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Wstęp
Wśród wielu publikacji poświęconych dziedzictwu kulturowemu tylko
nieliczne mają charakter regionalny. Odczuwalną lukę wypełniają czę-

ściowo wydawnictwa dokumentujące działania konserwatorskie, które

ograniczają się jednak do historii sztuki oraz archeologii. Niewiele pi-

sze się natomiast o dziedzictwie niematerialnym, przejawiającym się

zarówno w literaturze, muzyce czy religii, jak i poprzez recepcję zjawisk
kulturowych, prowadzącą nieraz do twórczych interakcji. Badania nad
tą sferą są niezwykle trudne i nie zaowocowały dotąd na polskim gruncie

znaczącym dorobkiem. Za jedno z najważniejszych zadań Teki Lubelskiej

przyjmujemy ich inspirowanie. Zamierzamy w tym celu publikować
prace analizujące kulturę Lubelszczyzny z perspektywy różnych nauk

humanistycznych. Liczymy, że nowa seria znajdzie szerokie grono czytel-

ników dostrzegających potrzebę autentycznie interdyscyplinarnych ba-

dań. Praca nad zbiorową pamięcią wymaga nieustannego reinterpretowania historii.

Jesteśmy świadomi, że postrzeganie regionu lubelskiego w dzisiejszych

granicach administracyjnych nie ma zbyt długiej tradycji historycznej.
Lubelszczyzna obejmuje bowiem tereny należące w czasach staropolskich

do kilku województw Królestwa Polskiego, a nawet niewielki fragment
Wielkiego Księstwa Litewskiego. Po drugiej wojnie światowej jej obszar
powiększył się o fragment województwa lwowskiego, co wzbogaciło ją
o elementy galicyjskie i architekturę cerkiewną. Geografia kulturowa mierzy się jednak nieustannie ze zmiennością granic regionów. Badacze po-

winni zatem zakreślać przestrzenne obszary swoich studiów bez przesadnego rygoryzmu. Wybór współczesnego zakresu geograficznego ma

istotny wymiar społeczny, ponieważ służy budowaniu i umacnianiu tożsamości lokalnej, która jest jedną z najważniejszych więzi społecznych.
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1. Panorama lubelskiego Starego Miasta z Bramy Krakowskiej
Fot. Edward Hartwig, ok. 1960

wstęp

Otwartą formułę serii podkreśla tytułowe słowo „teka”, którego ety-

mologię analizuje profesor Marek Stachowski. Z kolei doktor Anna

Głąb opowiada o lubelskich latach Hanny Malewskiej – jednej z najważ-

niejszych polskich pisarek XX wieku, która swoich przodków i dzie-

ciństwo opisała w powieści-eseju Apokryf rodzinny (1965). Przypominamy jego rozdział oraz wybór recenzji jako zachętę do dalszej lektury. Po-

nieważ szczególną wagę przywiązujemy do edycji źródeł, w Tece planu-

jemy regularnie publikować listy, pamiętniki oraz inne dokumenty, dotyczące nie tylko przeszłości regionu, ale także każdej innej tematyki, jeśli są przechowywane w miejscowych zbiorach. Na początek przedsta-

wiamy korespondencyjny dialog Zbigniewa Herberta z arcybiskupem
Józefem Życińskim. Profesor Dorota Kudelska omawia dwie wystawy

Simona Mondzaina – urodzonego w Chełmie malarza, zaliczanego do

École de Paris. O powrocie twórczości ojca do rodzinnego kraju pisze
wzruszająco córka artysty – profesor Marie José Mondzain – była dy-

rektor naukowa w Centre national de la recherche scientifique (CNRS).
Drugą część tomu tworzą materiały poświęcone profesor Małgorzacie

Kitowskiej-Łysiak (1953–2012) – wybitnej historyczce i krytyczce sztuki,
członkowi Komitetu Redakcyjnego Teki. Oprócz jej autobiografii i spisu
drukowanych prac, publikujemy wspomnienia przyjaciół oraz jeden z jej
ostatnich kazimierskich esejów o malarstwie Jacka Sempolińskiego.

Wszelkie poważne prace naukowe rozpoczynają się rzetelną prezen-

tacją i analizą stanu wiedzy. Postanowiliśmy zatem ogłosić ankietę skie-

rowaną do wybitnych naukowców, prosząc ich, aby orzekli, co wiemy,

a czego nie wiemy o dziedzictwie kulturowym Lubelszczyzny; jakie kierunki badań powinny być kontynuowane, jakie – ożywione, a jakie – podjęte zupełnie od nowa. Aby pobudzić naukową dyskusję, wypowiedzi

uczestników będziemy sukcesywnie prezentować w kolejnych tomach.
Chętnie opublikujemy głosy osób, które zechcą wziąć w niej udział.

Oddając w ręce Czytelników (a właściwie na ekrany ich komputerów)

pierwszy tom Teki Lubelskiej, mamy nadzieję, że okaże się interesującą

lekturą. Będziemy wdzięczni za wszelkie, szczególnie krytyczne uwagi,
które pomogą nadać właściwy kształt i możliwie najlepszy poziom nau
kowy serii.

Piotr Krasny, Jacek Maj

Introduction
Of the numerous publications on cultural heritage, only a small amount
is of regional character. The noticeable gap is partially filled in by publi-

cations which document conservation works, but their scope is usually

restricted to art history and archaeology. In contrast, little has been written on intangible heritage manifesting itself not only in literature, music

or religion, but also through the reception of cultural phenomena, which
may often culminate in interesting interactions of man’s creative activi-

ties. The research into this sphere is extremely difficult and on the Polish
ground it has hitherto not produced any substantial results. Inspiring
such research will be one of the main tasks of Lublin Portfolio (Teka Lubel-

ska). In order to do so, we intend to publish papers that analyse the cul-

ture of the Lublin region from the points of view of various humanistic

disciplines. It is our hope that this new series will gain a wide readership,
especially among people who feel a need for genuinely interdisciplinary
research. The research on collective memory requires a constant reinterpretation of history.

We are aware that the perception of the Lublin region in its present

administrative boundaries had a fairly recent history. The Lublin land
embraces not only the territories which in the old Polish times used to

belong to several voivodeships of the Polish Kingdom, but even a tiny

piece of the Grand Duchy of Lithuania. After the Second World War,

when its territory had been augmented by a fragment of the voivodeship
of Lvov, it welcomed some Galician elements and the Greek-Orthodox
architecture. Cultural geography, however, has constantly been chal-

lenged with alterations of regional borders. Therefore, while delineating

their area of research, scholars should not be too rigorous. The choice of
the contemporary geographic boundaries has a significant social dimen-

sion, because it helps to establish and consolidate the local identity – one
of the most important aspects of social relationship.

The open formula of the series is emphasised by a part of its title, the

word “teka” [‘portfolio’], whose etymology has been analysed by Profes-

sor Marek Stachowski. Doctor Anna Głąb, in turn, recounts the Lublin

years of Hanna Malewska, one of the most important Polish writers of
the twentieth century, who had described her predecessors and child-

hood in the novel-essay entitled The Familial Apocrypha (1965). We re-

print one chapter of this work as well as a selection of its reviews as an

encouragement to reading the entire book. We shall set much store by
editing and publishing source materials, so letters, memoirs and other

documents related to the region’s past – but also to any other topics,
provided the source materials are held in the local archives – are going
to regularly appear in the pages of Teka. To begin with, we propose the

epistolary dialogue between Zbigniew Herbert and Archbishop Józef

Życiński. Professor Dorota Kudelska has discussed two exhibitions of

Simon Mondzain, a Chełm-born painter associated with the École de
Paris. Professor Marie José Mondzain, the daughter of the artist and the

former scientific director at the Centre national de la recherche scienti-

fique (CNRS), has given a moving testimony on the return of her father’s
art to his homeland.

The second part of the volume has been devoted to Professor Małgo-

rzata Kitowska-Łysiak (1953–2012), an outstanding art historian and art
critic, member of the Editorial Committee of Teka Lubelska. Apart from
her autobiography and a list of publications, we have published recollections of her friends and one of her last essays dealing with the painting

of Jacek Sempoliński, accompanying the exhibition of the artist’s works
in Kazimierz Dolny.

Any serious scholarly work should begin with a thorough presenta-

tion and analysis of the state of research. We have decided, therefore, to

send out a questionnaire addressed to eminent scholars, asking them

to state what is known about the cultural heritage of the Lublin region,
and to indicate which directions of research should be continued, which

should be revived, and still, which should be started anew. In order to
stir up the scholarly debate, the responses will be appearing in the suc-

piotr krasny, jacek maj

2. Stuccowork on the Sobieski House. Photo: Edward Hartwig, 1954

cessive volumes. We shall be glad to publish also the voices of other persons wishing to take part in the debate.

Before putting this first volume of Teka Lubelska in the hands of its

readers (or rather, on the screens of their computers), it is our sincere
hope that it will make an interesting reading. We shall be grateful for all,

especially critical, remarks that might help us give the series a desired
shape and attain he highest scholarly level.

Piotr Krasny, Jacek Maj

Marek Stachowski

O tece i Lublinie etymologicznie
Zapewne nikt, kto bierze do ręki tom pod tytułem Teka Lubelska, nie zadaje sobie pytania, co te słowa znaczą. Przymiotnik lubelski pochodzi od
Lublina i ta wiedza zazwyczaj przeciętnemu Polakowi zupełnie wystar-

cza, choć jej oczywistość i bezproblemowość zaczyna się nieco chwiać,
gdy zapytamy, co się właściwie stało z owym -n zamykającym wyraz Lu-

blin, dlaczego przymiotnik nie brzmi raczej *lubliński1 i czy słowo lubelski
nie powinno pochodzić od jakiejś innej nazwy geograficznej, np. *Lubel

czy *Luble. Podobnie nie na wiele się zda wyczucie językowe przy próbie wyjaśnienia, skąd nazwa Lublin pochodzi i co właściwie oznacza.
O wyrazie teka Polak z reguły nie będzie umiał powiedzieć nawet tyle,

ile o przymiotniku lubelski. Przyjrzyjmy się więc obu tym wyrazom i odszukajmy, co znaczyły na początku. Skoro bowiem Chrysippos (Chry-

zyp) z Soloi w III wieku p.n.e. wprowadził do terminologii filozoficznej

własny neologizm etymología w znaczeniu ‘sens prawdziwy’, wolno i nam
zastanowić się, jaka jest etymologia, tj. jaki jest ‘sens prawdziwy’ obu nazwanych w tytule wyrazów.

Jak pokazuje choćby polskie słowo miednica, był to przedmiot po-

czątkowo wyrabiany z miedzi. Dziś materiał się zmienił, nazwa jednak

pozostała, a utraciwszy raz związek z miedzią, oderwała się właśnie od
swego ‘sensu prawdziwego’ i zaczęła wchodzić w połączenia z punktu wi-

dzenia etymologii pozbawione sensu, jak np. plastikowa miednica. Na tym

prostym przykładzie widać, że pomiędzy znaczeniem etymologicznym
1
Tu i dalej gwiazdka sygnalizuje, że dany wyraz nie jest nigdzie poświadczony na piśmie, ale
skonstruowany bądź zrekonstruowany metodami językoznawczymi.
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1. Panorama Lublina: widok na Wieżę Trynitarską oraz katedrę, 1939

(tj. chryzypowym ‘sensem prawdziwym’) a współczesnym nam, realnym

znaczeniem danego wyrazu mogą zachodzić zmiany nawet wtedy, gdy –
jak to się dzieje w wypadku wyrazów rodzimych – znaczenie pierwotne

powinno być dla rodzimych użytkowników w zasadzie zrozumiałe. Tym
bardziej zmiany takie mogą się pojawić w wyrazach zapożyczonych, któ-

rych ‘sens prawdziwy’ nie jest osobom dany wyraz zapożyczającym ani
zrozumiały, ani zwykle nawet z grubsza znany. Czy więc teka zawsze znaczyła to, co dziś, a lubelski zawsze oznaczało ‘związany z Lublinem’?

Od razu możemy powiedzieć, że ponieważ dziś wyraz teka ma kilka

znaczeń, przyjdzie nam najpierw rozstrzygnąć, które z nich jest pierwotne albo pierwotnemu najbliższe, a które powstało wtórnie. W każdym
razie ‘sens prawdziwy’ może być tylko jeden2.

2
Podobnie w wypadku wyrazu miednica najpierw był ‘sens prawdziwy’ (tj. tzw. znaczenie
etymologiczne): ‘naczynie z miedzi’, później wytworzyło się uogólnione znaczenie wtórne ‘na-
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Dziś wyrazu teka używamy zwykle w dwóch znaczeniach: ‘1. rodzaj

płaskiego pojemnika czy torby, zwykle z tektury, do przechowywania

kart papieru, notatek, rysunków, nut itd.; 2. zawartość takiego pojemnika, tj. owe (zwykle powiązane tematycznie, chronologicznie, osobą

autora itp.) kartki, notatki, rysunki, nuty itd.’. Natomiast znaczenie ‘stanowisko ministra’, jak łatwo się domyślić, nie mogło stać u podstaw tego

wyrazu, jest na pewno wtórne i musiało się rozwinąć ze znaczenia 1. Do-

dajmy, że od teki pochodzi też wyraz zdrobniały (tj. deminutivum) teczka,

a więc etymologicznie ‘mała teka’, choć dziś realnie teczka wygląda inaczej niż teka, nie jest zrobiona z tektury i nie tylko papiery może mieścić.

Co więcej, teczka wcale nie musi być mała. Czyli uwolniła się od swojego
znaczenia pierwotnego ‘mała teka’ i stała się niezależnym wyrazem, od

którego – gdy ma się do czynienia z bardzo dużą teczką – można utworzyć wtórnie tzw. zgrubienie (tj. augmentativum), czyli wyraz teka 2 ‘duża
teczka’, tylko brzmieniowo, bo już nie semantycznie identyczny z teka 1
‘pojemnik z tektury’3.

Źródłem polskiego teka było łacińskie thēca ‘pudło; pojemnik’. Tenże

wyraz łaciński zapożyczono także do niemieckiego, gdzie dał dzisiejsze

Theke ‘lada sklepowa/barowa’. Sam wyraz łaciński pochodzi od greckiego thē´kē ‘pojemnik’, a to z kolei od greckiego czasownika tithénai ‘kłaść,

stawiać’. Tak więc teka już u źródła, w grece, oznaczała przedmiot, w któ-

rym można jakąś rzecz położyć czy postawić. Tu ewolucja semantyczna

w języku tak polskim jak i niemieckim nie odeszła zbyt daleko od oryginału. Ale historię teki można pociągnąć dalej.

Gdy owo greckie thē´kē zostało poprzedzone wyrazem apó ‘od’4, po-

wstał nowy wyraz grecki, mianowicie apothē´kē na oznaczenie ‘pojemnika/
czynie z dowolnego materiału, ale zawsze o kształcie misy z szerokim płaskim dnem’, a dopiero
z niego mogło się rozwinąć drugie znaczenie wtórne ‘jedna z kości w obrębie kończyny dolnej’.
3
Podobnie stało się z wyrazem księga ‘oprawny zbiór zapisanych kart papieru dowolnej
wielkości’, który najpierw wytworzył zdrobnienie książka ‘mała księga’; to następnie usamodzielniło się znaczeniowo poprzez utratę sensu deminutywnego, stając się książką w znaczeniu
‘oprawny zbiór zapisanych kart papieru dowolnej wielkości’ (i tak jest do dziś), aż wreszcie powstała od niego forma augmentatywna księga 2 ‘duża książka’. Znaczenia neutralne (N), deminutywne (D) i augmentatywne (A) układają się tu więc w następujący sposób: księga/teka N →
książka/teczka D → książka/teczka N → księga/teka A.
4

Odpowiada on etymologicznie angielskiemu of i niemieckiemu ab.
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pomieszczenia do o d stawiania różnych rzeczy’. Jak tyle innych wyra-

zów, tak i ten przejęto z greki do łaciny, w której mamy apothēca w dwóch

znaczeniach: ‘1. komórka; 2. piwnica na wino’. Współczesnym refleksem
tego wyrazu łacińskiego jest m.in. polskie apteka i niemieckie Apotheke
‘apteka’.5

W samych językach romańskich, bezpośrednich dziedzicach łaciny,

nie dane było wyrazowi apothēca zaznać spokoju. Weźmy pod uwagę
tylko jeden język z tej rodziny, mianowicie francuski. Wyraz łaciński

musiał dać tu refleks typu *aboutique, który z kolei w połączeniu z rodzaj-

nikiem określonym stworzył syntagmę *la aboutique. Ponieważ jednak

w języku francuskim istnieje zjawisko zwane liaison, a polegające na li-

kwidacji rozziewu (tj. występowania dwóch samogłosek obok siebie, jeś
li każda z nich należy do innej sylaby), na przykład poprzez usunięcie

samogłoski na końcu wyrazu, gdy następujący po nim wyraz zaczyna się

od samogłoski, to owo *la aboutique musiało się ściągnąć do *l’aboutique.

A stąd już krok do błędnego podziału (tzw. metanaliza), który wyraził się
tym, że nowe i stąd niezbyt dobrze znane połączenie *l’aboutique Fran-

cuzi przeinterpretowali jako rzekome la boutique. I tak oto dzięki liaison
i metanalizie powstał wyraz francuski boutique, który dotarł do nas jako

butik ‘niewielki sklep, zwykle z modną odzieżą’ i też nadal w pewnym
stopniu pozwala dostrzec związek z ‘komórką lub piwniczką, w której
coś się przechowuje’.

Wspólną cechą wszystkich tych wyrazów jest z jednej strony element

tek (w teka i apteka) = tik (w butik), a z drugiej zachowany związek znaczeniowy z przechowywaniem, a po części także handlem (butik, apteka,
niem. Theke ‘lada sklepowa’) czy gośćmi (niem. Theke ‘lada barowa’; ła-

cińska, a potem klasztorna ‘piwnica na wino i nalewki’). Przejdźmy teraz
z kolei do Lublina i lubelskiego.

Podróżując po Lubelszczyźnie trafia się tu i ówdzie na jednakowo

zbudowane nazwy miejscowości, np. Anusin, Józefin, Marynin, Natalin,

5
Apteka miała wszak ongiś za główne pomieszczenie składzik albo piwnicę do przechowywania gotowych medykamentów i potrzebnych do ich sporządzenia ingrediencji. Elementem
łączącym zwykłe piwniczki winne z apteką były piwnice klasztorne, w których mnisi trzymali
nalewki ziołowe dla celów leczniczych.
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Stasin, Teresin itd. Nie trzeba głębokiej wiedzy językoznawczej, żeby do-

strzec powtarzającą się tu prawidłowość: podstawą jest w tych nazwach
zawsze jakieś imię, czasem w postaci neutralnej (Józef, Natalia, Teresa),

a czasem w pieszczotliwej (Anusia, Marynia, Staś). Do tematu każdego
z tych imion dodano sufiks -in (np. Anuś+in, Maryś+in, Natal+in itd.).

Wyraźnie nasuwa się domysł, że i nazwa Lublin powstała według tego samego modelu. I jest to domysł słuszny, choć imię, które legło u podstaw
Lublina, nie jest już dziś w Polsce używane. Było to imię męskie, brzmiało

ono *Lubla i było zdrobnieniem od imienia złożonego z elementem Lubna pierwszym miejscu. Nie wiemy wprawdzie z całą pewnością, jakie to
było imię, ale znane nam jest na przykład imię Lubogost, które dobrze by

się nadawało na pełną postać neutralną, od której powstałoby zdrobniałe *Lubla. Samo Lubogost było imieniem życzeniowym i znaczyło pier-

wotnie ‘oby lubił gości’ (tak jak staropolskie imię Lubomir znaczyło ‘oby
lubił/kochał pokój’, a Budzisław – ‘oby budził, tj. powodował sławę’).

Był więc Lublin posiadłością jakiegoś *Lubli (jak Natalin posiadłością

Natalii), czyli mówiąc pełnym imieniem: Lubogosta (lub podobnie). I widać miał ów Lubla ziem więcej niż tylko jedną osadę Lublin, a że ziemie te
do niego należały, nazywano je zapewne ziemiami Lubelskimi, jak i Lublin
był grodem Lubli, tj. grodem Lubelskim. Z czasem zatarła się pamięć o Lu-

bli, a wyrazy Lublin i lubelski pozostały, tyle że lubelski znaczy dziś już nie

‘należący do Lubli’, ale ‘należący do Lublina’.

Marek Stachowski

Etymologically on teka [ ‘portfolio’ ] and Lublin
The word teka [‘portfolio’] is used in Polish usually to denote two main
meanings: ‘1. a kind of thin, flat case or bag, usually of cardboard, for loose

sheets of paper such as notes, drawings, musical score and the like; 2. the
contents of such a case or bag, i.e. the above-mentioned sheets of paper,
notes, drawings, musical score and the like (usually linked thematically,
chronologically or by their author etc.)’.

The Polish word teka derives from the Latin thēca ‘case, container’. The

Latin word entered also into German, with Theke meaning ‘shop or bar

counter’. This Latin word comes from the Greek thē´kē ‘container’, which
in turn derives from the Greek verb tithénai ‘to lay, to put’. Therefore, al-

ready at its source, in Greek, teka had signified a place where something
could be laid or put.

The name Lublin derives from the proper name Lubla – a diminutive

form of the name of the village’s owner (probably Lubogost), consisting
of the theme Lub- and the suffix -in. With time, the memory of Lubla

faded, while the words Lublin and lubelski have survived, although the
adjective lubelski no longer means ‘belonging to Lubla’, but ‘belonging
to Lublin’.

Anna Głąb

Lubelskie lata Hanny Malewskiej
O lubelskich latach Hanny Malewskiej (1911–1983) dowiadujemy się
przede wszystkim z Apokryfu rodzinnego i choć prawda przemieszana

jest w nim z fikcją, to jedyny tekst, w którym Malewska opowiada o swoich przodkach oraz dzieciństwie. Jak zauważa Andrzej Sulikowski, stolicą Apokryfu jest Lublin – miejsce, gdzie wszystko się zaczęło1.

Lata spędzone przez Malewską w Lublinie obejmują okres dwudzie-

stolecia międzywojennego, jednak wydaje się, że zasadnym będzie cofnięcie się nieco w głąb historii i przedstawienie rodzinnych korzeni. Pisarka związana była z Lublinem od strony matki, Jadwigi z Ciświckich,
natomiast od strony ojca Bronisława – z Nałęczowem.

Od strony matki pradziadkami Malewskiej byli: Justyna z Krucza-

jów i Władysław Kamińscy oraz Elżbieta z Reinholdów i Leon Ciświc-

cy. Prababcia Justyna urodziła się w 1835 roku i była córką Kruczaja,

pochowanego – jak większość rodziny – na lubelskim cmentarzu przy
ulicy Lipowej. Sama Hanna Malewska niewiele o nim wiedziała, poza

tym, że miał dom na ulicy Ogrodowej w Lublinie oraz parę tłustych, nieruszających się ze stajni koni2. Pod koniec życia ciężko chorował i pozo-

stawał pod opieką córki. Mieszkali najpierw w ciasnej kamienicy obok
fabryczki octu przy Bramie Trynitarskiej, dopiero później przenieśli się
na Ogrodową, gdzie był nawet ogródek3.

Sulikowski 1997, s. 9.
Malewska 1997, s. 127.
3
Malewska 1997, s. 132.
1

2

19

anna głąb

Malewska zapamiętałą prababcię Justynę jako piękną, pełną harmo

nii staruszkę, do której najbardziej pasowało słowo entière4. Starość nie
zniszczyła w niej tego, kim była: dumną Junką Kruczajówną o gorą-

cych, zdradzających węgierskie pochodzenie oczach. Swój charakter
ukształtowała dzięki małżeństwu i macierzyństwu. Zmarła w 1920 roku,

zanim wnuki dojrzały na tyle, aby przejąć od niej rodzinne legendy
i tradycje.

Jej mężem był Właduś Kamiński (nazywany tak przez lubelską pa-

lestrę i ziemiaństwo), dwadzieścia lat od niej starszy, powstaniec (bił się
pod Stoczkiem), pełen witalności i optymizmu. Jego ojciec posiadał niewielki majątek w okolicach Krasnegostawu oraz dzierżawę na Ukrainie5.

Władysław po powstaniu listopadowym, w którym stracił ojca i brata,

studiował przez rok na Uniwersytecie im. Friedricha Wilhelma w Berlinie. Na Lubelszczyznę powrócił po przerwanej edukacji, gdyż – jak

pisze Malewska – nie za bardzo chciało mu się uczyć, poza tym tęsknił
za wiejskim życiem i polowaniami6. Wtedy też objął administrację Kozłówki Zamoyskich, choć nie miał do tego jakichkolwiek kwalifikacji.
Pragnąc pomóc przyjaciołom, zwłaszcza byłym powstańcom, dawał im
pracę w leśnictwie, gorzelnictwie, browarach i drożdżarniach – „zacho-

wał młodzieńcze wychodzenie ludziom naprzeciw, wśród nich także potrzebującym”7. Kamińscy prowadzili otwarty, pełen życia dom – gościli
w nim myśliwi, oficjaliści, interesanci i młodzież.

Ponieważ zarządzanie wielkimi dobrami nie wychodziło Władysła-

wowi najlepiej, „ministerialno-strategiczne oko”8 musiała wypracować

sobie żona. Szybko zauważyła, że wydają więcej niż zarabiają. Władysław

nieszczególnie się tym przejmował – nie chciał być uznany za groszoroba
czy nuworysza. Justyna zaczęła hodować drób i tuczniki, jednak szybko
zorientowała się, że jej rachuby – oparte na lubelskich cenach – okazały

się fikcją (koszty przewozu towaru na jarmark do Lublina przewyższały
utarg).

Zupełna (fr.); Malewska 1997, s. 132.
Malewska 1997, s. 129. Malewska uzyskała te informacje od Aleksandra Jełowickiego.
6
Malewska 1997, s. 130.
7
Malewska 1997, s. 130.
8
Malewska 1997, s. 131.
4
5
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Podczas wizyty plenipotenta Zamoyskich wydało się, że fikcją są tak-

że kalkulacje samego Władysława, albowiem nie prowadzono żadnych
ksiąg dotyczących stanu finansowego Kozłówki. Nie można jej było zatem

dalej powierzać Kamińskim niepotrafiącym oddzielać własnych dochodów od nadzorowanego majątku. Po wizycie pełnomocnika Władysław
dostał apopleksji. Żył jeszcze dwa lata, snując gospodarcze projekty. Po

jego śmierci Justyna sprzedała swój inwentarz, powóz, część mebli oraz
zniszczony dom po ojcu przy Ogrodowej.

W 1864 roku z dwójką dzieci – Marią i Zbigniewem – przeniosła się

do Lublina. Zamieszkali przy Krakowskim Przedmieściu, w pobliżu
poczty, nad nowo otwartym zakładem fotograficznym. Zbigniew szybko zaaklimatyzował się w gimnazjum (jeszcze nie w pełni zrusyfikowa-

nym), które ukończył także w 1866 roku egzaminem maturalnym Oleś
Głowacki, czyli późniejszy pisarz Bolesław Prus9.

Lublin wydawał się wtedy sennym, prowincjonalnym miastem i dla-

tego Marynia (babcia Hanny Malewskiej) w okresie dojrzewania prze-

żywała namiętną doń nienawiść10. Ponieważ była wokalnie uzdolniona,

śpiewu uczył ją emerytowany bas z opery warszawskiej. Kiedy Maria
dowiedziała się, że w stolicy jest konserwatorium, jej przyszłość jako

„opatentowanej” nauczycielki domowej wydała się jej zmorą, a Lublin –
grobem.

Przez mieszkanie przy Krakowskim przewijało się dużo młodzieży:

kolegów Zbyszka, podkarmianych przez Justynę pierogami, czy koleżanek

Maryni zachęconych do odwiedzin dużą ilością chłopaków. Jednak swego męża, Teofila Ciświckiego, syna zamożnego lubelskiego notariusza,
mecenasa Leona Ciświckiego oraz Elżbiety z Reinholdów, Marynia nie
spotkała na Krakowskim, lecz na ślizgawce. Teofil był przystojnym blondynem i aby poznać Marynię poprosił jej brata o korepetycje z mate-

matyki, choć wcale ich nie potrzebował. Był znany młodzieży lubelskiej

ze względu na przygotowywane przezeń bojkoty rosyjskich imprez czy

tajne kółka samokształceniowe młodzieży, dla których zamawiał angielskie i francuskie książki. Jako jeden z pierwszych prowadził w Lublinie
9
10

Malewska 1997, s. 135.
Malewska 1997, s. 161.
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pogadanki na temat pozytywizmu. Czytał tomiki Biblioteki Nauk Przyrodniczych oraz Spencera, Buckle’a i Comte’a11.

Pojawił się kiedyś w domu przy Krakowskim Przedmieściu i – korzy-

stając z nieobecności Maryni (nigdy z nią zresztą nie rozmawiał) – oświadczył gospodyni, że w stosunku do jej córki ma poważne zamiary. Powró-

cił dopiero po pięcioletnich studiach w Dorpacie i Rydze, jako aplikant
adwokacki i oświadczył się pannie Kamińskiej. Ich małżeństwo okazało

się bardzo szczęśliwe12, choć krótkie. Marynia urodziła troje dzieci: Ta-

deusza, Helenę (potem Hinczową) i Jadwigę (potem Malewską, matkę
pisarki). Kiedy najmłodsze dziecko miało rok, poroniła i zmarła w wieku
dwudziestu siedmiu lat (1884). Była kwitnąca, zdrowa; rodzina mówiła, że

zabiło ją małżeństwo, jak napisała Malewska w usuniętej części Apokryfu.
Teofil po raz drugi ożenił się z Ireną Motty, z którą miał jeszcze troje

dzieci: Stanisława, Stefana i Krystynę (później Horodyską). Wspomina-

jąc ojca, Jadwiga, matka Hanny Malewskiej, z uśmiechem mówiła o tym
jak zawiózł je obie, Winię i Lenę, do Warszawy na słynną pensję pro

wadzoną przez pannę Jadwigę Sikorską. Podczas pożegnalnego obiadu
w pięknej restauracji Teofilowi zrobiło się tak żal córeczek, że zabrał je

z powrotem do domu, gdzie przez kolejny rok uczyły się z Anielą i Karolą Zagórskimi, siostrzenicami Josepha Conrada13.

Rodzice pisarki, Jadwiga Ciświcka i Bronisław Malewski, spotkali się

prawdopodobnie w Nałęczowie – słynnym uzdrowisku i atrakcyjnym
targowisku małżeńskim dla Polaków z Rosji14. To właśnie tam po przej-

ściu na emeryturę osiedlili się rodzice Bronisława z ośmiorgiem dzieci.

Eleonora z Daszewskich i Władysław Gustaw Malewscy do Nałęczowa

przybyli z Kaukazu, gdzie ojciec Bronisława był wyższym urzędnikiem
cywilnej administracji rosyjskiej.

Bronisław (1874–1920) należał do pokolenia ludzi, z których każdy –

jak pisze Malewska w Apokryfie – był gotów rzucić bombę pod powóz

cara, pokolenia tzw. młodzieży ideowej, zżytej i zbratanej ze sobą, praw-

Malewska 1997, s. 164.
Malewska 1997, s. 182.
13
Malewska 1997, s. 237.
14
Malewska 1997, s. 243.
11

12
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dziwie demokratycznej15, pokolenia społecznikowskiego żyjącego obo-

wiązkiem wobec Polski. Broniś (tak nazywano go w rodzinie) gimnazjum
ukończył wzorowo, choć jako Polak mógł dostać jednak tylko srebrny
medal16. W czasie studiów przyrodniczych w Petersburgu poznał księ-

dza Fryderyka Żyskara prowadzącego misję wśród polskich chłopów
na terenie zaboru rosyjskiego. Broniś już wtedy ujawniał duże zdolności organizacyjne oraz zainteresowania etnografią. Po powrocie do kraju
i ukończeniu studiów medycznych w Warszawie związał się z ruchem
narodowym, zajmował kierownicze stanowisko w Kole Oświaty Ludo-

wej i należał do aktywistów wskrzeszonego w 1898 roku Związku Młodzieży Polskiej („Zet”). Brał udział w organizacji transportów tajnej prasy i bibuły propagandowej Ligii Narodowej.

Po dwuletniej pracy w Szpitalu Dzieciątka Jezus w Warszawie prze-

niósł się w 1900 roku do Nałęczowa, gdzie jego ojciec kupił willę, i podjął pracę w uzdrowisku jako asystent, a potem zastępca doktora Arka

diusza Puławskiego w zakładzie leczniczym. Lista jego dokonań jest

imponująca. Malewski badał warunki klimatyczne i zdrowotne miasta,
prowadził stację meteorologiczną, razem z Puławskim utworzył muzeum
etnograficzne. Dla miejscowej ludności założył tajną szkołę Polskiej Ma-

cierzy Szkolnej, jednostkę koszykarską i zabawkarską, włościańskie ambulatorium oraz Ochotniczą Straż Ogniową.

W tym czasie zetknął się ze Stefanem Żeromskim, święcącym wła-

śnie triumfy po opublikowaniu Ludzi bezdomnych (1899). We współpracy z pisarzem zabiegał o podniesienie poziomu oświaty i higieny wśród

ludności wiejskiej. Warto zauważyć, że podobnie jak bohater Żerom-

skiego, Malewski oddawał się hobbistycznie meteorologii, a w Apokryfie
jego córka często nazywała go Judymem, choć nie był podobny do dok-

tora ze względu na witalność, pogodę ducha i masę przyjaciół17. Broni-

sław był osobą cenioną i znaną z zaangażowania w sprawy polskie (brał

udział w tzw. akcji gminnej mającej na celu spolszczenie administracji
gmin wiejskich i szkół) oraz budzącą zaufanie społeczności nałęczowMalewska 1997, s. 224–225.
Zieliński, Woszczyński 1974, s. 312–313. Dalsze informacje na temat Bronisława Malewskiego podaję za tym hasłem biograficznym.
17
Malewska 1997, s. 212.
15

16
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skiej (jako działacz Ligii Narodowej uzyskał w 1905 roku mandat poselski

do I Dumy z guberni lubelskiej).

Przyszli rodzice Hanny mogli się poznać także w Lublinie, dokąd –

po rozwiązaniu Dumy – przeniósł się Bronisław i pracował jako ordyna-

tor szpitala. Z działalności politycznej wycofał się w okresie rozłamów

w Lidze Narodowej w latach 1907–1911. Po ślubie Malewscy osiedlili
się w Grodzisku Mazowieckim, gdzie najpierw urodził się Andrzej,
a 21 czerwca 1911 roku w dzielnicy Jordanowice przyszła na świat Anna

Krystyna Maria Malewska.

W grudniu 1914 roku Bronisław został wcielony do armii rosyjskiej i słu-

żył w niej jako lekarz oraz inspektor do spraw walki z epidemiami na tere-

nach przyfrontowych. Jego działalność, a także dzieje ucieczki przed pożogą
rewolucji październikowej, poznać można z listu zachowanego w skar-

bach jego matki, Eleonory Malewskiej. Opisane dokonania wydają się
przerastać możliwości jednego człowieka. Życie wypełniały mu wówczas:

organizacja pomocy dla wygnańców z lubelskiego, Podlasia, radomskiego,
łomżyńskiego, walka z cholerą i dyzenterią dziesiątkującymi wygnańców,

wydanie w ciągu dwóch miesięcy dziesięciu milionów obiadów, przebycie
w ciągu trzech miesięcy dwunastu tysięcy wiorst, objechanie wszystkich
frontów na Wschodzie, potem też frontu perskiego i tureckiego18.

„Napatrzyłem się – pisał w 1918 roku – rzeczy przerażających, pełnych

niesłychanej grozy. Widziałem całe widnokręgi zalane jednym morzem

pożogi, byłem w Kobryniu, gdy przez miasteczko to przechodziły dwie
armie, wtłoczone jedna w drugą, kilkaset tysięcy uchodźców, wszystko to

zmieszane w nieopisanym chaosie, ostrzeliwane z aeroplanów i przez ar-

tylerię. Stały w polu wagony przepełnione tysiącami kobiet i dzieci, drogi pokryte trupami bydła, a przy drogach mogiły”19. W trakcie rewolucji
październikowej w 1917 roku Malewski brał udział w organizowaniu pol-

skich sił zbrojnych w Rosji, a potem objął stanowisko naczelnego leka-

rza Korpusu pod dowództwem generała Józefa Dowbór-Muśnickiego.

Miał zostać komisarzem Rządu Tymczasowego nad organizacjami wy-

gnańczymi, ale jako obywatel polski nie chciał przyjąć takiej propozycji.
18
19

Malewska 1997, s. 257.
Malewska 1997, 257–258.
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W czasie I wojny światowej żona Bronisława wraz z dziećmi wędrowała

za nim przez Rosję. Najpierw przebywała z Hanią i Andrzejem w Różynie na Wołyniu, potem Bronisław sprowadził rodzinę do Pskowa20, gdzie

długie wieczory spędzali na nauce nowych słów i wspólnych lekturach, np.

Syna słońca Londona21. Następnym przystankiem podczas tej odysei był
Dorohobuż nad Dnieprem, na wschód od Smoleńska. Wojna z bolszewi-

kami wisiała w powietrzu, mówiono o zbliżających się pogromach, oddziały I Korpusu Polskiego zostały rozbite przez Armię Czerwoną. Jadwidze

cudem udało się porozumieć z budzącymi przerażenie żołnierzami bolszewickimi, dzięki czemu ocaliła mężowi życie. Wszystko, co stało się potem, było mieszaniną pecha, szczęścia i przytomności umysłu22.

Po aresztowaniu komendanta polskiego wojska i kolegów Malewskie

go, obłaskawiony przez Jadwigę matros doradził, żeby wyjechali z dzieć-

mi pociągiem. Gdy minęli Orszę, dotarli do Mińska i osiedlili się w nim

tymczasowo przy ulicy Magazynowej 40. Nowe mieszkanie było ośrodkiem akcji polskich żołnierzy, która zakończyła się zdobyciem miasta.

Malewskiemu udało się przedrzeć do Bobrujska, gdzie został miano

wany lekarzem naczelnym I Korpusu. „Przyszłość jednak niejasna, raczej

ciemna” – pisał do szwagra w kwietniu 1918 roku23. Bał się o los rodziny.

Chciał, by żona z dziećmi powrócili jak najprędzej do Lublina. W tym
czasie 7-letnia Hanna napisała swoje pierwsze opowiadanie pod tytułem
O Anieli. Bohaterka była małą dziewczynką wędrującą z Lublina do Warszawy 11 grudnia. Hania nie miała pojęcia, ile dni ma grudzień, ale ta data

wydawała jej się murowana24.

