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 Czas pracuje dla mnie. Z każdym dniem odwrót staje się rzeczą coraz trudniejszą.  

Za miesiąc będzie niemożliwy. Będę musiał iść swoją drogą. Cała odpowiedzialność będzie  

na mojej głowie i całe ryzyko. Bardzo duże ryzyko. Ryzyko całego życia. Ażeby ktoś nie 

powiedział na końcu „dobrze, ale po jakie licho on to robił przez X lat”. To także ryzyko. 

Ostatecznie nie można być neutralnym. Trzeba stanowczo obrać sobie jakiś styl bycia. Jakąś 

myśl bycia. * 

  Tak właśnie definiował swoją drogę życiową i artystyczną na krótko przed 

ukończeniem Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych, późniejszej ASP w Gdańsku, 

w 1957 roku,  Ryszard Stryjec. Konieczność podjęcia wyboru. Jaką obrać drogę, czym  

się zająć, by się spełnić? 

Ryszard Stryjec urodził się w 30 kwietnia 1932 roku w Lipniszkach koło Lidy w rodzinie 

legionisty. Rodzina Stryjców za zasługi dla Polski otrzymała majątek na Kresach, tzw. panis 

bene merentium - chleb dobrze zasłużonych. Na początku 1941 roku ojciec Ryszarda - Jan 

Stryjec został aresztowany i stracony w Miednoje lub Katyniu, a matka - Helena Stryjec  

z domu Rybak wraz z dwojgiem małych dzieci została deportowana do Kazachstanu. Właśnie 

tam pojawiły się pierwsze oznaki talentu plastycznego Ryszarda Stryjca. Mały Rysiek lepił 

gliniane figurki, których częstym tematem były wizje z zasłyszanych bajek oraz wytwory 

dziecięcej fantazji. Późniejsze losy to już repatriacja, w 1946 roku powrót do Polski, dalej 

nauka w szkole podstawowej i w gimnazjum w Świebodzinie. Za namową nauczyciela,  

po „małej maturze”, Stryjec wysłał swoje rysunki do Liceum Plastycznego w Gdyni Orłowie, 

gdzie w latach 1950-1952  uczył się rysunku i malarstwa.  
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W latach 1952-1958 kontynuował naukę w PWSSP, najpierw w Sopocie, później  

w Gdańsku. Malarstwa uczył się w pracowniach profesora Stanisława Teisseyre´a i Krystyny 

Łady-Studnickiej, a grafiki - u mistrza, profesora Zygmunta Karolaka. W latach 1955-1962 

był związany z grupą ceramiczną „Kadyny”, kierowaną przez Hannę Żuławską. W 1958 roku 



ukończył uczelnię i podjął samodzielną pracę twórczą. Oczywiście pojawiają się dylematy:  

co wybrać, jak wybrać, co robić, wiedząc o talencie, wiedząc o ciążącej odpowiedzialności  

za dar, jaki posiada. 

Ostatecznie artysta wybrał rysunek i grafikę, ale z ceramiką i malarstwem nie rozstał  

się nigdy. Prace ceramiczne i malarskie będą powstawały niejako na uboczu głównego nurtu. 

Trzeba zaznaczyć, że w ceramice i malarstwie Ryszard Stryjec osiągnął równie wysoki 

poziom jak w grafice i rysunku. Ceramiczne rzeźby cieszyły się uznaniem znawców  

i kolekcjonerów. Brak możliwości technicznych - mała, niewygodna pracownia, która przez 

wiele lat spełniała także funkcję mieszkania - spowoduje, że „na dużą skalę” możliwe będą 

tylko prace graficzne i rysunkowe. 

Po latach okaże się, że wybór grafiki i rysunku był wyborem dobrym, bo właśnie w tej 

dziedzinie przyszło uznanie i w pełni zasłużony tytuł mistrza. Bo muszę zaznaczyć,  

że Ryszard Stryjec uznany jest za mistrza grafiki i mistrza rysunku. Bez przesady nazywany 

był i jest gdańskim Dürerem. 

Prace malarskie artysty doczekały się indywidualnej ekspozycji w Pałacu Opatów  

w Gdańsku Oliwie. Cieszą się sympatią i uznaniem znawców i miłośników talentu Ryszarda 

Stryjca. Warto zaznaczyć, że tematyka pojawiająca się w grafice i rysunku przenoszona była 

do ceramiki i malarstwa. Delektując się dzisiaj akwafortą utrzymaną w tonacji czarno-białej, 

proszę rozbudzić wyobraźnię kolorystyczną i zobaczyć malarstwo Stryjca. Kolorystyka prac 

przypomina te miejsca, w których Stryjec przebywał.  

Wolny od akademizmu artysta kreuje wizję własnego świata przepełnionego motywami 

eschatologicznymi, biblijnymi i baśniowymi. Wynika to z ogromnej wiedzy humanistycznej  

i historycznej oraz z zamiłowania do rzeczy pięknych. Ryszard Stryjec był znawcą mitologii, 

Biblii oraz literatury średniowiecznej. Ze źródeł tych czerpał natchnienie tworząc swoje 

wersje Adama i Ewy, jeźdźców Apokalipsy, Don Kichotów, cykl „świętych”, prowadząc 

swoisty dialog z Dürerem. W licznych alegoriach przedstawiał od zawsze nurtujące ludzkość 

pytania dotyczące życia i śmierci, walki dobra ze złem, młodości i starości. 

