie niedosytu, czegoś jakby nir· dokończonego. On wie, że każde dzieło 
zamknięte ma w c.-01Jie niesp.:ln;i:11·~. To co stworzył w swoim dorobku Jędrzej 
Wowro. czyli Jal'., prL) jego spowi.: .i ·: '_ moje życie wyszło na jaw. Każde 
z tych jego dziel-rzeźb mówi o swoim kalectwie "tyś mnie S;)artoul ełcku, jed:ia 
ręka po tela, a druga po tela, dlacz::goś mnie tak zrobił". Całe moje życie w tej 
spowiedzi jest jedna wielką katastrofą. 

fragment książ_k; ?iotra Damulewic?:a 
Spowiedź w drewnie, czyli rzecz o Janie Wdkowskim 

Nie będziemy o'"lj:lC w IJawełr.; . \\ymyślać wyrafinowanych określeń. 
Napiszemy po prostu, nawc_ jeśli z egzaltacją: piekny spe}. Laki zgotowa!i nam 
lalkarze. Czysty i szlachetny. T,...1dno o banalniejszy termin w słowniku 
recenzenta jak piękn). Chciałoby się takiemu [recenz :1tO\\~ oCZ)\'iśr:;e] 
popisać erudycją. opisać spektakl wymyslnymi słowami. Wobec porażającej 
prostoty i autentycznego p. Knl ~::enzent musi jednak sk:Jpitulować. A taka 
sytuacja zdarzy mu się podczas oglą.;ania jednego z najlepszych spektakli BTL: 
Spowiedzi w drcnnie Jana Wilkowskiego. w reżyserii Krzysztofa Raua. 
Lalkarze premierę przygoto\\ali r.a.ubileusz 50-lecia teatru. I lepiej ukoronować 
półwiecza nie mogli. Białostocka Spowiedź w drewnie to ruariaż 
profesjona!izmu i intuicji Krzysztofa Raua (ten, czego się nie dotknie, to kończy 
sukcesem), talentu aktorów (ci m.iją go dostatek) i znakomitego, lirycznego 
tekstu Jana Wilkowskiegu. Spowiedź... zainspirowana życiem beskidzkiego 
rzeźbiarza Jędrzeja Wowry, to l,;c.-toria świątkarza, nad którym czynią sąd 
rzeźbieni przez niego św.ie\.:. i Chrystusa, który świątkarza rozgrzesza ( ... ) Oto 
stary Jaśko (świetny Ryszard Doliński) rzeźbi Chrystusa. Jest jednak tak 
zmęczony i Z?C1'7.lm.iały. że rzeźbie-nie zupełnie mu nie idzie. Nie mam łaski 
Bożej ani w sobie zach>vytu. .. - jęczy. Chrystus - rzeźba (Krzysztof Pilat) 
dobrotliwie dopyt~je: Rychło. Jasiu. bedc? I jaki bede?. Frasobliwy - odpowiada 
Jaśko. A bez co? - dziwi się Cłu) stusik. Jaśko: Bez ten świat... l tak sobie 
gwarzą Jaśko zgryźliwie. ChrystP<; ccc:'Jtliwie; ten ostatni wyjątkowo jest 
człowieczy, bo ruda.edy narcystyc · :: - chciałby przecież dobrze wypaść, mieć 
dostruganą nogę i własną kaplic1.kę (wdaje się nawet w sprzeczkę ze św. 
Genowefą - wspaniala 11.licjci Bach. kh rozmowa to jak spowiedź, człowiek;' ze 
swoimi ulornnościami i niespełnionego artysty - wobec miłosiernego Boga. 
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