Mazurek Dąbrowskiego grany przez wojskowe fanfary dzieci usłyszały

w Bobrujsku 3 maja 1918 roku, miesiąc później natomiast przybyły do Lublina, powitane przez wuja okrzykiem: „Jak się macie bolszewiki”25. Dom

przy Krakowskim Przedmieściu w Lublinie był bastionem minionej epoki,
jakże niepodobnym do sowieckich baraków i tiepłuszek. Nie zostali w nim
Malewska 1997, s. 258.
Malewska 1997, s. 249.
22
Malewska 1997, s. 259.
23
Malewska 1997, s. 260.
24
Podhorska-Okołów 1933, s. 8.
25
Malewska 1997, s. 242.
20
21
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5. Rodzice Hanny Malewskiej z synem Andrzejem

jednak na długo, gdyż Malewski – przywiązany do Grodziska – zamieszkał
tam z rodziną. Mała Hania zapamiętała z tego okresu werble w dniu dotarcia polskiego wojska do morza. Razem z bratem wręczała Paderewskiemu
powitalny bukiet na stacji grodziskiej26.

Malewski został mianowany naczelnym lekarzem Wojska Polskiego

oraz szefem departamentu sanitarnego Ministerstwa Spraw Wojskowych, jednak już na początku 1919 roku zrezygnował z tych funkcji. Z ra-

mienia Narodowej Demokracji dostał mandat poselski w styczniowych
wyborach do sejmu. Dużo pracował. Wychodząc lutowego dnia 1920

roku na ulicę po skończonych obradach w komisji wojskowej, mógł być

roztargniony, a może po prostu przemęczony. Wpadł prosto pod koła
rozpędzonego samochodu wyjeżdżającego z Belwederu27. Lekarze nie

26
27

Malewska 1997, s. 285.
Malewska 1997, s. 260.
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dawali mu większych szans. Żył jeszcze kilka dni. Zmarł podobnie jak
Piotr Curie.

Sześć dni po jego śmierci – 28 lutego 1920 roku – Eleonora Malewska,

matka Bronisława, pisała do Jadwigi:
„Ukochana Córko moja, Jadziu!

Cios, który nas dotknął, przechodzi siły ludzkie. Na zawsze ten cios

przykuł mnie do Ciebie. Do nikogo nie jestem w stanie dziś pisać, do Ciebie jednej się odzywam, bo serce moje czuje, co i Ty przechodzisz. Nasze-

go Ukochanego już nie mamy! Ciężki to sen. Tak pragnę Ciebie i dzieci
zobaczyć. Jak tylko trochę się uspokoisz, a drogi się poprawią, przyjedźcie

do mnie. Troszczyłam się o Twą dalszą egzystencję, znam Twą dumę, ale

mnie Zosia uspokoiła, że na razie będziesz miała środki, a dalej emeryturę.

Ja tak bym pragnęła zamieszkać w Lublinie, u Ciebie lub Jadzi, żeby –

gdyby Bóg powołał – być bliżej Bronisia. Zrozumiałam, że dla Ciebie
i dzieci, lepiej, że spoczywa w Lublinie, żebyście go mieli bliżej, a jak i Ty,
i Jadzia zamieszkacie w Lublinie, to i ja tam się przy Was przytulę. Staś
mi ofiarował 50 tysięcy marek, prócz tego mam emeryturę 266 marek

miesięcznie, nie będę Wam ciężarem, a będę moich drogich wnuczków,
których On tak kochał, widywać.

Przyznam Ci się pod sekretem, tylko proszę nikomu nie mówić (bo

matce tego nie wolno), Broniś mój ukochany, był moim najdroższym.

Prócz miłości najczystszej, miałam dla niego szacunek i cześć. Tak odczuwałam tę przepiękną duszę tego człowieka. Jadzię moją również nad
życie kocham, bo bardzo z charakteru podobna do Bronia. Taż sama ko-

chająca wylana dusza, czuła na wszystkie bóle i radości, taż sama energia
w czynach, a to są rzeczy bardzo rzadko chodzące ze sobą w parze. Ja kocham serdecznie wszystkie moje dzieci, ale tych dwoje więcej uwielbia-

łam. Tyś nie moje, Drogie dziecko, ale zawsze byłaś mi Droga, Kochana,
a ten cios wspólny pogłębił to uczucie.

Błogosławię dzieci. Ciebie przyciskam do serca.

Twoja Matka”28.

28
Biblioteka Jagiellońska (dalej: BJ), Dział Rękopisów, Przyb. 104/90. Cytuję ten list także
w: Głąb 2009, s. 26–27.
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Jadwiga zlikwidowała mieszkanie w Grodzisku i przeniosła się

z dziećmi do Nałęczowa, gdzie mieszkała przez kolejne trzy lata. Jak

wspomina Malewska, droga do miasteczka była cudowna („długa podróż końmi i dzieci zmieniały się na koźle powozu”)29. W domu Babuni z Kaukazu/Nałęczowa30 (tak dzieci nazywały matkę Bronisława)

przechowywano wiele pamiątek rodzinnych, m.in. marmur z Orłem,
Pogonią i Aniołem (przekazany przez Eleonorę bratu, gdy wybierał się

do powstania w 1863 roku) czy pleciony kubek ze spodkiem i łyżeczką
z arabskim napisem: „dar przyjaciół kaukaskich dla Eleonory”31.

Jedną z najważniejszych postaci lubelskiego dzieciństwa Hanny Ma-

lewskiej był jej ojciec chrzestny – biskup sandomierski Marian Ryx (1853–

–1930)32. Na fotografii wygląda na duchownego intelektualistę, choć swoją
działalnością przypominał raczej proboszcza z Ars33. Ludzie zapamiętali
jego zaprawioną „szorstką słodyczą” dobroć34.

Ryx kształcił się najpierw w gimnazjum w Radomiu35, a następnie w se-

minarium duchownym w Sandomierzu i Cesarskiej Akademii Duchow-

nej w Petersburgu. Po otrzymaniu święceń kapłańskich (1879) został
profesorem historii Kościoła, historii powszechnej i homiletyki w san-

domierskim seminarium. Dbał o edukację księży (to właśnie on rozpo-

znał w Janie Ziei niezwykłą osobowość; udzielił mu święceń kapłańskich

i wysłał na dalsze studia do Warszawy), wzbogacił bibliotekę sandomierską o kilkaset tomów patrologii łacińskiej i greckiej Jacques’a Paula Mi-

gne’a. W 1910 roku papież Pius X mianował go biskupem sandomierskim.
Wkład biskupa Ryxa w dzieła charytatywne, a także w rozwój edu-

kacji księży oraz dzieci i młodzieży jest nie do przecenienia. W trosce

o podniesienie poziomu nauczania religii w szkole wydał Podręcznik do

katechizacji dzieci wiejskich. Księżom polecił zakładanie bibliotek deka-

nalnych, a także wznowienie rekolekcji i misji parafialnych. Od 1918 roku

Malewska 1997, s. 243.
Malewska 1997, s. 243.
31
Malewska 1997, s. 252–253.
32
Malewska 1997, s. 189.
33
Malewska 1997, s. 190.
34
Malewska 1997, s. 189.
35
Wszystkie poniższe informacje podaję za: Kumor 1991–1992, s. 604–606.
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zaczął przyjmować do seminarium kandydatów, którzy ukończyli sześć
klas gimnazjalnych (dotąd wystarczały cztery), od 1926 roku wymagał już
matury, a studia przedłużył do pięciu lat.

Po 1920 roku wysyłał księży do pracy wśród polskich robotników

we Francji. W czasie I wojny światowej utworzył schronisko dla dzieci

w Zawichoście, przeznaczając dużą sumę na jego rozwój. W 1916 roku

zalecał księżom zajęcie się ewakuowanymi, a szczególnie wzywał do

opieki nad sierotami. Za jego staraniem odnowiono zabytki architektury kościelnej Sandomierza: odrestaurowano freski i inne malowidła
katedry sandomierskiej, dzwonnicę katedralną oraz dach Domu Długo-

sza. Księgi parafialne skrzętnie zapisały dokonania i talent duszpasterski
biskupa, choć on sam był skromnym człowiekiem. Malewska, opisując

go w Apokryfie36, zostawiła chyba najpiękniejszy literacki obraz kapłana

w literaturze polskiej37.

Jadwiga przeniosła się z dziećmi do Lublina w 1923 roku. Zamiesz-

kali w kamienicy na ulicy Niecałej, za pałacem Radziwiłłowskim. Przyczyną kolejnej przeprowadzki była nie tylko chęć zapewnienia potom-

stwu odpowiedniej edukacji, lecz także bliskość rodziny (ojca – Teofila

Ciświckiego, który zmarł na serce w 1924 roku, oraz drugiej jego żony,

Ireny z Mottych Ciświckiej), a nade wszystko cmentarza na Lipowej,

gdzie pochowany został Bronisław Malewski (sekcja 18b). Lublin – intensywnie rusyfikowany przed wojną jako stolica guberni – nie stracił

ukrytego rdzenia prawdziwie polskiego miasta. Malewska wspomina

o hałaśliwych, klekoczących samochodach z klaksonami w kształcie gu-

mowej gruszki, leniwych dorożkach, pierwszym autobusie – o nazwie
„Napoleon” – uruchomionym przez przedsiębiorczego Żyda (kursował

między Lubartowem a Łęczną), lubelskiej fabryce samolotów Plage
i Laśkiewicz38.

Matka zapisała przyszłą pisarkę do powstałego w 1921 roku Pań-

stwowego Gimnazjum Żeńskiego im. Unii Lubelskiej (obecnie III LO),
chlubiącego się dziś wieloma świetnymi absolwentami, wśród któ-

Poświęciła mu rozdział Człowieczek i małpa (Malewska 1997, s. 184–198).
Więcej na ten temat: Głąb 2009, s. 51–56.
38
Malewska 1997, s. 297.
36
37
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rych najczęściej wymienia się Julię Hartwig, Annę Kamieńską39 czy

Annę Szternfinkiel (Langfus) – późniejszą laureatkę Nagrody Gonco-

urtów za powieść o losach polskich Żydów zatytułowaną Les bagages
de sable40.

Szkoła w okresie nauki Malewskiej (1921–1929) zmieniała swój ad-

res trzykrotnie: Narutowicza 12, Niecała 6 i Kapucyńska (lekcje wy-

chowania fizycznego odbywały się przy ulicy Hempla, w Sali Kasyna
Oficerskiego)41. Mimo trudności lokalowych, ciasnoty i dość spar-

tańskich warunków, lekcje prowadzono na wysokim poziomie, a nie

dające sobie rady dziewczynki przenosiły się do innej szkoły. Dyrektorem gimnazjum była zwyczajem dawnych prywatnych pensji kobieta – Róża Marczewska – absolwentka paryskiej Sorbony, gdzie wiedzę
zdobywała między innymi na zajęciach prowadzonych przez Marię
Skłodowską-Curie42.

Języka polskiego uczyła Hanna Łazarewicz w tak interesujący i wszech

stronny sposób, że wiele maturzystek wybierało później polonistykę43.
Tuż przed samą maturą Hanka miała lekcje łaciny prawdopodobnie

z Janiną Pliszczyńską, wielką znawczynią kultury antycznej, stosującą

niekonwencjonalne, znacznie wykraczające poza przyjęte standardy

metody44. Na lekcjach języka francuskiego z Witalią Helmanową uczen-

nice poznawały kulturę Francji, podróżując po niej za pomocą epidiasko-

pu oraz korespondując z tamtejszymi uczennicami45. Jak pisze Andrzej

Sulikowski: „W uczniowskim pisemku [„W Słońce”] publikowała swoje najwcześniejsze utwory, uchodząc wśród koleżanek za przyszłą sławę

(…). Już ze szkoły średniej wyniosła doskonałą znajomość języka fran-

cuskiego, co miało w przyszłości okazać się pożyteczne przy pracach literackich”46.

Wierzbicki 2001, s. 72.
Bagaże piasku (1962); Rękas 1996, s. 33.
41
Rękas 1996, s. 9–10.
42
Rękas 1996, s. 14.
43
Rękas 1996, s. 18–19.
44
Rękas 1996, s. 20.
45
Rękas 1996, s. 20.
46
Sulikowski 1994, s. 2.
39

40

35

anna głąb

W lubelskim gimnazjum przeważały dziewczęta wyznania rzymsko-

katolickiego; mniejszość stanowiły Żydówki, które – choć miały możli-

wość nauki w swoim Gimnazjum Humanistycznym – wybierały „Unię”.

Zróżnicowanie wyznaniowe nie wytwarzało barier, wręcz przeciwnie –
wyrabiało w dziewczętach tolerancję i szacunek dla odmienności47.

Wszystkie uczennice nosiły ujednolicony strój: granatowe lub czarne

mundurki z białym kołnierzem (sprawdzano także kolor rajstop – musiał

być ciemny), na głowach obowiązywała granatowa furażerka, zwana „pie-

rożkiem”, ze znaczkiem orła48. Przyjaciółkami Malewskiej z tego okresu
były Renia Marczewska (potem Wagner) – córka dyrektorki szkoły – oraz

Halina Jarnuszkiewicz.

Swoje pasje Hanna rozwijała na zajęciach gimnazjalnego kółka arty-

stycznego i historycznego. W ramach organizowanych polemik starła

się wówczas z późniejszym poetą emigracyjnym, Józefem Łobodow-

skim. Zapamiętała go jako odtwarzającego z wielką werwą w teatrze
szkolnym rolę Cyrana de Bergerac. W dyskusji brał udział – po stronie
Hanki – uczeń gimnazjum Zamoyskiego, Janusz Kulicki.

„Widzi Pani, że czasem bywają w życiu na pozór błahe sytuacje, które

z upływem lat nabierają poważnego znaczenia – jako punkty odniesienia do przeszłości – pisał do Malewskiej w 1979 roku. – Takim punktem
odniesienia stała się dla mnie wizyta w domu, chyba przy ul. Niecałej

w Lublinie, w jasnym i słonecznym mieszkaniu, zajmowanym przez
miłą, uśmiechniętą Panią, wychowującą dwoje dzieci: mego starszego
kolegę ze szkoły, Jędrka i smukłą, błękitnooką Pannę Hankę o ciężkich

jasnych warkoczach, z którą musiałem omówić przygotowywany przeze

mnie referat na zebranie kółka historycznego. (…) Byłem sierotą, wychowywanym przez dalszą rodzinę i spędzałem większą cześć roku na rozmaitych stancjach. Dlatego takie domy, jak państwa (...) stanowiły przed-

miot mojej podświadomej zazdrości”49. Kulicki wspomina ponadto, że
Malewska była obiektem westchnień jego przyjaciela z okresu uniwersyteckiego, Hieronima Piotrkowskiego.

Rękas 1996, s. 28.
Rękas 1996, s. 30.
49
BJ, Dział Rękopisów, Przyb. 108/90, Korespondencja, t. 4.
47

48
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7. Hanna Malewska jako nastolatka
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W 1929 roku Malewska ukończyła gimnazjum z wyróżnieniem i w październiku tego samego roku rozpoczęła studia na historii i polonistyce

w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Po roku jednak zrezygnowała
z polonistyki.

Siedziba uniwersytetu mieściła się przy Alejach Racławickich w prze-

kazanych przez Piłsudskiego koszarach świętokrzyskich. W drodze na
wykłady od strony Starego Miasta mijało się skwerek zarośnięty trawą

i krzakami, gdzie pasał się wychudzony koń dorożkarski nazywany przez
studentów Pegazem50. Dziś w tym miejscu stoi hotel „Unia”. Aby dotrzeć

do wydziału historii, trzeba było przejść przez dziedziniec, który – gdy
padał deszcz – zamieniał się w błotnistą trasę. Dlatego od bocznej lewej,

prowadzącej na dziedziniec bramy biegła wąska droga z ruchomych
desek51. Przerwy między zajęciami studenci spędzali w położonym na-

przeciwko uniwersytetu, jedynym wówczas w Lublinie parku, zwanym

Ogrodem Saskim, otoczonym wysokim metalowym ogrodzeniem (prze
topionym później przez Niemców na armaty)52. Hanka dużo czasu spędzała w czytelni Biblioteki im. Hieronima Łopacińskiego, a także w bibliotece historycznej na uniwersytecie.

Malewska zetknęła się wówczas na kul-u z wieloma indywidualno-

ściami – nie tylko z dojeżdżającym z Warszawy światowej sławy papirologiem Jerzym Manteufflem oraz twórcą polskiej szkoły archeologicznej
Kazimierzem Michałowskim53, lecz także Leonem Białkowskim czy

Aleksandrem Kossowskim, u którego pisała pracę magisterską. Innymi

jej profesorami byli: Konstanty Chyliński, Zygmunt Kukulski i Stanisław
Ptaszycki54.

Białkowski wykładał historię średniowieczną. Jego zainteresowania

dotyczyły przede wszystkim genealogii, heraldyki, archeologii oraz historii gospodarczej i społeczno-obyczajowej, od 1926 roku pełnił funkcję

Dziewulska 1989, s. 267.
Deptułowa 1989, s. 250–251.
52
Dziewulska 1989, s. 267.
53
Karolewicz 1989, s. 21.
54
Pawelec 2012, s. 8–11. Warto zwrócić uwagę na odtworzony przez Marka Pawelca program studiów, który był podstawą zdobywania wiedzy przez Hannę Malewską w latach 1929–1933.
50
51
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dyrektora Archiwum Państwowego w Lublinie55. Natomiast Kossowski

koncentrował się na okresie reformacji i unii kościelnej56. Wraz z żoną

zajmował niewielkie mieszkanie na terenie uniwersytetu, stanowiące ro-

dzaj hoteliku dla bezdomnych studentów. Odznaczał się dobrocią, wielką
cierpliwością oraz sumiennością i uczciwością. Studenci uczyli się od nie-

go obiektywizmu historycznego zarówno przy analizie Manifestu Komu-

nistycznego, jak i Dekameronu, streszczanego przez z natury nieśmiałego
Kossowskiego (nazywanego przez studentów „Kociem”) z wielkim zakło-

potaniem57. Nie ma wątpliwości, że to właśnie od tych dwóch profesorów

Malewska wyniosła umiejętność posługiwania się źródłem historycznym.

Za przedmiot pracy magisterskiej wybrała Pamiętniki kardynała de Retz

(Jeana-François Paula de Gondi) – XVII-wiecznego francuskiego pisarza

i polityka Frondy. W 1957 roku Malewska otrzymała od swojego promotora, profesora Kossowskiego, list: „Droga Pani! Byłem wczoraj w dziekanacie i prosiłem o poinformowanie, czy w zawierusze wojennej Jej praca

»Pamiętniki Kardynała de Retz jako źródło historyczne« ocalała. Niestety, nie. Nie wszystkie prace szczęśliwie się przechowały do naszych cza-

sów. Wielka i niepowetowana jest szkoda, że nie pozostało żadnego eg-

zemplarza Jej pracy! Właściwie bardzo niedużo wysiłków trzeba by zro-

bić, by ją przygotować do druku. Była to perła wśród prac magisterskich.
Być może przechowały się jakieś notatki, wyciągi ze źródeł i opracowań,
sporządzone w toku przygotowania rozprawy magisterskiej. Można byłoby je wykorzystać do komentarzy do zamierzonego wydawnictwa »Pa-

miętników Kardynała de Retz«”58. Malewska nie powróciła już jednak do
pracy nad Mémoires kardynała.

Studia Malewskiej przypadły na trudne lata kryzysu gospodarczego.

Wielu studentów pochodziło z ubogich rodzin i z trudem utrzymywało

się na studiach. W tym czasie na kul-u aktywnie działało Stowarzysze-

nie Katolickiej Młodzieży Akademickiej „Odrodzenie”59. Jako student
Karolewicz 1989, s. 25.
Kossowski pisał także o regionie – jego najciekawszą pracą jest Protestantyzm w Lublinie
i Lubelskiem w XVI–XVII wieku (1933).
57
Wojtiszek 1989, s. 245-246.
58
BJ, Dział Rękopisów, Przyb. 108/90, Korespondencja t. 4.
59
Deptułowa 1989, s. 254.
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udzielał się w nim wówczas ksiądz Stefan – późniejszy Prymas Tysiąc-

lecia. Wśród duchowych przewodników środowiska był dominikanin
ojciec Jacek Woroniecki, który po wojnie został mistrzem myślenia re-

ligijnego ludzi tworzących „Tygodnik Powszechny” i Kluby Inteligencji
Katolickiej. Nie zachowały się żadne informacje, czy Malewska uczestni-

czyła w zebraniach „Odrodzenia”, jednak możemy wysunąć takie przy-

puszczenie na podstawie jej powojennych krakowskich przyjaźni z „odrodzeniakami” (Jerzym Turowiczem, Stefanem Swieżawskim, Antonim
Gołubiewem i Stanisławem Stommą).

Lublin stanowił tło pierwszych twórczych kroków oraz sukcesów Ma-

lewskiej. W 1930 roku na konkursie Lubelskiego Komitetu Wojewódz-

kiego dla uczczenia setnej rocznicy powstania listopadowego otrzyma-

ła I i II nagrodę za dwie popularnonaukowe prace (nigdy nieogłoszone
drukiem i prawdopodobnie zaginione w czasie wojny): Bitwa pod Rogoź-

nicą i Międzyrzeczem oraz Wyprawa Chrzanowskiego w Lubelskie. Przed

ujawnieniem nazwiska ukrytego pod pseudonimem autora przypusz-

czano, że jest nim wojskowy „w starszym wieku”.

Wkrótce przyszły kolejne laury. W 1931 roku jej nowela Cabrera – opo-

wieść z czasów Napoleona – została nagrodzona w konkursie redakcji

pisma „Żołnierz Polski”. W tym samym roku Hanka zachorowała na tyfus i w czasie trzymiesięcznej rekonwalescencji napisała krótką powieść

o Platonie pod tytułem Wiosna grecka. Zadebiutowała tym samym jako
młodziutka pisarka, ponieważ książka została wyróżniona I miejscem

w przedolimpijskim konkursie Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (przewodniczącym jury był Juliusz Kaden-Bandrow-

ski). Utwór zdobył także aplauz hellenistów tej miary co Tadeusz Sinko.
Dwa lata później otrzymała I nagrodę w konkursie Koła Romanistów

Uniwersytetu Lwowskiego za przekład poematów z języka francuskiego: Mojżesza Alfreda de Vigny i Zdobywców José Maríi de Heredii60.

24 czerwca 1933 roku Malewska uzyskała dyplom magistra filozofii

w zakresie historii. Prof. Kossowski w recenzji jej pracy pisał: „Z wielką
dokładnością, niekiedy drobiazgowością świadczącą o doskonałym za-

znajomieniu się z epoką i jej literaturą pamiętnikarską zestawiła Autor60

Podhorska-Okołów 1933, s. 8.
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ka nader ciekawe w dziele Retza barwne opisy i świetne charakterystyki
z danemi zaczerpniętymi z pamiętników: Joly’ego, M. me de Motteville,

M. lle de Montpensier, Saurville, Lévigné. (…) Praca p. Hanny Malewskiej
odznacza się pewną erudycją, pięknym stylem literackim i ze względu na
jej walory zasługuje na ocenę bardzo dobrą”61.

W tym miejscu kończy się okres lubelski w życiu Hanny Malewskiej.

Na przełomie 1933/1934 odbywa ona praktyki jako nauczycielka historii
w prywatnym gimnazjum męskim św. Stanisława Kostki w Warszawie,
a kiedy wraca do Lublina, okazuje się, że nie może znaleźć posady w żadnej z tamtejszych szkół. Nawet osoby tak utalentowanej i pracowitej jak

ona nie omija kryzys bezrobocia lat 30. Dlatego Malewska zwraca się
o pomoc do rodziny mieszkającej w Krakowie (wuja będącego we władzach miasta).

W 1934 roku opuszcza na zawsze Lublin i wyrusza do Krakowa, z któ

rym zwiąże prawie całe (oprócz okresu okupacji) życie. Dostaje pracę
w szkole w Niepołomicach, a po skończonych lekcjach korzysta z zasobów Biblioteki Jagiellońskiej, pracując nad książką o cesarzu Karolu V

Habsburgu. Do Lublina Malewska będzie zaglądała tylko, aby odwie-

dzić rodzinę, szczególnie żyjących członków rodziny Ciświckich, a także

groby: ojca Bronisława, pradziadków Justyny i Władysława Kamińskich
oraz Elżbiety i Leona Ciświckich, dziadków: Marii i Teofila Ciświckich

(oraz drugiej żony Teofila: Ireny) na Lipowej oraz dziadków: Eleono-

ry i Władysława Gustawa Malewskich, spoczywających na cmentarzu

w Nałęczowie.
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Anna Głąb

The Lublin Years of Hanna Malewska
Hanna Malewska (1911–1983), one of the most eminent Polish writers of

the twentieth century, in 1923–1933 lived in Lublin. In a novel–essay en-

titled Apokryf rodzinny [The Familial Apocrypha] (1965) she left a descrip-

tion of her ancestry and childhood. She was the daughter of Bronisław

Malewski (1874–1920), a doctor and socio-political activist, and Jadwiga,
born Ciświcka (1882–1949). In 1921–1929 Malewska attended the elite
Unia Lubelska Girls’ State Middle School in Lublin, and in October 1929

she enrolled at the Catholic University of Lublin to study Polish and history. After a year, she gave up Polish, but continued studying history till

her graduation in 1933, with a ma thesis entitled Pamiętniki Kardynała

de Retz jako źródło historyczne [The Memoirs of Cardinal de Retz as a Historical Source] written under the supervision of Aleksander Kossowski.

It was in the Lublin period that Malewska made her first attempts at

writing and achieved her first successes. In 1931 she received two awards:
one in a competition of the Żołnierz Polski magazine for her short story

set in the Napoleonic period entitled Cabrera, and another, in the con-

test of the Ministry of Religious Denominations and Public Enlightenment for her novel on Platon entitled Wiosna grecka [The Greek Spring].

The economic crisis of the 1930s forced Malewska to leave Lublin and

find a job in Cracow, where (with the exception of the period of Nazi oc-

cupation) she would be based till the end of her life, working for many
years as the editor-in-chief of the Znak Catholic monthly.

Hanna Malewska

Apokryf rodzinny
Rodzina Kamińskich próbowała się pozbierać – jak tyle innych rodzin
polskich po periodycznych katastrofach. Porozsypywani krewniacy żeni-

li się, rodzili, umierali bez wiedzy reszty rodu: rzecz okropna i nie do pomyślenia w dawnych czasach. I to nie tylko zesłańcy lub emigranci, lecz

ludzie, którzy wypadłszy ze wspólnego kręgu, wyszedłszy jakoś z rodzinnego obiegu, gdzie indziej, może całkiem niedaleko, borykali się

z trudnościami. Jedna kłótnia czasem lub jedno rozczarowanie co do

bliskich przynosiły rozłąkę, która przy braku automatycznych dawnych

kontaktów zmieniała się po jakimś czasie w obcość. Niekiedy, często,
wypadki polityczne separowały ludzi lub rozpraszały ich („lecą liście

z drzewa”), a potem brakło energii na odszukiwanie się. Ale starzy, a najczęściej kobiety podejmowały heroiczne zrywy, by przecież na litość
boską wiedzieć, czy Ignacy i Eufemia żyją, czy ich chorowity synek wy-

chował się, a mała – jakże jej było na imię? – może już do tego czasu wyszła

za mąż. Dawne wszechrodzinne zjazdy z racji ślubów i pogrzebów czy
nawet imienin funkcjonowały po staremu już tylko na wsi, i to tam, gdzie

zamożność pozwalała przyzwoicie wystąpić, a goście przyjeżdżali koń-

mi nie dalej niż z drugiego powiatu. Gdzie indziej spraszano tylko najbliższych, a wysłanie obszernego listu do takich, którym trudno było

przyjechać, nieraz wydawało się imprezą niepewną – oduczono się szczegółowo i szczerze pisać o wszystkim, a w bardziej zapadłych kątach czekano na „okazje”, nie ufając jakoś funkcjonowaniu poczt.

Justyna Kamińska, gdy już na dobre ustaliła się w swoim pracowi-

tym, ale zwycięsko pokonującym trudności wdowieństwie, to jest od-

kąd przyzwyczaiła się być głową swojej małej rodziny, podjęła wysiłek
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zbadania, czy jej dzieci mają i jakich żyjących krewnych, a zrobiła to jak
wszystko z energią i sercem. Co do krewniaków ukraińskich, swego cza-

su otrzymała od nich list po śmierci męża, odpisała bardzo nieprędko,
zawiadomiła potem, że Zbigniew zdał maturę z odznaczeniem. Otrzymała zaprosiny na wakacje. Ale było to tak daleko – aż gdzieś za Żyto-

mierzem – że wolała podtrzymać łączność, zapraszając krewnych do sie-

bie do Lublina. Dzieci jej i tak zawsze jeździły gdzieś na wieś do swoich
przyjaciół i kolegów, a ona wolała nie ruszać się już ze swej twierdzy na
Krakowskim Przedmieściu.

Natomiast z prawdziwym zapałem przebadała inny trop. Stryjeczny

brat nieboszczyka Władysława, który był kiedyś poczmistrzem w Markuszowie, biedował od czasu, gdy ten urząd, niezgorszy za czasów Króle-

stwa Kongresowego (kiedy to w ogóle starano się stworzyć prestiż i moż-

liwe warunki dla młodej polskiej administracji, pierwszej u nas jako tako
nowoczesnej i zawodowej), spadł do rzędu najmarniejszych „czynów”.

Władysław pomagał mu nieco, ale potem urwały się wszelkie stosunki.
Justyna wybrała się kiedyś w podróż – pierwszy raz w życiu pocztą – do

owego bardzo bliskiego, ale legendarnego Markuszowa i przywiozła

stamtąd „pisklę”. Nie przywiozła go właściwie od razu, ale wiedziała, i zapowiedziała dzieciom, że: „wasz kuzyn Janusz musi chodzić w Lublinie
do szkoły i zamieszka u nas”.

Była to prosta decyzja, ale jej skutki okazały się pod niejednym wzglę-

dem skomplikowane. Janusz, rówieśnik Maryni, o którym jego matka
mówiła, że jest „zupełnie dziki”, okazał samodzielność i stanowczość

w niespodziewanym jak na trzynastolatka postawieniu sprawy: – Matka
jest dużo bogatsza od ciotki, ale chce ciotkę oszukać i nic za mnie nie płacić albo jakieś kopiejki. Tak nie będzie.

Pani Kamińska z Markuszowa, wdowa obecnie, była córką młynarza,

który się dorobił i zostawił jej znaczny spadek. Justynę wprawiło w konsternację stanowisko Janusza. Targowanie się – w rodzinie! – nie mieści-

ło się jej w głowie. Ale chłopak, który miał coś z twardości swojej matki,
oświadczył: – Albo będzie płaciła piętnaście rubli, albo się wynoszę od
cioci, ale do domu też nie wrócę, bo mam go powyżej uszu.
– Piętnaście rubli? Za co, bój się Boga, dziecko.
– Tyle się płaci na stancji.
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Czy Janusz był dziki? Na pewno taki się wydał Maryni. Nie miał gład-

kości gimnazjalistów lubelskich, którzy udawali dorosłych, będąc w czwar-

tej klasie. Ale Zbigniew, choć dużo starszy, zaprzyjaźnił się z nim od razu.

Marynia, zapatrzona zawsze w brata, poczuła się zazdrosna o niego.

Może inaczej Janusz pozostałby dla niej sztubakiem bez znaczenia (któ-

rych tylu przechodziło przez stancję), gburowatym w dodatku. Ale zainteresowanie mądrego, prawie dorosłego Zbyszka zmieniło „jastrzębie
pisklę markuszowskie” (jak mawiała mama) w kogoś, kto był zarazem
wrogi i bliski.

Po trzecim bodaj powrocie z wakacji letnich, podczas których dawał

korepetycje, bo nie chciał pieniędzy od swojej matki – Janusz okazał się

nagle młodym człowiekiem pod wąsem, wyrośniętym, opalonym i bar-

dzo ładnym, z kasztanowatą czupryną i surowym spojrzeniem siwych

oczu. Młodzik ten pokłócił się gwałtownie ze Zbigniewem, jak równy
z równym. Poszło o coś niezrozumiałego dla Maryni.

– Dlaczego on się na ciebie tak strasznie pogniewał?
– Bo jest dumny i mało logiczny.
– A coś ty mu powiedział?

– Że on nie chce pieniędzy matki swojej i jej ojca, a to, co bierze za

korki1, chętnie by sobie zębami wyrywali biedniejsi.
– A po coś mu to powiedział?
– Bo to prawda.

– A czy on się bardzo pogniewał?
– Nie chce mnie znać.

Było to w okresie, kiedy Maria (tak się kazała nazywać, już nie Ma-

rynia) przeżywała najbardziej namiętną nienawiść do Lublina, miasta,

gdzie się nigdy nic nie zmienia. – Tak lubiłaś przedtem Ogród Saski
i śpiew u Wizytek, masz tu tyle dobrych koleżanek – dziwiła się matka.
Ale wiedziała, że zaczęło się od tego śpiewu. Marynia miała bardzo do-

bry słuch, chyba dziedzictwo Kruczajów, Justyna też miała słuch, ale

nie śpiewała. Marię zaś uczył teraz śpiewu emerytowany stary bas z ope-

ry warszawskiej, krzyczał na nią, ale nie taił, że uważa ją za najlepszą

uczennicę, jaką miał tu kiedykolwiek. Marynia po szóstej klasie miała
1

W gwarze uczniowskiej: korepetycje.
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zrobić siódmą dającą „patent na nauczycielkę domową”, ale wiedziała
już, że w Warszawie jest konserwatorium, gdzie przyjmują także kobiety, i Lublin zaczął się jej wydawać grobem. Warszawa stanowiła bramę

na świat, gdzie można zasłynąć – właśnie w całym szerokim świecie, jak

Viardot2, jak Patti3, które były niby królowe, tylko bez porównania swobodniejsze.

– Moje dziecko, zobaczymy, uczysz się przecież śpiewu i tu – mówiła

matka, stroskana. Prześliczna, żywa i impulsywna Marynia, zanimby została Viardot lub Patti, niezawodnie bez opieki w Warszawie zakochałaby się w jakimś oszuście i przepadła. Taka była trzeźwa wizja Justyny. I jej

jednakże zaczęło być ciężko na sercu, że dziecko jest nieszczęśliwe, a ona
nic nie może na to poradzić.

Tego roku, gdy oboje mieli po szesnaście lat, zbliżył Marię do Janusza

ich wspólny bunt. Nie było już mowy o tym, by Janusza uważać czy to
za smarkacza, czy to za nie liczącego się kuzyna. Przeciwko czemu on się
buntował, nie było jej jasne. Tym bardziej że ich dom, ciemne mieszka-

nie na Krakowskim, a w tym domu matka, to jedyne chyba miejsce, gdzie
przylgnął, gdzie potrafił być czasem wesoły, a nawet zachowując zawziętość przeciw Zbigniewowi, nie mógłby mu zapewne nic zarzucić.

Janusz przecież miał wyraźną drogę przed sobą: zdać maturę, wyje-

chać na uniwersytet, zostać lekarzem lub inżynierem i być niezależnym

panem siebie. Tu zaś był jego dom i na przyszłość, skoro nie uznawał

domu swej matki. Niepostrzeżenie Maria zrzekła się wszystkiego: to
jest wolności i sławy Patti, doskonałości śpiewu, jakiej na pewno uczą
w Warszawie – ponieważ Warszawa oddzieliłaby ją od Janusza (warszawski zrusyfikowany uniwersytet młodzież bojkotowała).

A Janusz? Właściwie bardzo był jeszcze szczeniakowaty i nieoskroba-

ny, do niedawna wyśmiewał się z Maryni, że chce być Marią i że stara się
dobrze mówić po francusku, teraz jakoś przestał się wyśmiewać, lecz nie
mówił nic i nie patrzył nawet na nią. Ale ona wybrała go już sobie na teraz

2
Pauline Viardot (właściwie Michelle Ferdinande Pauline Viardot-García, 1821–1910) –
śpiewaczka (mezzosopran i sopran koloraturowy), znana w całej Europie (w 1857 roku koncertowała w Warszawie).
3
Adelina Patti (1843–1919) – jedna z najsłynniejszych śpiewaczek w dziejach opery; legendarny był zarówno jej głos (sopran koloraturowy), jak i uroda oraz zdolności aktorskie.
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i na zawsze. Z dziwną oderwaną wiedzą smakowała szczęście, że zna go,
jakim jest teraz, a więc będzie miała tego chmurnego, zawsze rozczochra-

nego i twardego chłopca także w dorosłym (pięknym!) mężczyźnie, który

ją pokocha i zaślubi. Że teraz może się nim opiekować trochę w domu,
czasem nawet napomknąć, jak należy trzymać widelec, oraz roztaczać

swoją wolę wokół niego, żeby mu się nic nie stało, a później – będzie go
słuchać, pysznić się nim i należeć będzie do niego z zamkniętymi oczyma. Miała już i ona gotowe życie przed sobą i Lublin przestał być zmorą,

a stał się rozkosznie trwałym miejscem, gdzie to wszystko z czasem nastąpi i spełni się.

Ale tegoż jeszcze roku Janusz został wyrzucony z gimnazjum. Justyna,

w śmiertelnym strachu przed groźbą wilczego biletu, biegała po pedagogach i inspektorach, chociaż inspektor Moskal był jedynym człowiekiem
na świecie, którego zdolna była nienawidzić. Justyna nie zaniedbała tu

czarów damy, które miała z natury i które nie zależały od strojów (mama
to jest sahib4, śmiał się czasem Zbigniew, ale nie chciał jej wytłumaczyć

tego przydomka). Tak jak później wnuczki Justyny, w różnych okolicznościach najburzliwszych dla świata lat, zyskały rodzinną sławę jako „pogromczynie bestii” (w rozmaitych mundurach różnych wojsk, policji i re-

wolucji), tak i ona nadspodziewanie uzyskała tyle, że Janusz miał prawo zdawać maturę jako ekstern w tej samej szkole. Samą ją to zdumia-

ło, gdyż chłopcy wylatywali ze szkół rosyjskich z reguły za politykę, czyli za patriotyzm polski, a to bywało nie do darowania. Janusza, okazało

się, wydalono za „ogólną krnąbrność”. – Czort jego znajet – dziwił się wychowawca, kosztując już po raz trzeci przyniesioną przez nią śliwowicę

domową. – Ja pani powiem w sekrecie, co on zrobił: dał w mordę temu
poecie, co literatury u nas uczy, liberał swołocz, co ja go ścierpieć nie

mogę ani naczalstwo, dlatego my dla Kamińskiego względni się okazali.
Ale dlaczego on, Kamiński, liberałowi poecie w mordę dał, nie ponimaju.
Zbigniew zmusił Janusza, by przyjął jego pomoc w nauce. Zbyszka nie

można było długo nie lubić, a poza tym przejednał, zdaje się, młodego
kuzyna, nie okazując zdziwienia wobec jego fatalnego wybryku; bodaj

4
Pan, władca (hindi z arab.) – tytuł nadawany osobom znakomitym, a także Europejczykom
w epoce kolonialnej, w Indiach i na Bliskim Wschodzie.
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nie dziwił się nigdy. I to także zresztą gniewało Janusza, lecz uznał, że i on
sam powinien trochę przestać się dziwić, skoro pretenduje do dojrzałości. Zbigniew zbierał pieniądze na wyjazd na studia do Leoben, a że
zyskał markę wybornego matematyka, miał moc korepetycji (nawet po

20 kop. za godzinę), a jeszcze sam douczał się w bibliotece i prenumerując różne mądre pisma. Matura Janusza jednakże miała dla niego priorytet przed innymi zajęciami.

