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Od autorów
Ponad trzy dekady historii częstochowskiego środowiska plastycznego
po 1945 r. obfitują głównie w artystów zainteresowanych obrazowaniem
realistycznym. Do nielicznego grona zwolenników nowoczesności
należała – oprócz Władysława Wagnera i
Strzyżewskiego –
Bogumiła Malec1 , która pozostawiła po sobie interesujący dorobek
twórczy. 24 stycznia 2017 r. minęła 30. rocznica śmierci malarki, która
urodziła się, mieszkała i tworzyła w Częstochowie. Mimo upływu lat, jak
do tej pory, nie powstała większa publikacja na jej temat. Skromny stan
wiedzy o życiu i twórczości artystki stały się bezpośrednim powodem
poszukiwań materiałów i dokumentów, w oparciu o które podjęto pierwszą
próbę napisania monografii.
Artystka w okresie międzywojennym najpierw w latach 1934-1937
studiowała na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie poznała,
m.in. Tadeusza Kantora i Ernę Rosenstein, a następnie przeniosła się do
Warszawy. Po ukończeniu (1939) tamtejszej ASP wróciła do Częstochowy,
gdzie po II wojnie światowej aktywnie uczestniczyła w życiu
lokalnego środowiska artystycznego, m.in. współtworząc Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków i Szkołę Sztuk Pięknych, która
obecnie funkcjonuje jako Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego.
Lata studiów w krakowskiej ASP, a przede wszystkim nawiązane
kontakty artystyczne – inspirowały ją do obrania własnej drogi twórczej.
W pewnej mierze można ją uznać za naturalną kontynuatorkę tradycji
tamtejszej awangardy okresu międzywojennego.
Początkowo niezwykle skromne wzmianki w publikacjach nie pozwalały na zredagowanie choćby małego kalendarium życia i twórczości artystki. Przełomowym okazało się wsparcie córki B. Malec, Kata1

W tekście używane są następujące wersje nazwiska: Zbiróg/Zbirożanka w stosunku
do okresu przedwojennego, a następnie Malec lub Zbirożanka - Malec, co zgodne
jest z zapisem w indeksie nazwisk: Polskie życie artystyczne w latach 1944-1960:
indeks do t. 1-4, 1944-1950, pod red. A. Wierzbickiej, Warszawa 2014.
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rzyny Patrzyk, która nie tylko podzieliła się swymi wspomnieniami, ale
również udostępniła spuściznę artystki, w tym bardzo ważne rękopisy
wspomnień i wierszy, a także fotografie ukazujące malarkę w różnych
okresach życia oraz dokumentację zdjęciową części dorobku. Autorzy
niniejszym wyrażają K. Patrzyk szczególną wdzięczność i podziękowanie.
Uzyskanie dalszych informacji możliwe było dzięki kwerendom
przeprowadzonym w archiwach Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie i Warszawie (Dział Dokumentacji Plastyki Współczesnej Instytutu
Sztuki Polskiej Akademii Nauk) oraz Archiwum Państwowym i Urzędzie Stanu Cywilnego w Częstochowie. Kolejnych danych dostarczyła
analiza zawartości prasy lokalnej, która ukazywała od 1945 r., to jest:
„Głosu Narodu”, „Życia Częstochowy”, „Gazety Częstochowskiej”
i „Nad Wartą”, a także katalogi wystaw, w których Zbirożanka Malec
uczestniczyła. Bardzo pomocne były także opracowania dotyczące
wybranych zagadnień związanych z dziejami sztuki polskiej (głównie
awangardy) po 1945 r.
Ponadto przeprowadzono szereg wywiadów, m.in. z Aleksandrem
Jaśkiewiczem (rozmowa spisana przez Władysława Ratusińskiego) oraz
z innymi przedstawicielami częstochowskiego środowiska artystycznego.
Książka składa się z trzech autorskich rozdziałów. Pierwszy prezentuje w zarysie problematykę „nowoczesności” i polityczne uwarunkowania działalności Bogumiły Malec w latach 1944-69. Drugi rozdział
to biografia artystki, czyli jej życie i działalność w częstochowskim
środowisku artystycznym. W trzecim rozdziale opisano pierwsze lata
kształtowania się drogi twórczej artystki w Krakowie na ASP. Zamieszczone kalendarium łatwo pozwala się zorientować w chronologii wydarzeń z jej życia i twórczości. Istotnym uzupełnieniem całości jest zamieszczona rozmowa z Katarzyną Patrzyk o losach malarki.
Autorzy pragną serdecznie podziękować wszystkim za pomoc
w zgromadzeniu materiałów źródłowych, a w szczególności przedstawicielom lokalnych instytucji: Dyrektorowi Muzeum Częstochowskiego Januszowi Jadczykowi oraz Katarzynie Sucharkiewicz, Agnieszce
Miry i Juliuszowi Sętowskiemu; Dyrektor Archiwum Państwowego
w Częstochowie Elżbiecie Jończyk oraz Barbarze Major i Barbarze
Szyc z Miejskiej Galerii Sztuki. Autorzy dziękują za pomoc i wskazanie
8