Stryjec marzył o zilustrowaniu Biblii - Starego i Nowego Testamentu. Niewątpliwie 

byłyby to ciekawe i niepowtarzalne rysunki i grafiki.  

Szczególnie ważnym i bliskim tematem dla Stryjca były szachy, które podkreślają 

filozoficzno-egzystencjonalną wymowę dziejów ludzkości, począwszy od grzechu 

pierworodnego poprzez cierpienie, przemijanie i śmierć, aż po motyw jeźdźców Apokalipsy - 

wizję zagłady ludzkości. Stryjec jest także autorem wielu przedstawień kobiecych, w których 

dokonuje syntezy piękna. Liczne „Meluzyny” i „Harpie” łączą dwa ulubione motywy artysty: 

kobiety i konie. Zwraca w nich uwagę na niebezpieczeństwo i podstępność, które mogą kryć 

się za powierzchownością taniego piękna.  

 Już od początku lat 60., czyli krótko od podjęcia życiowej decyzji, pojawia się temat 

Don Kichota – rycerza  kapryśnej Fortuny, walczącego z głupotą świata i przeciwieństwami 

losu. Niezależnie od wysiłku dotyka go cierpienie i przemijanie. Czyżby w ten sposób Stryjec 

malował swój „autoportret”? 
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Niezwykle miłe i sympatyczne są prace przedstawiające zwierzęta, zarówno baśniowe 

jednorożce, jak i w pełni realistyczne koty. Te ostatnie cieszyły się wielką sympatią Stryjca. 

Nie tylko zagościły na  rysunkach, akwafortach czy sztychach, ale niemal od  zawsze 

mieszkały ze Stryjcem pod jednym dachem. Często były jedynymi rozmówcami, a na pewno 

doskonałymi słuchaczami. Jednakowo Maurycemu, jak i dwóm Maćkom dedykował wiele 

prac. Począwszy od  pierwszych grafik wykonywanych w technice gipsorytu, a kończąc  

na technikach metalowych. 

Szczególną dziedziną mistrzowskiej pracy artysty były ekslibrisy, które początkowo 

powstawały w technice  linorytu, a później w technikach metalowych: akwaforcie i sztychu. 

Ekslibrisy wykonywane były na oficjalne zamówienia, ale najczęściej dla przyjaciół  

i znajomych. Stryjcowe znaki książkowe to małe arcydziełka. Często  ich tematyka 

koresponduje z głównym nurtem twórczości, a tylko napis „Ex libris” wyodrębnia je spośród 

innych prac.  

Trudno jest  zliczyć wszystkie prace Stryjca, który stworzył nieznane  ilości  rysunków  

i grafik, począwszy od  dużych formatów, kończąc na malutkich obrazkach, wielkości 

właściwej dla ekslibrisu. Tych ostatnich powstało przeszło 150. Gdyby tylko sugerować  

się formatem, licząc małe prace graficzne, które funkcjonują samodzielnie oraz karty „Pour 

Féliciter”, dodając do tego zdefiniowane ekslibrisy, moglibyśmy mówić o kilku tysiącach 

grafik. Dodając do tego ogromną ilość prac wielkoformatowych mamy przybliżony obraz 

pracy, którą wykonał ten niezmiernie skromny i pracowity człowiek. Budując swój świat 



posługiwał się często średniowieczną symboliką, zanurzając w niej drobiny realności, jakby 

chciał przez to wskazać na kruchość materii, po której stąpamy. Ta kruchość spełniła się 5 

czerwca 1997 roku. 

Nieobca była też Stryjcowi stylistyka miejsca, w którym przyszło mu żyć i tworzyć. 

Tematykę pomorską, gdańską i marynistyczną przedstawiał w pracach  graficznych, 

wykonywanych dla licznych instytucji, z którymi współpracował, np. dla Zrzeszenia 

Kaszubsko-Pomorskiego, tworząc okolicznościowe druki i zaproszenia na spotkania - dzisiaj 

przedmioty kolekcjonerstwa - ozdabiane motywami gryfów,  pejzażami i przedstawieniami 

obrzędów kultury kaszubskiej i pomorskiej. Ponadto wiele ilustracji do pism i wydawnictw,  

z którymi współpracował: „Litery”, „Pomerania” - wydawane przez ZKP, Wydawnictwo 

Morskie. 
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Powstało również wiele prac bezpośrednio dotyczących samego Gdańska, 

przedstawiających historię sztuki i kultury miejsca, które wybrał i któremu pozostał wierny. 

Prace Ryszarda Stryjca znajdują się w kolekcjach prywatnych w Polsce i w Niemczech - 

tam cieszą się specjalnym uznaniem, ponadto w Holandii, Szwecji, Austrii, Francji i USA. 

Imponującą rozmiarami i wyborem kolekcję  posiada Ost-Akademie w Luneburgu,  

a w Polsce Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, Biblioteka Narodowa w Warszawie oraz 

oddział gdański Biblioteki PAN i Muzeum Narodowe w Gdańsku. 

 

Robert Mazur 

Warszawa 

 

 