Przez mieszkanie na Krakowskim zawsze przewijało się dużo mło-

dzieży, koledzy Zbyszka, których Justyna dokarmiała olbrzymimi por-

cjami pierogów z mięsem, koleżanki Marii znęcone dużą ilością coraz

nowych chłopców, w karnawale czasem tańczono; Justyna przy pianinie okazywała się niewyczerpana w repertuarze walców, polek i oberków.

Stanowiło to tym większą atrakcję, że w wielu domach, mimo że dziesięć
już blisko lat upłynęło od klęski Powstania Styczniowego, nadal trwała

żałoba. Justyna chodziła w czerni, jak i inne panie, ale pewnego wieczora
sylwestrowego 1871 roku – Marynia kończyła wtedy piętnaście lat – zde-

cydowała: my mieliśmy jednak młodość, dlaczego oni mają być bez młodości? W poście muzykowano, przystojny brunet śpiewał z Marią duety

i wzdychał do niej, a czasem krzykliwa gromadka dziewcząt rzucała się
na klawiaturę, by grać „kotlety”.

Hipolit Śremski nie był kolegą żadnego z Kamińskich i nie bywał

w mieszkaniu na Krakowskim. Poznał jednak Marynię na ślizgawce, do

której zapaliła się tej samej zimy, kiedy zaczęła tańczyć. W końcu tych ta-

nów było bardzo mało, rzadko, krótko i w dodatku ciasno, nie można

było nigdy rozpędzić się w „galopce”. Maria ubłagiwała Zbigniewa, by
szedł z nią na lód: – Potem się możesz wymknąć i znów przyjdziesz po
mnie. – Bez brata taka eskapada nie mieściłaby się w dobrych obycza-

jach. Jednym z najlepiej holendrujących chłopców był wysoki blondyn,
który dość uporczywie znajdował się zawsze obok Marii we wspólnym
wężu, a wkrótce poprosił Zbigniewa o korepetycje (chociaż ich wcale nie
potrzebował), po czym całkiem już formalnie przedstawił się. Poprosił
właściwie Zbyszka o prezentację, ale ten wzruszył ramionami: – Podej-

dziesz ze mną i sam się przedstawisz. – Prawie każdy zresztą w Lublinie znał z widzenia Hipolita Śremskiego, jednego z najlepszych uczniów

ósmej klasy bardzo wymagającej szkoły, przystojnego i poważnego chło-
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2. Krakowskie Przedmieście w Lublinie. Litografia Juliana Ceglińskiego
wg rysunku Adama Lerue, 1857

paka, z którego zdaniem w kwestiach ogólnych liczyli się nie tylko kole-

dzy, ale cała młodzież lubelska. Istniały bowiem kwestie ogólne: takie jak
bojkot towarzyski ludzi zadających się z Moskalami, jak poparcie lub

kocia muzyka dla imprez teatralnych, w zależności od ich prywatnie pol-

skiego lub oficjalnego charakteru, nie mówiąc już o tajnych kółkach samo
kształceniowych młodzieży, gdzie Hipolit był dostarczycielem sprowadzanych z Anglii i z Francji książek. On jeden z pierwszych tam czy-

tał tomiki Biblioteki Nauk Przyrodniczych, a potem Spencera, Buckle’a,
przetłumaczonego świeżo we Lwowie, i Comte’a, i pierwszy miał poga-

danki: co nazywamy pozytywizmem? Dla starszego zaś społeczeństwa

lubelskiego Hipolit bez względu na wszystko inne byłby zawsze znanym
i popularnym synem szanowanego i najzamożniejszego z lubelskich notariuszy, zwanego krótko „mecenasem Leonem”.
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Ale dla Maryni na ślizgawce był zupełnie kimś innym. Stał i patrzył, kie-

dy się zjawi, i wtedy dopiero puszczał się na lód. A czasem zatrzymywał
się – gdy nie wypadało ciągle wirować czy pędzić przed siebie z nią ra-

zem, z nią jedną – zatrzymywał się i wiedziała, że jak przedtem jej oczy,
tak teraz każdy jej zręczny ruch nie są już czymś nieświadomym, samym
dla siebie, ale kogoś – jego właśnie – wprawiają w dziwny stan; w rodzaj

transu, który i ją przenikał dreszczem, zdumieniem. Było to coś zupełnie

niepodobnego do westchnień czarnowłosego tenora, do zbyt śmiałych
nieraz żartów znanych od zawsze uczniaków ze stancji. Hipolit był opa-

nowany, dojrzały bez udawania, miał szczególną uczciwość w spojrzeniu,
które, gdy była blisko, uchylało się nieśmiało przed jej czarnymi i czasem
figlarnymi oczyma, a goniło ją uporczywie z daleka.

Nie licząc na takt towarzyski Zbigniewa, a tym mniej na poparcie wła-

snej rodziny, Hipolit pewnego dnia sam przedstawił się pani Justynie

Kamińskiej. Przyszedł do jej domu, pytając o syna, w porze gdy rodzeń-

stwo było nieobecne, bo Zbyszek odprowadzał Marynię na lekcję śpiewu – Hipolit to wszystko już zbadał. Przyjrzał się poważnie drobnej, nie

siwej jeszcze pani – wolałby właściwie, żeby była wiekowa, tak jak ją sobie wyobrażał, Hipolit wiedział, że ma zawsze sukces u starych ludzi – ale

trudno, zebrał całą odwagę i przemówił, rumieniąc się: – Dopiero w tym
roku kończę szkołę i czekają mnie studia. Ale chcę prosić panią dobro-

dziejkę, żeby przyjęła łaskawie do wiadomości, że kocham na całe życie
pannę Marię, z którą zresztą nigdy nie miałem zaszczytu rozmawiać. Proszę zdecydować, co mam dalej robić – tu się trochę zaplątał, bo ostatnie

słowa brzmiały sztywno, zapewne głupio. Zdumiał się uśmiechem, który

przemienił twarz obcej pani, czyniąc ją podobną – rzecz niewiarygodna
– do twarzy Marii (tak jakby Maria mogła być do kogo bądź podobna czy
kto bądź do niej). Pani Justyna wiedziała, kim jest młody Śremski, znała

jego ojca, u którego nieboszczyk Władzio, a i ona czasami, załatwiali interesy. Nie było mowy, żeby starszy pan chciał słyszeć o tak przedwcze-

snych zamiarach – i to skierowanych do tak ubogiej panienki. Chłopak

też o tym wiedział. W jego kroku, w całym też zachowaniu i wyglądzie
ujęła Justynę jakaś lojalność, a także determinacja.

– Kochany panie Hipolicie, nie wiem, czy Marynia odwzajemni się

kiedyś panu uczuciem, chociaż nie będę twierdzić, jak robią zwykle
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mamy w takim wypadku, że „to jeszcze dziecko”. Dziękuję za szczerość,
ale chyba lepiej, żeby pan na razie u nas nie bywał.

Chłopak był i rozczarowany, i zadowolony. Spełnił obowiązek, a jakoś

zaczęło mu się wydawać, że pani Justyna i świetnie go rozumie, i ma rację.
Dumna pani Kamińska nie przyznałaby nawet sama przed sobą, że

kieruje nią jakaś taktyka – prócz zwykłej przyzwoitości, aby nic się nie
działo bez wiedzy domu młodocianego aspiranta.

Ale instynkt, wsparty żywą sympatią i zaufaniem do Hipolita oraz

znajomością Maryni, mówił jej: każdy młody człowiek tu, na tle domo-

wym i w konkurencji z Januszem (którego ona tak nierozsądnie wbiła
sobie w głowę), przegrałby swoją szansę nie tylko teraz, ale i na przyszłość.

Maria też była dumna i nie wracałaby do raz odrzuconego.

– I proszę pana bardzo, bo oboje jesteście tacy młodzi, nie mówić Ma-

rii nic o swoich uczuciach czy projektach.

Oczywiście wszystko mówiło Marii o tych uczuciach, drgnienie ca-

łej postaci łyżwiarza, który jakby dostawał skrzydeł, gdy późno, niespo-

dziewanie ona zjawiła się jednak! Dyskretny a serdeczny hołd całej mło-

dzieży, wyraźnie pokierowany przez niego, gdy w żywych obrazach na
cel dobroczynny Maria wystąpiła jako Polonia skuta, na klęczkach z ol-

brzymimi włosami rozpuszczonymi do ziemi (nazywało się to „branka

w jasyrze”). Potem, wiosną gra w zielone, do której poczuli się upoważnieni uczestnicy i uczestniczki owego przedstawienia – twierdząc zresz-

tą, że to symboliczne: wyraża wspólne nadzieje. Jakżeż czuła się piękna,

niezwyciężona, godna pożądania i wierności, jak bardzo już zgadywała,
co to być kobietą. I ofiarowywała to wszystko z triumfalną radością Januszowi – nie tylko bez słowa, ale bez jednego spojrzenia.

Janusz siedział wciąż w książkach, ponury, oporny, nawet nauka mu

nie szła. Tak często robił wrażenie więźnia, który chce uciec i umiałby
uciec, ale nie bardzo wyobraża sobie dokąd.

Janusz maturę zdał, ale na uniwersytet kijowski go nie przyjęto, tym

bardziej nie mógł marzyć o żadnym innym. Justyna wystarała mu się
o miejsce praktykanta w lubelskiej fabryce wag. Marynia w popłochu
wymyśliła sobie, żeby go pojednać z matką – jego własną – i przekonać, że

powinien czuwać z Lublina nad staruszką. Popędziła z wściekłym na jej
pomysły Zbigniewem do Markuszowa (kosztowną pocztą konną), gdzie
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się przekonała, że „staruszka” wyszła właśnie znów za mąż – za bogatego
browarnika pół-Niemca – i roni wprawdzie łzy nad synem na swoje ob-

fite łono, ale uważa go za opuszczonego przez Boga i ludzi kryminalistę.

Gdy Janusz pewnego dnia zniknął z domu na Krakowskim bez śladu,
nikt się tym bardzo nie zdziwił. Kartkę zostawił tylko do Justyny – u niej

pod poduszką, a ona nie chciała listu nikomu pokazać. Obiecywał w nim,

że odda w przyszłości osiemnaście rubli, które w poprzednim tygodniu
od niej pożyczył na ubranie.

Rozpacz Marii dojrzewała powoli – tak była silna i tak się broniła jej

nadzieja. Zbigniew był w Leoben. Hipolit w Dorpacie – na swoje szczę-

ście, bo gdyby teraz kto bądź pretendujący do miejsca w jej sercu nawijał
się jej na oczy, obrzydłby jej chyba na zawsze. Pewnego dnia stała nad poplamionym stolikiem, gdzie Janusz tak posępnie ślęczał przed maturą,

a ona nie chciała mu przeszkadzać. Bezmyślnie nuciła frazę z Pieśni bez

słów Mendelssohna, której uczyła się na benefis swego nauczyciela. Głos
uwiązł jej w gardle. „I wieki przeminą, i rzeki przepłyną”, wyszeptała. Bo

takie nagle słowa narodziły jej się do tej pieśni – i chyba nigdy nie będzie
jej śpiewać. Co się stało, nie może się odstać i on przepadł, a ona przepa-

dła z nim, o nie: bez niego. Nie wie nawet, gdzie go szukać myślą, gdzie
jest jej serce, w jakich ciemnych i zgubionych miejscach świata.

Matka, która ich zawsze jako dzieci „przywoływała do dzielności” – ja-

kimś chrząknięciem, zdziwionym spojrzeniem, mówiącym: czyż cię ten

palec tak boli, że musi wiedzieć o tym cała okolica? Która i później, krótkim, trochę szorstkim, a tak własnym słowem stawiała ich na nogi: czy

to gdy Zbyszek przychodził siny ze złości i nudy, że traci czas, ucząc bałwanów lub co gorsza wysłuchując ich matek, czy gdy Marynia nie mogła sprawić sobie duńskich rękawiczek. Która sama miała w sobie tyle
odpornej dzielności, że dzieci spaliłyby się ze wstydu, gdyby okazały się
mazgajami – teraz Justyna nie mówiła nic, nawet tyle, że Janusz wróci.
A tym mniej – broń Boże – że przyjdzie kiedyś ktoś inny.

Wiedziała, że nie można. A w głębi ducha dziwiła się, że w siedem-

nastoletniej Marii jest tyle wściekłej siły i woli kochania, chociaż nie
może jeszcze ona wiedzieć naprawdę, czym jest miłość. Jakimże dziec-

kiem była ona sama, wychodząc za mąż, dopiero po latach pokochała
rzeczywiście swego męża; dopiero wtedy, gdy dopasowali się do siebie
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wzajemnie tak, że nie mogliby pasować do nikogo innego. Ale widocznie

miłość bywa też czymś innym i to ją ominęło. Justyna swym półuśmie-

chem „przywołującym dzielność” zganiła tym razem samą siebie. Co nas
minęło, nie trzeba tego żałować. Ale oto jak gdyby pozostała z boku czy
w tyle i nie potrafi dopędzić własnego dziecka.

Zbigniew przyjechał specjalnie podczas ferii wielkanocnych, chociaż

to było bardzo kosztowne, by opowiedzieć, czego nie mógł napisać.

Przez kolegę, który miał brata w Genewie, dowiedział się, że Janusz tam
jest. Dla rozweselenia Marii gwizdał melodię, po której rozpoznają się

Polacy w Genewie i w Zurychu. Wystarczy ją zanucić czy zagwizdać na
pustej ulicy nocą, a zaraz jakiś rodak wychyli się przez okno i zaprosi do
studenckiego pokoiku i na studenckie kiełbaski. Justyna mówiła oży-

wiona nadzieją: – Tak się cieszyłam dla niego na Kijów, bo tam bardzo
porządni i patriotyczni nasi chłopcy studiują, a w Genewie będzie może

jeszcze lepiej, bo i młodzież świetna, i wolny kraj. I zasobny: już tam na
pewno dbają o nasze i inne pisklęta. – Zbigniew spojrzał na nią łagodnie
i powątpiewająco, a Marii już w pokoju nie było. Modliła się gwałtownie
i rozpaczliwie, że jeżeli Bóg zachowa Janusza i ocali w jego ucieczkach

i rozpaczach, to ona... nie, nie była w stanie wymówić, że gotowa jest go
już nie zobaczyć.

Która wersja dalszej historii Janusza Kamińskiego jest najprawdziwsza?

Maria przeżyła jedną, Zbigniew domyślał się innej, coś także wiedzia-

ła i Justyna.

Janusz pewnego dnia wrócił – jednak wrócił.

– Nie byłem w Genewie ani nigdzie za granicą – powiedział do Zbig

niewa z naciskiem, który ten od razu zrozumiał. – Pracowałem w Warszawie, w drukarni Orgelbranda5.

Zbigniew, w przeciwieństwie do Marii, miał powolne reakcje emocjo-

nalne. Tego dnia wieczorem był już jednak zupełnie blady.
– Znają cię tutaj wszyscy – bąknął.
– Toteż tu nie będę.

5
Orgelbrandowie – rodzina księgarzy, wydawców i drukarzy polskich: Samuel Orgelbrand
(1810–1868) w latach 1859–1868 wydał słynną Encyklopedię powszechną w 28 tomach, a jego brat
Maurycy (1826–1904) Słownik języka polskiego (1861, tzw. słownik wileński).
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Ale już nazajutrz przybyszem zainteresowała się policja. Zaintereso-

wała się zresztą w sposób bardzo grzeczny, a zwłaszcza dyskretny. Z ca-

łego domu tylko Zbigniew domyślił się celu wizyty „studenta kijowskie-

go”, który przywiózł dla Janusza jakoby pomyślne wiadomości. Zbigniew

był bardzo roztargniony, niepraktyczny i nieprzytomny, ale miał jak cała
młodzież polska nos do tych rzeczy. Janusz też odgadł chyba od razu, że
to szpicel, bo wyszedł z nim z takim wyrazem twarzy, że Zbyszek prze-

żegnał się jak nad grobem (chociaż w tym czasie zupełnie nie wierzył

w Boga). Był pewien, że Janusz nie da się aresztować. Ale Janek wrócił
wieczorem i miał w oczach pierwszy raz chyba w życiu płomienne, za-

wzięte zadowolenie. Przez najbliższe dni robił wrażenie, jakby go coś pogodziło z życiem i światem.

– Słuchaj, chłopie – powiedział Zbigniew szeptem, chociaż byli sami. –

On pewnie ci proponuje coś w rodzaju zamachu na cara, a to jest prowokator, śmierdzi tym na milę.

– Nie jestem dzieckiem – mruknął Janusz.

– Dwóch chłopców z handlówki widziało cię z nim – powiedział na-

zajutrz Zbigniew. – Ty myślisz, bo ja to widzę, że oszukujesz i oszukasz
prowokatora i Ochranę6. Że dowiesz się od nich, kogo śledzą i co wiedzą.
Ale tymczasem nasi rąbną cię w ciemnej ulicy, podejrzewając o zdradę.

Jeżeli on umówił się z tobą na jutro, to zmykaj dzisiaj. Ja mam kogoś, kto
ci dopomoże. A jeszcze powiem, że ty do żadnej organizacji się nie nadajesz. Ja zresztą też, ale mam trochę więcej doświadczenia. Jeżeli trafisz do

ludzi z „Ziemi i Woli”7 czy do kogo tam w Genewie, przywożąc rewelacje
stąd, to oni będą cię mieli za nasłanego.

6
Ochrana (Отделение по охранению общественной безопасности и порядка) – potoczna nazwa tajnej policji politycznej w carskiej Rosji, od 1881 roku (śmierć cara Aleksandra II) podlegającej departamentowi policji ministerstwa spraw wewnętrznych; oddziały
utworzono w 1866 roku w Petersburgu, 1880 w Moskwie i Warszawie, następnie w wielu
innych miastach imperium; słynęła z podstępnych metod działania przy zwalczaniu ruchów rewolucyjnych i niepodległościowych (liczne prowokacje, m.in. sprawa Stanisława
Brzozowskiego).
7
„Ziemia i Wola” (właściwie „Земля и Воля”, czyli „ziemia i wolność”) – tajna rosyjska organizacja rewolucyjno-demokratyczna (1876–1879), dążąca do powstania chłopskiego i obalenia
caratu. Należało do niej wielu Polaków (m.in. Ignacy Hryniewiecki – późniejszy zabójca Aleksandra II).
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– Do czego się najbardziej nie nadaję – wyrzekł Janusz powoli – to do

ciebie z całą twoją inteligencją. No i do całej reszty świata, czy światka,
jaki znam.

– Daję ci słowo, Janusz, a wiesz, że nie lubię wielkich słów...
– Wy się tu nigdy nie zmienicie, znam was i nie nadaję się.

– Wierz mi: słowo honoru, że z Ochraną jeszcze nigdy taki jak ty, czy

jaki bądź inny, nie wygrał na chytrość i że nie tylko się zgubisz, ale zaszkodzisz swoim ludziom.

– Boisz się. Wyprowadzam się dziś do Wacka.

– Wacka nie ma w Lublinie. Na miłość boską, Janusz, uciekaj zaraz.

Od tej strony historia nie miała tragicznej ani żadnej pointy. Janusz

zrozumiał oczywistość i posłuchał.

W genewskim gronie rewolucjonistów także później nie ostał się. Po

latach Zbigniew zasłyszał, że pracuje jako zecer w Paryżu. Może to jesz-

cze najlepsze dla niego, osądził. W Paryżu ludzie jednak czują się mniej
więcej wolni... Czy też może jeszcze nie o to tylko mu chodziło? Zbigniew

nie dowiedział się nigdy, bo Janusz zdaje się nie chciał znać nikogo, przynajmniej z rodaków.

Ponieważ Ochrana wolała w tym wypadku działać po cichu i ponowić

na kim innym próbę „kijowskiego studenta”, w mieszkaniu na Krakowskim ani w Markuszowie nie nastąpiły żadne poszukiwania czy represje.
Od strony Marii czy była pointa?

Maria wierzyła, że wrócił dla niej, tylko dla niej. A jednocześnie, prze-

rażona niebezpieczeństwem, na jakie się naraził, odmawiała wiary, że to
jej wewnętrzne wołanie ściągnęło go. Pierwszej nocy, gdy wrócił i spał na

mansardce nad jej pokoikiem, opłakała go ostatecznie i zdobyła się pra-

wie na wyrzeczenie. Ale to on sam przyszedł do niej drugiej nocy, drugie-

go wieczora. Nie kładła się, bo czekała na jego kroki na schodach i dzwo-

nek: na jego powrót z nocy pełnej grozy i wrogów. Otworzyła mu matka,
coś z nim mówiła, a potem – potem on zapukał i wszedł do niej. I wtedy zrozumiała, że on sam dotąd nie wiedział – był jakby osłupiały, ust nie
otwierał – ale ją kocha i wrócił po nią.

Tej rozmowy, której każde słowo było jak wypalone w ciele i nie do

zmazania, nie zrozumiała jednak i jakby nie zapamiętała. Bo przez dnie,

miesiące słowa prawie równie palące jeszcze się dołączały, wplatała je,
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swoje i jego. Porządek tych słów był jednoczesnością, ich sens wydawał

się chwilami odwrotny albo szalony. Albo mówiła sobie z suchymi już,
bez łez oczyma: – Nic mu nie powiedziałam, nie umiałam. – Albo chwytała się na rozpaczliwym żalu: a gdyby mu się była wtedy oddała? Nic
i to by nie pomogło! On nie zgadzał się na nic; nigdy, na żadne życie, na

nikogo.

Maria przemówiła pierwsza: – Pójdę za tobą wszędzie. – Wtedy, w rze

czywistości, mówiła jak we śnie, kiedy to zaskakują nas, ale nie budzą
żadnego oporu własne słowa.

– Mogę śpiewać na podwórkach i wszędzie zarabiać. – I ten pomysł

był zupełnie nagły, ale konieczny. On szepnął: – Nie. Ale pojedziemy do

Australii. Tylko że nie wierzę w Australię – ciągnął strapiony, nie rozgniewany, ale jakby po raz pierwszy rozglądając się w sobie bez protestu, jak

we śnie. – Nie wierzę w nic: nie da się. Nie mogę. – Wierzę we wszystko –

zawołała Maria zdławionym głosem, ale z triumfem, jakby to rozstrzygało.
A on jakby obudzony przyjrzał się jej. Jakoś tak z drugiego brzegu,

jakby nie siedzieli tuż blisko, stykając się kolanami, on na krawędzi łóżka,

którego haftowaną kapkę zgniótł, siadając w zabłoconym studenckim
szynelu bez odznak. Ona na niebieskim atłasowym taborecie. Widział

ją i jej profil w dużym srebrnym lustrze, wyglądała w ramie jak na scenie.
Tylko tam widzieć można tak nierzeczywiście piękne i nierzeczywiście
– przez swoją piękność – zrozpaczone twarze. Świeca na toalecie przy lu-

strze przywracała jej ciemnym włosom kolor, jaki miały w dzieciństwie,
miodowy. Patrzył w lustro, nie na nią. Jakby okazało się, że ten obraz miał

w sobie przez wszystkie lata. Dotknął szkła i skurczył się. Z niewiarygod-

ną a zupełnie trzeźwą goryczą powiedział: – Tak. Tyś powinna śpiewać
w operze. W Mediolanie czy w Paryżu. – Maria pochwyciła wielkie lustro, żeby je stłuc. Przytrzymał jej ręce. – Sąsiedzi zaalarmują policję
– szepnął jeszcze zjadliwiej. Ale gorąco jej dłoni, tętno przegubów były
jeszcze wymowniejsze niż gest.

– Ukochana, wybacz mi. Wszystko moja wina, nie twoja. Ale taki chy-

ba się urodziłem. A ty jesteś po drugiej stronie. Nie przedostaniemy się,
jak mucha przez szkło.

– Nie ma szkła, nic nie ma między nami. Co nas może rozłączyć? –

Wtedy zobaczyła łzy w jego oczach. Ukłonił się jej, jakoś niezgrabnie,
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jeszcze bardziej sztywno niż kiedykolwiek, i wyszedł na palcach. Skrzyp

zelówek słyszała na schodach. Tak odeszło wszystko na zawsze. Nawet
zelówek więcej nie posłyszała. Zeszedł widocznie w skarpetkach, gdy

znikał, jeszcze tej samej nocy. Nie spała chyba, ale dopiero ciche trzaśnięcie drzwi wtargnęło w nią jakby nie przez uszy, ale wprost do serca, jak
wystrzał.

Justyna tego wieczora słyszała szmer głosów w pokoju córki, raz zni-

kający, raz głośniejszy. Był to jeden z tych momentów jej życia, gdy rozu-

miejąc wszystko, nie rozumiała nic. Dlaczego nie wejdzie i nie powie: –

Idźcie już spać, dzieci – udając, że nic nie spostrzega. Dlaczego Marynia
ma tak cierpieć, ma zostać z jeszcze większym cierpieniem? Ale właściwie – i to było niepojęte – serce Justyny biło w tej chwili i załamywało się

dla Janka. Kobiety wytrzymują wszystko. Mężczyźni są słabi jak dzieci.
Janusza nigdy nie „przywoływała do dzielności”, a rzadko nawet do rozsądku. Dostała go – znalazła – jakby już dorosłego: z całą słabością, siłą,

szalonym uporem dorosłych mężczyzn. Kochała go takim, jaki był, jak
najbardziej zagrożone i najtrudniejsze ze swych dzieci.

Całkiem rozbrajało ją zawsze przywiązanie, jakie jej jedynej okazywał

nieodmiennie, szorstkie, skryte i nie mające w sobie nic z wdzięczności,

tym jej droższe. Niemal wbrew sobie, ale też niezmiennie, sądziła, raczej
czuła, że Janusz właśnie jest sobą, gdy jest niewdzięczny, że ma taki być.

Jedyny człowiek; bo dla wszystkich innych i dla siebie samej gotowość
do wdzięczności, i to bardzo czujnej, zwróconej wszędzie naokoło, uważała za miarę sprawiedliwości, miarę człowieka.

Dlaczego tu wrócił? Wpadł w jej dom raz jeszcze, wprawiając w lęk

i rozterkę nawet Zbigniewa, flegmatyka („co się odrodził od naszej wę-

gierskiej krwi”). Widocznie musiał – jak ten, który coś zapomniał i wraca

na to samo miejsce, by odnaleźć, co to było. Może coś bardzo ważnego tu
właśnie, nie gdzie indziej miał. Maria i on to jednak prawie dzieci. Ale on
mimo wszystko zabierze stąd coś – tak się jej majaczyło – na resztę życia.

W jego mansardce znalazła później 18 rubli i nabazgrany świstek:

„Zwracam to mamie”. Atrament zamazała jej łza. Nigdy jej nie nazywał

mamą ani nawet ciotką, mówił „pani”. Ale słowo nie przebłagało jej. To
było straszne, kolana jej zmiękły, to było gorsze dla niej niż nocna rozmo-

wa w pokoju Marii. Skąd wziął pieniądze? Chyba ukradł je, może własnej
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matce i ojczymowi. Ale nawet nie to jest najgorsze. Jak mógł zostawić je

tutaj – skwitować ją w taki sposób? Ach, jednak coś beznadziejnie twardego jest w Januszu.

I coś obcego. Tak jak gdyby się urodził zupełnie poza światem Jus

tyny albo też odepchnął jej świat. Kochała go, ale nie mogła zrozumieć.
Zbigniew nie byłby nigdy... Ale teraz spadła na nią myśl, że Marynia była
jednak na skraju zguby – gdyby on wyciągnął po nią rękę. Gdyby jej był

powiedział chociaż tyle: wrócę. Czy ją, matkę, dotknęła ślepota, że nie
weszła wtedy do pokoju? Ale młode kobiety i młodzi mężczyźni muszą

chyba przejść same i sami przez najtrudniejsze i najboleśniejsze własne
sprawy.

Po Marii widziała teraz, że nie powiedział tego „wrócę”. I to ją pojed-

nało do pewnego stopnia z twardym i niewdzięcznym, i niezrozumiałym
buntownikiem odrzucającym jej świat.

Maria, która za przykładem innych pensjonarek z szóstej klasy zaczęła

uczyć czytania młode szwaczki z „Taniej Szwalni”, właściwie bardzo tego

nie lubiła. Wtedy wydawało jej się niewyraźnie, że to ją zbliża do Janusza,

a po jego ostatecznym odejściu nadal była przekonana, że dziewczęta należy uczyć i czytać im polską poezję, lecz nie czuła się w stanie tego robić.

Janusz na pewno w to nie wierzył. – Jak to nie wierzył? – dopytywała się
matka, ale Marynia już pożałowała swego zwierzenia.

– Będę raczej uczyć dzieci stróżki. One, jak je umyć, są jeszcze całkiem

podobne do innych dzieci.

Matka rozważyła to i powiedziała: – Czy nasza Sabinka, chociaż ma

niedobrego męża, nie wydaje ci się podobna do innych kobiet? – Tak

– zawołała Marynia. Sabina była to chrześniaczka matki, córka dawnej
służącej. – Słyszałam, jak wracając z targu, powiedziała: „Zapomniałam

kupić koperku”. Żadna szwaczka nigdy nie śmie powiedzieć, że coś zapomniała. Ani służąca. Tylko powie, że nie było koperku...

Tak. Sabinkę mąż kochał, chociaż bijał po pijanemu. I to nawet gdy

była w odmiennym stanie (Marynia wiedziała o tym, chociaż właściwie
panienki nie powinny wiedzieć ani o piciu, ani o bijatykach, ani tym bardziej o odmiennym stanie).

Przestała się też zupełnie interesować swym egzaminem na patent.

Wiedziała, że nauczycielką nie zostanie przenigdy. Nauczycielka domo-
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3. Kościół św. Ducha w Lublinie. Litografia Juliana Ceglińskiego
wg rysunku Adama Lerue, 1857

wa też nie śmie powiedzieć, że zapomniała książek do lekcji. I nauczycielki wszystkie zostają brzydkimi starymi pannami, mają już to piętno nie-

uchronności, którego nie ma jeszcze najmłodsze dziecko stróżki; może
dlatego, że pasie kozę nad Czechówką i jest dużo na powietrzu.

– Tobie przyda się powietrze, kochanie, jak tylko zdasz egzamin.

Justyna postanowiła dwie rzeczy: wyprawić córkę na całe lato lub na-

wet na dłużej do kuzynów na Podole, a poza tym wybić jej z głowy to, że
poczuła się niedobra i do niczego. Co do sprawy Janusza, Marynia nie
mówiła o niej ani słowa, „wzięła na ambit” – i tak było lepiej. Pozostawała

inna sprawa. Justyna, która bardzo powoli, prawie z niczego szła, starała

się iść nie tyle ku zwykłej pobożności, co ku Bogu, powiedziała jej kiedyś
na swój sposób, to jest ni stąd, ni zowąd i tak, że nie wymagało to żadnej
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odpowiedzi – wygłaszała bardzo zresztą rzadko i na różne tematy takie, jak to nazywał Zbyszek, „równania z dwiema niewiadomymi”, albo

na dobranoc, albo wychodząc z domu, i to prawie zawsze z dodatkiem:

Moja babcia, która się urodziła pod Lidą czy Słonimiem, a tam ludzie

są mądrzy, powiedziałaby... – Marynia, słuchaj, chciej być tym, czym
jesteś. Bo jednak jesteśmy tacy, jakimi nas Pan Bóg stworzył, a On wie-

dział, co robi. I tylko próbuj się przekonać, jaka jesteś naprawdę, ale

cierpliwie. – (Nie zgadywała, jak bardzo Janusz uznałby to za dewizę

świata, którego nie chciał przyjąć, innego wprawdzie bardzo niż świat

„markuszowski” matki i ojczyma, ale też nie do przyjęcia. Dlaczego?
Tego sam Janusz nie umiałby wytłumaczyć – chyba tylko tak, że albo
wszyscy będą mogli jakoś być „sobą”, albo nikt nie ma do tego prawa
na całej ziemi).

Więcej jednak niż na cierpliwość Marii liczyła na tę Ukrainę czy Po-

dole (jak się okazało, kuzyni, rozprzestrzeniwszy się, mieszkali teraz i tu,
i tam). I rzeczywiście po pół roku w „dzikich polach” córka wróciła kwit-

nąca, pełna opowiadań, zdumiona ciasnotą brudnego Lublina, a mimo
to bardziej „cierpliwa”. Jeździła konno z chartami: wprawdzie kuzyni

mieli tylko dzierżawy, lecz za to były one rozległe jak tutaj powiaty. Tańczyła, miała powodzenie, zwłaszcza kochał się w niej pewien pan grający bardzo pięknie na skrzypcach, znający całą Europę i nie zajmujący

się gospodarstwem. – Ale to nie to – powiedziała Maria matce – inaczej
może bym się w nim też zadurzyła.

Marynia miała już dziewiętnaście lat, bardzo dojrzała. A będzie jesz-

cze piękniejsza, bo jest bujna, nie krucha, sądziła matka. Zmądrzała też,
bo chociaż to, co powiedziała, a raczej miała na myśli o zakochanym panu
z Ukrainy, nie było wielką filozofią, było jednak znaczną dojrzałością ży-

ciową. (Zarówno babcia spod Lidy, jak i Telimena wiedziały dobrze, że

„zmienni w gustach są ludzie majętni”; Justyna wiedziała także, jakich
wkładów wzajemnych domaga się prawdziwe wspólne życie).

Pewnego dnia zjawił się w mieszkaniu na Krakowskim młodzieniec

całkowicie dorosły, dobrze ubrany, z jasną bródką, lecz po dawnemu

skromnie pytający, czy pani dobrodziejka i panna Maria jeszcze go pamiętają? Był to Hipolit Śremski, który skończył chlubnie Dorpat i był
obecnie aplikantem adwokackim. Czy w jego pytaniu objawiła się nie-
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śmiałość, czy nieśmiała kokieteria? Hipolit przebywał prawie ciągle poza
Lublinem przez pięć lat swoich studiów (bo studiował także i w Rydze),
ale gdy się pojawiał, bywał zawsze zauważony i jeszcze bardziej popu-

larny niż kiedyś jako uczniak. Studenci cenili go, w Dorpacie i w Rydze
korporacje miały znaczenie polityczne, on zaś został prezesem polskiej

Arkonii. Grał też w tym niemałą rolę postęp majątkowy i prestiżowy jego
ojca, autorytet jego wśród wszystkich ludzi, którzy prowadzili jakąś akcję

gospodarczą, a ostatnio ruszyło się z tym w Lublinie, przy czym każdy,
nawet słabo po polsku mówiący Niemiec czy Żyd, uważał za konieczne

akcentować pożytek ogólny, narodowy i społeczny płynący z uprzemy-

słowienia, kolei żelaznych i lepszej gospodarki rolnej. Te majątki ziemskie, które pół wieku blisko temu przeszły po powstaniu listopadowym

w ręce „dorobkiewiczów”, „parweniuszy” i „przechrztów”, teraz w rękach
synów tychże, lecz już tak nie nazywanych – nie dorabiających się też
w sposób uważany za wyzysk lub grabież, nieźle żyjących z uwłaszczonymi chłopami, a przez ziemian uznawanych mniej więcej za swoich – czę-

sto były ogniskiem światłej gospodarki. A ludzie ci czuli się w obowiązku

przykładać rękę do inicjatyw społecznych, nie mówiąc już o tym, że sami
starali się być zarówno cywilizowani, jak patriotyczni. Leon Śremski, na-

dal w swojej ciemnej jaskini zabytkowej na Starym Mieście, świadomie

nawiązywał nici, oliwił tryby tego mechanizmu, który Lubelskie wyprowadzić miał z zaścianka, a szlachtę z izolacji i marazmu8.

Lecz pan Leon był już po sześćdziesiątce, jego zdrowie się psuło, ener-

gia słabła, toteż potrzebował bardzo pomocy syna. Starszego stracił był

w partii Kruka-Heidenreicha – chłopak uciekł do lasu, mając siedemnaście
lat, i prawie dosłownie zabił tym swoją matkę. Pani Liza kochała go o wiele

więcej niż młodszego i po jego stracie niemal nie chciała już patrzeć ani
na Hipolita, jedenastoletniego wtedy, ani na męża. Z sentymentalnej kie-

dyś panienki, deklamującej Mickiewicza, dosyć prędko i z energicznym,

trzeba przyznać, dołożeniem się Leona zrobiła się z niej „cura domestica”9

8
Gr. marasmos – wycieńczenie – ogólne wyniszczenie organizmu, przygnębienie, zastój duchowy, zanik sił życiowych.
9
Troska albo troskliwość domowa (łac.) – epitet żartobliwy, makaroniczny, wzorowany na
terminologii ornitologicznej, „kura domowa”.
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– czcząca i obsługująca męża oraz synów w myśl ogólnych zasad będących w mocy nie tylko na terenie lubelskim. Lecz po tragedii przyszła
dalsza metamorfoza. Pani Liza, zapomniawszy, że sama łamała ręce nad
powstaniem, zapłonęła świętym gniewem przeciw wszystkim, którzy nie
walczyli i nie zginęli. Terroryzowała mniej podniosłe dusze, leżała krzy-

żem po kościołach, pokutując za oziębłość męża i prawdopodobnie egocentryczne skłonności małego Hipolita, nabawiła się u Dominikanów
zapalenia płuc i umarła.

Pan Leon w niespełna rok potem poznał na kuracji w Karlsbadzie

niezwykle inteligentną młodą pannę ze sznytem europejskim, która była

córką profesora krakowskiego o szkockim nazwisku (oraz majestatycznie uduchowionym obliczu) i bardzo brzydkiej ziemianki z rodzi-

ny dosyć akcentującej swój świeżej daty galicyjski tytuł hrabiowski. Panna zresztą bardzo wyśmiewała się ze swoich snobistycznych krewnych,

a w ogóle była pierwszą kobietą poznaną przez pana rejenta, z którą rozmawiało się zajmująco – nawet i mężczyzn zajmujących nie było w Lubli-

nie zbyt dużo. Czy dlatego zgodziła się za niego wyjść, że jej posag przy

licznym rodzeństwie był prawie żaden, a ponadto ostrością swego języka

odstraszyła możliwych konkurentów? Raczej może kochała się przedtem w kimś i poszła za mąż trochę par depit10, a trochę, by podtatusiałym mężem rządzić. Pan Leon zaś zapomniał nie tylko o zasadzie, kto ma

być głową domu, ale i o oszczędności – tak go zachwycało, że Gabriela
elegancko się ubiera (i wykpiwa przy tym tradycyjnie nieeleganckie lubel-

skie ziemianki), że jeździ już odtąd do Paryża, nie do Karlsbadu i przy-

wozi stamtąd moc nowych książek. Leon całe życie dużo czytywał i żywił,

a czasem wyjawiał przekonanie, że ci, co się nie uczą – oraz nic nie robią – usprawiedliwiając się przed sobą, że czekają na okazję poświęce-

nia się dla ojczyzny, są bęcwałami. Gdy syn jego szedł do lasu, Leon wie-

dział o tym, choć nigdy nie przyznał się Lizie. Lecz wtedy sytuacja była
taka, że jedyną alternatywą walki – jakkolwiek bezsensownej jego zdaniem – było załamanie się charakteru na resztę życia.