źródeł Zbigniewowi Biernackiemu, właścicielowi antykwariatu „Niezależna”.
W gronie tym znajduje się także bardzo zaangażowany w realizację projektu artysta malarz Władysław Ratusiński oraz osoby, które
poświęciły swój cenny czas na udzielenie wywiadów: Stanisław Banek,
Aleksander Jaśkiewicz, Henryk Kmieć, Jarosław Kweclich, Irena Man,
Janusz Mielczarek, Alicja Nadolska, Józef Uliński, Jadwiga Wosik
i Adela Wiśniewska.
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Jacek Mróz

Kto nie lubi nowoczesności,
czyli o awangardowych kontekstach
i meandrach polityki lat 1944-19691
Niepokorna, bezkompromisowa, pełna ironii i wiary w sens uprawiania sztuki nowoczesnej – częstochowianka Bogumiła Malec znana
była w Krakowie jako Bogna Zbirożanka. W trakcie poszukiwań dokumentów udało się dotrzeć do rękopisów wspomnień artystki oraz
zbioru fotografii. Na jednym ze zdjęć widać Bogumiłę Zbirożankę, gdy
siedzi obok Tadeusza Kantora w otoczeniu kolegów z Akademii Sztuk
Pięknych przed pomnikiem Jagiełły w Krakowie. Politycznie była
związana z ruchem przedwojennej KPP i nie zmieniła później swoich
poglądów. Ciągle wierzyła w sens społecznego zaangażowania artysty.
W latach swojej największej aktywności nie znalazła szerokiego uznania wśród krytyków.
Bez wątpienia, artystka przekraczała granice sztuki ładnych kształtów i ciepłych barw, czym nie przysporzyła sobie łatwej popularności.
Jej malarstwo bywa określane sztuką „bezprzedmiotową”, będącą zaprzeczeniem realizmu na rzecz abstrakcji i surrealizmu. W jej obrazach,
kolażach i gobelinach2 odnajdziemy nadrealne kształty przedmiotów,
ryb, ptaków, ludzi i demonów, ale nie można twierdzić, że trzymała
się jednego nurtu awangardy. Co naturalne, nasuwa się pytanie, czy
te wątki zainteresowań dają się jakoś uporządkować. Otóż w oparciu
o przegląd dostępnych dzieł, a także reprodukcji, można wskazać kilka kręgów zainteresowań artystki jedynie w przybliżonej chronologii.
W 1956 r. na Okręgowej Wystawie Plastyków pokazała tkaniny, martwą
1

