
Spotkanie z Nikiforem 

Krynickim

wybitnym malarzem prymitywistą



Epifaniusz Drowniak

Epifaniusz Drowniak tak brzmi 

prawdziwe imię i nazwisko Nikifora 

Krynickiego. Urodził się 21 maja 1895r. 

Matką jego była Rusinka – Eudokia, 

biedna dziewczyna, trudniąca się
przynoszeniem wody ze studni do 

pensjonatów w Krynicy. Ojciec –

nieznany. 



Epifaniusz Drowniak z pochodzenia Łemko. Żył samotnie, ubogo, nie miał

własnego domu. Nie ukończył żadnej szkoły. Umiał pisać tylko drukowanymi, 

dużymi literami; trochę umiał czytać, liczył na palcach. Miał wadę wymowy, 

mówił bełkotliwie, niewyraźnie. Był samoukiem malarskim. Rysowanie, 

malowanie było jego pasją. Na swoich obrazkach podpisywał się jako Nikifor. 



Swoje obrazki malował na kawałkach papieru, tektury, okładkach z zeszytów. 

Rysował ołówkiem, kredkami. Malował farbami, pędzel nawilżał w ustach.

Malował pejzaże krynickie: wille, 

kościoły; autoportrety, świętych 

głownie św. Mikołaja. Cerkiew 

greckokatolicka w Krynicy – Wsi 

ze wspaniałym ikonostasem była 

dla niego źródłem inspiracji. W 

cerkwi tej był też chrzczony.

W ciągu swojego życia 

namalował ok. 40 tys. obrazków! 

Spora część jego malowideł

została zniszczona. Nikifor często 

rozdawał swe prace, a ponieważ
były małych rozmiarów, na 

marnym papierze i przypominały 

dziecinne rysunki często były 

wyrzucane, palone w piecu –

niedoceniane.



Ikonostas z Kościoła greckokatolickiego w Krynicy Wsi.



Nikifor malował swe otoczenie udoskonalając je. Wprowadzał jasne barwy, 

bawił się kolorami, światłem. Jego malowidła są proste, stwarzają wrażenie 

nieporadnych, dziecinnych. Są jednak pełne treści i konkretne w przekazie.
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W 1930r. talent Nikifora odkrył ukraiński malarz ze Lwowa Roman Turyn. Pokazał on 

prace Nikifora w Paryżu. W 1949r. Odbyła się wystawa obrazów Nikifora w Warszawie. 

W latach późniejszych prace były wystawiane na licznych wystawach zagranicznych . in. 

w Paryżu, Amsterdamie, Brukseli, Niemczech. 



Od roku 1960 Nikiforem opiekował się inny krynicki malarz - Marian Włosiński. Po śmierci 

Nikifora zabezpieczył prace i zadbał o zachowanie jego twórczości.



Prace malarza można oglądać w Krynicy w zabytkowej willi Romanówka w 

Muzeum Nikifora.

Największy zbiór obrazów i rysunków Nikifora znajduje się w Muzeum 

Okręgowym w Nowym Sączu.

Muzeum Nikifora w Krynicy.



Nikifor dopiero pod koniec swojego życia został doceniony i uznany za jednego z 

najwybitniejszych malarzy prymitywistów.

Zmarł 10 października 1968r. w Domu Opieki Społecznej w Foluszu. Został pochowany 

na cmentarzu w Krynicy.

Grób Nikifora.
Pomnik Nikifora w Domu Zdrojowym w Krynicy.



W 2004r. reżyser Krzysztof Krauze nakręcił film pt. „Mój Nikifor”. Nikifora 

zagrała Krystyna Feldman. 