Ojciec nie mógł sobie rozsądnie wyrzucać swojej postawy, ale od

tego czasu bardzo osłabł jego impet wychowawczy. Nie wątpił w słusz10

Z żalu, z niechęci (fr.).
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ność swoich pragmatycznych poglądów, lecz stracił nieco odwagę w ich
stosowaniu.

Jedyne jego dziecko z drugiego małżeństwa, syn Edzio był bardzo wą-

tły – ciotki Gabrieli mówiły: to nic, wyrośnie z tego, takie bywają dzie-

ci starych ojców; niemniej lekarze lubelscy i krakowscy prześcigali się
w wynajdywaniu diagnoz i kuracji. Jeśli nie Heluan11 w Egipcie na nerki, była to Abacja12 na blednicę lub Meran13 na płuca. Matka woziła go

wszędzie, a gdy Edward znów zjawiał się z nią w domu, za każdym razem zdumiewał przyjaciół Leona, a nawet sąsiadów na ulicy swoją rudo-

ścią, bladością, bardzo jasnymi oczyma półalbinosa oraz zachowaniem.
Na razie nie umiano określić, jak właściwie Edward się zachowuje. Ktoś

stwierdził, że naśladuje o dwanaście lat starszego Hipolita w dorosłej samodzielności, ktoś inny – wkrótce potem – że naśladuje „antyparafiań-

ski” styl matki. Niektórzy, że wygląda, jakby już teraz ze wszystkich kpił.
Szczuplutki „szparag” trzynastoletni w tweedowej kurtce i angielskim
krawacie już wtedy stosował się sam (oraz nauczył tego matkę) tylko do
tych nakazów medycznych, które mu odpowiadały; sportów nie lubił

i pozbył się lekarza w Meranie, który mu zalecał ruch, o szkole nie chciał

słyszeć. Mimo to przekonano się z niedowierzaniem, że zna już parę języków, a gdy skończył szesnaście lat, Gabriela ze wzruszeniem pokazała
Leonowi korespondencję w „Bibliotece Warszawskiej”14, którą Edward

napisał o Wagnerze15. Też same literki sygnowały pierwszą w owym sza-

11
Heluan w Egipcie – miasto na prawym brzegu Nilu, niedaleko Kairu, uzdrowisko z wodami siarczanowymi.
12
Abacja – Opatija, wł. Abbazia, kąpielisko morskie w Chorwacji. Nazwa od klasztoru benedyktynów z XV wieku.
13
Meran – właśc. Merano, miasto w płn. Włoszech, w Alpach Ötztalskich w dolinie rzeki
Adygi, uzdrowisko znane z radioaktywnych źródeł mineralnych, leczenia chorób serca, płuc
i nerwowych.
14
„Biblioteka Warszawska” – miesięcznik naukowo-literacki wydawany w latach 1841–1914
w Warszawie, na wysokim poziomie publicystycznym i naukowym, redagowany m.in. przez
Antoniego Szabrańskiego (1841–1844) i Kazimierza Władysława Wójcickiego (1850–1879) o początkowo liberalnej orientacji, w okresie pozytywizmu warszawskiego przeciwny „młodej prasie”, a w XX wieku zbliżony do Stronnictwa Polityki Realnej.
15
Richard Wagner (1813–1883) – niemiecki kompozytor, dyrygent, poeta i teoretyk sztuki,
jeden z głównych przedstawicieli niemieckiego neoromantyzmu; twórca dramatu muzycznego
(tetralogia na motywach mitologii germańskiej Pierścień Nibelunga).
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cownym piśmie wzmiankę o Manecie, a potem sprawozdanie z wielkich
dyskusji wkoło Zaratustry16. Sam Edward nie wspominał nigdy o tym ani

o niczym podobnym, bo któż by mógł to zrozumieć?

Kiedy jednak matka, wracając z nim z Iwonicza (bo sama uznała, że

Heluan jest jednak zbyt kosztowny, a w dodatku słońce strasznie męczy
i chłopca, i ją), mówiła ze szczerym przestrachem: – Ależ tu w mieście

jest nie do wytrzymania – Edward pobłażliwie prostował: – Większość

mieszkań paryskich też nie jest lepsza, też bez łazienki, z pluskwami, a papa
ma przynajmniej dobre meble, nie fałszywe antyki. (Dopiero, zdaje się,
dzięki Edwardowi rodzina zauważyła, że kolbuszowskie cisowe meble
pana Leona są bardzo piękne).

Edward zawsze bronił też Śremskich przed rodziną matki. I utrzymywał,

że ojciec jest zachwycającym wykopaliskiem, a Hipolit to romantyk. Wyśle-

dził, choć zdawało się, że nie patrzy na nikogo, miłość starszego brata i z tej
właśnie racji nazywał romantykiem tego, którego młodzież, a i własny ojciec

(już nie mówiąc o matce) zawsze mieli za wcielenie współczesnego pozy-

tywisty. Usłyszał kiedyś Marię na dobroczynnym koncercie i podszedłszy

do niej, oświadczył: – Wielka szkoda, że pani tak fatalnie postawiono głos.
I że śpiewa pani same sentymentalne rzeczy. Czy zna pani coś Wagnera?

– To wielki komplement z jego strony – łagodził potem Hipolit, który

miał słabość do rodzinnego enfant terrible17. – Nikomu jeszcze w Lublinie

nie pisnął słowa o Wagnerze, bo uważa nas za Beotów18.

Marii zdawało się, że powinien był powiedzieć: helotów19, ale wolała

zamilczeć, jak i poprzednio o Wagnerze.

16
Zaratustra – nawiązanie do tytułu pracy filozoficzno-religijnej Tako rzecze Zaratustra (t. 1–3,
1883–1884, t. 4, 1891, wyd. pol. 1905) Friedricha Wilhelma Nietzschego (1844–1900). Myśl Nietzschego wpłynęła na rozwój koncepcji schyłkowych, pesymizmu i katastrofizmu, legła także
u podstaw myślenia egzystencjalistycznego w następnym stuleciu; niektóre wątki – zwulgaryzowane i zdeformowane – wykorzystała ideologia narodowosocjalistyczna w Niemczech hitlerowskich.
17
Dosłownie: okropne dziecko (fr.) – osoba pozbawiona taktu, popełniająca gafy, swoim zachowaniem budząca zakłopotanie otoczenia.
18
Beoci – w starożytności mieszkańcy rolniczo-pasterskiej Beocji w środkowej Grecji
(główne miasto Teby), uważani przez Ateńczyków za tępych, niewykształconych gburów, pozbawionych polotu i fantazji twórczej.
19
Niewolnik, jeniec (gr.) – w starożytnej Sparcie wywodzący się z podbitej ludności miejscowej, przeważnie z chłopów.

66

apokryf rodzinny

Ponieważ Edward czytał i wiedział wszystko, co czasem w przystę-

pie bezstronności tłumaczył faktem, że nie tracił czasu w szkole, odkrył

gdzieś, że dawni Śremscy w XVI wieku spokrewnili się ze Zbąskimi na

Zbąszyniu, ta zaś rodzina szła wedle tradycji średniowiecznej od lewego
syna, którego Kazimierz Wielki spłodził z Esterką. – Dziarskich Piastów

możemy sobie darować – mówił do matki, którą raczył włączać w „klan
Śremskich”. – Ale dobrze, że jest w nas żyłka tak inteligentnej rasy, jaką
są Żydzi.

– Nie jest dowiedzione, Edziu, czy Esterka w ogóle istniała – powąt-

piewał Hipolit. – A tym bardziej cała ta dalsza historia.

Sytuacja rodzinna, to jest fakt, że ojciec był ujarzmiony przez drugą

żonę, ta zaś nie pretendowała do władzy nad pasierbem i wolała nawet,
żeby ten młody człowiek – „prawie w moim wieku”, jak mówiła – nie po-

starzał jej w domu, oraz troski i nadzieje związane z Edwardem, wszystko

to usuwało przed Hipolitem trudności, jeśli chodzi o jego zamiary matrymonialne, tak trwałe i niezmienne. Był wychowany w taki sposób, że

żenić się wbrew woli ojca byłoby dla niego ostatecznością. Zdecydował

się na nią wprawdzie już dawno, lecz był szczęśliwy, że ojciec nie będzie
się teraz sprzeciwiał ani nie poczuje się zraniony. Przeciwnie może: stary

pan, który niezmiernie kochał i cenił Hipolita, ciągle ostatnio jakby miał
sobie za złe, że drugie jego małżeństwo okazało się tak bardzo kosztowne

i że nie zostawi Hipolitowi interesów w tak kwitnącym stanie, jak się spodziewał. Ale też nie mógł i nie chciał żądać, by syn naprawiał to bogatym

ożenkiem, bo syn wiele już razy w różnych czasach mówił mu, że współczesny człowiek powinien w tej sprawie iść za sercem, nie za rachubą,

bo to jedynie jest zgodne z rozsądkiem. Ojciec domyślał się, że istnieje
obiekt, który powoduje ten punkt widzenia, ale Hipolit nie wymieniał
obiektu, bo jeszcze nie był całkowicie pewny, że go osiągnie.

Hipolit, w którym się kochało sporo panien, a więcej jeszcze matek

od dawna upatrywało go na zięcia, był niezwykle skromny i wcale się nie

dziwił, że Maria nie odpowiedziała mu miłością przez tak długi szmat

czasu – ostatnio jednak robił na pewno postępy i w jej domu, i chyba
u niej. Ta skromność i cierpliwość, to, że nigdy nie naciskał ani nie dąsał

się, było jego olbrzymim atutem. Maria coraz więcej skłonna była wierzyć matce: z tym będziesz szczęśliwa. A brat, którego uważała za wy-
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rocznię, ostatnio bardzo się zaprzyjaźnił z Hipolitem i mówił jej czasem
szorstko: – Jesteś idiotka, że go w rękę nie pocałujesz za to, że cię tak kocha. Czego chcesz? Kogo chcesz?

Właściwie chciała już teraz kogoś takiego właśnie, tylko chciała go na-

przód bardzo pokochać. Jakąż niechęć miała do tych panien, które chlu-

biły się, że tylko pozwalają się adorować różnym „zuchwalcom”, i uważa-

ły, że także w małżeństwie kobieta wyłącznie robi łaskę i poświęca się, na

czym zresztą nieźle wychodzi, bo panuje nad zakochanym mężem. Nie
tylko zresztą panny tak myślały. Niepostrzeżenie taki się zrobił styl spo-

łeczny. Panienka, jak świętość, nie powinna nie tylko o niczym wiedzieć,

ale też ma przed wszystkim wzdragać się. To, co przedtem błąkało się
u drugorzędnych romantyków, teraz obowiązywało w życiu każdej szanującej się rodziny. Wychuchano panienkę, odziano od koronkowego
kołnierzyka na fiszbinach po obcasik ukryty w fałdach, urobiono jej bie-

lutkie, niewinne jak kwiat i wdzięczne oblicze, jedyne, co było z niej widać, po to, żeby wzbudzała miłość, ale musiała to być miłość pełna czci,

a jej misteria winny być dla szlachetnej i godnej kobiety wyłącznie ciężką

ofiarą i sprawą, którą tai ona nawet przed sobą samą. Lecz Maria chciała
kochać. – Pokochasz go, gdy będzie twój, tak bywa prawie zawsze – mówiła matka. I Maria zapragnęła, aby ktoś, właśnie Hipolit, naprawdę do
niej należał, a ona do niego.

Lecz wtedy pojawiło się nagle coś, co w niej krzyczało, że nie chce

raz na zawsze odciąć się od wszystkich i wszystkiego innego, boi się

zapadnięcia klamki. Chcę śpiewać – i to doskonale, nie na wieczor-

kach. A coraz częściej to coś i jeszcze inne buntujące się w niej siły,
wspomnienia i nie wiedziała już sama co – zaczęły się łączyć z rudym
wysokim chłopcem, który jej kiedyś dał impertynencko do zrozumie-

nia, że śpiewałaby dobrze, gdyby nie uczono jej źle w Lublinie. Chcia-

ła też więcej wiedzieć o Wagnerze, który, jak się zdaje, stworzył całkiem nową muzykę i teatr, a czyż ona nie pragnęła nie tylko śpiewać,

ale przeżywać swój śpiew wcielona w jakąś postać sceniczną, z wielką

wspaniałą orkiestrą, w jakimś świecie, gdzie możliwe jest wszystko,

nic nie bywa zamknięte, skończone, lubelskie? Czy nigdy nie będzie

śpiewać tak, żeby wiedziała: nie można już, mnie przynajmniej niepodobna, lepiej?
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Ale potem okazało się, że w gruncie rzeczy to po prostu chyba ten

rudy chłopiec, ironiczny smarkacz młodszy od niej i nie patrzący nigdy

na nią. Tak zimny, jakby nie istnieli dla niego ludzie, a na pewno żadne

dziewczęta. Widywała go bardzo często, bo pani Gabriela zapaliła się do
jej śpiewu i urody, sprowadzała ją do domu („mamy bechsteina i nowe
partytury”). Edward komentował matkę, którą zdaje się jednak uwielbiał,

muzykowanie domowe i wszystko już nie z ironią, lecz z rozbawieniem.
A jednak czuła, że w tym chłopcu („to degenerat, ciekawy degenerat”,
mawiał Zbigniew, brat) jest coś nie tyle złego, co prawie nieludzkiego. I że

to ją właśnie chyba przyciąga, fascynuje. Pewnego dnia przyśnił jej się Ja-

nusz siedzący na jej łóżku i mający rudą głowę Edwarda. Płakała potem
po swojej pierwszej miłości. Pierwszej? O nie, jedynej, zapewniała siebie.
Ale Janusz był coraz bardziej cieniem, a ona coraz bardziej żyła.

Edward na szczęście znowu wyjechał. A ona przyjęła oświadczyny

Hipolita.

– Dzięki Bogu, że ten mały inwertyk się tu już nie plącze – powiedział

Zbigniew do matki. – Co takiego? Co to znaczy? – zaniepokoiła się Justyna. – Kochana mamo, nie jestem pewien, czy on już to zaczął, ale zacznie.

– Ale co? – Albo to, albo narkotyki. Nie wiem, czy będzie musiał, ale będzie chciał.

Na krótko przed ślubem Hipolita i Marii umarł nagle pan Leon, co

zgnębiło jednych więcej, drugich mniej, a zaskoczyło wszystkich.

Stary notariusz do siebie, zdaje się, i tylko do siebie zastosował pod

koniec oszczędność, która była jego długoletnią zasadą postępowania:

nie próbował się leczyć, a nie chciał też zmniejszyć tempa pracy. Umarł
nagle na serce. Gabriela była za granicą, a Hipolit pochłonięty swym

narzeczeńskim szczęściem – całe życie miał sobie wyrzucać, że nie spo-

strzegł choroby ojca i zabrakło mu intuicji czy troskliwości, by go ratować. Ten wyrzut sumienia sprawił, że Gabriela pozostała dla niego naj-

bardziej szanowaną „matką”, której był oddanym synem. Sprawił też,

że Hipolit, który widział oczywiście, że Edward nie jest dobrze wychowywany, ale nie bardzo zdawał sobie sprawę, na czym polegało daw-

niejsze wychowanie, dające rezultaty – jakoś to było chyba automatycznym prawie „nierozpuszczaniem”, bo nie przypominał sobie innych

zabiegów pedagogicznych – usiłował opiekować się młodszym bratem
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tak, jakby wszystko z nim było w porządku albo co najmniej jeszcze do
odrobienia.

O Hipolicie Zbigniew Kamiński mawiał, że jest to zdumiewający czło-

wiek, bo wie, czego chce, wie, co robi, i osiąga to, do czego dąży. Oczy

wiście nie mogło się to ostatnie odnosić do wychowania Edwarda. Ale

do wielu spraw, które pojawiły się później, wtenczas zaś do sprawy, którą
wytrwale i mądrze, wiernie i uparcie, ale nie niszcząc przy tym niczego
i nie tracąc z oczu reszty życia, przeprowadził – do małżeństwa z Marią.

Gdyby Hipolit bardziej był przejęty sobą i snuł, co zwykle ludzie robią,
jakiś „mit” na własny temat – oraz najbliższej osoby, widziałby zapewne
tę miłość jako siłę, której zaufał tak lojalnie, w której nie opuścił, nie

zaniedbał żadnego etapu i ogniwa, tak że uzupełnił jak gdyby całą tę
przeszłość „drugiej połowy”, która nie należała do niego. Właśnie było

to jakby odnalezienie czegoś koniecznego, i on to wiedział, i nie bolało
zupełnie jego ambicji, że sam to wszystko musiał przeprowadzić: było to
jego męskie zadanie. Przywiódł wreszcie Marię tam, gdzie musiała być
szczęśliwa. Bo wszystko, cały świat zewnętrzny i wewnętrzny dla nich

dwojga on od lat przygotował. A co dziwniejsze, gdyby taki „mit” snuł się
temu człowiekowi, zbyt dyskretnemu i zbyt męskiemu, żeby rozpamiętywać miłość i „życie w ogóle” – okazałby się prawdziwy.

Jego małżeństwo z Marią było szczęśliwe. Ponieważ od swojej strony

znalazł w nim wszystko, czego pragnął i czego się spodziewał (zdaje się,

że w owych czasach doprawdy bardzo zmiękczone lub nawet nie istnie-

jące bywały tak zwane drobne ciernie współżycia domowego!), sądził, że
ona przeżywa to podobnie. Oczywiście tak nie było. Niemniej nie omylił

się: Maria także była szczęśliwa w małżeństwie. Tylko jej szczęście stano-

wiło niespodziankę. Trochę wstydliwą, bardzo radosną; serię właściwie

niespodzianek różnego rzędu. Porywającą niespodzianką była miłość fi-

zyczna. Jej matka nie była pewna, co i jak jej o tym mówić, a gdy mówiła:

pokochasz, dlatego że twój, widocznie nie wiedziała, że może być jeszcze
inaczej, że to ani ten, co był przedtem, ani ten, co będzie zawsze i z któ-

rym „osiwiejemy razem”, bezpieczny, pewny i mocny, ale ktoś jakby zupełnie inny, wprowadzający ją w takie życie, które nie ma jak gdyby nic
wspólnego z tym, co było albo będzie.

– Oni są fizycznie dobrani – stwierdzał prozaicznie Zbigniew do matki.
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I rzeczywiście to chyba otrzymała Maria w małżeństwie.

– Marynia ma zdaje się temperament po naszym pradziadku Węgrze,

mnie mój podkradła – dodawał, już ku pewnemu zgorszeniu Justyny.

Może to było tylko tyle, może nie trzeba było na to lat wierności i siły

charakteru Hipolita, ale zarazem to było aż tyle. Bo też okazało się, że nie
jest tak, by nocne sprawy nie miały nic wspólnego z dniem. Po raz pierwszy w życiu ta potrzeba rzeczywistości, ta niepewność, czy „wierząc we
wszystko” (jak mówiła kiedyś z determinacją Januszowi), otrzyma choć

jedno – to wszystko w bardzo prosty sposób, jak przez zapalenie świecy,
okazało się obecne i spełnione. Maria była fizycznie rzeczywistością, był

nią Hipolit, całe życie było najzupełniej konkretne. A zarazem wszystkie
rzeczy kruche lub niezupełnie rzeczywiste, dodające życiu uroku, jeżeli
ono istnieje, lecz nie mogące go stworzyć, zbiegły się do jej życia jak przywabione płomieniem, i piękna suknia zachwycała, rozczulała, i nowe

mieszkanie było wspaniałą przygodą. I nie tylko podróż do Włoch, ale
wizyta matki u nich w domu były śliczne jak objawienie.

Te Włochy właściwie okazały się gorsze. W Wenecji chorowała i zwy-

miotowała do kanału, gdzie płynął zdechły kot – Hipolit ucieszył się domysłem, słusznym zresztą, że to u niej już „błogosławiony stan”, ale ją to
przygnębiło. A we Florencji – był taki wieczór z nieopisanym zapachem

Południa stygnącym wśród murów, jedna ogromna pinia stała naprzeciw
balkonu, a na dole bielały jakieś kwiaty, nie pachnące południowe letnie
kwiaty. I wtedy ktoś zagwizdał. Wesoła mocna melodia, jakby hejnał czy
sygnał. Hipolit uśmiechnął się. – Serenada dla ciebie? – Ale jej ręce opa-

dły. A gdyby to Janusz gwizdał, błąkając się jak na pustej genewskiej ulicy?

Janusz wierny czemuś zupełnie innemu, tak prawie groźny jak Edward,
lecz dobry, piękny, zgubiony, sam, chcący zostać sam, ale raz w życiu wzy-

wający jednak kogoś na pomoc? Dziki, zbłąkany smutek: Florencja nie
dla nas.

Zdaje się jednak, że to pierwsze dziecko miało być w niej mimo wszyst-

ko trochę dzieckiem Janusza. Może dlatego z taką trwogą, tak szarpiąc
się, kochała swoje dzieci. Naprzód tego synka. A potem trwoga rosła, nie
malała.

Dzieci odbierały ją mężowi nie tylko fizycznie na długo, ale także zdo-

były w niej taki obszar, który jakby ściskał wszystko inne w pełnej napię-
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cia ciasnocie. Tak jak każde dość ciężko nosiła, tak potem urodziwszy,
chciała jak gdyby na powrót wziąć w siebie i nosić przez całe życie.

Wtedy to doceniła całą siłę Hipolita. Lecz gdy ją odzyskiwał jak gdy-

by zupełnie, kiedy bywało czasem znów, jakby na świecie byli tylko oni
dwoje, potem zdarzało jej się widzieć w najgłębszej uldze nasycenia i spo-

czynku: o n e z tobą będą zawsze bezpieczne.

Rozdział VII „Apokryfu rodzinnego”, którego kolejne wydanie ukazało się

w 2013 roku nakładem wydawnictwa Znak.

Aktualny apokryf
Adam Zagajewski
Apokryf rodzinny, choć nie ostatnia pozycja w bibliografii Hanny Malew-

skiej, pojawił się późno i do pewnego stopnia może być czytany jako konkluzja całego jej dzieła pisarskiego.

Zdaje się, że w połowie lat 60. nie istniało jeszcze dobrze dziś znane

pojęcie microhistory, mikrohistorii, obecnie szeroko stosowane, jeśli nie
wręcz modne. Obok historii wielkiej, globalnej – i także pasjonującej,

jak na przykład Skrwawione ziemie Timothy’ego Snydera – istnieje inny

jej nurt: wielu autorów próbuje zrozumieć i opisać rzeczy i ludzi zwią-

zanych z mniejszym obszarem, z węższą wstęgą czasu, z życiem codziennym, z lokalną obyczajowością. Terytorium Apokryfu to przede wszystkim Lublin i jego okolice – ale zaglądamy też do Warszawy, do Nałęczo-

wa, a nawet na Kaukaz, idąc za losami bohaterów tej książki, typowych

przedstawicieli owego specyficznego i wymuszonego przez okoliczności

kosmopolityzmu epoki rozbiorów, niepodobnego geograficznie do dzisiejszej ruchliwości Polaków.

Właściwym tematem tej powieści (skrzyżowanej z esejem historycz-

nym) jest trwanie. Może w ogóle głównym tematem Hanny Malewskiej

jest trwanie – Przemija postać świata to wielka medytacja tego właśnie

dotycząca, tego, jak to jest, że niezliczone katastrofy, dramaty, radykalne przemiany, konwersje wymuszone i swobodne, przejścia od jedne-

go władcy do drugiego, masakry, chwile wielkiego strachu i głodu, chwi-

le rozpoczynania wszystkiego od zera i chwile żegnania się z najbliższymi, a także krótkie momenty szczęścia nie unicestwiają jednak, nie mogą

unicestwić zasadniczej, ogniotrwałej substancji ludzkiego życia. Filozofowie dziwią się, że istnieje raczej coś niż nic, a Hanna Malewska kon-
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templuje zdumiewający fakt, że pewna elementarna ciągłość ludzkiej eg-

zystencji utrzymuje się na przekór kataklizmom. W Apokryfie pokazuje,

że ten trudny dla Polaków wiek dziewiętnasty można było przeżyć przyzwoicie – nie zapadając w sen zimowy, chociaż tracąc wiele punktów

w nie ustającej nigdy pokojowej rywalizacji narodów. Hanna Malewska
nie jest jednak historykiem gospodarczym, nie pisze historii cywilizacji
i niedostatki ekonomicznego wzrostu kraju mniej ją niepokoją niż podłość, zło, głupota.

Jest w tym wzorzec dyskretnego patriotyzmu, godna naśladowania

miara spokojnej wiary w to, że warto być Polakiem, byle się było kimś

uczciwym, inteligentnym, wolnym od nienawiści, antysemityzmu, kse-

nofobii, że warto utrzymywać dziedzictwo dawnych wieków – jeśli nie
obleje się egzaminu z własnego czasu.

Jacek Woźniakowski
Styl Malewskiej znalazł w Apokryfie pełną celność, pełną przylegalność

do przedmiotu. Niby styl gawędziarski, potoczna rozmowa ludzi, którzy
doskonale się znają i rozumieją wpół słowa, stąd elipsy, nawiasy, kolo-

kwializmy, szczególny typ lapidarnej refleksji, wtrącanej w tok opowiadania i celnej anegdoty, wtrącanej w refleksję. A zarazem styl na anty-

podach pewnego typu literackiej gawędy, malowniczej, drobiazgowej,
pełnej nawrotów i nieśpiesznych meandrów.

Malewska zawsze dążyła do skrótów i zgęszczeń, ufała inteligencji

czytelnika, jego wiedzy i zdolnościom do wypełniania miejsc nieokreślonych. Mogła się na tej wiedzy zawieść, kiedy chodziło o starożytność
czy wiek XVII, ale w wieku XIX i XX jesteśmy jednak bardziej w domu,

aluzję do reduty Ordona czy do nocy listopadowej zrozumie i odczuje
prawie każdy, a zwięzła, choć pozornie niedbała konwersacyjność stylu i

wielowątkowość budowy gdzież lepiej pasuje niż do rodzinnych wspo-

mnień, do „dziejów rodzinnych co drugiego inteligenta” z pokolenia autorki, jak zawsze wspomnienia niewspółmiernie oświetlonych pamięcią,
czasem tylko przelotnym jej błyskiem, albo w jakimś jednym, wypukle
utrwalonym fragmencie. Nie trzeba tu innego węzła (nieraz się przed-
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tem już splótłszy). Ale nie ona w gruncie rzeczy stanowi o jednolitości i

zwartości Apokryfu, lecz przede wszystkim owa refleksja socjologiczna:
widzenie przemian społecznych poprzez indywidualne biografie bohaterów. Książka Malewskiej to „podzwonne starej klasy” (jak się wyraziła
sama autorka) i zarazem oda na narodziny klasy nowej: inteligencji.

Konstanty Jeleński
Jest to jedyna książka Malewskiej, którą przeczytałem z zainteresowaniem.

Henryk Bereza
Analiza charakteru tego dziedzictwa kulturowego, którego człowiek jest

wytworem, nie musiałaby prowadzić do zamachu na konwencje epickie powieści rodzinnej, gdyby Malewska obiektem analizy nie uczyniła

siebie samej. Zresztą siebie samej nie w sensie personalistycznym, lecz
społecznym, a więc siebie jako reprezentantki tak zwanej polskiej inte-

ligencji zawodowej pokolenia, które dojrzałość osiągało w okresie międzywojennym.

Analizę tego zjawiska społecznego przeprowadzono po wielokroć

i w socjologii, i w literaturze pięknej. Apokryf rodzinny i do socjologii, i do
literatury. Narrator Apokryfu rodzinnego nazywa swój tekst między innymi raz „kroniką rodzinną”, raz „esejem socjologiczno-rodzinnym”. Obydwie nazwy są usprawiedliwione.

Literacko jednak rzecz jest bez precedensu. Nie zamierzam porów-

nywać Apokryfu rodzinnego z Nocami i dniami, bo są to dokonania pisarskie innego rzędu, ale w Apokryfie rodzinnym można widzieć bezpośredni
zamach na Noce i dnie, na ich treść i formę.

Apokryf rodzinny jest apokryfem tylko na skutek zrozumiałych, ale dru-

gorzędnych i pozaliterackich przyczyn. Apokryficzność wynikła z takiej

czy innej delikatności wobec członków tych samych rodzin, założeniem

Malewskiej było jednak stworzyć autentyk w takim stopniu, w jakim
się da. Ustną tradycję rodzinną wspierają rodzinne dokumenty, i jedno,
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i drugie z kolei znalazło się pod piórem kogoś, kto ma rozległą wiedzę

historyczną, potrafi odróżnić legendę od prawdy, potrafi zweryfikować
każdy szczegół, wyjaśnić go na szerszym tle historycznym, jeśli tylko ta-

kie wyjaśnienie może być do czegokolwiek przydatne. Próba poznania,
skąd się wzięło własne dziedzictwo kulturowe, mnoży wraz z pokolenia-

mi wstecz ilość możliwych źródeł.

Henryk Elzenberg
Imponują mi w tej książce dwie rzeczy: 1) szczegółowe i przekonujące

docieranie do treści epok poprzez ich sprawy bieżące i ludzi wziętych
„ze środka”, tam, gdzie barwy są najmniej jaskrawe; 2) artystyczne opa-

nowanie materii nie niewdzięcznej na pewno, ale nieustępliwie opornej
(spröde, jak brzmi termin niemiecki). To musiało być porządnie trudne
do napisania, – zwłaszcza tak, żeby się czytało bez zahaczeń!

Antoni Gołubiew
Rodzina pochodząca od ośmiu pradziadków i prababek Hanny Malewskiej, mimo wielu strat, jakie poniosła, rozrodziła się, koligaciła z in-

nymi rodzinami, stanowi więc niemałą gromadę ludzi związanych ze
sobą węzłami pokrewieństwa i powinowactwa; można by do tej groma-

dy dodać bliskich przyjaciół, tych z którymi się dzieliło dolę i niedolę.

Otóż wśród tej dużej grupy ludzi (pomijając starego Ryxa), byli rolnicy,
urzędnicy, adwokaci, notariusze, lekarze, guwernerzy, wojskowi (tych

była nawet spora gromadka), powstańcy, konspiratorzy i rewolucjoniści
(w okresie niewoli były to niemal zawody, również zresztą „inteligenc-

kie”), lekkoduchy i sensaci, zamożni i wręcz biedni. Niektórzy dorobili się na administracji majątków, na notariacie i prawie, niektórzy wzięli
z panną dobry posag, jeden nawet się podreperował grą w karty, z cze-

go musiał gęsto się tłumaczyć przed rodzicami panny, o którą się starał
(raczej z tego, że mu się w kartach poszczęściło i zbił sobie skromny ka-

pitalik, niż z samej żyłki do gry), były więc różne drogi awansu i dobro-
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bytu, nie znajdziemy natomiast wśród nich ani jednego, który zbiłby

pieniądze na przemyśle czy handlu, żadnego, który by tego próbował.
Mieć pieniądze z tak nieczystych źródeł, byłoby dla szlachcica hańbą
(choć dawno przestał być szlachcicem, to znaczy żyć z przywileju) – i to

w podświadomości pozostało; w każdym razie nikomu nie przyszła
taka myśl do głowy, nie leżała bowiem w obyczaju. Dlatego owa emigracja z dworów i zaścianków do miast stworzyła nową warstwę inteli-

gencji, zasiliła szeregi rzemieślników i proletariatu, nie stworzyła natomiast rodzimego mieszczaństwa.

Malewska nie napisała rozprawy historycznej czy studium socjolo-

gicznego, nie uprawiała w Apokryfie publicystyki społecznej, jej książka

nie jest też esejem (choć sama tak ją określiła). Jako rasowy gawędziarz
opowiedziała nam o swoich dziadkach i pradziadkach, o wujach, stry-

jach, ciotkach i kuzynach, trochę robiąc to bez ładu i składu (…); bając

jednak jak jej „leciało” i jak tego wybrany przez nią rodzaj literacki wymagał, dała obraz niezwykle bogaty, chociaż mało przejrzysty. Lecz

może autorce bynajmniej o przejrzystość nie chodziło, bo kiedy zagłę-

biamy się w rodzinną przeszłość, poszczególne nitki osnowy trochę się
nam zwykle plączą, a poszczególne zaś epizody wyskakują znienacka,

niemal ni stąd, ni z owąd. W obrazie tym nie ścisłość każdego szczegółu
ma istotne znaczenie, ważniejsza jest – choć nieco zamazana i niejasna

– ogólna mapa wszystkich licznych rzeczek, strug, strumieni, które się
zlały w naszą osobowość, w czas dzisiejszy.
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Korespondencja Zbigniewa Herberta
z Józefem Życińskim
A. Rok 1994
1. List biskupa Józefa Życińskiego (26 września 1994)
Tarnów, 26/09/1994

Szanowny i Drogi Panie,

Pragnę serdecznie podziękować za egzemplarz autorski Martwej natury

z wędzidłem z miłą dedykacją. Tomik ten nabyłem już wcześniej i z praw-

dziwą przyjemnością zapoznałem się z jego treścią. Dodatkową przyjem-

nością jest jednak posiadanie egzemplarza z dedykacją Autora.

W duchu odpowiedzialności za prawdę muszę poinformować, iż lek-

tura Pańskich wierszy, obok lektury wierszy Księdza Twardowskiego, sta

nowi dla mnie najmilszą formę kontaktu z Pięknem. Wiersze Do Mar-

ka Aurelego, Napis, Homilia czy Przygody pana Cogito1 stanowią dla mnie

swoisty kanon ulubionych lektur, do których szczególnie chętnie wracam wieczorami, po godzinach doświadczeń bliskich Elzenbergowi czy
panu Cogito. Serdecznie dziękuję za ten przekaz piękna, który przywra-

ca harmonię ducha i wprowadza w przestrzeń wartości nie zawsze docenianych, lecz najbardziej podstawowych.

Pozdrawiając bardzo serdecznie, gorąco życzę twórczych dobrych my-

śli, które zaowocują w pięknie poezji.

+ Józef Życiński

biskup tarnowski
1

Zapewne chodzi o Przesłanie Pana Cogito.
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B. Rok 1998
2. List Zbigniewa Herberta (3 maja 1998)
Wasza Eminencjo,

pozwalam sobie przesłać tom wierszy, który zawiera wszystkie moje

grzechy główne (w wyborze)2.

Jestem na tyle skromnym [?] i dosta[t]ecznie [?] zgorzałym [?], żeby

mieć bladą choćby nadzieję, że Wasza Eminencja nie rzuci nawet na ten
przedmiot przelotnym wzrokiem.

Tu wysechł [?] mój dowcip uruchomiony, żeby pokryć prawdziwe wzru-

szenie, że mogę przemówić do Waszej Eminencji.
Proszę przyjąć wyrazy prawdziwego szacunku

Zbigniew Herbert

3 maja 1998

2

Herbert 1998a.
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3. Odpowiedź arcybiskupa Józefa Życińskiego (9 maja 1998)
09-05-1998

Drogi Panie,

Z wielką radością przyjąłem nadesłany mi najnowszy tom wierszy.

Będę miał z niego miłą lekturę do poduszki. Muszę bowiem Panu wy-

znać, że często po trudnym dniu zajęć, bogatych w stresujące sytuacje,

sięgam po Pana wiersze, żeby przywrócić duszy pokój i zachować proporcje między tym, co absurdalne, a tym, co harmonijne i piękne. Dziękuję Panu i za piękno wierszy, i za przykład czytelnej życiowej postawy.

Trochę mi smutno, że w salonowych ocenach nie zauważa się, często
w sposób programowy, tych wartości, którymi wzbogaca Pan naszą
kulturę przez konsekwentną troskę o Conradowską wierność warto-

ściom3. Cóż, sam Chrystus nie był również obsypywany zachwytami

i wyrazami uznania. Ufam, że i Pan potrafi działać i pisać nie tęskniąc za
Niedzielą Palmową. Cieszę się, gdy spotykam w mej biskupiej posłu-

3
Kilka tygodni później, po śmierci Herberta, arcybiskup Życiński napisze: „Uczył żyć w obliczu zdrady, bez pomnikowej stylizacji na niezłomnych, ale z poczuciem sensu i harmonii, które nie tracą piękna nawet w pejzażu z Judaszem przeliczającym srebrniki. Nauka ta nabierała
szczególnej mocy w pamiętne dni stanu wojennego. Przygotowywałem wówczas numer »Znaku« poświęcony filozoficznemu świadectwu prawdy. Do dyskusji na ten temat zaprosiłem m.in.
ks. prof. Mariana Jaworskiego, dzisiejszego arcybiskupa Lwowa, ks. prof. Tischnera, prof. Stróżewskiego, prof. Izydorę Dąmbską. Ta ostatnia przyniosła na nasze spotkanie ostatni list od
Herberta z dedykowaną jej Potęgą smaku. Przenosiliśmy się w przestrzenie duchowej wolności, słuchając o wnuczętach Aurory, które słał w teren samogonny Mefisto w leninowskiej kurtce. Zastanawialiśmy się, jak długo jeszcze będą cieszyć się zinstytucjonalizowanym zachwytem: »parciana retoryka«, »dialektyka oprawców«, pojęcia jak cepy. Nie przewidywaliśmy, że tak
szybko przeminie tamta epoka. Nie przewidywaliśmy jednak również wtedy, że po parcianej
logice nadejdzie szybko okres świetności logiki salonów, której polityczna poprawność kieruje się wartościami zgoła innymi niż te z horyzontu Herberta. W nowych warunkach salonowy savoir vivre szybko zabronił kpić z leninowskich kurtek i wspominać o tym, że w pejzażu
ze stanem wojennym działały także jakieś wnuczęta Aurory, nie zaś platoniczni patrioci kochający wyłącznie Ojczyznę, rogatywki i naród. Przy odrobinie wysiłku oprawca pojawiał się
jako »życzliwy inaczej«, zaś kontemplowanie urody koniunktiwu nigdy nie stało się atrakcyjnym zajęciem dla wpływowych środowisk ceniących rozgłos, pragmatykę i sukces. W świecie
przedziwnych układów i płaskich towarzyskich przepychanek Herbert mógł znów spotkać zaskakującą formę »barbarzyńskich okrzyków« i usłyszeć nową postać »obcej mowy«” (Życiński
1998a).
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dze piękne dusze, które cenią sobie Pańską poezję i w niej odnajdują

inspiracje do niezłomnej postawy. Pozdrawiam bardzo serdecznie, ży-

cząc duchowej mocy oraz inspiracji Ducha Świętego w odkrywaniu
Piękna.

