
Nikifor 
Krynicki



O Nikiforze
Nikifor Krynicki, właściwie Epifaniusz 
Drowniak                                                          
(ur. 21 maja 1895 w Krynicy,                    
zm. 10 października 1968 w Foluszu)   –           
     polski malarz łemkowskiego          
pochodzenia,                                
przedstawiciel prymitywizmu.



Życiorys

Nikifor żył samotnie, w nędzy i przez 
większość życia uważany był za 
upośledzonego psychicznie kalekę. Mówił 
bełkotliwie i niewyraźnie. Był pochłonięty 
pasją malarską. Pod koniec życia został 
doceniony i uznany na całym świecie za 
jednego z najwybitniejszych prymitywistów. 



Życiorys
Twórczość Nikifora 
odkryta została 
w 1930 przez 
ukraińskiego malarza 
Romana Turyna, który 
zapoznał z nią polskich     
i ukraińskich malarzy 
kapistów.                
Obrazy Nikifora 
wzbudziły ich zachwyt.

Entuzjastyczne opinie 
środowiska artystycznego 
nie zmieniły jednak 
nieprzychylnego stosunku 
do jego twórczości – 
nadal nie znajdował 
nabywców na swoje prace 
i zrozumienia dla swej 
sztuki. 



Życiorys
Pierwsza publikacja na 
temat Nikifora pojawiła 
się w roku 1938 w 
czasopiśmie "Arkady" 
nr 3. Napisał ją Jerzy 
Wolff – nabywca dużej 
kolekcji dzieł Nikifora. 

Kilka książek                 
o Nikiforze napisali 
krakowscy krytycy 
sztuki, Ella i Andrzej 
Banachowie, którzy 
opiekowali się nim        
w latach 1948-1959. 
Nikifor odwiedzał ich 
wielokrotnie                  
w Krakowie. 



Życiorys

Od 1960 aż do śmierci Nikiforem opiekował się 
krynicki artysta malarz Marian Włosiński. Poświęcił 
dla niego swój talent i stworzył mu dobre warunki do 
pracy i życia, a po śmierci Nikifora zadbał o 
zachowanie jego twórczości. Nikifor Krynicki zmarł 
w Domu Pomocy Społecznej Foluszu k. Jasła. Został 
pochowany na cmentarzu w Krynicy. 



Twórczość

Talent Nikifora 
przejawiał się głównie 
w twórczości na 
kawałkach tektury, 
okładkach zeszytów, 
skrawkach papieru. Był 
przy tym wysoce 
płodnym twórcą, 
stworzył blisko 40 
tysięcy dzieł. 

W centrum Krynicy- 
Zdroju, nad potokiem 
Kryniczanka                 
w zabytkowej willi 
Romanówka znajduje 
się Muzeum Nikifora.
Największy zbiór 
obrazów i rysunków 
Nikifora znajduje się    
w Muzeum Okręgowym 
Nowym Sączu.



Muzeum Nikifora w Krynicy-Zdrój



Twórczość
W różnych punktach uzdrowiska rozkładał 
codziennie swoją "przenośną pracownię",          
dlatego był kojarzony przez wszystkich mieszkańców 
i kuracjuszy jako nieodłączny element Krynicy. 
Większość dzieł prymitywistach jest namalowana 
akwarelą, czasami łączoną z temperą lub farbą olejną 
(w zależności od możliwości finansowej i pomocy      
 z zewnątrz dla malarza). Jedynie w ostatnich latach 
życia używał kredek. 



Widok Krakowa



Twórczość
Prymitywizm jego dzieł widać w sposobie 
obrysowywania cienką czarną kreską wszystkich 
elementów ukazywanych na dzieł, a następnie 
wypełnianie płaszczyzn żywymi barwami. Jedyne 
szkice w ołówku, których artysta nie zdążył już 
wypełnić kolorem pochodzą z ostatnich lat jego 
życia. Ze względu na doskwierającą mu przez całe 
życie biedę i spowodowane nią oszczędności 
stworzył obrazki malowane dwustronnie.



Pejzaż miejski



Tożsamość

Nikifor był synem Polaka nieznanego z nazwiska, 
prawdopodobnie z zawodu malarza, jakich wielu 
mieszkało wtedy willi "Trzy Róże", największego    
w tamtym czasie pensjonatu w Krynicy oraz Eudokii 
Drowniak – ubogiej, głuchoniemej łemkowskiej 
żebraczki, która trudniła się m.in. noszeniem wody do 
krynickich schronisk i pensjonatów. 



Tożsamość
W 1962 roku, na wniosek przewodniczącego 
Miejskiej Rady Narodowej Krynicy, sąd         
w Muszynie określił jego tożsamość.              
W postanowieniu sądu artysta figurował jako 
Nikifor Krynicki. Sam Nikifor podpisywał się 
na swoich pracach jako Matejko lub Netyfor



Tożsamość
27 marca 2003 roku Sąd 
Rejonowy w Muszynie, 
działając na wniosek 
Zjednoczenia Łemków, 
unieważnił akt urodzenia 
z 1962 roku i uznał, że 
artysta znany jako Nikifor 
to urodzony 21 maja 1895 
roku Epifaniusz 
Drowniak.

Nikifor Krynicki został 
pochowany na Starym 
Cmentarzu w Krynicy-
Zdroju. Na jego grobie 
znajdują się obecnie dwa 
napisy: "Nikifor 
Krynicki" alfabetem 
łacińskim i "Nykyfor 
Epifan 
Drowniak" cyrylicą.



Grób Nikifora na cmentarzu        
w Krynicy-Zdroju 



Upamiętnienie

• Nikiforowi poświęcono dwa pomniki: w Krynicy 
oraz we Lwowie.

• Grupa Skifflowa No To Co wydała w 1968 r. album 
„Nikifor” piosenką o tym samym tytule.

• Postać Nikifora została przedstawiona filmie 
fabularnym 2004 roku w reżyserii Krzysztofa 
Krauzego pt. ”Mój Nikifor”

http://pl.wikipedia.org/wiki/Film_fabularny


Upamiętnienie
• Pomnik Nikifora w 

Krynicy-Zdrój
• Pomnik Nikifora we 

Lwowie 
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