+ Józef Życiński

Abp Józef Życiński
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4a. Kolejny list arcybiskupa Józefa Życińskiego (4 czerwca 1998)
Drogi Panie,

Jako uzupełnienie poprzedniego listu pozwalam sobie przesłać mą

nową książkę, w której na stronach 37, 80, 222 wspominane są Pańskie
wiersze4. Równocześnie pragnę Panu podziękować za dedykację wiersza Tomasz, którą odnalazłem wertując najnowszy Pański tomik Epilog

burzy. Muszę Panu powiedzieć, że Tomasz w swym metodycznym kry-

tycyzmie jest mi szczególnie bliski[,] zaś jego hermeneutyka ran prze-

mawia do mnie chyba jeszcze mocniej niż klasyczne związki wynikania
logicznego.

Z miłych rzeczy pozwolę sobie jeszcze dorzucić informację o warto-

ściowaniach warszawskich studentów. Przed tygodniem kończyłem cykl
wykładów w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie. Pod koniec

4
Życiński 1998b. We fragmencie Wiara i słabość na pytanie „W co Ksiądz Arcybiskup już
nie wierzy?”, odpowiadał: „Zadała mi Pani bardzo trudne pytanie. Kapłaństwo, a zwłaszcza biskupstwo, to kolosalna dawka prawdy o człowieku. Także tej prawdy bardzo gorzkiej o najgłębszych
zakamarkach ludzkiej psychiki oraz o zdarzeniach, o których wie niewiele osób albo prawie
nikt. To przejście od marzeń do prawdy prowadzi przez jakiś zaułek kryzysu wiary w człowieka.
Kiedy zawodziły kolejne osoby, na które się liczyło, powtarzałem sobie za Herbertem słowa,
które poeta kierował do Marka Aurelego: »Zdradzi cię wszechświat astronomia, / rachunek
gwiazd i mądrość traw / i twoja wielkość zbyt ogromna / i mój bezradny Marku płacz«.
Kryzys wiary w człowieka odnajdywał jednak odcień nowej nadziei dzięki wierze w Boga.
Astronomia i mądrość traw mogły zdradzić, ale Chrystus pozostawał niezmiennie bliski. Przypominał, że nie wolno nam zdrady Judasza ani zaparcia Piotra przenosić na wiernego Jana czy
na Marię klęczącą w zapatrzeniu u stóp Mistrza” (s. 37–38).
We fragmencie Lekcja totalitaryzmu jeden z rozmówców przywołuje słowa Herberta z rozmowy w zbiorze Hańba domowa o tym, że kąsał nie Hegel, lecz Jakub Berman. Arcybiskup mówi
o „niestety wyraźnej zdradzie klas średnich”, wspominając rozmowy w pociągu po napaści na
Czechosłowację, „bezinteresowne” powtarzanie za propagandą hasła „Wyszyński zdrajca”, wylęknione twarze nauczycieli na widok jego jako kleryka: „skala oportunizmu była w tej grupie
dużo wyższa, niż można by usprawiedliwić obiektywnymi racjami” (s. 80). Stwierdza też jednak:
„bałbym się jednak uogólniających sądów w rodzaju: »wszyscy wyszliśmy ubłoceni«” (s. 81).
We fragmencie Kryzys prawdy, kryzys kultury arcybiskup, odpowiadając na opinię jednego
z rozmówców o możliwym zaniku poczucia hierarchii – przy masowym przeżywaniu śmierci
księżny Diany, mówi: „Nie łudźmy się, że model kulturowy lansowany w globalnej wiosce będzie wzorcem chrześcijańskiego świętego. Wiele razy wzory zaczerpnięte z »opery mydlanej«
wygrywać będą z Herbertowskim Markiem Aureliuszem” (s. 221–222).
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zajęć postawiłem studentom pytanie, jakie autorytety ocalały jeszcze dla

nich jako niezmienne autorytety moralne. Umówiliśmy się, że ogranicza-

my uwagę do żyjących Polaków. Na pierwszym miejscu padło Pańskie
nazwisko i cała sala wspólnie je zaaprobowała. Potem dorzucono na-

zwiska Herlinga-Grudzińskiego, Władka Stróżewskiego, Rysia Legutki,

Krzysztofa Zanussiego. Cieszyłem się bardzo, gdyż była to klasyfikacja
bardzo bliska mym osobistym odczuciom.

Pozdrawiam bardzo serdecznie Pana i najbliższych przyjaciół. Moją

modlitwą obejmuję zarówno Pańskie troski z Tomaszowego szlaku, jak
i przyszłe Pańskie wiersze, których wiele chciałbym jeszcze przeczytać,
podziwiając zawarte w nich Piękno niezależne od czasu5.

+ Józef Życiński

Lublin, 4 czerwca 1998 r.

5
Zbigniew Herbert zmarł 28 lipca 1998 roku. Prezydent RP Aleksander Kwaśniewski odznaczył go pośmiertnie Orderem Orła Białego. Wdowa po poecie Katarzyna Herbertowa odmó
wiła wówczas przyjęcia odznaczenia. Odebrała je dopiero w 2007 roku, razem z siostrą Herberta, Haliną Żebrowską, z rąk ówczesnego Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego.
We wspomnieniu pośmiertnym arcybiskup napisał m.in.: „Wiadomość o śmierci Herberta dotarła do mnie, kiedy w ramach wakacyjnego porządkowania zaległych listów zabierałem się do podziękowania mu za nadesłany przed miesiącem egzemplarz Epilogu burzy. Autor przysłał mi ten tomik, dziękując za mój wcześniejszy list. Informowałem w nim, że studenci ATK wymienili mi na pierwszym miejscu jego nazwisko, kiedy zapytałem ich podczas wykładu, kto z żyjących Polaków stanowi dla nich najwyższy autorytet moralny, jeśli ograniczymy uwagę do kręgu osób świeckich. Herbert z kolei w przysłanym Epilogu burzy zadedykował
mi wiersz o szukającym św. Tomaszu Apostole, który w przedziwnej logice Chrystusowych ran
odnajduje to, czego brakło logice racjonalnych uzasadnień. (…) Mój nie napisany list włączyłem w tajemnicę Chrystusowych ran, ofiarując najbliższą Mszę świętą za poetę, który uczył nas
świadectwa wielkiej godności, wolnej od roztkliwiania się nad własną samotnością czy bólem
życia” (Życiński 1998a).
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4b. Dedykacja arcybiskupa Józefa Życińskiego w książce .
Niewidzialne światło6 (4 czerwca 1998)

Panu Zbigniewowi Herbertowi z serdeczną wdzięcznością za wierność

Pięknu, które jest tak bliskie Bożego Niewidzialnego Światła, Józef Życiński. Lublin 4 VI 1998.

6
Cytuję za inwentarzem prywatnej biblioteki Zbigniewa Herberta, oprac. Henryk Citko, Emilia Olechnowicz, Dorota Szczerba, Instytut Dokumentacji i Studiów nad Literaturą
Polską, Oddział Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza (w przygotowaniu).
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5. Dedykacja Zbigniewa Herberta w tomie Epilog burzy7
(Boże Ciało, 1998)

Jego Eminencji księdzu Biskupowi Józefowi Życińskiemu z wdzięcz-

nością i pokorą poświęca Zbigniew Herbert. Warszawa, Boże Ciało
1989 [właściwie 1998]8

7
Korespondencja najprawdopodobniej kończyła się odpowiedzią Herberta na list arcybiskupa (Życiński we wspomnieniu pośmiertnym pisał: „autor przysłał mi ten tomik, dziękując za
mój wcześniejszy list” – por. przyp. 5). Ksiądz doktor Tomasz Adamczyk, dawny sekretarz arcybiskupa, nie odnalazł jednak ewentualnego listu – co nie oznacza, że go nie było, ponieważ – jak
wspomina – arcybiskup miał w zwyczaju rozdawać listy i książki z dedykacjami jako prezenty;
sam otrzymał kiedyś w ten sposób list księdza Jana Twardowskiego skierowany do Życińskiego.
8
Błąd autorski, nieświadome przedstawienie cyfr; tom Epilog burzy miał pierwodruk
w 1998 roku. Boże Ciało wypadło wówczas 11 czerwca.
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Zamiast zakończenia
Zbigniew Herbert, Tomasz
Jego Eminencji

księdzu Józefowi Życińskiemu

Tu przyłożono ostrze do ciała
Tu dokładnie
I pchnięto

I jest pamiątka

krzyczy we wszelkich językach ryby
– rana –

Twarz skupiona

czoło w bruzdach

sine światło poranka
niechętne i zimne

Wskazujący palec Tomasza
prowadzi z góry
ręka Mistrza

a więc dozwolone jest wątpienie
zgoda na pytanie

więc jednak coś warte jest czoło
w zmarszczkach Leonarda
Vinci9

9
W wersji ostatecznej (zob. nota edytorska, niżej) najbardziej znaczącą zmianą jest zakoń
czenie: zamiast „więc jednak coś warte jest czoło / w zmarszczkach Leonarda / Vinci” jest: „coś
warte jest czoło / w zmarszczkach Leonarda / niecierpliwe ręce / wezwane na pomoc” (por. Herbert 2008a, s. 678).
Herbert odwołuje się zapewne do obrazu Caravaggia Niewierny Tomasz; rękę Tomasza prowadzi „z góry” sam Chrystus – por. Drozd 2004). Zob. także Herbert 2008, s. 72–74.
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Nota edytorska
Korespondencja Zbigniewa Herberta z biskupem tarnowskim, a później arcybiskupem lubelskim, Józefem Życińskim, to zaledwie jeden

zachowany list Herberta (oraz dwie dedykacje na książkach) i trzy lis

ty Życińskiego, będące odpowiedziami na przesłane mu przez poetę
książki.

Fakt tak skromnej liczby listów był dla mnie wielkim zdziwieniem;

wyobrażałem sobie, że właśnie ci dwaj ludzie mieliby o czym rozmawiać.

Może ilościowa skromność tego dialogu, także domaga się interpretacji?

Dwa listy Józefa Życińskiego z 1998 roku były drukowane w czasopi-

śmie archidiecezji lubelskiej „Memoranda”10; dzięki zgodzie spadkobierców

drukujemy je bezpośrednio z oryginałów, znajdujących się obecnie w Archiwum Zbigniewa Herberta w Bibliotece Narodowej (nr akc. 18 005 t. 81).

List Józefa Życińskiego z 1994 roku nie był dotychczas publikowany,

podobnie, jak list Zbigniewa Herberta, towarzyszący – jak się miało oka-

zać – jego ostatniemu zbiorowi poezji Epilog burzy. Nie były też drukowane dedykacje, stanowiące ważny głos w tym dialogu.

W listach Józefa Życińskiego, w formie wydruku komputerowego na

oficjalnym papierze listowym (w 1994 roku biskupa tarnowskiego, w 1998
roku arcybiskupa lubelskiego), milcząco poprawiliśmy błędy literowe

Ksiądz profesor Henryk Seweryniak mówił: „Czym jest ten utwór? Poetyckim opisem obrazu
Niewierny Tomasz Caravaggia, gdzie św. Tomasz wkłada głęboko wskazujący palec swojej prawej ręki
do przebitego boku Zmartwychwstałego. Ale to sam Jezus zdaje się umożliwiać mu tę czynność:
prawą ręką odsłania szatę, lewą zaś prowadzi dłoń Tomasza. Dynamikę scenie tej nadaje utkwiony w ranie wzrok dwóch towarzyszących Tomaszowi uczniów. Ich czoła są zmarszczone, wyrażają
ciekawość badaczy. Jeden z nich ma twarz Leonarda da Vinci. Herbert pisze: »a więc dozwolone
jest wątpienie«. Z czego wynika to »a więc«? Z tego, że to sam Chrystus prowadzi dłoń poszukującego Tomasza. I to właśnie oznacza »zgoda na pytanie« – Chrystusowa zgoda. Jego dłoń przyciąga
wszystkich, którzy pytają, szukają, są z Nim złączeni »wspólnotą ran«, zranień” (Seweryniak 2012).
Zauważmy też, że słowo Vinci, kończące pierwszą wersję wiersza (w drugiej, jak widzimy, jej
brak) – można interpretować jako nazwisko (Leonardo da Vinci), ale też jako słowo „zwycięża”
(„w zmarszczkach Leonarda / Vinci [łac. zwycięża]”); dwuznaczności dodaje tu wyrzucenie słowa Vinci do nowego wersu.
10
Życiński, Herbert 1998.
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5. Zbigniew Herbert (1924–1998). Fot. Kuba Atys

(np. „e” zamiast „ę”, „modlitwę” zamiast „modlitwą”). Uzupełnienie in-

terpunkcji w jednym miejscu zostało zasygnalizowane nawiasem kwadratowym.

Reprodukujemy faksymile listu Herberta – wstrząsający dokument

końca życia człowieka, którego nie da się wyrazić, przekazując sam tekst.
Widok pisma, ukazujący fizyczny i psychiczny wysiłek stawiania każde-

go słowa, każdej litery, gubienia i szukania sensu, jest głęboko poruszają-

cym świadectwem walki z chorobą. Chciałoby się zinterpretować to jako
kolejną walkę Pana Cogito.

Zbigniew Herbert był obłożnie chory na ciężką astmę, miał trudności

z mówieniem. Odczytanie tego pisanego na serwetce listu nie jest oczy-

wiste, co sygnalizuję znakiem [?]; czytelnik może próbować własnej interpretacji tekstu.

Korespondencję uzupełnia wiersz Tomasz, dedykowany przez Her-

berta Życińskiemu – do tego wiersza obaj odnoszą się w listach. Tomasz

jest nie tylko pretekstem korespondencji, lecz także ważnym proble-
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mem, z którym zmagał się autor, co pokazują zmiany w tekście utworu.

Poeta przerobił nieco wiersz, co opisał Ryszard Krynicki, edytor Wierszy
zebranych Herberta11. Istnieją dwie wersje utworu – druga, jak przypusz-

cza Krynicki, powstała już w czasie druku tomu Epilog burzy. Najbardziej
może wpływającą na wymowę wiersza zmianę wyjaśniłem w przypisie.

Wiersz Tomasz podajemy jednak nie w wersji ostatecznej, lecz w wer-

sji pierwodruku, czyli takiej, jaką czytał arcybiskup; to wersja pierwodru-

ku była tekstem, do którego odnosił się w korespondencji i autor, i czytelnik-współbohater (wiersz był przecież dedykowany mu osobiście)12.
Sądzę, że zmiany w wierszu Tomasz, opisane przez Ryszarda Krynic-

kiego, są dobrym materiałem do interpretacji, na którą nie ma miejsca

w komentarzu edytorskim. Interpretatorom zarówno tego wiersza, jak
w ogóle twórczości Herberta, dopomóc może właśnie niniejsza wymiana listów, a szczególnie list i dedykacje Herberta.

Uzupełnieniem tego dialogu jest wspomnienie arcybiskupa o poecie,

zamieszczone w „Tygodniku Powszechnym”, noszące tytuł Logika ran13
– fragmenty, odnoszące się do korespondencji, podaję w przypisach.
O czytaniu Herberta przez Józefa Życińskiego pisał Adam Poprawa14.

Po śmierci poety Życiński wydał m.in. książki Kuszenie Pana Cogito

(2000) i Pan Cogito czy Mister Tarzan (2001).

Za pomoc przy opracowaniu listów dziękuję Henrykowi Citko, kusto-

szowi Archiwum Zbigniewa Herberta w Zakładzie Rękopisów Bibliote-

ki Narodowej, i Jackowi Majowi z Teki Lubelskiej.

Pani Katarzynie Herbertowej, Pani Halinie Herbert-Żebrowskiej oraz

księdzu doktorowi Tomaszowi Adamczykowi dziękujemy za zgodę na
druk.

Łukasz Garbal

Herbert 2008a, s. 766.
Herbert 1998b, s. 51.
13
Określenia Logika ran arcybiskup Życiński użył później przynajmniej w dwóch innych
tekstach opublikowanych na łamach „Plusa Minusa” – weekendowego dodatku do „Rzeczpospolitej”: w artykule Prymasowska logika ran (Życiński 2002) oraz w felietonie z cyklu Zamyślenia (Życiński 2004).
14
Poprawa 2008.
11

12
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Dorota Kudelska

Simon Mondzain – znany i nieznany.
Uwagi na marginesie dwóch wystaw
Dzięki zainteresowaniu sztuką, inicjatywie i hojności Marka Roeflera

w Villi la Fleur w Konstancinie, gdzie kolekcjoner udostępnia swoje
zbiory publiczności, mogliśmy po raz kolejny oglądać wystawę polskie-

go artysty należącego do École de Paris. Tym razem było to malarstwo
Simona Mondzaina (Szymona Mondszajna) żyjącego w latach 1888–

–1979. Ten znakomity prywatny mecenat umożliwił także drugą odsłonę
ekspozycji w Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza
w Chełmie – rodzinnym mieście artysty1.

Ponieważ biografia i twórczość Mondzaina zostały w towarzyszącym

wystawom katalogu rzetelnie przedstawione, nie powtarzam tu fakto-

grafii2. Wspomnę jedynie – ze względu na kilka poniższych uwag – że po
porzuceniu rodzinnego domu etapami jego artystycznej wędrówki były

Warszawa, Kraków i Paryż (w którym malarz osiedlił się na fali modnych
wyjazdów nad Sekwanę), a następnie północ Afryki (szczególnie Algier)
i znowu Paryż.

Organizatorem oraz kuratorem wystawy w pierwotnym kształcie

w Konstancinie był Artur Winiarski (stały opiekun kolekcji w Villi la

Fleur), którego energii i talentom zawdzięczamy, że mglisty zamysł przypomnienia Mondzaina nabrał realnych kształtów. W Chełmie nad eks-

1
Villa la Fleur, Konstancin-Jeziorna, 21 września – 31 grudnia 2012; Muzeum Ziemi Chełmskiej im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie, 14 stycznia–30 kwietnia 2013.
2
Simon Mondzain 2012. Katalog jest kolejną pozycją w serii „Mistrzowie École de Paris” wydawanej sumptem Roeflera.
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simon mondzain

– znany

i nieznany

pozycją czuwała Krystyna Mart – wieloletnia dyrektorka Muzeum. Obu

wernisażom towarzyszyły obecność i teksty Rayi Baudinet-Lindberg
oraz Marie José Mondzain. 15 października 2013 roku (w 125. rocznicę

urodzin) odsłonięto tablicę ku czci malarza na fasadzie jego rodzinnego
domu przy ulicy Lubelskiej 27.

Jak zaznaczył we Wstępie Winiarski, od lat 90. XX wieku mieliśmy

w Polsce kilka odsłon twórczości Mondzaina (dokumentuje je starannie
zebrana bibliografia3). Jednak – co podkreśla Ewa Bobrowska – choć

nie jest on postacią całkowicie zapomnianą, to najczęściej przywoływaną sporadycznie, zazwyczaj przy okazji wystaw zbiorowych polskiej gałęzi École de Paris albo jako przyjaciel innych artystów.

Trzeba zaznaczyć, że są to zdania słuszne z punktu widzenia history-

ków sztuki, ponieważ do dobrze rozumianej popularyzacji (która stanowi przecież miarę znajomości dzieła artysty) w przypadku Mondzaina

jeszcze daleko. Dla większości chełmian prezentacja obrazów zimą 2012

roku była zapewne pierwszą okazją do zetknięcia się z nazwiskiem artysty, a cóż dopiero mówić o dziełach…

Obie wystawy zdecydowanie się różniły, choć w każdej sposób roz-

mieszczenia prac w dużej mierze determinowały warunki przestrzenne.

W Konstancinie wielość podziałów powierzchni ścian oraz skala, wpraw-

dzie obszernego i przebudowanego, ale jednak w założeniu budynku
mieszkalnego, sprzyjała wyróżnieniu niedużych i średniej wielkości

obiektów. Załomy ścian tworzące niewielkie wnęki Winiarski wykorzy-

stał znakomicie dla skupienia uwagi widzów na obrazach przedstawia-

jących ludzkie postaci. Dobierał płótna i rysunki ze względu na skalę,
walory formalne i sąsiedztwo tematyczne. Potencjalne mankamenty

widoczności minimalizowało dobrze ustawione oświetlenie punktowe.

Zwiedzający mogli poznawać twórczość Mondzaina, śledząc chronologicznie jego plastyczny rozwój albo zwracając uwagę na akcentowane

przez aranżację kontakty artysty – portrety znajomych z międzynarodowego paryskiego środowiska artystycznego.

Inny starannie wydobyty w Konstancinie nurt twórczości Mondzaina

to związki z tradycją malarstwa europejskiego. Dało się zaobserwować
3

Simon Mondzain 2012, s. 200–202.
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wyraźną różnicę pomiędzy płótnami, które przy rozmaitych nawiąza-

niach są samodzielnymi kompozycjami artysty, a próbami kopiowania
mistrzów (jak w 1913 roku Barki Dantego Delacroix4). Te niezbyt udane

obrazy, według malarza obliczone głównie na zarobek, pozwoliły na roz-

winięcie twórczej samoświadomości i późniejsze wybory kompozycji,
w których mógł wykorzystać swoje wszystkie plastyczne atuty. Dowodzi
tego świetny rozwój przedstawień figuralnych.

W przestrzeni omawianej ekspozycji w Konstancinie traciły nieco na

wyrazistości liczne pejzaże, ponieważ nie wszędzie można się było odsunąć na konieczną do dobrej percepcji odległość. Uroda każdego z nich
ujawniała się niezależnie od sąsiedztwa. Sposób pokazania pejzaży był
zdecydowanie inny na ekspozycji w Chełmie, co wynikało z wielkości

sali na pierwszym piętrze. Krystyna Mart wykorzystała ją dla prezentacji
dwóch ciągów tematycznych: pejzaży i martwych natur. Szczególne wrażenie robiły właśnie pejzaże, radując oczy pogodną kolorystyką i lśnieniem barw, co – jak można było dostrzec – było efektem maestrii ich zestrojów, a nie tylko własnością materii farb olejnych.

Geografia i kompozycje pejzaży w naturalny sposób przypominają

o wspomnianych wyżej artystycznych przystankach Mondzaina. Były one

ważne nie tylko ze względu na edukację i doskonalenie warsztatu, ale
także z powodu wspomnianych kontaktów artystycznych i – najogólniej
mówiąc – „kolorytu miejsca”.

W Paryżu dyskutując i przyjaźniąc się z tuzami nowoczesnych prze-

mian, szedł swoją własną ścieżką, pozostawił z boku rewolucyjne zmiany. Niewątpliwie to specyfika Paryża ukształtowała osobowość twórczą Mondzaina, podobnie jak wielu jego rówieśników – na co wskazała

Ewa Bobrowska. Nie oznacza to jednak, że zupełnie nie interesował się

innymi ośrodkami ważnymi dla dwudziestowiecznej sztuki. Długo no-

4
Wyraźna nieumiejętność odwzorowania proporcji, poza innymi niedostatkami technicznymi, pozwala przypuszczać, że niemożność studiowania w paryskiej École des Beaux-Arts
nie była spowodowana jedynie utrudnieniami dla studentów zagranicznych, jak zazwyczaj tłumaczy się egzaminacyjne porażki wielu polskich artystów od lat 70. XIX wieku. Po nieudanej
próbie łatwiej dochodziła do głosu teoria zamierzonego odrzucenia. Osobną kwestią pozostaje
ocena skutków tych niepowodzeń dla rozwoju poszczególnych twórców – inna, umownie rzecz
biorąc, przed rokiem 1900 i po tej dacie.

101

dorota kudelska

2. Simon Mondzain, lata 60.

sił w sobie cechy wyobraźni kształtowanej w Krakowie, choć z czasem

przykrywały je nowe doświadczenia malarskie. Mam na myśli ślady granicy tradycji formalnej i tematycznej, jaka podzieliła symbolizm końca
XIX wieku.

Z jednej strony, Paul Gauguin twierdzący, że obraz prawdziwie sym-

boliczny przedstawia specyficzne treści w indywidualnych kształtach

i w nietypowej, eksperymentalnej materii dzieła. Ta ostatnia także miała
wydawać się czym innym, niż była naprawdę5.

Z drugiej strony, w Europie Środkowej od Skandynawii (np. Munch),

przez Belgię (np. Khnopff), po kraje niemieckojęzyczne (z częścią Szwaj-

carii – np. Hodler) treści egzystencjalno-symboliczne paradoksalnie wy-

rażały się dzięki warsztatowi akademickiemu wyrastającemu z tradycji
5
Dzięki tak pojmowanej maestrii matowość tempery na odpowiednim podłożu miała
błyszczeć, lśnienie oleju zatracało się na specjalnie piaskowanym podobraziu, na różnych fakturach eksperymentalnie gruntowanej tektury itd.
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rysunku i mimetyzmu (np. Malczewski i materialne zrównanie postaci
historycznych i fantastycznych) .

Mondzain warsztatowo był raczej tradycyjny, a jego zaduma nad świa-

tem (poza czasami wojennymi) ma bardziej charakter elegijny niż drapieżnie nowoczesny. Obrazy z lat 20. i 30. przypominają od czasu do czasu o związkach z drugim z tych nurtów, do którego w naturalny sposób,

choćby przez kontakty z Wiedniem i Berlinem, należał polski symbolizm6. Stolica Austrii – jako ważne miejsce na mapie artystycznej Europy

– znajdowała się w orbicie uwagi Mondzaina, o czym świadczy nie tylko
przyjaźń z Georgiem Merkelem, czyli Jerzym Merkelem – uczniem Wy-

spiańskiego i Mehoffera. Ten mieszkający także kilka lat w Paryżu malarz,

mocno związany ze środowiskiem Hagenbundu, przedstawiał w wiedeńskim piśmie „Menorah” malarstwo kolegów z polskiej gałęzi École de Paris, w tym twórczość Mondzaina7. Można zatem przypuszczać, że choćby

dzięki znajomości z Merkelem twórca Pejzażu z Lot wiedział, co się dzieje
na ważnych międzynarodowych wystawach w Wiedniu. Niesłusznie bo-

wiem w literaturze o dwudziestowiecznych powiązaniach zapomina się,
że był to nadal ważny ośrodek artystycznego fermentu.

Ślady tej pamięci czy też nitek wspólnoty widać u Mondzaina w spo-

sobie wykreślenia weduty miejskiej w wymienionym pejzażu, jak i np.
w charakterystyce postaci chłopca w Ofierze (Nieznanym gościu). Figura

młodzieńca jest ukształtowana odmiennie od pozostałych postaci. Wprowadza poczucie współczesnego czasu historycznego przez strój i – co

w omawianym kontekście nawet ważniejsze – sposób, w jaki istnieje

w świecie przedstawionym. Jest niemal werystyczna, zbudowana przez

Szczególnie faza po roku 1900 określana jako druga odsłona symbolizmu .
Merkel 1927. Tematem podwójnego numeru pisma „Menorah” była kultura Żydów na terenach dawnej Rzeczypospolitej. W części poświęconej sztuce Merkel wyprowadza twórczość
współczesnej francuskiej diaspory artystycznej (do której należą też Kisling, Glicenstein, Zak,
Muter i inni) od matejkowskiej szkoły historycznej i zreformowanej później Akademii. Podkreśla rolę polskiego otoczenia, tradycji plastycznych silnie nastawionych na treści symboliczne
pojmowane w duchu wskazanej (w największym uproszczeniu) tradycji środkowoeuropejskiej.
Nie była to jedyna wzmianka o twórczości Mondzaina w tym piśmie. Jego sylwetkę artystyczną przedstawił kilka numerów wcześniej Josef Kremer w stałej rubryce Von unseren Künstler (Kremer 1927), czemu towarzyszyły reprodukcje trzech obrazów artysty: Gitarspieler (Gitarzysta z 1922
roku, prezentowany również w Konstancinie oraz Chełmie), Platanen (Platany) i La Villa el Tif.
6
7
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3. Simon Mondzain, Ofiara (Gość nieznany), 1925–1926

specyficzne konturowe wydobycie z tła, co zbliża ją do poetyki Neue Sach
lichkeit, wklejającej w charakterystyczny sposób sylwetki w przestrzeń.

Podobne elementy opisu świata przedstawionego ciążące ku stronie

europejskiej wyobraźni, z której Mondzain przybył do Paryża, znikają

z obrazowego pola widzenia, z „powierzchni” dzieł dostępnej dla odbiorcy w czasie II wojny światowej (chociaż nie zaryzykowałabym stwierdzenia, że stają się całkowicie nieistotne malarsko). Może zatem warto,
aby na wystawach poznawanej wciąż École de Paris nie izolować jej od
tego, co działo się w innych miejscach Europy?
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Simon Mondzain: Known and Unknown.

Remarks on the Margin of Two Exhibitions
Thanks to Marek Roefler’s interest in art, his initiative and generous financial support, in 2012 an exhibition of paintings by Simon Mondzain

(1888–1979) was held in Villa la Fleur at Konstancin, a venue where the
collector makes his treasures available to the public. The eminent pri-

vate patron had also contributed to another showing of Mondzain’s

works, organised in the Wiktor Ambroziewicz Museum of Chełm Land
in Chełm, the painter’s birthplace, in 2013.

There have been a small number of appearances of Mondzain’s works

since the 1990s, and although one cannot say that the artist has been
entirely forgotten, in most cases only a casual mention of him would be

made (typically on the occasion of collective exhibitions of the Polishborn École de Paris painters or with relation to his friendship with
some other artists). Undoubtedly, it was the special flavour of the French

capital that had shaped Mondzain’s artistic personality, just like it was
the case with many of his peers. Furthermore, his imagination had for

a long time retained the features developed in Cracow, although later
they would be overlaid with new artistic experiences. I mean the traces

of a borderline between the formal and thematic traditions that divided
the symbolism of the end of the nineteenth century.

On the one hand, there was Paul Gauguin who claimed that a genu-

inely symbolic painting was one that depicted specific contents by means
of distinctive shapes and untypical, experimental substance of a work of

art. On the other one, in Central Europe, which extended from Scandi-
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navia (e.g. Munch), to Belgium (e.g. Khnopff) and the German-speaking

countries (including a part of Switzerland, e.g. Hodler), the existentialsymbolist subject-matter, paradoxically, was rendered using the academic means of expression, deeply rooted in the tradition of academic

draughtsmanship and mimesis (e.g. Malczewski and his equal treatment of historical and imaginary figures). As regards his artistic training,

Mondzain represented a rather traditionalist attitude, and his reflection
on the world (except for the wartime period) was more elegiac than aggressively modern.

Marie José Mondzain

Powrót*1
Mój ojciec, urodzony pod koniec XIX wieku w dzielnicy żydowskiej
w Chełmie, był poddanym cara. Miłość do Polski oznaczała w tym cza-

sie postawę opozycyjną, była pożywką dla patriotyzmu, który jest – jak
sądzę – historycznie wpisany w serca wszystkich Polaków aż po dziś
dzień. Żeby zostać malarzem uciekł z getta i przez krótki czas był au-

striackim poddanym Habsburgów, co tylko wzmocniło jego wierność

Polsce. Opuścił swoją ojczyznę i udał się do Francji, by tworzyć w kraju
wolności artystycznej – na przekór ograniczeniom getta i woli rodziców.

Niestety wydarzenia, które miały miejsce w jego kraju w XX stuleciu,
spowodowały, że zerwał z nim więzi; był zdruzgotany okropnościami
stalinizmu i barbarzyństwem nazizmu. Teraz więc nie miał już ojczyzny
innej niż Francja, za którą walczył w 1914 roku. I tak został Francuzem.

Polska była od tej pory nazwą, która wywoływała cichą boleść, nieodżałowaną stratę.

Oto dlaczego jestem dziś głęboko wzruszona tym, w jaki sposób jego

dzieło jest przyjmowane i doceniane. To doprawdy chwila pojednania
z pamięcią rodzinną i pamięcią historyczną, czas złagodzenia bólu, ale

również okazja, by odnaleźć to, co od młodości stymulowało jego powołanie do rysunku i malarstwa. Kiedy wybrałam się do Muzeum Narodo-

wego w Warszawie, zobaczyłam dzieła jego towarzyszy, a przede wszyst-

kim – jego nauczycieli. Przyglądając się obrazom Pankiewicza, mogłam

* Kilka słów wprowadzenia do wystawy Simona Mondzaina w Muzeum Ziemi Chełmskiej
im. Wiktora Ambroziewicza w Chełmie (14 stycznia 2013 – 30 kwietnia 2013). Tłum. Joanna
Wolańska.
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1. Chełm, ulica Lubelska, przełom XIX/XX wieku. Fot. Wiktoria Sierocińska

nie tylko dostrzec kulturowy dług mojego ojca, lecz także głęboką więź,

jaka łączyła malarstwo europejskie, w szczególności francuskie, z prąda-

mi artystycznymi w sztuce polskiej końca XIX i pierwszych dziesięcioleci XX wieku. To jest logiczny i niepodważalny dowód na to, że kultura

i sztuka nie dbają o granice i są czynnikami, które decydują o braterstwie
między narodami i o równości ludzi.

Sztuka Mondzaina z założenia była figuratywna i taką pozostała na-

wet wtedy, gdy artysta przebywał w samym sercu wizualnych przemian,
które po śmierci Cézanne’a ukształtowały całą formację artystyczną. Mój

ojciec, który był przyjacielem poetów i malarzy z kręgu abstrakcjoni-

stów i surrealistów oraz przyjaźnił się z Derainem i Picassem, z własnego

wyboru oparł się pokusom odejścia od sztuki figuratywnej. Ale nie był

to wybór podyktowany względami stylistycznymi. Często rozmawialiśmy o tym, gdy – jeszcze w młodości – próbowałam go sprowokować,
opowiadając mu o swoim uwielbieniu dla Malewicza, Kandinskiego

i innych artystów. On zaś uparcie mi odpowiadał, że sztuka obrazowa
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powinna być czytelna dla ludzi; powinna być ćwiczeniem pokory wobec rzeczy i odpowiadać na wyzwania jasności konstrukcji i operowania

światłem. Nosił w sobie rodzaj „artystycznego franciszkanizmu”, ślub
uczciwości porównywalny ze ślubem ubóstwa w środkach ekspresji. Nie
był to więc wybór stylistyczny, lecz rodzaj duchowego przeświadczenia,

które – oddane w służbę ludzi – miało tworzyć coś w rodzaju artystycznej
demokracji.

Jeśli z kolei ja podjęłam decyzję o zaangażowaniu się w świat obrazów,

było to niewątpliwie spowodowane konkretną filiacją. W moim przy-

padku nie chodziło o tworzenie obrazów, ale o zrozumienie – poprzez
ich dzieje – jak pewne gesty artystyczne mogły, w zależności od kultury,

raz nieść ze sobą przekleństwo, a innym razem – uświęcenie. Możliwe,

że chciałam też pogodzić ze sobą dwa rodzaje pamięci: pamięć mojego ojca z pamięcią jego ojca. Chciałam usunąć przekleństwo, które po-

tępiło syna – bezbożnego czciciela obrazów – i odnaleźć taki sposób

myślenia o sztuce wizualnej, który pozostawałby w zgodzie z zasadami
judaizmu. Odrzucają one bowiem świat przedmiotów istniejących tylko
i wyłącznie dla celów konsumpcjonistycznych, komercyjnych i doczes
nej przyjemności.

Uważam, że tylko świat sztuki jest w stanie podtrzymywać w nas na-

dzieję na zbudowanie międzynarodowej wspólnoty, w której panowałyby wolność i braterstwo, a którą przenikałyby uniwersalne wartości.

Mondzain, poprzez swoje dzieła, nadal zwraca się do nas i zachęca, abyśmy nigdy nie ustępowali w obliczu trudności i pokus pójścia na łat

wiznę. To twórczość odważnego człowieka, który przypomina nam, że
zawsze możemy się oprzeć najgorszemu i – co więcej – że to nasz obowią-

zek. W tym właśnie duchu mój ojciec, Simon Mondzain, mówił o swojej
sztuce; w tym właśnie duchu ją uprawiał.

Marie José Mondzain

The Return
When my father was born in the Jewish quarter of the city of Chełm at
the end of the nineteenth century, he was a subject of the Tsar. He fled

from the ghetto in order to become a painter and for a short time he had

been an Austrian subject of the Habsburgs, a fact that only strengthened
his faithfulness to Poland. He left his homeland and went to France in

order to be able to work in the country of artistic freedom, contrary

to the constraints of the ghetto and the will of his parents. Regrettably,
owing to the events that occurred in his home country in the twentieth
century – appalled at the horrors of Stalinism and the barbarities of the
Nazis – he had to severe his relationship with it. And since then, he had

had no other homeland but France; from that time on, Poland had signified for him only silent sorrow and irreparable loss.

I am deeply moved by the way Mondzain’s work has been received

and appreciated these days. It is indeed a moment of reconciliation with
familial memory and historical memory, a time when sorrow begins to
subside.

Mondzain’s art was figurative on purpose and had not changed even

when the artist was living at the very heart of pictorial transformations

that, after the death of Cézanne, had shaped an entire generation of artists. My father, who was friendly with poets, abstract painters and surrealists, who was close to Derain and Picasso, had chosen not to yield to

the temptation of abandoning figurative painting. Yet, his choice was not
based on stylistic grounds. We often used to talk about that when, still as

a young person, I tried to challenge him by expressing my admiration of

Malevich, Kandinsky and many others. He kept answering that the art
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of images should be intelligible to people, that it should be an exercise
in humility towards things and that it should respond to the challenges

of the clarity of construction and effects of light. He held on to a kind of
“artistic Franciscanism”, a vow of honesty comparable to a vow of pov-

erty of the means of artistic expression. So, it was not a stylistic choice,
but rather a kind of spiritual conviction.

Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2013)
in memoriam

Małgorzata Kitowska-Łysiak

Autobiografia
I. Życiorys
Urodziłam się w 1953 roku w Stalowej Woli, szkołę podstawową ukończyłam (1968) w Poniatowej koło Opola Lubelskiego, a średnią – I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica (1972) – w Lublinie. Mój

ojciec, Ryszard Kitowski (zmarł w 1978 roku), był inżynierem elektrykiem; matka, Zofia z Korczaków, przez wiele lat zajmowała się wyłącznie
domem.

Losami naszej rodziny przez wiele lat rządziły zawodowe powinno-

ści ojca, którego kierowano do kolejnych ośrodków na obszarze przed-

wojennego Centralnego Okręgu Przemysłowego. Punkty na owej ma-

pie stanowiły Stalowa Wola, Nowa Dęba (gdzie przyszedł na świat mój
młodszy brat), Poniatowa. Dopiero w Lublinie, dokąd przyjechaliśmy
w roku 1969, osiedliśmy na stałe.

Jednak bez względu na swoje obowiązki zarówno ojciec, jak i matka

rozwijali swoje pasje turystyczno-krajoznawcze i społecznikowskie. Dla

matki z czasem jedna z nich stała się zawodem – pracowała w strukturach organizacyjno-administracyjnych Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego. Myślę, że zainteresowaniom rodziców, przede

wszystkim zaś wspólnie odbywanym podróżom, zawdzięczam własne

zaciekawienie przeszłością, które wpłynęło na podjęcie przeze mnie studiów w zakresie historii sztuki.

Rozpoczęłam je na KUL-u po uzyskaniu świadectwa dojrzałości

w roku 1972. Na początku 1978 roku, jeszcze przed formalnym ukoń-

czeniem studiów, podjęłam pracę zawodową w Muzeum Okręgowym
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(obecnie Muzeum Lubuskie im. Jana Dekerta) w Gorzowie Wielkopolskim. W lutym tego samego roku zdałam egzamin i otrzymałam tytuł ma-

gistra historii sztuki na podstawie pracy: Xięga bałwochwalcza – cykl grafik Brunona Schulza, której promotorem był profesor Jacek Woźniakow-

ski, a recenzentką – profesor Irena Sławińska. Tekst ten stał się podstawą moich dalszych zainteresowań twórczością plastyczną Schulza i zara-

zem punktem wyjścia do licznych publikacji, zarówno badawczych, jak

i popularyzatorskich. Miało to znaczenie, ponieważ w latach 70. i 80. dorobek tego pisarza nie był tak wysoko ceniony jak ma to miejsce dzisiaj,
a tekę graficzną znał wąski krąg miłośników.

Lata 1978–1982 spędziłam w Gorzowie Wielkopolskim. W tamtejszym

muzeum kierowałam Działem Sztuki, opiekując się między innymi bo-

gatą i zróżnicowaną kolekcją obiektów konwisarskich i medalierskich,
a także skromnym zbiorem dawnego malarstwa, rzeźby i meblarstwa.

Organizowałam również wystawy czasowe – malarstwa oraz rzemiosła

artystycznego. Wielkiej satysfakcji dostarczyła mi skromna, ale udana
ekspozycja prac Jana Stanisławskiego, na którą udało się wypożyczyć

obrazy ze zbiorów Lwowskiej Galerii Obrazów. Był to precedens, który
umożliwił dalszą, trwającą do dzisiaj współpracę polskich i ukraińskich

muzealników. Znaczącym doświadczeniem okazała się dla mnie rów-

nież możliwość obserwacji, jak powstaje gorzowska kolekcja powojennej sztuki polskiej Krąg Arsenału 55, opracowywana i realizowana we-

dług scenariusza Jacka A. Zielińskiego.

W Gorzowie Wielkopolskim miałam ponadto możliwość przygo-

towania wystawy prezentującej po raz pierwszy po 1945 roku niemal

pełną Xięgę bałwochwalczą Schulza (Mała Galeria BWA, grudzień 1982).
W Roku Stanisława Ignacego Witkiewicza (1985) podobną wystawę

(Bruno Schulz – rysunek i grafika) zrealizowałam w Muzeum Pomorza
Środkowego w Słupsku.

Byłam już wtedy pracownikiem naukowo-dydaktycznym Sekcji Hi-

storii Sztuki KUL (obecnie Instytut Historii Sztuki). Przyjmując propo-

zycję profesora Jacka Woźniakowskiego, 1 lutego 1982 roku zostałam
zatrudniona na stanowisku asystenta w Katedrze Historii Sztuki Nowoczesnej, kierowanej przez profesora Andrzeja Ryszkiewicza. Promotorem mojej rozprawy doktorskiej pozostał jednak profesor Jacek
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Woźniakowski. Wybór tematu rozprawy – Myśl o sztuce na łamach „Krytyki” Wilhelma Feldmana – wynikał z moich zainteresowań związkami

słowa i obrazu. W tym przypadku przedmiotem refleksji stał się obszar

szczególnego spotkania: literackiej wypowiedzi z nieliteracką ekspresją.
Obroniłam ją 1 grudnia 1988 roku. Recenzentami pracy byli profesoro-

wie: Wiesław Juszczak i Andrzej Ryszkiewicz. Dwa lata później ukazała

się w wersji książkowej jako Paralele i kontrasty. Myśl o sztuce na łamach

„Krytyki” Wilhelma Feldmana (1990). Wcześniej i równolegle z wydaniem

książki publikowałam jej fragmenty w periodykach naukowych („Biuletynie Historii Sztuki” i „Rocznikach Humanistycznych”).

W październiku 1990 roku otrzymałam awans na stanowisko ad-

iunkta, będąc nadal pracownikiem Katedry Historii Sztuki Nowoczesnej, którą od roku 1991, po przejściu na emeryturę profesora Andrze-

ja Ryszkiewicza, kierował profesor Andrzej K. Olszewski, a następnie,
w roku 1998, po jego odejściu z KUL, obowiązek ten przejął profesor
Lechosław Lameński.

Jednocześnie wielokrotnie uczestniczyłam w przedsięwzięciach po-

dejmowanych przez Katedrę Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycz-

nych, prowadzoną przez profesor Elżbietę Wolicką. Do przejawów tej
aktywności należy przede wszystkim współpraca przy organizacji za-

inicjowanych przez katedrę ogólnopolskich interdyscyplinarnych seminariów metodologicznych w Kazimierzu Dolnym. Spotkania odbywają
się od 1990 roku i wrosły na stałe w intelektualny pejzaż krajowego życia

naukowego, do czego przyczyniła się w dużej mierze regularność, z jaką
są przygotowywane, a także konsekwentne publikowanie materiałów,

którymi owocują (książki ułożyły się w wielotomową serię, cieszącą się

uznaniem ekspertów). Związki z Katedrą Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych formalnie usankcjonowałam, przechodząc do niej
z początkiem roku akademickiego 1998/1999.

Moje kolokwium habilitacyjne miało miejsce 25 czerwca 2003 roku.

Recenzentami dorobku byli: profesor Maria Poprzęcka z Instytutu Hi-

storii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Tomasz Gry-

glewicz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zatwierdzenie tytułu otrzymałam w grudniu 2003 roku. Od 1 października
2003 roku prowadzę nowo utworzoną Katedrę Historii Sztuki Współ-
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czesnej. Jednocześnie kontynuuję dotychczasowe zajęcia – dydaktyczne

oraz organizacyjne (np. w zakresie dotychczasowych form współpracy
z Katedrą Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych).

Mam dwóch synów: Wojciecha i Macieja (urodzonych w roku 1981

i 1983).

II. Praca naukowo-badawcza
Moja biografia pracownika naukowo-dydaktycznego KUL-u przebiega
kilkoma torami, co stanowi odbicie i ugruntowanie wcześniejszych zain-

teresowań, a czego wyrazem jest zarówno program prowadzonych przeze mnie zajęć uniwersyteckich, jak i publikacje.

Zainteresowania te obejmują głównie problematykę sztuki XIX i XX

wieku, przede wszystkim zagadnienia dotyczące sztuki polskiej po
roku 1945, w tym głównie malarstwa – jego uwarunkowań (artystycz-

nych i pozaartystycznych), kondycji oraz przemian, jakim podlegało
i podlega, szukając własnego miejsca w kontekście głębokich prze-

istoczeń determinujących życie artystyczne minionych dwóch stuleci.
Ważny punkt moich rozważań stanowi namysł dotyczący kwestii moż-

liwości, sugestywności i „funkcjonalności” malarstwa dzisiaj, w świecie

zdominowanym, co prawda, przez „ikonę”, ale – dzięki demokratyzacji
dostępu do rozwiniętej technologii – poddanym presji jej zbyt łatwej
przyswajalności.

Malarstwu (choć nie wyłącznie jemu) poświęciłam znaczną część za-

równo naukowych artykułów, jak i szkiców, które przez swoją specyfikę
sytuują się raczej w obszarze krytyki artystycznej. Do twórczości niektórych artystów – np. Grzegorza Bednarskiego, Artura Nachta-Sambor-

skiego, rzeźby Aliny Szapocznikow – powracałam kilkakrotnie. Oni, jak

również niektóre zjawiska zachodzące w sztuce aktualnej, stali się bo-

haterami mojej książki Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku (1999),

chociaż nie było pomiędzy nimi bezpośrednich związków. Wydawało
mi się jednak, że nawet spoglądając na kilka fragmentów mapy polskiego

życia artystycznego po II wojnie światowej, można dotknąć jego specyfiki – bogactwa i wielorodności.
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Drugi tor interesujących mnie zagadnień stanowi nadal refleksja do-

tycząca „korespondencji sztuk”, postrzegana już jednak z nieco innej
perspektywy niż w okresie przygotowywania prac: magisterskiej i dok-

torskiej. Staram się skupiać raczej na analizie twórczości wybranych ar-

tystów czy dzieł sztuki i praktycznie badać przystawalność reguł języka
pisanego do tejże analizy. Znajduje to wyraz w publikacjach, w których

próbuję łączyć perspektywę badawczą z osobistym tonem, właściwym
zindywidualizowanej mowie krytyka sztuki. Prywatne spotkanie z dzie-

łem wysunęło się bowiem w moim doświadczeniu na pierwszy plan –

przed spotkanie z cudzym tekstem, komentarzem. W szkicach, recenzjach wystaw próbowałam zdawać relacje z owych spotkań. Odzwierciedleniem tej aktywności jest współpraca z galeriami prezentującymi
sztukę współczesną, od momentu jego utworzenia także z Lubelskim

Towarzystwem Zachęty Sztuk Pięknych. Opracowałam ponadto liczne
hasła do Słownika malarzy polskich oraz do bazy internetowej Instytutu

Adama Mickiewicza.

Przykładami wspomnianych zainteresowań są również przygotowa-

ne przeze mnie prace zbiorowe i antologie. Należy do nich zbiór arty-

kułów (różnych autorów) poświęconych osobie i twórczości Brunona
Schulza: Bruno Schulz 1892–1942. In memoriam (1992, wyd. 2 – 1994),

antologia tekstów dotyczących życia i dzieła Józefa Czapskiego: Czap-

ski i krytycy (1996; wspólnie z Magdaleną Ujmą) i wreszcie antologia
wypowiedzi i tekstów Jacka Sempolińskiego: Władztwo i służba. Myśli
o sztuce (2001).

W kręgu moich ścisłych zainteresowań badawczych jest nadal spuś

cizna Schulza – przede wszystkim plastyczna, w mniejszym stopniu li-

teracka. Znalazło to odbicie w publikacjach, powstałych we współpracy

z Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, które posiada największą kolekcję dzieł rysunkowych i graficznych artysty oraz
jego jedyny pewnie atrybuowany obraz olejny, a także z Polonistycz-

nym Centrum Naukowo-Informacyjnym im. Igora Menioka przy Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Franki w Drohobyczu. Owocem
moich badań są zarówno teksty drukowane w katalogach wystaw, jak

i opracowany koncepcyjnie i edytorsko tom: Bruno Schulz. Szkice kry-

tyczne (2000), a także zbiór autorskich esejów Schulzowskie marginalia
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(2007). Przygotowałam również wiele haseł poświęconych rozmaitym

zagadnieniom twórczości artysty, które ukazały się w Słowniku schulzowskim (2003).

Osobnym rodzajem mojej działalności na gruncie „schulzologii” są

przedsięwzięcia organizacyjne i publikacje popularyzatorskie. Szczególne znaczenie mają międzynarodowe konferencje naukowe, które inicjo-

wałam i współorganizowałam. Pierwsza z nich odbyła się w listopadzie
1992 roku w ówczesnym Instytucie Pedagogicznym (dzisiaj wspomnia-

ny Uniwersytet Pedagogiczny) w Drohobyczu i była pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem na Ukrainie (główny organizator: strona polska

– Teatr NN); druga miała miejsce w listopadzie 2002 roku w Lublinie
i stanowiła centrum krajowych obchodów 110. rocznicy urodzin i 60.

rocznicy śmierci artysty, po raz pierwszy obejmujących szeroką prezen-

tację rozmaitych – filmowych, teatralnych, plastycznych – przejawów
recepcji twórczości Schulza (główni organizatorzy: Katedra Teorii Literatury KUL, kierowana przez profesora Władysława Panasa, i moja ma-

cierzysta Katedra Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL).

Materiały z pierwszej konferencji ukazały się drukiem w języku ukraiń-

skim (Поверения. Бруно Шульц (1892–1942), 1996), z drugiej – w języku

polskim („W ułamkach zwierciadła…”. W 110. rocznicę urodzin i 60. rocznicę

śmierci, 2003). Uzupełnia tę listę tom materiałów z międzynarodowego
panelu Białe plamy w schulzologii (2010).

Na marginesie wspomnianych zainteresowań powracałam w ostat-

nich latach również do sztuki przełomu XIX i XX wieku i 1. połowy minionego stulecia. Artykuły poświęciłam między innymi malarstwu Meli
Muter, Jana Stanisławskiego, Jerzego Wolffa, a spośród twórców obcych
– Fridzie Kahlo.

Moje publikacje ukazywały się w zbiorach materiałów pokonferen-

cyjnych, czasopismach naukowych („Biuletyn Historii Sztuki”, „Ethos”,

„Roczniki Humanistyczne”) oraz społeczno-kulturalnych i literackich
(„Akcent”, Kwartalnik Literacki „Kresy”, „Nowe Książki”, „Odra”, „Twórczość”, „Tygodnik Powszechny”, „Tytuł”, „Więź” i „Znak”).

Współredagowałam także (z Elżbietą Wolicką, Piotrem Kosiewskim,

Marcinem Lachowskim) kilka tomów zawierających materiały z seminariów metodologicznych w Kazimierzu Dolnym: Czas i wyobraźnia. Stu-
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dia z dziejów sztuki XIX i XX wieku (1995), Wizerunek artysty. Studia z dzie-

jów sztuki XIX i XX wieku (1996), Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone.

Studia nad kategorią miejsca w przestrzeni kultury (1999), Rzecz i rzeczowość
w kulturze XX i XXI wieku (2007).

Od roku 2007 kierowana przeze mnie Katedra Historii Sztuki Współ-

czesnej wraz z Towarzystwem Naukowym KUL wydaje serię książkową

„Sztuka Nowa. Źródła i Komentarze”, którą redaguję razem z doktorem

Marcinem Lachowskim. Ukazało się dziewięć tomów poświęconych
różnym zagadnieniom, w przygotowaniu jest kolejny.

Innym aspektem mojej pracy naukowej są recenzje wydawnicze, re-

cenzje prac magisterskich, doktorskich i grantów badawczych.

Dwukrotnie otrzymałam roczne stypendia twórcze przyznawane przez

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego (1999, 2001).

III. Praca dydaktyczna
Od chwili podjęcia pracy na KUL prowadzę ćwiczenia i konwersatoria
z historii sztuki po 1945 roku. W różnych latach ich program kształto-

wał się rozmaicie: początkowo obejmowały tak sztukę obcą, jak polską;
w chwili obecnej ich przedmiotem jest sztuka polska.

Głównym celem ćwiczeń jest zapoznanie studentów z najważniejszy-

mi zjawiskami w sztuce po 1945 roku aż do chwili obecnej. Omawiam

problematykę dotyczącą różnych aspektów powojennego życia artystycznego w Polsce, z możliwie szerokim uwzględnieniem krajowego

kontekstu historyczno-ideologicznego, a także – z zachowaniem propor-

cji – międzynarodowego. Akcentowane są zwłaszcza rozmaite przemiany zachodzące w polskiej sztuce pod naciskiem tradycji (np. realizmu,
postimpresjonizmu), jak również aktualnej rzeczywistości artystycznej
(„nowoczesność” i jej odmiany, np. w okresie „odwilży”) i politycznej
(m.in. socrealizm, sztuka niezależna lat 80.).

Wiele miejsca poświęcam malarstwu, nieco mniej rzeźbie i nowym

mediom. Praktyczna realizacja programu obejmuje prezentację kon-

kretnych wydarzeń, analizę dzieł, lekturę tekstów tak z zakresu historii
sztuki, jak krytyki artystycznej. O zakresie problemowym ćwiczeń i ich
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charakterze dobrze informuje moim zdaniem artykuł: Viewed in a Cra
cked Mirror: Polish Art in Relation to Ideology in 1945–2000, który opubli-

kowałam na łamach czeskiego pisma „Umění” (2001, nr 6, s. 546–560).

Gdy obejmowałam stanowisko adiunkta, prowadziłam proseminaria

dotyczące sztuki najnowszej, przygotowujące studentów do samodzielnych lektur oraz interpretacji dzieł sztuki, a w konsekwencji – do samo-

dzielnego wyboru tematu pracy magisterskiej, gromadzenia i opraco

wywania materiałów z nią związanych. W ramach spotkań odbywały się
także wizyty w muzeach, galeriach, pracowniach artystów; studenci przechodzili również rodzaj „szkoły pisania” – uczyli się praktycznego, pisemnego wykorzystania zdobytych informacji i doświadczeń (np. w postaci

recenzji wystaw, filmów, książek, zapisów rozmów z artystami). Z każdym
rokiem akademickim profilowałam charakter zajęć odmiennie. Od 2005
roku prowadzę seminarium magisterskie (w jego ramach powstało 26
prac magisterskich na bardzo różne tematy, jak twórczość Oskara Hansena i początki polskiej cybersztuki).

IV. Udział w towarzystwach naukowych, stowarzyszeniach,
sympozjach i konferencjach

Jestem członkiem następujących towarzystw naukowych i stowarzyszeń:

Towarzystwo Naukowe KUL, Stowarzyszenie Historyków Sztuki, Sto-

warzyszenie Literackie „Kresy”, Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk
Pięknych.

W latach 1997–2001 pełniłam funkcję sekretarza redakcji „Roczników

Humanistycznych” (z. 4: „Historia sztuki”), wydawanych przez Towarzystwo Naukowe KUL. Przez wiele lat (do momentu zawieszenia pisma
w roku 2010) byłam stałym współpracownikiem kwartalnika „Kresy”,
wydawanego przez Stowarzyszenie Literackie „Kresy” z siedzibą w Lu-

blinie (współuczestniczyłam w przygotowaniu kilku bloków materiałów
poświęconych sztuce oraz twórczości Brunona Schulza).

Pracując na KUL-u, uczestniczyłam w następujących konferen-

cjach, sympozjach, seminariach naukowych i spotkaniach dyskusyjnych (wybór):
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1987

Sztuka Krakowa i Galicji w wieku XIX – sesja naukowa zorganizowana

przez Instytut Historii Sztuki UJ, SHS, Kraków, czerwiec 1987 (referat: „Pochód wawelski” Wacława Szymanowskiego – opublikowany).

1990

Przed Wielkim Jutrem – sesja naukowa zorganizowana przez Zarząd Głów-

ny SHS oraz Muzeum Narodowe, Warszawa, listopad 1990 (referat:
„Sztuka – krytyka – wolna Polska”. Poglądy Wilhelma Feldmana na zadania sztuki i krytyki – opublikowany).

Nauki o sztuce wśród dyscyplin humanistycznych – seminarium metodolo-

giczne zorganizowane przez Katedrę Teorii Sztuki i Historii Doktryn

Artystycznych KUL, Kazimierz Dolny, listopad 1990 (referat: Czy
możliwe jest stworzenie „metody naukowej krytyki malarskiej”? W związku

z koncepcją Mariana Olszewskiego – opublikowany).
1992

Bruno Schulz – w stulecie urodzin i w pięćdziesięciolecie śmierci – między-

narodowa sesja naukowa zorganizowana przez Instytut Filologii Polskiej UJ, Kraków, czerwiec 1992 (referat: Wizje kobiecości w „Xiędze
bałwochwalczej”: Salome i Androgyne – opublikowany).

Bruno Schulz 1892–1942 – międzynarodowa sesja naukowa zorganizo-

wana przez Centrum Kultury oraz Teatr NN w Lublinie, Drohobycz,

listopad 1992 (współpraca programowa i organizacyjna; referat jw. –
niezależnie od wersji polskiej opublikowany w języku ukraińskim).

Bruno Schulz 1892–1942 – seminarium zorganizowane przez Centrum

Kultury oraz Teatr NN w Lublinie, listopad 1992 (współpraca programowa; referat jw.).

1993

Obraz i słowo – seminarium metodologiczne zorganizowane przez Katedrę Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL oraz Oddział

Lubelski SHS, Kazimierz Dolny, kwiecień–maj 1993 (współpraca organizacyjna; referat: Alegorie narodowe – opublikowany).
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1995

Wizerunek artysty – seminarium metodologiczne zorganizowane przez
Katedrę Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, Kazi-

mierz Dolny, październik 1995 (współpraca organizacyjna; referat:
Od biografii artysty do biografii historyka sztuki – opublikowany).

Koloryzm w malarstwie polskim – sesja naukowa zorganizowana przez Zakład Historii Sztuki Uniwersytetu Gdańskiego oraz Muzeum Narodowe w Gdańsku – Oddział Sztuki Współczesnej, listopad 1995 (re-

ferat: Czy Artur Nacht-Samborski miał spadkobierców? – opublikowany).
1996

Czy istnieje kanon sztuki polskiej XIX wieku? – spotkanie dyskusyjne zor-

ganizowane przez Katedrę Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL, Kazimierz Dolny, maj 1996 (współpraca organizacyjna).

1997

Stulecie Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka” 1897–1997 – sesja naukowa zorganizowana przez Zakład Historii Sztuki Nowoczesnej Insty-

tutu Historii Sztuki UJ oraz Konsulat Generalny Republiki Austrii,
Kraków, listopad 1997 (referat: Jan Stanisławski i „Matka-Ukraina”.
Brakujące ogniwo – opublikowany).

1998

Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone – seminarium metodologiczne
zorganizowane przez Katedrę Teorii Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL oraz Oddział Lubelski SHS, Kazimierz Dolny, czerwiec 1998 (współpraca organizacyjna; referat: Droga sztuki, czyli elbląskie „binole” – opublikowany).

„Już się ma pod koniec starożytnemu światu…”. Zmierzch, schyłek, upadek

w historii sztuki – seminarium metodologiczne zorganizowane przez
Zarząd Główny SHS, Nieborów, listopad 1998 (referat: Pielgrzym czy
koczownik? Bycie w podróży – bycie w „sieci” – opublikowany).

Figuracja w rzeźbie polskiej XIX i XX wieku – seminarium towarzyszące
wystawie pod tym samym tytułem, Centrum Rzeźby Polskiej, Orońsko, listopad 1998 (referat: Inkarnacje Androgyna – opublikowany).
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1999

Sesja towarzysząca wystawie prac Artura Nachta-Samborskiego, Zachęta
– Narodowa Galeria Sztuki, Warszawa, czerwiec 1999 (referat: „Spotka-

nia i wizyty przyjaciół”, czyli przeciw autonomii tworzywa – opublikowany).

Bajit Chadasz. Miesiąc spotkań z kulturą żydowską – cykl spotkań zorga-

nizowanych w Centrum Kultury Żydowskiej, Kraków, wrzesień–październik 1999 (referat: Bruno Schulz – „Xięga bałwochwalcza”).

Genologia dzisiaj – XXIX Konferencja Teoretycznoliteracka zorganizowana przez Zakład Teorii Literatury Instytutu Nauk o Literaturze Polskiej

Uniwersytetu Śląskiego oraz Pracownię Poetyki Historycznej Instytut
Badań Literackich PAN, Cieszyn, listopad 1999 (referat: Krytyka arty-

styczna – literacka wypowiedź wobec nieliterackiej ekspresji – opublikowany).
2000

Twarz – konferencja zorganizowana przez Stowarzyszenie Pisarzy Pol-

skich Oddział w Gdańsku, Nadbałtyckie Centrum Kultury, listopad
2000 (referat: Zagadka twarzy – opublikowany).

Bruno Schulz – il profeta sommerso – międzynarodowa konferencja naukowa zorganizowana przez Alpe Cinema, Cooperativa Bonaventura,
Istituto Polacco, Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza, Triest,

listopad 2000 (referat: Bruno Schulz – the contradictory adorer of the
Eternal Womanhood).
2001

Natura natury – spotkanie dyskusyjne zorganizowane przez Okręg Lu-

belski Polskiego Związku Artystów Plastyków oraz Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dolny, wrzesień 2001 (referat: Sztuka – posiew

kontemplacji? – opublikowany).

Malarstwo – sztuka kontemplacji – I Forum Malarstwa Polskiego zorganizo-

wane przez Fundację Malarstwa Polskiego oraz Muzeum Historyczne
w Sanoku, Lesko, wrzesień 2001 (referat: Sztuka – posiew kontemplacji?).

Miłość w literaturze, filozofii, sztuce, w życiu – konferencja zorganizowana
przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich – Oddział w Gdańsku oraz
Nadbałtyckie Centrum Kultury, listopad 2001 (referat: Trudna wiara

w grzeszne, udręczone, „przeanielone” – opublikowany).
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Pełno czy pusto – ile sztuki mamy dzisiaj? – dyskusja towarzysząca obcho-

dom 15-lecia Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, Lublin, grudzień
2001 (wprowadzenie, przewodniczenie dyskusji).

2002

„W ułamkach zwierciadła…”. Bruno Schulz 1892–1942 – międzynarodowa

sesja naukowa zorganizowana z okazji 110. rocznicy urodzin i 60. rocznicy śmierci pisarza przez Katedrę Teorii Literatury i Katedrę Teorii

Sztuki i Historii Doktryn Artystycznych KUL oraz Oddział Lubelski

SHS, Lublin, listopad 2002 (inicjatywa, współpraca programowa
i organizacyjna; referat: Matka – rzeczywista czy wyobrażona – opubli-

kowany pt. Matka wychodzi z cienia).
2007

Białe plamy w schulzologii – międzynarodowy panel dyskusyjny w ramach
projektu Schulzowska Jesień, zorganizowany przez Katedrę Historii

Sztuki Współczesnej KUL, Lublin, listopad 2007 (inicjatywa, opracowanie programu, organizacja; referat: Duch uwikłany w materię (ciała) – opublikowany).

„W poszukiwaniu trzeciego wymiaru”. Grupa Zamek – w 50. rocznicę powstania – panel dyskusyjny zorganizowany przez Katedrę Historii Sztuki

Współczesnej KUL, Lublin, grudzień 2007 (inicjatywa, współpraca
programowa i organizacyjna).

Sztuka sakralna XIX i XX wieku. Metodologia – wyniki – perspektywy –
sympozjum zorganizowane przez Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Rzeszowskiego, październik 2007 (referat: Praca u podstaw).
2008

„Nowoczesność” po socrealizmie – międzynarodowe sympozjum zorganizowane przez Katedrę Historii Sztuki Współczesnej KUL oraz Od-

dział Lubelski SHS, Kazimierz Dolny, kwiecień 2008 (inicjatywa,
współpraca programowa i organizacyjna, przewodniczenie dyskusji).

Wobec Formy Otwartej Oskara Hansena – międzynarodowe sympozjum
zorganizowane przez Lubelskie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych,

Lublin, październik 2008 (referat: Jakich pomników potrzebują ocaleni?).
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V. Prace badawcze
Od dłuższego czasu przygotowuję książkę Sztuka pod presją, poświęconą
zagadnieniom polskiego życia artystycznego lat 50. XX stulecia. Pragnę

w niej ukazać, jak w tej właśnie dekadzie splotły się ze sobą dwie „władze”, decydujące o charakterze ówczesnej sztuki: w pierwszej połowie
dziesięciolecia była to narzucona odgórnie ideologia realizmu socjalis

tycznego, w drugiej – założona oddolnie, przez krytyków i artystów,
swoista „ideologia” à rebours, spełniająca się w nakazie tworzenia sztuki

„nowoczesnej”. Wyjątkowego materiału dla ukazania tego zjawiska dostarcza – jak mniemam – zawartość jedynego w tamtym okresie czasopisma artystycznego sensu stricto – „Przeglądu Artystycznego”.

Gromadzę również dokumentację dotyczącą zjawiska „nowej figura-

cji” w polskim malarstwie lat 60. i 70. ubiegłego wieku. W polu moich
zainteresowań pozostaje także twórczość Brunona Schulza (przygotowuję kolejny zbiór szkiców jemu poświęconych).

Od początku 2011 roku wraz z zespołem doktorantów realizuję fi-

nansowany w ramach Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki

pięcioletni grant badawczy Polska krytyka artystyczna XX–XXI wieku1.
Należę również do zespołu redakcyjnego Dzieł wszystkich Schulza, których krytyczna edycja jest przygotowywana w ramach trzyletniego grantu pod kierunkiem profesora Stanisława Rośka (Uniwersytet Gdański).

Lublin, 25 kwietnia 2012
1
Projekt obejmuje badania nad dziejami polskiej krytyki artystycznej XX i XXI wieku, a jego
celem jest wypełnienie istniejących w tym zakresie luk, czemu służą kwerendy, dyskusje seminaryjne, konferencje naukowe. W jego wyniku powstanie seria wydawnicza, na którą złożą się trzy
części: (1) komentowana antologia klasycznych tekstów polskich autorów piszących o sztuce, pogrupowanych według różnorodnych kluczy (np. figura/figuracja, styl narodowy, modernizacje, nowoczesność versus realizm, socrealizm: „kanon” i odstępstwa, w stronę nowych mediów, przeciw
galerii, krytyka zaangażowana, krytyka krytyczna, krytyka kuratorska, krytyka feministyczna itp.);
(2–3) dwutomowy leksykon polskiej krytyki artystycznej (biografie, bibliografie, słownik pojęć).
Seria będzie miała walor naukowy oraz edukacyjny, jako pomoc dla studentów historii
sztuki, filozofii, antropologii, kulturoznawstwa itp. Projekt realizuje zespół uczniów i doktorantów profesor Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak. Obecnie jego kierownikiem jest profesor Ryszard
Kasperowicz [przypis Marcina Lachowskiego].
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Autobiography
(The text was written in April of 2012. The author died on 17 October 2012).
Professor Małgorzata Kitowska-Łysiak (1953–2012) was an art historian
and art critic. Since the beginning of her career she was associated with
the Art History Institute of the Catholic University of Lublin, being

a pupil of professor Jacek Woźniakowski, who had supervised both

her master’s thesis, entitled: Xięga bałwochwalcza – cykl grafik Brunona

Schulza [The Booke of Idolatry – a Print Series by Bruno Schulz] (1978),
and her doctoral dissertation: Paralele i kontrasty. Myśl o sztuce na łamach

„Krytyki” Wilhelma Feldmana [Parallels and Contrasts. Reflection on Art
in Wilhelm Feldman’s “Krytyka” Journal] (1988, publ. 1990).

Between 1978 and 1982, she was in charge of the Art Department of

the Lubuskie Museum in Gorzów Wielkopolski where she had orga-

nised exhibitions of the works of Jan Stanisławski and Bruno Schulz,

among others. From 1982 she held the post of assistant professor and
from 1990 of associate professor in the Art History Institute of the Ca-

tholic University of Lublin. Starting from 2003, she also led the Institute’s Chair of Contemporary Art History.

Professor Kitowska-Łysiak dealt with history and theory of ninete-

enth- and twentieth-century art, especially with the Polish painting after
1945 (including the Lublin-based “Zamek” Group) and the work of Bru-

no Schulz to whom she dedicated a number of innovative studies. Her

scholarly output encompasses four separate books, the editorship of
more than twenty collective volumes and anthologies, several hundred
articles and scholarly papers published in the pages of the following ti-
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tles: Twórczość, Tygodnik Powszechny, Znak, Kresy, Odra, and Nowe Książ-

ki, among others, as well as in specialist journals and exhibition catalogu-

es. With regard to her achievement in popularising art, a special mention
should be made of several dozen biographical entries of Polish artists

written for the Adam Mickiewicz Institute, published on their website:
culture.pl.

Her interest in Polish post-war art was manifested in a number of ar-

ticles and shorter pieces dealing with the art of Grzegorz Bednarski, Jerzy
Nowosielski, Andrzej Wróblewski, Tadeusz Boruta, Aldona Mickiewicz,

and Artur Nacht-Samborski, among others. Her writings on contemporary art were united in two volumes of collected essays: Ślady [Traces]
(1999) and Rzeczywistość obrazu [The Reality of the Picture] (2007).

In turn, her research into the heritage of Bruno Schulz yielded not

only numerous papers, 53 entries in the Słownik schulzowski [A Com-

panion to Schulz] (2003), the editorship of collected volumes bringing

together papers devoted to the personality and work of the artist (1992,
1996, 2003, 2010), and the edition of Schulz’s Szkice krytyczne [Critical
Sketches] (2000), but also a collection of her own essays entitled Schulz

owskie marginalia [Schulzian Marginalia] (2007).

Kitowska-Łysiak also co-published (with Magdalena Ujma) an an-

thology of texts related to the life and work of Józef Czapski (1996) and
a collection of comments and texts by Jacek Sempoliński (2001). She
co-edited several volumes of proceedings of all-Polish interdisciplinary

methodological seminars held in Kazimierz Dolny. From 2007, she had

been a co-editor, along with Marcin Lachowski, of a book series entitled
“Sztuka Nowa. Źródła i Komentarze” [New Art. Sources and Commentaries]. She was a member of the Editorial Committee of Teka Lubelska.

Kitowska-Łysiak belonged to Polish Association of Art Historians,

the “Kresy” Literary Association, the Lublin Society for the Encourage-

ment of the Fine Arts and the Scientific Society of the Catholic Univer-

sity of Lublin. The two times recipient of the fellowship of the Minister
of Culture and National Heritage (1999, 2001), she was posthumously
decorated with the Distinguished Cultural Service award.

Bibliografia prac Małgorzaty
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Książki autorskie
1. Paralele i kontrasty. Myśl o sztuce na łamach „Krytyki” Wilhelma Feldmana, Lublin 1990.

2. Ślady. Szkice o sztuce polskiej po 1945 roku, Lublin 1999 ( Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prace Wydziału
Historyczno-Filologicznego, 79).

3. Schulzowskie marginalia, Lublin 2007.

4. Rzeczywistość obrazu. Teksty o sztuce w Polsce po 1945 roku, Lublin 2007

(Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
Jana Pawła II, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 135).

Książki współautorskie
5. Słownik malarzy polskich, t. 2: Od dwudziestolecia międzywojennego do
końca XX wieku, wybór haseł Małgorzata Kitowska-Łysiak, Irena
Kossowska, Maryla Sitkowska, Warszawa 2001 [138 haseł].

6. Słownik schulzowski, oprac. i red. Włodzimierz Bolecki, Jerzy Jarzębski, Stanisław Rosiek, Gdańsk [2003] i 2006 (wyd. 2) [53 hasła].

Książki redagowane i współredagowane (według własnej koncepcji)
7. Bruno Schulz. In memoriam. 1892–1942, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Lublin 1992 i 1994 (wyd. 2.).
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8. Поверения. Бруно Шульц (1892–1942), red. Aleksandra Hnatiuk, Mał
gorzata Kitowska-Łysiak, Piotr Kosiewski, Lublin 1996.

9. 	 Czapski i krytycy. Antologia tekstów, wybór i oprac. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Magdalena Ujma, Lublin 1996.

10. Bruno Schulz, Szkice krytyczne, oprac. Małgorzata Kitowska-Łysiak,
Lublin 2000.

11. Jacek Sempoliński, Władztwo i służba. Myśli o sztuce, wybór, oprac.,
wprowadzenie, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Lublin 2001.

12. Białe plamy w schulzologii, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Lublin
2010.

13. Urszula Czartoryska, Listy do Rodziców (1951–1957). Teksty (1954–

1960), oprac. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Kamila Leśniak, Lublin
2010 (Sztuka Nowa. Źródła i Komentarze, 9).

Książki redagowane (pokonferencyjne i inne)
14. Bruno Schulz. Ze zbiorów Muzeum Literatury i Muzeum Narodowego
w Warszawie, red. Małgorzata Kitowska, Drezdenko 1984.

15. Czas i wyobraźnia. Studia nad plastyczną i literacką interpretacją dziejów, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Elżbieta Wolicka, Lublin 1995

(Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Pra
ce Wydziału Historyczno-Filologicznego, 66).

16. Wizerunek artysty. Studia z dziejów sztuki XIX i XX wieku, red. Małgo-

rzata Kitowska-Łysiak Piotr Kosiewski, Lublin 1996 (Towarzystwo
Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prace Wydziału
Historyczno-Filologicznego, 70).

17. Miejsce rzeczywiste – miejsce wyobrażone. Studia nad kategorią miejsca
w przestrzeni kultury, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Elżbieta Wo-

licka, Lublin 1999 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 78).

18. „W ułamkach zwierciadła…” Bruno Schulz w 110. rocznicę urodzin i 60.
rocznicę śmierci, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Władysław Panas,

Lublin 2003 (Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 99).
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19. Między figuracją a abstrakcją. Materiały związane z Seminarium Dysku-

syjnym, Muzeum Nadwiślańskie, Oddział Zamek, Janowiec 6 września

2003; Wystawa, Galeria Letnia Muzeum Nadwiślańskie, Kazimierz Dol-

ny, sierpień – wrzesień 2004, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Piotr

Kmieć, Andrzej Ślusarczyk, Kazimierz Dolny 2004 (Natura Natury, 3)

20. Figury i figuracje. Materiały LIV ogólnopolskiej sesji naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Lublin, 20–22 października 2005, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Ryszard Kasperowicz, Marcin Lachowski,
Lechosław Lameński, Warszawa 2006.

21. Świat przedstawiony? O grupie „Wprost”, wybór, oprac. i wstęp Małgorzata Kitowska-Łysiak, Lublin 2006 (Sztuka Nowa. Źródła i Komentarze, 3).

22. Twórcy i dzieła. Studia z dziejów kultury artystycznej, red. Małgorzata
Kitowska-Łysiak, Lechosław Lameński, Irena Rolska-Boruch, Lublin [2007].

23. Grupa „Zamek”. Historia – krytyka – sztuka, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, Piotr Majewski, Lublin 2007 (Sztuka

Nowa. Źródła i Komentarze, 4).

24. Rzecz i rzeczowość w kulturze XX i XXI wieku, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, Lublin 2007 (Towarzystwo Nauko-

we Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 132).

25. Mit – symbol – mimesis. Studia z dziejów teorii i historii sztuki dedykowane Profesor Elżbiecie Wolickiej-Wolszleger, red. Jacek Jaźwierski,

Ryszard Kasperowicz, Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Pastwa,
Lublin 2009.

26. Grupa „Zamek”. Konteksty – wspomnienia – archiwalia, red. Małgo-

rzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, Piotr Majewski, Lublin
2009 (Sztuka Nowa. Źródła i Komentarze, 5).

27. Zawsze fragment? Studia z historii kultury XX i XXI wieku, red. Mał-

gorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, Lublin 2011 (Towarzy-

stwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II,
Prace Wydziału Historyczno-Filologicznego, 168).

28. Granice recepcji. Sztuka polska wobec sztuki obcej, red. Małgorzata Kitowska-Łysiak, Marcin Lachowski, Lublin 2012.
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Rozprawy i artykuły
29. Bruno Schulz – grafik i literat, „Literatura” 8, 1979, nr 1 (359), s. 6.

30. Czytając „Xięgę Bałwochwalczą”, „Twórczość” 35, 1979, nr 3 (404),
s. 157–160.

31. „Xięga Bałwochwalcza” – grafiki oryginalne (cliché verre) Brunona Schulza, „Biuletyn Historii Sztuki” 43, 1981, nr 4, s. 401–410.

32. Bruno Schulz – „Xięga Bałwochwalcza” [w:] Bruno Schulz. Ze zbiorów
Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza i Muzeum Narodowego

w Warszawie [katalog wystawy, Biuro Wystaw Artystycznych, Mała
Galeria, Gorzów Wielkopolski, grudzień 1982], Gorzów Wielkopolski 1982, s. nlb.

33. „Album Pałahickie” Henryka Rodakowskiego, „Polska Sztuka Ludowa”
38, 1984, nr 3, s. 183–191.

34. Czy kolorami mówić, czy pisać…, „Kamena” 1984, nr 8 (801), s. 4; nr 10
(803), s. 4–5.

35. W krajobrazie życia Brunona Schulza. (Odnaleźć własną, prywatną mitologię…), „Kamena” 1984–1985, nr 26[–27] (819[–820]), s. 8–9; [cz. 2]
„Kamena” 1985, nr 1 (821), s. 6.

36. „Szukając tropu natchnienia”. (O rysunku Brunona Schulza) [w:] Bruno
Schulz – rysunek i grafika [katalog wystawy, Muzeum Pomorza Środ-

kowego, Słupsk, październik – listopad 1985], Słupsk 1985.

37. Brunona Schulza „Xięga Bałwochwalcza”. W sprawie analogii, „Akcent” 7, 1986, nr 3 (25), s. 154–161.

38. Kazimierz Mokłowski (1869–1905) i jego stanowisko w sprawie tzw. stylu
narodowego w architekturze polskiej, „Lud” 70, 1986, s. 105–123.

39. Ofiara. Kilka uwag o autoportretach Stanisława Dębickiego [w:] Entre
cour et jardin, czyli pomiędzy mecenasem i artystą. Księga ku czci profe-

sora Andrzeja Ryszkiewicza, Lublin 1987, s. 255–269 („Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki” 35, 1987, z. 4).

40. Brunona Schulza autobiografia kat’exochen [w:] Autokomentarz artysty.
Materiały II Seminarium Sztuki Współczesnej zorganizowanego w Nie-

dzicy przez Klub Sztuki Współczesnej Oddziału Warszawskiego Stowa-

rzyszenia Historyków Sztuki w dniach 30 kwietnia – 2 maja 1987, red.
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Alina Łaszkiewicz, Warszawa 1987, s. 96–113 („Zeszyty Naukowe
ASP w Warszawie”, z. 2).

41. Stanisław Lack – „pierwszy hierofant Wyspiańskiego”, „Roczniki Humanistyczne. Historia Sztuki” 36–37, 1988–1989, z. 4, s. 5–23.

42. W stronę Europy. O sztuce obcej na łamach „Krytyki” Wilhelma Feldmana, „Biuletyn Historii Sztuki” 51, 1989, nr 3–4, s. 273–283.

43. Kilka słów o modernizmie: Malwina Posner-Garfeinowa, „Roczniki
Humanistyczne. Historia Sztuki” 38, 1990, z. 4, s. 117–142.

44. Miejsce Gaudiego, „Akcent” 11, 1990, nr 3 (41), s. 204–209.

45. „Ja, Anna Csillag…” [w:] Fermentum massae mundi. Jackowi Woźniakowskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, red. Nawojka Cieślińska,
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Wspomnienia o Małgorzacie
Kitowskiej-Łysiak
Andrzej Osęka
Małgorzata Kitowska-Łysiak była jednym z najbardziej twórczych i nie
zależnych polskich krytyków sztuki. Wywodziła się ze środowiska

o znakomitych i wyrazistych tradycjach. W krąg pracowników nauko-

wo-dydaktycznych Sekcji Historii Sztuki KUL wprowadzał ją Jacek
Woźniakowski. Promotorami i recenzentami jej prac byli także Irena

Sławińska, Andrzej Ryszkiewicz, Wiesław Juszczak oraz Maria Poprzęcka. Dla kształtowania się poglądów Kitowskiej-Łysiak duże znaczenie

miała też twórczość pisarska i malarska Józefa Czapskiego. Opracowa-

ła ważną dla polskiej kultury antologię tekstów Czapski i krytycy. Była

świadomą i aktywną kontynuatorką myśli twórczej Czapskiego i Woźniakowskiego.

„Prywatne spotkanie z dziełem – pisała – wysunęło się w moim do-

świadczeniu na plan pierwszy”. Interesowały ją więc nie tyle koncepcje

artystyczne, kolejne mutacje trendów intelektualnych, ile konkretne obrazy, rzeźby, a także utwory poetyckie i prozatorskie. Badała – z rzadką

wnikliwością – twórczość malarzy piszących: Brunona Schulza, Józefa
Czapskiego, Jacka Sempolińskiego.

W kapitalnym szkicu „Ja, Anna Csillag...” przedstawiła mit – postać

kobiety o niezwykle bujnych włosach, stworzoną na użytek reklamy, któ-

ra potem żyła w prozie Brunona Schulza, poezji Józefa Wittlina, Bole-

sława Leśmiana, Czesława Miłosza, w literaturze rosyjskiej i francuskiej.

Postać ta w szczególny sposób otwiera drzwi wyobraźni i pamięci, „przekracza doraźność”.
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Autorka obserwowała wizje, spełniające się równolegle w dziele pla-

stycznym oraz słowie – ich przemiany i trwanie. Wysnuła z tych różno-

rodnych obserwacji wnioski ważne dla wszelkiej sztuki: jej „istota leży
poza tym, co zmienne”. Pisała m.in. o Alinie Szapocznikow, Janie Le-

bensteinie, Arturze Nachcie-Samborskim, Magdalenie Abakanowicz,

Grzegorzu Bednarskim. Interesowała ją przede wszystkim sztuka związana z ludzkim losem, dzisiaj spychana czasem przez media i rynek na
margines życia artystycznego.

Ryszard Kasperowicz
Wyjątkowa pracowitość profesor Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak, wyrażająca się w liczbie autorskich książek, zredagowanych tomów, napisanych
artykułów, recenzji publikacji i wystaw czy haseł leksykograficznych, bu-

dziła uznanie i zdumienie. Mnogość wydanych tekstów stanowiła impo-

nujące osiągnięcie przy jej poważnym stanie zdrowia (cierpiała na przewlekłe i dokuczliwe schorzenia).

Jako historyk sztuki odznaczała się bardzo rzadko spotykaną wszech-

stronnością, wzorową wręcz intelektualną uczciwością. Równie łatwo
poruszała się po twórczości Brunona Schulza (była zapewne najlepszą

znawczynią jego dokonań plastycznych, ogromnie przyczyniła się do ich
poznania oraz popularyzacji nie tylko w Polsce), współpracując z wy-

bitnymi polskimi literaturoznawcami, jak i po obszarze najnowszych
przedsięwzięć artystycznych, publikując choćby wiele recenzji charak-

teryzujących się nieprzeciętną znajomością tej problematyki. Bez cienia

przesady można powiedzieć, że jej interpretacje zjawisk zachodzących
w kulturze polskiej ostatniego ćwierćwiecza składają się na niespotykaną panoramę polskiej nowoczesnej sztuki wizualnej, stanowiąc zarazem
kompetentną jej historię i mistrzowską wykładnię.

Oprócz bardzo ważnych prac krytycznych, dotyczących dzieł Feld-

mana, Schulza, czy wreszcie najważniejszych przemian w powojennej
twórczości polskiej, Kitowska-Łysiak opublikowała szereg pozycji, któ-

re zajmują trwałe miejsce wśród świetnie opracowanych materiałów

źródłowych do dziejów kultury polskiej 2. połowie XX wieku (wiado-
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1. Małgorzata Kitowska-Łysiak podczas wernisażu wystawy Jacka Sempolińskiego
Rysunki najnowsze w nałęczowskiej galerii „Spa Spot”, 2011

mo jak ogromne znaczenie dla przyszłych pokoleń badaczy ma na pozór mało efektowna, a tak przecież pracochłonna działalność edytor-

sko-krytyczna). Warto tu wymienić edycje listów Urszuli Czartoryskiej
czy fortuna critica Józefa Czapskiego, a także wypowiedzi o sztuce Jacka

Sempolińskiego. Jako badacza i edytora tekstów profesor Kitowską charakteryzowała pozazdroszczenia godna skrupulatność i rzetelność, jako

krytyka – odwaga spostrzeżeń oraz umiejętność przekuwania własnych
doświadczeń w materię słowa o literackich niemal wartościach.

Profesor Kitowska-Łysiak prowadziła przez wiele lat znane i cenio-

ne w Polsce seminaria z historii sztuki w Kazimierzu Dolnym, była inicjatorką kilku ważnych serii wydawniczych. W swoich interpretacjach

potrafiła zawsze zachować dystans cechujący prawdziwego naukowca,
skojarzony z żywym, autentycznym zainteresowaniem współczesnymi
zjawiskami artystycznymi, które umiała nie tylko przybliżać innym, lecz
także – poprzez wszechstronną działalność – kształtować.
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Elżbieta Wolicka-Wolszleger
Pisarstwo o sztuce profesor Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak cechował własny, silnie zindywidualizowany sposób podejścia do badanych i inter-

pretowanych zjawisk artystycznych. Przedmiot dociekań traktowała nie
tylko jako refleksję humanistyczną czy estetyczną, lecz także jako osobiste doświadczenie.

Punktem wyjścia było osobiste spotkanie z dziełem, subtelne wni-

kanie w jego niepowtarzalną aurę i klimat twórczej wizji artysty. Teksty,
będące wykładnią jej kontaktu z kulturą, wpisują się w poetykę écriture

intime, wrażliwą na style odbioru. Własny, jasno sprecyzowany stosunek

do wydarzeń w świecie sztuki silnie zaznaczał się zwłaszcza w jej publikacjach krytyczno-polemicznych.

Kitowska-Łysiak bynajmniej nie unikała trudnej, porządkującej i kry-

tycznej refleksji, dotyczącej zwłaszcza twórczości najnowszej. Metodą jej

wnikliwej analizy, diagnostyki i oceny – z reguły ostrożnej i obwarowanej

szeregiem znaków zapytania – był po mistrzowsku przez nią stosowany
zabieg kontekstualizacji. L’oeuvre każdego artysty jest umieszczana oraz
badana w kontekście biografii i środowiska, oświetlana na drodze wska-

zywania analogii i odkrywczych, czasem zaskakujących, zestawień i sko-

jarzeń z przykładami zaczerpniętymi z innych tekstów kultury, zwłasz-

cza literatury i poezji. Autorka wyczulona była nie tylko na zjawisko
korespondencji sztuk, lecz także na wzajemne oddziaływania twórczo-

ści i życia, percepcji i myśli, obrazu i słowa, świadomości artystycznej
oraz ideologii i światopoglądu. W dzisiejszym, zdominowanym przez

ikonosferę świecie, taka strategia analityczna i porównawcza wydawała
się szczególnie cenna i inspirująca.

Zainteresowania profesor Małgorzaty Kitowskiej-Łysiak skupiały się

wokół kilku głównych motywów. Po pierwsze, dotyczyły dziejów współ-

czesnej kultury polskiej, w szczególności malarstwa – nie tylko w kon-

tekście przemian, jakim ulegało ono po 1945 roku, lecz także w perspek-

tywie przeobrażeń artystycznych Zachodu. Po drugie, dotykały kwestii
języka, metodologii i zadań krytyki sztuki, próbującej sprostać dynamice nowych dążeń i eksperymentów. Po trzecie – pełnych zagadek życia
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i twórczości Brunona Schulza. Autorka należała do czołówki eksperckiego, międzynarodowego klubu schulzologów.

Wiera Meniok
Potrafiła wysłuchać, zrozumieć, poradzić. Reagowała żywo i z wielkim

zaangażowaniem na wszystkie sprawy dotyczące Brunona Schulza i zacho
wania pamięci o nim w rodzinnym mieście. Od samego początku wspierała wszystkie podejmowane przeze mnie ze śp. Igorem Meniokiem

inicjatywy: utworzenie Polonistycznego Centrum Naukowo-Informa-

cyjnego na Państwowym Uniwersytecie Pedagogicznym im. Iwana Fran-

ki w Drohobyczu, otwarcie wstępnej wersji Muzeum Brunona Schul-

za (Izby Pamięci) w jego gabinecie profesorskim w budynku dawnego

Gimnazjum im. Króla Władysława Jagiełły, zorganizowanie Międzynarodowego Festiwalu Brunona Schulza, któremu kibicowała ostatnio

z odległości, ponieważ nie mogła do nas przyjechać ze względu na stan

zdrowia. Po nagłej śmierci mego męża jako najlepszy doradca wspierała
starania, aby kontynuować i rozwijać jego pomysły.

Profesor Kitowska-Łysiak była zawsze tolerancyjna dla ludzi, miała

łagodny stosunek do świata i wysokie wymagania wobec siebie. Odbie-

rałam ją jako osobę ze światłem w sercu, które ogrzewało każdego, kto
z nią pracował, rozmawiał czy się przyjaźnił.

Marcin Lachowski
Poza twórczością Schulza profesor Kitowska-Łysiak interesowała się rów-

nież spuścizną pokolenia Arsenałowców oraz „nową figuracją”. Opubli-

kowała liczne, odkrywcze artykuły dotyczące prac Andrzeja Wróblewskiego. Opracowała także obszerny zbiór pism Jacka Sempolińskiego oraz

wybór tekstów krytycznych poświęconych grupie „Wprost”.

Bliska była jej formacja tzw. kultury niezależnej lat 80., której po-

święciła wiele szkiców, esejów i artykułów. Zajmowała się sztuką religij-

ną, poszukującą nowych, odkrywczych formuł stylistycznych i ikono-
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graficznych w coraz bardziej zdesakralizowanej rzeczywistości. Pisała
o twórczości Antoniego Rząsy, Eugeniusza Muchy, Aldony Mickiewicz.

Nie odrzucała także radykalnych przekształceń tradycyjnych motywów
religijnych – sztuka Francisa Bacona stanowiła dla niej ważny punkt odniesienia jako autentyczne świadectwo przeżycia egzystencjalnego. Za-

inicjowała badania nad twórczością grupy „Zamek”, których wyniki sta-

ły się trzonem redagowanej przez nią serii wydawniczej „Sztuka Nowa.
Źródła i Komentarze”.

Zawsze służyła radą. Niezależnie od renomy czy skali, wspierała

spotkania i konferencje środowisk naukowych oraz artystycznych. Jej

obecność gwarantowała ożywioną i merytoryczną dyskusję. W wypowiedziach twórczo przekształcała utrwalone wzory oraz perspektywy
badawcze. Pomimo przewlekłej choroby, często pośrednio, z dystansu,
inspirowała ciekawe przedsięwzięcia na pograniczu nauki i sztuki.

W swoich pracach akcentowała rangę szczegółu, drugiego planu, tła,

szkicu – zdawałoby się nieznaczących detali, będących w istocie mikrokosmosem znaczeń. W poszukiwaniu właściwego sensu dzieła drążyła
marginalia kryjące nieoczywistość i tajemnicę. Z jednej strony, jej teksty
naukowe, szkice krytyczne i eseje zawsze zyskiwały literacką formę, cha-

rakteryzującą się prostotą ujęcia i precyzją opisu, a z drugiej – użyty w nich
język przekazywał zmysłowe doświadczenie świata przedstawionego.

Dla profesor Kitowskiej-Łysiak sztuka zawsze odnosiła się do rzeczy-

wistości. Badaczka nieustannie poszukiwała wzajemnego głębokiego
związku między twórczością wizualną a światem. Jak pisała: „obraz ist-

nieje w szczelinie między autorem i widzem. Obraz byłby więc »racją«

– jedną z »racji«? – owego afirmowania rzeczywistości codziennej? Jeśli
tak istotnie jest, myślenie o obrazie, podobnie jak mówienie i pisanie
o nim, byłoby może próbą zatarcia owej szczeliny czy wręcz zasypania

jej. Można również powiedzieć, że byłoby niby zasklepieniem rany, korygowaniem blizny”.

W równym stopniu indywidualnie i wnikliwie traktowała pracę dy-

daktyczną z każdym uczniem, pieczołowicie dokonując korekt licznych

prac magisterskich i doktorskich. Każdy tekst uzyskiwał w jej redakcji
klarowny, uporządkowany charakter. Potrafiła nadać mu kształt, wydobyć trudno uchwytny sens, gubiący się w jeszcze niedojrzałych, niezdar-
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2. Małgorzata Kitowska-Łysiak podczas wernisażu wystawy Ryszarda Kiwerskiego
w Galerii Sztuki Sceny Plastycznej KUL, 2007. Fot. Ireneusz Marciszuk
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nych sformułowaniach. Podopiecznym dawała poczucie bezpieczeństwa,
obdarzała zaufaniem. Nieustannie wspierała w poszukiwaniach i naukowej aktywności. Jak prawdziwa Mistrzyni budowała niezwykłą więź opar-

tą na wzajemnym szacunku.

Pani Profesor angażowała się całkowicie bezinteresownie w niesienie

pomocy innym: artystom, ofiarom nieszczęśliwych wydarzeń, powodzianom, często anonimowym osobom. Była również miłośniczką ro-

ślin i zwierząt. Bezbłędnie rozpoznawała odmiany ziół, a zawsze obecne
w jej życiu koty zyskiwały status pełnoprawnych członków rodziny.

Przez wiele lat ciężko chorowała, lecz swoje cierpienie znosiła w mil-

czeniu, z heroizmem. Jej pracowitość, sumienność i prawość stanowiły
niedościgły wzór – była prawdziwą duchową arystokratką.

Maria Poprzęcka
Małgosia Kitowska była dla mnie kobietą wcielającą zbyt mało obecnie
poważaną wartość, jaką jest osobista dzielność. Bardzo mi tym impono-

wała. Nie byłam jedyną osobą, która tę cechę Jej charakteru dostrzegała
i ceniła.

Pamiętam dzień Jej habilitacji, kiedy w Instytucie Historii Sztuki KUL

zgromadzili się nie tylko członkowie Rady Wydziału, ale także koledzy
i przyjaciele. Do Lublina przyjechał wtedy również profesor Jacek Woź-

niakowski. Pojawił się nie jako oficjalny recenzent, lecz po prostu jako
dawny nauczyciel Małgosi. Przyjechał z potrzeby serca, prywatnie, może

także chcąc swym autorytetem ustrzec Małgosię przed małostkowością

ze strony zaciekłych formalistów. Kolokwium i wykład habilitacyjny prze
biegły świetnie i profesor Woźniakowski zabrał głos już po ogłoszeniu

decyzji Rady. Nie było w jego przemówieniu nic z chęci zadośćuczynienia
Małgosi za wszystkie trudności, których los jej nie szczędził. Była piękna

mowa nie o przeciwnościach, ale o dzielnym życiu. Mowa tak piękna, jak

tylko Jacek Woźniakowski potrafił. Zapanował podniosły nastrój i wzruszenie, co rzadko się zdarza na uniwersyteckich salach.

Spotykałyśmy się rzadko, zwykle przy okazji metodologicznych se-

minariów czy właśnie uniwersyteckich rytuałów doktorskich i habilita-

164

wspomnienia o małgorzacie kitowskiej - łysiak

cyjnych. Znajomość nie była więc bliska, a jednak Małgosia miała rzadki

dar budzenia zarazem szacunku i ciepłej sympatii. Lecz teraz, gdy Jej już

nie ma, i gdy nie ma też, zmarłego w tym samym roku Jacka Woźniakowskiego, wspominam przede wszystkim ów hołd złożony przez profesora
swojej uczennicy – hołd dla dzielności.

Recollections on Małgorzata Kitowska-Łysiak
Andrzej Osęka
Małgorzata Kitowska-Łysiak was one of the most creative and independ-

ent Polish art critics. She came from a background of excellent and distinctive traditions. Jacek Woźniakowski was the person who had introduced
her into the circle of the research associates of the Section of Art History

at the Catholic University of Lublin. Additionally, among the supervisors

and referees of her academic works were Irena Sławińska, Andrzej Rysz

kiewicz, Wiesław Juszczak and Maria Poprzęcka. Of significant importance
for the shaping of Małgorzata Kitowska-Łysiak’s views was the creative

output (writings, as well as painting and drawing) of Józef Czapski. She had
edited an anthology of critical essays, entitled Czapski and Critics, a work

of major significance for Polish culture, and she was a conscious and active
continuator of the creative thought of both Czapski and Woźniakowski.

“A private encounter with a work of art”, she wrote, “became the first

and foremost element in my experience”. Consequently, she was in-

terested not that much in artistic theories, successive mutations of intellectual trends, as rather in particular paintings, sculptures as well as

poetry and prose. She researched – and with unique insight at that – the
work of the writers-painters: Bruno Schulz, Józef Czapski, and Jacek
Sempoliński.

In her excellent essay “Ja, Anna Csillag...” [“I, Anna Csillag...”] she had

presented a myth of a woman with exceptionally luxuriant hair, originally created to be used in advertisements, who later lived on in the prose
of Bruno Schulz, and the poetry of Józef Wittlin, Bolesław Leśmian,
Czesław Miłosz, and also in Russian and French literatures. This figure
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plays a special role in opening the door to imagination and memory, and
“transcends immediacy”.

She observed the visions that found simultaneous fulfilment in a work

of visual art and in the word, their transformations and endurance. From

her various observations, she had drawn conclusions that were of importance for all kind of art, for example, that its “essence lies beyond the

variable”. She had written on the life and art of Alina Szapocznikow, Jan
Lebenstein, Artur Nacht-Samborski, Magdalena Abakanowicz, and

Grzegorz Bednarski, among others. Above all, she was interested in art

connected with human destiny, one that nowadays is often pushed to
the margins of artistic life by media and the art market.

Ryszard Kasperowicz
The incomparable diligence of Professor Małgorzata Kitowska-Łysiak,
attested by the sheer number of the books she had authored, the vol-

umes she had edited, articles and reviews of books and exhibitions she
had written, let alone entries in dictionaries, aroused true respect and

amazement. The quantity of her published works was an all the more
imposing achievement because of her poor health (she had suffered
from chronic and troublesome diseases).

Her activity as an art historian was characterised by rare versatility

and indeed exemplary intellectual honesty. She was equally at home
writing about Bruno Schulz (being undoubtedly the best expert on his

achievement in the visual arts and having enormously contributed to the
discovery and popularisation of his art, not only in Poland) and collab-

orating with literary historians as when she dealt with the most recent

artistic undertakings, publishing, for example, numerous exhibitions

reviews, remarkable through her exceptional understanding of the subject-matter that was manifested in them. It may be said without a shade

of exaggeration that her interpretations of the phenomena present in

the Polish culture of the last quarter of a century have formed an unusual

panorama of contemporary Polish visual art, serving at the same time as
its competent history and masterful elucidation.
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Apart from her vitally important critical works, concerned with the

oeuvres of Feldman, Schulz or, eventually, the most important develop-

ments in Polish post-war art, Kitowska-Łysiak published a number of

texts which had acquired a firmly established position among the best
edited source materials for the history of Polish culture in the second

half of the twentieth century (it is common knowledge how important

for future generations the seemingly unremarkable, but so laborious
work of an editor and critic is). Particularly worth mentioning in this re-

gard are the publication of the letters of Urszula Czartoryska, the critical

fortune of Józef Czapski, and comments on art by Jacek Sempoliński.
As a researcher and editor, Professor Kitowska was characterised by

enviable meticulousness and thoroughness, and as an art critic, by courageous observations and ability to transform her personal experience
into the language of almost literary quality.

For many years, Professor Kitowska-Łysiak had conducted the well-

known and highly esteemed in Poland seminars in art history held in
Kazimierz Dolny and initiated a few important series of publications. In

her interpretations she always knew how to keep a distance becoming

of a true scholar, that was combined with a vivid, authentic interest in
the contemporary artistic developments which she knew not only how

to make familiar to others, but also how to shape, by means her multifarious activities.

Elżbieta Wolicka-Wolszleger
The writings on art of Małgorzata Kitowska-Łysiak were characterised

by her individual, strongly personalised attitude towards the researched
and interpreted artistic phenomena. She treated the object of her analy-

ses not only as a humanistic or aesthetic reflection, but also as her personal experience.

Her point of departure was a personal encounter with a work of art,

a subtle permeation into its unique aura and the mood of the artist’s creative vision. Her texts, being expositions of her contact with culture, are

part of the model of écriture intime, sensitive to various modes of recep-
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tion. Her proper, clearly defined attitude towards the occurences in the
world of art was strongly manifested especially in her critically-polemical publications.

Kitowska-Łysiak did not, by any means, try to avoid the difficult, cat-

egorizing and critical reflection concerned in particular with the contemporary art. The masterfully employed device of contextualization

was her method of making insightful analyses, diagnoses and evalu-

ations – usually used with caution and filled with question marks. The
oeuvre of every artist was analysed in the light of his/her biography and

background, illuminated by means of pointing to analogies and ingenious, often also surprising juxtapositions and associations with examples drawn from other texts of culture, especially literature and poetry.

She was sensitive not only to the phenomenon of the correspondence

of the arts, but also to the mutual interactions of life and art, perception

and thought, image and word, artistic self-consciousness and ideology,
as well as outlook. In the contemporary iconosphere-dominated world,
such an analytical and comparative strategy seemed to be particularly
valuable and inspiring.

The scholarly interests of Professor Małgorzata Kitowska-Łysiak were

concentrated on a number of major subjects. First, on the history of

contemporary Polish culture, in particular on painting, not only in the
context of the transformations it underwent after 1945, but also with

regard to the artistic metamorphoses that were taking place in the West.
Second, they dealt with the question of language, methodology and

objectives of art criticism as it tried to cope with the dynamics of the
contemporary endeavours and experiments. Third, they analysed the
mysterious life and art of Bruno Schulz, as the author was a leading expert in the exclusive, international club of Schulzologists.

Małgorzata Kitowska-Łysiak

Tropiciel spraw ostatecznych
W 1990 roku Muzeum warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych zapre-

zentowało „obrazy”, a raczej fioletowe płócienne szarpie, Jacka Sempolińskiego, które autor nazwał wspólnym mianem: Miejsce zwane Czaszką.

W sali wystawowej wisiały luźno – niczym łachmany, pasma zdartej skó-

ry – kawałki płócien: podartych, podziurawionych, byle jak, zdawałoby
się, zachlapanych fioletową farbą, przez którą gdzieniegdzie prześwity-

wał błękit, a tu i ówdzie pojawiała się biel. To już nie była sztuka. Raczej
jakaś osobista, ludzka summa Sempolińskiego, który – tak się złożyło –

jest malarzem.

„Sama istota człowieczeństwa jest tu narażona, wystawiona na próbę”

– pisał w katalogu tej właśnie wystawy Wiesław Juszczak1. Wchodzimy
„w pozamalarski j u ż dramat malarskiej wciąż j e s z c z e materii” – za-

uważyła przy innej okazji, ale podobne prace mając na uwadze, Elżbieta

Wolicka2. Niewiele wcześniej wyznawał, nieco przewrotnie, sam artysta:
„Ponieważ jestem malarzem, nie interesuje mnie problematyka malar-

ska – tę pozostawiam miłośnikom i koneserom. Ja sam – jestem, żyję,

maluję i na tym koniec. Naturalnie jest to też początek. Prawdy i wartości

najprostsze, jak dobro i zło, doczesność i wieczność, wolność i zależność
są początkiem”3.

Jak przekazać owe „prawdy najprostsze”? Jak „dotknąć czegoś, co jest

naprawdę”? – zastanawia się dalej Sempoliński. Jak dotknąć czegoś, cze-

Juszczak 1990, s. 6.
Wolicka 2001, s. 8.
3
Sempoliński 2001, s. 36.
1

2
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go dotknąć się nie da, i co „naprawdę” jest „naprawdę”? – można byłoby
jeszcze zapytać. Jak ująć to w materię sztuki? Bo przecież, nawet jeśli tę
materię – w drodze do owego „naprawdę” – zamierza się zniszczyć, najpierw trzeba ją powołać do istnienia. I w pracach, które złożyły się na

ogromny malarsko-rysunkowy zbiór ujęty tytułem Miejsce zwane Czaszką, Sempoliński tak czynił.

Mazał węglem, grafitową kredką (rysunki) i farbą (obrazy), wielokrot-

nie, raz po raz, jakby próbował sam sobie udowodnić, że materia istnieje,
że to ona formuje istotę. Były zatem czaszki z widocznymi, rozpoznawal-

nymi oczodołami i inne – ot, po prostu kilka nagryzmolonych krech, rozpływających się, niknących w bieli prawie pustych kartek. Czaszki – em-

blematy znikomości życia. I były czaszek zasłony – owe strzępy płócien,

niczym przedziwne weraikony, obrazy „obrazów prawdziwych”, wiecz-

nych, zagadkowo pulsujących pamięcią życia. Zmultiplikowane, gotowe

do wypowiedzenia Siedmiu słów Bożo-ludzkiej skargi, a nawet do rozdzierającego krzyku.

„I przyszli na miejsce, które zowią Golgota, to jest miejsce trupiej gło-

wy” – czytamy w Ewangelii św. Mateusza. Grób Adama, miejsce Czaszki,
staje się miejscem Ukrzyżowania. Śmierć spotyka się ze śmiercią, ale też

początek z początkiem. U Sempolińskiego podobnie, to znaczy – spotykają się ze sobą w jednej „formie” wszystkie „tematy”, między innymi
Czaszka i Ukrzyżowanie, ale też autoportret i męska nagość. Pierwsze
rysuje i maluje od dziesiątków lat, drugie – od kilkunastu. Powraca do

nich, porzuca je; tworzy i burzy. Co to jednak znaczy, że „tematy” spotykają się w „formie”? Ukrzyżowanie raz jest uwidocznione, odkryte, a kiedy indziej ukryte za zasłoną powstałą ze strugi cieknącej farby. Raz ciało

Chrystusa, ledwo maźnięte, niczym malarskie półsłowo, staje się jednak
na tyle czytelne, że w oku i wyobraźni widza odtwarza się w postać; kiedy

indziej całun pigmentu szczelnie je skrywa – tutaj widz nie poradzi sobie

bez autorskiej wskazówki zawartej w tytule. A zatem: i tu, i tam podobne
środki. Urywana linia, tożsama z indywidualnym gestem, i niedopowiedziana plama, również skonkretyzowana, osobista. To bezceremonialne ignorowanie konwencji – zarówno ikonograficznej, jak artystycznej
– stoi, mogłoby się wydawać, na granicy bluźnierstwa. Sempoliński nie

„ukazuje” Chrystusa. Nie próbuje „ilustrować” Ukrzyżowania. Raczej
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stara się dociec, czym było. Sprawdzić, na ile jemu samemu dany jest do

tego faktu dostęp. My zaś, towarzysze w tej drodze, mamy szansę udziału
w jego próbach.

*
Jacek Sempoliński należy do niewielkiego grona artystów uwiarygod-

niających „postawę arsenałową”, ów wspólny dla nich rys, zauważony
już w momencie debiutu, latem 1955 roku, w czasie trwania wysta-

wy „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” w warszawskim Arsenale.

W tej perspektywie niezłomnej postawy artystycznego świadczenia

samym sobą usytuowano go obok Jana Dziędziory i Jacka Sienickiego.
Identyfikuje się z ich doświadczeniami i poszukiwaniami, chociaż od
razu pociągało go malarstwo nieco inne (inne niż – zwłaszcza – Dzię-

dziorę). W imię przekonania, że całą trójkę łączy, jak zauważył, wierność „trzem imperatywom”: malarstwa, natury, własnej osoby. Utożsa-

mia się zresztą z owym momentem wtajemniczenia; mówi: „Rok 1955 to

jest mój rok...”4. A o sobie i przyjaciołach w 1984 roku pisał, że chociaż

malują co innego, to „zawsze zniewolenie, ciężar skazania”. W ten spo-

sób, jeśli można tak powiedzieć, próbują dać świadectwo. Każdy z nich
świadczy jednak inaczej.

W Arsenale artysta pokazał „spatynowane” cieniem ochry martwe

natury, w których nieco pobrzmiewają przedarsenałowe, bo w tym do-

świadczeniu przypadające głównie na lata studenckie, kolorystyczne
smaki. Nie mogło być chyba inaczej, skoro studia przypadły na okres

akademickiej dominacji koloryzmu, chociaż Sempoliński nigdy nie

pozostawał w bezpośredniej orbicie jego oddziaływania, a nawet sy-

tuował się w opozycji. O jego martwych naturach z drugiej połowy lat
50. Jerzy Stajuda pisał, że mają matową paletę, zbliżoną do gamy „wy-

pranego” koloryzmu, gdzie „kolor staje się mówieniem o nim”5. Tym

niemniej, pierwszy wyraźny przełom na drodze artysty – jak sam przyznaje – stanowiło zainteresowanie malarstwem francuskim: nie Bon4
5

Sempoliński 2001, s. 25.
Stajuda 2000, s. 63.
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nardem jednak, lecz Cézanne’em oraz Chardinem, Corotem i Courbe-

tem. Szybko zbuntował się i podjął walkę z tą specyficzną lekcją, którą
wcześnie odebrał. Udział w wystawie arsenałowej okazał się istotnym
doświadczeniem.

Zaważyła też podróż włoska, którą Sempoliński odbył w 1957 roku.

Mówił o niej: „Wywróciła ona moje malarstwo do góry nogami. Wpędziła mnie w kryzys (…). Do takiego wchłonięcia tradycji włoskiej nie byłem

jeszcze wtedy przygotowany. Nie można dokonać szybko bezpośrednie-

go skoku od Cézanne’a, Braque’a, Matisse’a do Masaccia, Duccia, a nawet Tycjana. To się dokonuje stopniowo, aczkolwiek malarstwo włoskie
było od wczesnej młodości moją domeną, tylko zdominowaną na pe-

wien okres przez francuski realizm XIX wieku”6. To między innymi za

sprawą włoskiej peregrynacji – jeśli nie liczyć głębokich muzycznych fascynacji artysty – pojawiły się w tej sztuce instrumenty muzyczne. Nadal

było to zatem malowanie martwych natur, malowanie rzeczy. „Organy
wielkie i portatywy, trąby, lutnie i viole” – pisał Stajuda, dodając: „Bra-

kuje muzy, ruchomych aniołów”7. Swoje cenne uwagi analityczne krytyk

formułował jednak z rezerwą, by tak rzec, aksjologiczną. Jedno z ostat-

nich zdań jego tekstu brzmiało ni mniej, ni więcej: „Lepiej czekajmy na
Sempolińskiego dalej”. Tego, co było dalej, nie zamierzam tu, oczywiście,

detalicznie streszczać. Byłoby to niemożliwe do ogarnięcia w krótkim,
bądź co bądź, tekście. Dość powiedzieć, że „dalej” Sempoliński wypowiedział się pełniej i… istotniej.

W latach 80. i 90. ubiegłego wieku doszedł do skrajności – znisz-

czył przedstawienie, wizerunek, obraz. Chociaż, z drugiej strony, może
on ten obraz tworzy, może wydobywa stamtąd, gdzie on już jest – tylko

„nierozpoznany lub przeklęty”, jak mówił. Obraz nie reprezentuje mo-

tywu czy tematu, tylko pozwala mu się uwidocznić. W odniesieniu do
sztuki Sempolińskiego trafnie brzmi zdanie Hansa Beltinga: „Obrazy
wprawdzie posiadają w mediach i technikach historyczną formę cza-

Artyści-plastycy 1984–1985, s. 5-6.
Stajuda 2000, s. 63. Nie chcę tu wchodzić w problematykę „barokowości” malarstwa Jacka Sempolińskiego, o czym Stajuda pisał bodaj jako pierwszy; potem wątek ten podchwycili
inni autorzy.
6
7
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sową, powoływane do życia są jednak przez tematy ponadczasowe, jak
śmierć, ciało i czas”8.

Stefan Gierowski napisał, że Sempoliński doszedł do „malarskich

wniosków ostatecznych – wywyższając do rangi symbolu jedność materii malarskiej i intelektualnej”9. Ale chodzi tu też o materię malarską

i materię ciała.

W Czaszkach i Ukrzyżowaniach bowiem Sempoliński bardziej bodaj

pragnął dotknąć właśnie fizyczności ludzkiego ciała, niż fizyczności, cielesności malarstwa. Co zatem oglądamy, patrząc na cierpiącą, okaleczo-

ną (zarówno metaforycznie, jak dosłownie: w serii Czaszki znaczna część

płócien była podziurawiona) materię „dzieła”, która – ożywiona – być

może wypowiedziałaby własne „siedem słów”? To, co jest jeszcze po Tej
stronie – Ukrzyżowanie, czy to, co już po Tamtej – zapowiedź Zmar-

twychwstania...? Co więcej, seryjność jednych i drugich obrazów, by tak
rzec, animuje „przedstawienia”10.

Ukrzyżowania animują ciało Chrystusa. Oglądamy je klatka po klatce, jak

w filmie rejestrującym strumień wydarzeń z udziałem żywego aktora, któ-

rego ruchy, sekunda po sekundzie, rejestruje włączona non stop kamera.
To obrazy doskonale zgodne z deklaracjami artysty dotyczącymi jego bra-

ku zainteresowania dla transcielesnego malarstwa wschodniego. Sempo-

lińskiego interesuje wcielenie, obraz istniejący niejako przed-artystycznie
w konkretnym „ciele obrazowym”, mającym własną materię i format11.

*
Od jakiegoś czasu towarzyszy mi stale wizerunek Ukrzyżowanego od

kazimierskiej św. Anny (sierpień 2006) – obraz, jak wiele w twórczości
Sempolińskiego, nieustannie powracający12.

Belting 2007, s. 31.
Gierowski 1993, s. nlb. 5.
10
Belting zwraca uwagę, że dzieło animuje również widz – poprzez uruchamianie emocji
(„wczuwanie się”) i percepcję (Belting 2007, s. 45).
11
Belting 2007, s. 34.
12
„Modelem” artysty stał się rzeźbiony krucyfiks (w typie tzw. mistycznym), nieznanej proweniencji, umieszczony naprzeciwko wejścia do kościoła św. Anny, w niszy muru oddziela8

9
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2. Krucyfiks vis à vis kościoła św. Anny w Kazimierzu. Fot. Wojciech Santarek

Nie można jednak powiedzieć, że artysta po raz kolejny, jak to się okre-

śla w języku historii sztuki, „podejmuje motyw”, który dobrze zna. Sem-

poliński jest bowiem malarzem „z oka”, „z natury”. Jest zawsze niepewny,
nie wie, waha się, sprawdza okiem. Widzi i notuje pędzlem bądź ołów-

kiem. Notuje zwykle szybko, po wielekroć. Jakby pragnął zarejestrować

raczej stan rzeczy uchwycony przez spojrzenie, a nie przez patrzenie, obserwację, przyglądanie się, wpatrywanie; interesuje go raczej moment
niż trwanie. Jakby wierzył, że istota, prawdziwy obraz świata „streszcza

jącego świątynię od budynku dawnego szpitala dla ubogich (dzisiaj siedziba Kazimierskiego
Ośrodka Kultury) przy ulicy Lubelskiej w Kazimierzu Dolnym. Za pomoc w uzyskaniu wykorzystanej w tekście fotografii dziękuję Waldemarowi Odorowskiemu, a za jej wykonanie Panu
Wojciechowi Santarkowi.
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się” w chwili, w tym, co przed-rozumowe; i jakby tę istotę chciał dopaść,

zanim włączy się mózg i świadomość artystycznej tradycji. Mamy tu zatem do czynienia z poznawaniem, rozumieniem przez malowanie/ryso-

wanie13, a nie odwrotnie. Trwanie „zanotowane” jest przede wszystkim
w procesie niezliczonych ponowień spojrzenia, niejako odnowień widze-

nia. W sposób nieomal modelowy ukazują to papiery, przede wszystkim

zaś czarno-białe rysunki grafitową kredką – swoiste pejzaże: z Czorsz
tyna, Drohiczyna, znad Bałtyku, z Nieborowa, z okolic nadwiślańskiego
Męćmierza.

Krajobraz to zresztą w doświadczeniu Sempolińskiego jeden z naj-

ważniejszych elementów. Przez dzisiejszą krytykę wydaje się jednak

traktowany nieco po macoszemu. A przecież w perspektywie polskiego
malarstwa drugiej połowy ubiegłego wieku trudno pominąć tak wyjąt-

kowe obrazy, jak Łąka z 1968 roku czy Pejzaż z Łącka z 1979, chociaż do
tomu arcydzieł trafiła Czaszka (1988)14. Krajobraz to temat pierwszy. Jak

mówił malarz, temat jeszcze z okresu studiów – oznaczający „etap bezpośredniego związku z obserwowaną naturą”. Należące do tej grupy prace

to właśnie „krajobrazy” i „martwe natury”. „»Krajobraz« – dodawał Sem-

poliński – był od początku (…) najbardziej bulwersującym mnie tematem
artystycznym”15.

Pozostaje nim do dzisiaj. Sprzed zaledwie roku pochodzą „widoki”

kościoła benedyktynek w Drohiczynie. Wydawałoby się, że chociaż były
malowane olejami, z uwagi na plątaninę linii ich natura bliższa jest na-

turze rysunku artysty – z jego (rysunku) niespokojnym duktem. Inaczej

rzecz ma się na przykład w serii pozornie jednostajnych, błękitnych płócien zatytułowanych Świt (jaśniejsze) bądź Mrok (ciemniejsze), również
malowanych w 2007 roku.

Wróćmy zatem do rysunków. Z podpisów dowiadujemy się, że są na

nich: fragmenty architektury (wspomniany kościół w Drohiczynie, zamki w Czorsztynie i Janowcu), woda (Wisła), kamienie, drzewa, ptaki…

13
Odwołuję się tutaj do tekstu Jacka Sempolińskiego poświęconego sztuce Jacka Sienickiego (Sempoliński 2001, s. 226).
14
Poprzęcka 1997, il. 210.
15
Artyści-plastycy 1984–1985, s. 4.
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Trudno jednak rozróżnić kształty, zidentyfikować cel spojrzenia artysty.
Częstokroć brakuje nawet aluzji, sugestii. „»Myśląca i czująca materia« –

tak odbieram obrazy Jacka Sempolińskiego od czasu, kiedy odrzucił on
wszystkie zewnętrzne powiązania z naturą i któregoś dnia opuścił po-

zycję obserwatora, a stał się współuczestnikiem narastającego procesu”
– pisał cytowany już Stefan Gierowski16. Można te uwagi rozszerzyć na

obszar rysunku. Ów brak sugestii nie ma znaczenia ani tu, ani tu; i obrazy, i rysunki są całkowicie prywatne, osobiste. Oleje różni od papierów

jedynie to, że ich „materialność” jest w większym stopniu zobiektywi-

zowana przez gęstość farby. Pejzaż malarski bywał niekiedy „zespolony
z nastrojem”, a charakterystyczna dla niego „gama krótka” – jak pisała
w 1966 roku Hedda Bartoszek – bywała „wysnuta (…) z sumy światła i ko-

loru panującego w naszym szarym krajobrazie”17. „Gama krótka”, czyli,

mówiąc słowami Stajudy, „wyprana”. Ale już to, że ten sam pejzaż po wie-

lekroć się powtarza, mówi nam, że nie można go ani namalować, ani narysować. Można się tylko nieco przybliżyć. Nie można mieć pewności. Samo

oko jej nie daje; chwyta jedynie moment, fantom. Naturę Sempoliński zatem nie tylko widzi – odczuwa ją szerzej, wszystkimi zmysłami, głębiej.

*
Rysunki to szyfr; trudny do rozwiązania, hermetyczny. Niekiedy papier

jest mocno, zdecydowanie, z naciskiem zagryzmolony, a kiedy indziej

wydaje się ledwie, delikatnie muśnięty – drżącą dłonią, która z trudem
trzyma kredkę. Rysunki to materialny ślad zapisu okamgnienia, tajemnego dostępu do Istoty, esencji bytu, przyczyny samej w sobie, ens realissimum. Artysta nie zamierza dzielić się swoim doznaniem, nie dąży do

tego, by je zobiektywizować – przez destylację formy czy stylu. Nie relacja motyw/obraz jest tu ważna, ale relacja podmiot/obraz. Sempoliński nie cyzeluje, wręcz nie dba o estetykę, prowokuje abnegacją – rysuje

czasami na lichych podłożach (gazetach, foliach) i zostawia mimowolne
plamy tłustej pasteli. Jest całkowicie impregnowany na potrzeby i zakusy
16
17

Gierowski 1993, s. nlb. 5.
Bartoszek 1966.
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widzów, w tym krytyków i historyków sztuki. Nie stosuje zabezpieczeń

w postaci konwencji, nie daje podpowiedzi, niczego nie ułatwia. Oferuje

jedynie – i aż – zapis indywidualnego istnienia. Arbitralny, jedyny. Oferuje własną refleksję nad życiem... i umieraniem. Jego pospieszne, czasami

niepokojące, a czasami wręcz agresywne gesty zagęszczają się w medytację. Czapski przypomina (za Proustem): „Aby trafić do człowieka zdol-

nego obraz przeżyć, jest j e d n a droga: aller au fond de ses sensations – iść

w głąb swych doznań”18. Sempoliński tak właśnie czyni. Jest malarzem
„z oka”, ale też „z trzewi”.

Rysunki są pełne, skończone – koncentrują życie. To nie tzw. pierwsze

szkice, wprawki przygotowujące „prawdziwe” dzieło. To one są dziełami.

Ale nie zawsze tak było. Dotyczy to zresztą i obrazów, i rysunków. Wiele

lat temu malarz wyznawał: „długo cel finalny był przeze mnie nie dość
jasno widziany. A jeśli coś przeczuwałem, to nie śmiałem chwytać tego

ot tak, bezpardonowo; tylko poprzez (…) pokorny czy, powiedzmy, studyjny stosunek do natury i malarstwa. Ale od jakiegoś momentu zaczęła

rozwijać się jako nękająca potrzeba zwrócenia się jak gdyby wprost do
tego finalnego celu. I zaczęły odpadać z moich obrazów pewne figury,

zespoły przedmiotów, jakieś symbole, wyraziste elementy natury. To
dyrektywność tego finalnego efektu sprawiła, że nawet w naturze prze-

stałem widzieć części, a tylko całościową otchłań, taką dziurę, którą trze-

ba w obrazie czymś zapełnić19”. Istnienie rysunków to w tym dorobku

istnienie obok, ale na równi z malarstwem. Nie jest to w sztuce nowa

sytuacja – rysunek dawno się usamodzielnił, opuścił malarskie atelier,

malarską przygotowalnię. Przestał być tylko szkicem, projektem. Przykład Sempolińskiego wydaje się jednak wyjątkowy. Chociaż… Może porównywalny z praktyką Cy Twombly’ego czy – z uwagi na gwałtowność

ekspresji – Arnulfa Rainera. Sempoliński odżegnuje się jednak od narracji, epiki, mitologii itp. odniesień, które często wyłaniają się z „tekstu”
Twombly’ego („tekstu”, czyli duktu rysunkowego, ale zarazem – niekiedy

– tekstu-napisu, którego Sempoliński unika). Częściej zatem bliżej, niż
do elegancji Twombly’ego, jest mu do drapieżności Rainera.
18
19

Czapski 1996, s. 425.
Cieślińska 1985, s. 107.
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Wszyscy trzej są jednak wolni; to – poza wszystkim innym – ich łączy;

podobnie jak zaufanie do autentyczności i sugestywności „bazgrołu”.

Ów „bazgroł” w przypadku artystów starych ma szczególne znaczenie –
stanowi potwierdzenie formy. Sempoliński wiedział jednak, że tak będzie, już ponad ćwierć wieku temu. Rozumiał, że przychodzi chwila,
kiedy „wszystko, o co się dbało, staje się zupełnie nieważne. Człowiek

ściga już wyłącznie nawet nieznane sobie, bliżej nieokreślone fantasmagorie, i już. Tym karmi swoją twórczość zupełnie niezależnie od tego, jak

jest klasyfikowany, czy jest lubiany, czy nielubiany, przestaje to dla niego

istnieć. Jest zapatrzony w jakiś ideał formy (w tym znaczeniu metafizycznym – formy jako kształtu absolutu) – to jest ta starcza niezależność”20.

„Malarz-poeta” – można przeczytać o Twomblym. Podobnie chciało-

by się powiedzieć o Sempolińskim. Ciekawe – są niemal równolatkami:
Sempoliński urodził się w 1927, Twombly rok później (Rainer w 1929).

Przeszli między innymi przez doświadczenie informelu; różny to był informel, ale ich prace zdradzają wspólnotę tego doświadczenia.

Sempoliński podkreślał, że był spóźniony, nie uległ presji, nie dał się

ponieść „odwilżowej” fali; dopiero po 1960 roku, kierując się własnym
rytmem, przeszedł „lekcję” owej „nowoczesności”. Bogusław Deptuła pi-

sał w odniesieniu do malarstwa Kobzdeja o „bezformiu informelu”21.

Może to swoiste, pozornie tautologiczne określenie bardziej stosowne

byłoby w kontekście rysunku i części malarstwa Sempolińskiego? Ale,
z drugiej strony, cecha wyróżniająca zjawisko nigdy przecież nie prze-

kłada się na charakter indywidualnej ekspresji. Poza tym – bezformie jest

niejako formą à rebours, próbą scalenia kruchych resztek. U Sempoliń-

skiego nie mamy do czynienia z entropią świata. Z fragmentem, poczuciem cząstkowości, momentalności – tak, ale jego sygnatura jest konkret-

na, osobowa, poświadczona jednostkowym bytem. Autor nie jest NN.

Także w tym sensie, że nie prezentuje się nam jako uczestnik kultury, jeden z wielu, co nie oznacza, że nie jest w niej zakorzeniony. Ale nie szuka
w niej mitów i legend, kostiumów, nie szuka też obrazów, chociaż je ogląda, a raczej oglądał. Szuka – szukał – siebie.
20
21

Artyści-plastycy 1984–1985, s. 11.
Deptuła 2003.

181

małgorzata kitowska - łysiak

W 1971 roku odbył wymarzoną podróż do Hiszpanii. Pisał potem:

„pojechałem po określone wartości, to znaczy po sztukę mistyczną. I nie
zawiodłem się, a nawet rzeczywistość przeszła moje oczekiwania, aczkolwiek trudno się tam dokopać do istotnych wartości. We Włoszech

są one na każdym kroku, w Hiszpanii trzeba się do nich dokopać. Ale

ułatwiłem to sobie w ten sposób, że przebywałem głównie w Andaluzji,
gdzie wszystko jest na wierzchu. Rewelacją tej podróży było malarstwo

Zurbarána, ale przede wszystkim rzeźba kościelna XVI i XVII wieku,
która w Hiszpanii jest doprowadzona do skrajnej ostateczności, do eks-

hibicji, gdzie makabra rozpadu, męki krwawej, tortur fizycznych łączy się
ze skrajnym uduchowieniem. To jest taki mistycyzm, który łączy skrajną
cielesność ze skrajnym wyzwoleniem z cielesności”22.

Rzeźbiarze, o których mowa to, być może, między innymi Gregorio

Fernández (1576–1636) i Juan Martínez Montañéz (1568–1649). Nieco
inny charakter mają dzieła pracującego później Francisco Salzillo (1707–

–1783). Ten ostatni uchodzi za twórcę w większym stopniu tonizującego
naturalistyczny u poprzedników modelunek postaci, idealizującego. Je-

śli jednak porównuje się rzeźby religijne, zwłaszcza pasyjne przedstawie-

nia Chrystusa, widać, że w każdym z tych trzech przypadków uderzający
jest biologizm, dynamizm cierpiącego ciała. Jest ono przede wszystkim

ciałem ludzkim, ciałem żywym. Chrystus ma przerażenie w oczach, po
razach bicza pozostały na jego ciele nabrzmiałe ślady, z otwartych ran

strugami wycieka krew. Podobnie jest u Sempolińskiego – na wielu kartonach widać rozbryzgi czerwieni, niczym rozbryzgi krwi. Jakby artysta

nie panował nad warsztatem bądź jakby wystawił karton lub płótno na

to, co dzieje się tuż obok, niezależnie od niego. Jakby karton lub płótno
zostały dosłownie splamione krwią.

*
W „moim” obrazie Ukrzyżowanego (sierpień 2006) dominują dwie barwy

– czerwień i fiolet. Czerwień to korona cierniowa, rana w boku, plama cienia (?), fiolet – grube krechy zarysowujące korpus i ramiona Chrystusa. To
22

Artyści-plastycy 1984–1985, s. 6.
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wizerunek rozpostarty pomiędzy bardziej czy mniej ewidentną symboliką
czerwieni i symboliką fioletu, pomiędzy życiem i śmiercią. W chrześcijaństwie obie barwy łączy to, że symbolizują męczeństwo, ponadto – władzę

i autorytet. Fiolet jest również oznaką żałoby, wszystkich elementów zwią-

zanych z pamięcią martyrologii Chrystusa: adwentu, postu, Środy Popielcowej, Wielkiego Tygodnia, także kolorem szat liturgicznych i szat (płasz-

cza) Chrystusa w średniowiecznych przedstawieniach pasyjnych. Natomiast czerwień to także emblemat ciała ludzkiego, krwi jako soku życia, na-

miętności miłosnej. Fiolet jest jednak częściej żeński, a czerwień męska. Tę
ambiwalencję można wyczuć również na innych poziomach wyobrażenia.

Sempoliński nie namalował krzyża, jakby nie chciał rozpraszać uwa-

gi (własnej i widza); nie sięgnął po arma Christi. Chrystus jest sam, nikt

mu nie towarzyszy. Jest opuszczony. Jak u św. Mateusza: najpierw przez
uczniów, potem przez Piotra, wreszcie zdaje się być opuszczony także

przez Boga. Nie otrzymujemy żadnych wskazówek dotyczących przed-

stawionej sytuacji. Autor pozostawił to, co najważniejsze, niezbędne,
aby postawić widza w roli świadka agonii Chrystusa – pozostawił tylko zmasakrowane, obolałe ciało. Ukazał kres Męki. Teraz możliwe jest

Zmartwychwstanie. Układ ciała jest zgodny z tradycją utrwaloną w licznych krucyfiksach: Chrystus ma rozłożone ramiona, lekko skręcony ku

lewej krawędzi kartonu korpus, obróconą w prawo bezładnie opadającą

głowę. Nie widać jego twarzy – jedynie koronę cierniową; jest całkowicie
obnażony, niemal wyzywająco nagi23, nie ma perizonium, widać zarys

23
Chociaż, według przekazu historycznego, ciało Chrystusa na krzyżu było nagie, to – jak wiadomo – z uwagi na obawy przed ewentualnym zgorszeniem wiernych, w sztuce przedstawiano
je zwykle osłonięte. Z tego właśnie powodu w ikonografii chrześcijańskiej (zarówno chrześcijaństwa zachodniego, jak wschodniego) nagość Chrystusa-mężczyzny (pomijam tu z oczywistych przyczyn wyobrażenia Dzieciątka) najczęściej kojarzona jest z przedstawieniami Chrztu,
w których jednak ciało Zbawiciela często osłania woda; obok nich pojawiają się przedstawienia
w typie Christus Pudicus (nawiązującym do motywu Venus Pudica) z Chrystusem wstydliwie
zasłaniającym łono jedną lub obiema dłońmi; zob. Kobielus 2007, s. 21–33. Za wskazówkę bardzo dziękuję Bożenie Kuklińskiej.
Niemniej, znane są, oczywiście, również – znacznie rzadsze – wyobrażenia pasyjne, w których Chrystus jest nagi. Nie wchodząc w detale, i wyłączając sztukę XX i XXI wieku, pod tym
względem znacznie swobodniejszą niż sztuka dawna, dość przypomnieć Michała Anioła i krucyfiks z florenckiego kościoła Santo Spirito (1492), chociaż ciało Zbawiciela jest tutaj idealizowane – zgodnie ze światopoglądowym i artystycznym kanonem epoki.
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genitaliów. Korona cierniowa identyfikuje go z boskością, ale nagość, genitalia z człowieczeństwem, z płcią. Szaty Chrystusa oznaczały jego moc;

odarcie z szat na Golgocie pozbawia go boskości. Ale też własności, co
sygnalizuje, że „jego cierpienie jest w ręku Boga”24.

Chrystus cierpi, ale pozostaje młodym, atrakcyjnym mężczyzną. Jest

to zatem wyobrażenie – poza wszystkim innym – odsyłające do toposu
Erosa i Thanatosa. Warto tu przypomnieć, że wielu autorów rozważa-

ło kwestię fizycznej urody Chrystusa, w tym jego nagości i seksualności.
Błogosławiony Henryk Suzo kazał mu powiedzieć: „Jestem tronem roz-

koszy i koroną zbawienia”, a jego ciało określił jako „urzekająco piękne”
nawet po śmierci25.

Na wykonanym przez Jacka Sempolińskiego wizerunku Chrystus

jest zarazem cielesny i bezcielesny. Jest całkowicie bezbronny, nie od-

dziela go od widza nawet opaska na biodrach. Jego ciało wystawione
jest na nasz widok, ale też na nasz dotyk. Prowokują go ślady kredki, ale

ów dotyk jest niczym dotknięcie rany, wywołuje dreszcz: chciałoby się
uskoczyć, żeby nie mieć udziału w tym, co się stało. Kredka, jak świe-

ża krew, brudzi palce, więc chciałoby się je umyć/ją zmyć. Chciałoby się

umyć ręce od tego, co się stało na Miejscu Czaszki. Jacek Sempoliński
nie liczy się z widzem – nie ramuje przedstawienia (robił to w niektó-

rych ujęciach, ograniczając przestrzeń grubymi maźnięciami farby).
Przy okazji chciałabym zwrócić uwagę na przykład późniejszy – tzw. Anatomiczne Ukrzyżowanie z londyńskiej Royal Academy of Art. Ten gipsowy odlew ciała – najpierw powieszonego
(1801), a potem przybitego do drewnianego krzyża – mordercy Jamesa Legga został ostatnio
mylnie potraktowany przez Zbigniewa Mikołejkę jako rzeźba anonimowego artysty (Mikołejko
2003; tamże reprodukcja); tymczasem był elementem dyskusji na temat Ukrzyżowania – efektem eksperymentu przeprowadzonego przez trzech członków Królewskiej Akademii Sztuki:
Thomasa Banksa, Benjamina Westa oraz Richarda Coswaya, po to, aby udowodnić, że przedstawienia Chrystusa na krzyżu są zwykle niepoprawne pod względem anatomicznym; w 1802
roku obiekt trafił do zbiorów Akademii.
Nb. jeśli chodzi o sztukę dwóch ostatnich stuleci, to szczególna uwaga należy się fotografii, a to zarówno z uwagi na dosadność ujęć pasyjnych topoi, jak specyfikę medium (zob. np.
Asphyxiation Andresa Serrano (1992) i, zainspirowaną bodaj tą pracą, Pasję Doroty Nieznalskiej (2001). Na marginesie – Nieznalska na różne sposoby eksploatuje od kilku lat inny atrybut
Ukrzyżowanego – koronę cierniową.
24
Męka Pana 2007, s. 87. Księdzu Ryszardowi Knapińskiemu dziękuję za konsultację ikonograficzną.
25
Suzo 1983, s. 87.
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Kompozycja jest rozluźniona, otwarta, to raczej wręcz dekompozycja.
Jak wspominałam, rzeczywistość „oglądu” autor ograniczył do ciała na

krzyżu, pominął „tło”. Bezformiu otoczenia przeciwstawił formie ciała

Chrystusa. Chociaż nie wypełnił plamą jego rysunku. Dał nam strzęp.
Nieprecyzyjnie, acz nieomylnie zarysowaną postać, na specyficznym
podłożu, jakim jest papier czerpany – z fakturą przypominającą ziarninującą tkankę.

Fizyczność wyobrażenia jest uderzająca. To obraz ciała Chrystusa

wytworzony przez ciało artysty. Chociaż osadzony w kulturowej kon-

wencji, jest ona niejako uchylona. Zjawiskowa (nie rzucająca cienia) po-

stać Chrystusa jest przede wszystkim niezapośredniczonym przez ikonograficzny wzór odbiciem konkretnej postaci fizycznej – artysty. Nasz

kontakt z owym wyobrażeniem jest również niezapośredniczony technicznie, chociaż – wiemy to przecież – zanim rysunek lub obraz cokol-

wiek przedstawi, ręka musi go fizycznie wytworzyć, wydobyć z niebytu,
musi poprowadzić ołówek, piórko, kredkę, umaczany w farbie pędzel…

Owym „niebytem” nie jest tutaj jednak biały karton czy niezamalowany

blejtram, lecz ciało artysty. Postać Chrystusa nadaje mu formę, czyni je

istotą bytu.

W tym kontekście istotne są inne prace Sempolińskiego – grupa au-

toportretów („odcisków” twarzy, weraikonów) i obrazy z serii Zza grobu

z zarysem męskiego aktu. Jedne i drugie malowane na poszarpanych fioletowych płótnach, znanych z serii Czaszka. Wydaje się, że autor dąży tu

do ucieleśnienia in effigie tego, czego nie może doświadczyć swoim ciałem. Miejsce Grobu zajęła bowiem twarz Jacka Sempolińskiego26 i mę-

skie ciało. W specyficznym ujęciu – to wyobrażenia skreślone zaledwie
kilkoma stygmatyzującym i maźnięciami farby. Czy uświęcają one ciało

26
Należy podkreślić, że zarówno egzystencjalna, jak artystyczna waga decyzji malarza nie
daje podstaw do porównań z takimi przykładami, jak ilustrujący pamflet Battaille’a na Bretona fotograficzny portret tego ostatniego w koronie cierniowej (1930), czy również fotograficzny
portret niezwykle obecnie aktywnego, skandalizującego amerykańskiego fotografa Joela-Petera Witkina w czarnej masce typu Zorro, na której zawieszona jest sylwetka Ukrzyżowanego (1984). Podaję, oczywiście, tylko niektóre przykłady wykorzystania arma Christi w sztuce
dwóch ostatnich stuleci. Osobną sprawą jest obecność motywu korony cierniowej w kulturze
popularnej – vide np. film Marka Koterskiego Wszyscy jesteśmy Chrystusami i plakat do niego
z Markiem Kondratem właśnie w koronie cierniowej (2006).
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artysty? Czy to przedstawienia mistyczne? Czy wyłaniająca się „zza grobu” twarz malarza i sylwetka nagiego mężczyzny oznaczają Zmartwychwstanie?

Ale Jacek Sempoliński to również autor papierów, na których jest

tylko krzyż (cykl Krzyże z 2005 roku27). Odrysowany od linijki. Zimny,

ostry, geometrycznie radykalny. Tak by się wydawało. Czy zatem można
powiedzieć, że malarz zrealizował w ten sposób swoją tęsknotę do inte-

lektualizmu, sztuki wykresów perspektywicznych?28 Uchylając temperament, impuls, chciał się skupić wyłącznie na neutralności śladu fabryczne-

go ołówka i linijki? Kiedy jednak Wiesława Wierzchowska wspomniała
w rozmowie, że ów „chwyt” oznacza u Sempolińskiego powrót do tego,

od czego odciął się w młodości – do abstrakcji geometrycznej, odpowiedział: „Nie sądzę, by znak krzyża należał do sztuki geometrycznej… (…)
Jezus wisiał na krzyżu, a nie na geometrii!”29

*
Zapytany w latach 80. minionego stulecia o sytuację polskiej sztuki po-

między sierpniem 1980 a grudniem 1981, malarz odpowiedział, że wyłoniła ona potrzebę sztuki „autentycznej” – „sztuki autentycznie zaangażowanej w rozwój osoby ludzkiej. Osoby jako jednostki społecznej i osoby

posiadającej duszę nieśmiertelną”30. Na pytanie dodatkowe o to, jak należy rozumieć pojęcie sztuki „zaangażowanej”, odrzekł, że dwojako: jeden

sens odsyła nas do sztuki, która reaguje na aktualną codzienność, drugi
do sztuki tworzonej przez tych, którzy „tropią z zaciekłością, czyli z za-

angażowaniem wewnętrznym, sprawy ogólniejsze”, innymi słowy: tropią

fenomen bytu31. Siebie zaliczył do drugich – zaangażowanych w „tropie-

nie spraw ostatecznych”32. Dodajmy: ostatecznych i dla człowieka, i dla

27
Zob. duży wybór reprodukcji w katalogu wystawy w Galerii Malarstwa Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie, 2006.
28
Pisał o niej w: Artyści-plastycy 1984–1985, s. 7.
29
Sempoliński 2008, s. 16.
30
Artyści-plastycy 1984–1985, s. 22.
31
Artyści-plastycy 1984–1985, s. 10.
32
Artyści-plastycy 1984–1985, s. 10.
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7. Jacek Sempoliński, z cyklu Krzyże, 2005

obrazu. To obrazom służy łaska widzenia poparta świadomością konieczności nieustającej pracy, niecierpliwość połączona z determinacją,
furia połączona z mozołem. Im służy także – właśnie w obrazy wcielona
i w nich spotęgowana – łaska rozpaczy33. To sztuka, która nie rozjaśnia

mroku (bo nie daje odpowiedzi). Ale też się w nim nie pogrąża.

Pierwodruk: „Jacek Sempoliński. Na skrzyżowaniu z Kazimierzem...”, oprac.

Waldemar Odorowski, Dorota Seweryn-Puchalska [katalog wystawy, Muzeum
Nadwiślańskie, 31 marca–27 maja 2012], Kazimierz Dolny 2012, s. 12–22.
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33
Anna Markowska pisała, że twórczość artysty to „obszar łaski, ale także rozpaczy” (Markowska 2003, s. 356); nie traktowałabym jednak obu kategorii rozdzielnie.
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Fałat Antoni 153

Feldman Wilhelm 119, 125, 130,
132, 136, 158, 168

Fernández Gregorio 182, 183
Ficowski Jerzy 141, 142

Fijałkowski Stanisław 145, 149,
152–154

Franko Iwan 121, 161

Frenkiel Stanisław 147

Friedrich Wilhelm I 20
Garbal Łukasz 4–6, 96

Hałas Józef 153

Hartwig Edward 8, 12
Hartwig Julia 35

Hegel Georg Wilhelm Friedrich
86

Helman Witalia 35
Hempel Jan 35

Herbert Zbigniew 5, 6, 9, 11, 81–84,
86, 87, 89–92, 94–97

Herbert-Żebrowska Halina 87, 96
Herbertowa Katarzyna 87, 96
Heredia José Maria de 40

Herling-Grudziński Gustaw 87,
143

Gaudi Antonio 136, 153

Hetman Krzysztof 2

Gielniak Józef 142

Hnatiuk Aleksandra 133, 144

Gaugin Paul 102, 106

Gierowski Stefan 175, 179, 191
Giżycki Marcin 142

Glicenstein Henryk 103

Głąb Anna 5, 6, 9, 11, 19, 31, 34, 42,
43

Gmiterek Henryk 4
Gola Jola 191

Gołubiew Antoni 5, 6, 40, 78, 80

Hincz Helena z Ciświckich 24
Hodler Ferdinand 102, 107
Hoffmann Adam 139
Homziuk Benek 152

Horodyska Krystyna z Ciświckich
24

Hrankowska Teresa 136

Jackiewicz-Garniec Małgorzata
154

Gombin Krzysztof 4

Jackowski Aleksander 144

Goncourt Edmond de 35

Jahoda Myrosław 142

Gombrowicz Witold 137
Gowin Jarosław 97

Grabska Elżbieta 155

Gryglewicz Tomasz 119
Gryka Jan 147

Gustowska Izabella 154

Jagiełło Władysław 161
Jakimowicz Teresa 138

Jan Paweł II (Karol Wojtyła) 4

Jankowska-Cieślik Katarzyna 152
Jarema Józef 147

Jarema Maria 153
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Kitowska Zofia z Korczaków 117

Jarnuszkiewicz Halina 36
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9, 11, 115, 117, 129–140, 148, 149,

Jaworski Marian 84

155–170, 191

Jaźwierski Jacek 134

Jeleński Konstanty 5, 6, 77

Kitowski Maciej 120

Jonscher Barbara 154

Kitowski Wojciech 120

Kitowski Ryszard 117

Jełowicki Aleksander 20

Kiwerski Ryszard 163

Juszczak Wiesław 119, 138, 157,

Klimczak Alina 154

166, 170, 191

Kluszczyński Ryszard W. 142

Kaczmarski Janusz 150

Kłoczowski Piotr 97

Kaczyński Lech 87

Kmieć Piotr 134, 151, 154

Kaden-Bandrowski Juliusz 40

Knapiński Ryszard 185

Kafka Franz 141

Kobielus Stanisław 184, 191

Kahlo Frida 122, 138, 153

Kobro Katarzyna 154

Kamieńska Anna 35

Kamieński Antoni 137

Kamińska Justyna z Kruczajów 19,
20, 22, 41, 44

Kamiński Władysław 19, 20, 22, 41
Kamiński Zbigniew 22
Kamoji Koji 146

Kandinsky Wassily 109, 112
Kantor Tadeusz 153

Karaś Romuald 149

Karol V Habsburg 41

Karolewicz Grażyna 38, 39, 42
Karpiński Wojciech 155
Kasjaniuk Halina 142

Kasperowicz Ryszard 5, 6, 129,
134, 139, 158, 167

Khnopff Fernand 102, 107

Kierczuk-Macieszko Małgorzata
140

Kierzkowski Bronisław 153
Kisling Moïse 103

Kobzdej Aleksander 153, 181
Kokowski Andrzej 4

Kołodyńska Maria 149
Kołodziej Marian 144

Komendecki Mirosław 155
Komza Małgorzata 145
Kondrat Marek 186

Korolkiewicz Łukasz 154
Korulska Ewa 190

Kosienkowska Halina 138

Kosiewski Piotr 122, 133, 136, 155
Kossowska Irena 132
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Krygier Stefan 154
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Kudelska Dorota 4, 5, 6, 9, 11, 98,
106
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Kukulski Zygmunt 38
Kulicki Janusz 36

Kulisiewicz Tadeusz 143
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Kunka Lech 154

Kurka Bartłomiej 154
Kuryluk Ewa 153, 155
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Lachowski Marcin 5, 6, 122, 123,
129, 131, 134, 156, 161

Lack Stanisław 136
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Lameński Lechosław 119, 134
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35

Laśkiewicz Teofil 34

Lebenstein Jan 141, 147, 153, 154,
158, 167

Legutko Ryszard 87

Lis Wacława 149
ney) 29

Łaszkiewicz Alina 136
Łazarewicz Hanna 35

Łobodowski Józef 36
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Łuszczek Dominik Krzysztof 148
Łukomski Józef 154

Maciejewski Zbysław Marek 154
Maj Jacek 2, 4–6, 9, 12, 96
Majewski Piotr 134, 140
Major Barbara 149

Makarski Marian 149

Makowski Zbigniew 149, 153, 154
Malczewski Jacek 103, 106, 148
Malewicz Kazimierz 109, 112
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Malewska Hanna 5, 6, 9, 11, 19, 20,
22–30, 32–44, 74–80

Malewska Jadwiga z Ciświckich
19, 24, 27, 29, 31, 32, 43

Malewski Andrzej 29, 30

Malewski Bronisław 19, 24, 26,
28–32, 34, 41–43

Lenica Alfred 153

Malewski Władysław Gustaw 24,

Leśmian Bolesław 157, 166
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Libera Antoni 148

Manteuffel Jerzy 38

Lileyko Jerzy 137

Marciniak Janusz 153, 155

Lerue Adam 48, 51, 61, 68
Leśniak Kamila 133
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25, 41
151

Marchesani Pietro 137

Marciszuk Ireneusz 163
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Markowski Wiesław 154
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Mazurczak Urszula Małgorzata
148, 191

Musiałowicz Henryk 154

Nacht-Samborski Artur 120, 126,
127, 131, 137, 152, 153, 158, 167

Nader Luiza 139
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Meniok Igor 121, 161
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Okińczyc Andrzej 154

Okoń Waldemar 138, 142
Olechnowicz Emilia 89

201

indeks nazwisk

Olszewski Andrzej K. 119

Porębski Mieczysław 143

Opacki Ireneusz 138
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Presser Józef 142
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Priebe Otto 145

Orska Joanna 97

Proust Marcel 142, 180

Osęka Andrzej 5, 6, 157, 166

Prus Bolesław (Aleksander Gło-

Paciorek Antoni 191

wacki) 22

Paderewski Ignacy Jan 30
Palester Roman 79

Przybylski Janusz 154

Panek Jerzy 154

Puławski Arkadiusz 26

Ptaszycki Stanisław 38

Panas Władysław 122, 133

Rafałowski Aleksander 153

Pankiewicz Józef 108, 142

Rainer Arnulf 180, 181

Pastwa Marcin 134

Retz kardynał (Jean-François Paul

Pawelec Marek 38, 42

de Gondi) 39, 41, 43

Pągowska Teresa 153, 154
Piasecki Marek 76

Rękas Alicja 35, 36, 42

Pieńkos Andrzej 139, 144

Rodziński Stanisław 143

Rodakowski Henryk 135, 136

Picasso Pablo 109, 112

Roefler Marek 98, 106

Piłsudski Józef 38

Rokicka Halina 137

Piotrkowski Hieronim 36
Piotrowicz Jerzy 154

Pius X (Giuseppe Melchiorre Sarto) 32

Plage Emil 34

Platon 40, 42, 43

Plichta Paweł 5, 6, 156

Pliszczyńska Janina 35

Podhorska-Okołów Stefania 29,
40, 42

Pollakówna Joanna 143
Pompidou Georges 141
Popek Wojciech 154

Poprawa Adam 96, 97

Poprzęcka Maria 5, 6, 119, 139,
146, 157, 164, 166, 178, 191

Rolska-Boruch Irena 134

Rosiek Stanisław 129, 132, 138
Rosołowicz Jerzy 154

Rudowska-Pisarek Magdalena
154

Rudziński Piotr 136

Ryszkiewicz Andrzej 118, 119, 135,
157, 166

Ryx Marian 32, 33, 42

Rząsa Antoni 139, 154, 162
Salzillo Francisco 182

Saniewski Wiesław 142
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Sapetto Marek 154

Schreyer Alfred 155
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Schulz Bruno 118, 121, 122, 124,

125, 127–142, 147–150, 152, 154,
155, 157, 158, 161, 166–169
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Stomma Stanisław 40
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Serrano Andres 185

Seweryn-Puchalska Dorota 140,
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Suzo Henryk 185, 191

Swinarski Konrad 141
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Szamborski Wiesław 154

Szapocznikow Alina 120, 137, 147,
154, 158, 167

Seweryniak Henryk 94, 97

Szczepański Jan Józef 141

Sienicki Jacek 152, 154, 173, 178

Szczygieł Ryszard 4

Sęp-Szarzyński Mikołaj 144
Sierocińska Wiktoria 109
Sikorska Jadwiga 24
Sinko Tadeusz 40

Sitkowska Maryla 132, 150, 191

Skłodowska-Curie Maria 4, 35
Skrodzki Wojciech 152

Sławińska Irena 118, 157, 166
Smoliński Mariusz 139
Snyder Timothy 74

Sobocki Leszek 156

Sosnowski Kajetan 154
Spencer Herbert 24

Stachowski Marek 5, 6, 9, 11, 13

Szczerba Dorota 89

Szymanowski Wacław 125, 136
Szymona Wiesław 191

Ślusarczyk Andrzej 134
Ślusarczyk Urszula 151
Święcicka Dorota 151

Tarasewicz Leon 143, 154
Tatarczyk Tomasz 145
Tischner Józef 84

Turlej Zbigniew 145
Turowicz Jerzy 49

Twardowski Jan 81, 90

Twombly Cy (Edwin Parker) 180,
181

Stajuda Jerzy 173, 174, 179, 192

Tycjan (Tiziano Vecelli) 42, 174

Stanisławski Jan 118, 122, 126, 130,

Ujma Magdalena 121, 131, 133, 144,

Stanaszek Maciej 97
138

Tymoszewski Zbigniew 154
155

Staszic Stanisław 117

Vigny Alfred de 40

Stern Jonasz 145

Wacławek Marek 155

Stelmasik Marian 146

Vinci Leonardo da 92, 94
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Wagner Renata z Marczewskich 36
Wajda Andrzej 141

Waltoś Jacek 141, 155, 156

Wysłouch Seweryna 143

Wyspiański Stanisław 103, 136,
151

Warzecha Marian 154

Wyszyński Stefan 40, 86

Wierzbicki Alfred 35, 42

Zagórska Aniela 24

West Benjamin 185

Wierzchowska Wiesława 189, 191
Wierzyński Kazimierz 79

Winiarski Artur 98, 99, 105
Wiśniewski Jerzy 97

Witkiewicz Stanisław Ignacy 118
Witkin Joel-Peter 186
Wittlin Józef 157, 166

Wnęk Grzegorz 148, 151

Wojciechowski Jan Stanisław 143
Wojtiszek Janina 39, 42
Wolańska Joanna 108
Wolff Jerzy 122, 145

Wolicka-Wolszleger Elżbieta 5, 6,
119, 122, 133, 134, 136, 139, 159,
160, 168, 170, 191

Wolniak Olga 153

Woroniecki Jacek 40

Woszczyński Bolesław 26, 42

Woźniak-Łabieniec Marzena 97

Zagajewski Adam 5, 6, 74, 79
Zagórski Karol 24

Zak Eugeniusz 103
Zamoyski Jan 36

Zanussi Krzysztof 87
Zańko Dorota 97

Zawadzka-Mazurek Ewa 42
Zemła Gustaw 151
Zieja Jan 32

Zieliński Jacek Antoni 154
Zieliński Józef 26, 42

Ziemski Rajmund 154
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Ziemski Rajmund 154
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Żelechower-Aleksiun Mira 146,
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Życiński Józef 5, 6, 9, 11, 81, 83–92,
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Wróblewski Andrzej 131, 139, 153,
154, 161

Żuk Krzysztof 2
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