2

W rozdziale pominięto nużące niekiedy przeglądy stanowisk na temat wspólnych
miejsc malarstwa i teatru, a jedynie zasygnalizowano ogólne tendencje, pozwalające
lepiej zrozumieć dążenia Bogumiły Zbirożanki Malec. W zarysie ukazano ogólnopolskie tło polityki i historii, aby umiejscowić w czasie niepowtarzalny charakter
działalności artystki.
Gobeliny były wspólnym dziełem B. Malec i jej matki Zofii Zbiróg, która przyszywała do płótna figury i postaci.
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naturę i obrazy abstrakcyjne. Projektując gobeliny w połowie lat 60.,
korzystała z techniki kolażu i elementów surrealizmu. W 1976 r. wyjechała na plener „Jurajska Jesień”3. Wtedy powstały pejzaże jurajskie
zawierające elementy realistyczne. Zagadkowe wydają się być prace,
o których Tadeusz Kantor napisał, że utrzymane są w stylu surrealizmu
psychodelicznego. Na ostatniej wystawie indywidualnej w 1984 r. pokazała obrazy pełne mrocznych motywów eschatologicznych. Wśród
barw zaczęły przeważać zielenie i ugry.
Bogumiła Zbirożanka Malec próbowała uchwycić na płótnie żywioły form biologicznych i jednocześnie posiłkowała się elementami
spektaklu teatralnego. Za oryginalne należy uznać „kino-formy”, czyli
autorskie pokazy obrazów łączone z poezją. Obrazom nadawała tytuły,
które faktycznie są krótkimi formami poetyckimi, dłuższe utwory zapisywała na luźnych kartkach i w brulionach, które jakimś cudem ocalały.
Twórczość Bogumiły Zbirożanki Malec można zaliczyć do szerokiego nurtu „nowoczesności”, ale jak tu się nie pogubić wśród pojęć,
gdy współcześni teoretycy sztuki wolą używać pojęcia „modernizm”.
Otóż z końcem XX w. krytyka artystyczna zatoczyła koło, stąd niekiedy
dla uporządkowania problematyki warto sięgnąć po starsze publikacje.
Elżbieta Grabska zaproponowała na początku lat 70. XX w., żeby hasło „modernizm” odnosić do szeregu zjawisk w sztuce, literaturze, także i muzyce (lata 1880-1905)4. Jednak z czasem dla wielu czołowych
krytyków pojęcie modernizmu stało się tak pojemne, że zaczęto nim
obejmować zjawiska awangardowe z dwudziestolecia międzywojennego i również późniejsze od lat 40. zaczynając a na latach 60. XX w. kończąc. Dla wielu teoretyków sztuki modernizm okazał się więc pojęciem
bardzo szerokim, zaś kierunki awangardowe kategoriami podrzędnymi5.
3

4

5
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Więcej patrz w rozdziale Bogumiła Zbirożanka Malec (1913-1987) – życie i działalność w częstochowskim środowisku artystycznym, s. 25.
Patrz: Moderniści o sztuce, wybór, oprac., wstęp E. Grabska, Warszawa 1971, s. 1217. Por. J. Orska, O niejednoznaczności pojęć modernizmu i awangardy. Modernizm
i awangarda w kręgu europejskiej i amerykańskiej krytyki, w: tejże autorki, Przełom
awangardowy w dwudziestowiecznym modernizmie w Polsce, Kraków 2004, s. 51-72.
Ciekawą propozycję uporządkowania zawiłej problematyki „moderny” zaproponowała J. Mazur-Fedak, Józef Jarema w międzywojennym tetrze awangardowym
Cricot (I), Kraków 2008, s. 15-29. Autorka przywołała, m.in. publikację E. Eysteinsson, Awangarda jako/czy modernizm?, w: Odkrywanie modernizmu. Przykłady
i komentarze, red. R. Nycz, Kraków 2004, s. 155.

Próbując się zmierzyć z opisem szeregu różnorodnych nurtów
i pojęć polskiej awangardy rozwijanych po 1945 r. – bodaj jako pierwszy Mieczysław Porębski przyznał, że z powodu braku lepszego pojęcia
– polska krytyka zaczęła nazywać je „nowoczesnością”. Mianem nowoczesnych określano nie tylko malarzy uprawiających odmiany surrealizmu czy abstrakcji niefiguratywnej, ale także architektów wnętrz,
którzy uciekali od szarzyzny i schematyzmu, jak i muzyków jazzowych
poszukujący nowych form brzmienia daleko wybiegających poza metrum jazzu tradycyjnego. Nowoczesny – znaczyło również tyle, co pozbawiony sztampy, nudy i niezależny od wpływów komercji. Było to
jakieś wyjście z zamętu, aby nie powielać nazwy modernizm6.
Zatem podążając tropem M. Porębskiego, sztukę Bogumiły
Zbirożanki Malec można zaliczyć do szerokiego nurtu polskiej „nowoczesności”, ale nie będzie błędem, jeżeli powiemy, że jej największa
aktywność artystyczna przypadła na lata powojennego modernizmu.

Kino-formy, polskie i amerykańskie konteksty
pokazów malarstwa
Nie można twierdzić, że awangardowy styl uprawianej sztuki
Bogumiły Malec to proste nawiązanie do abstrakcji czy surrealizmu.
Istota „nowoczesności” w jej wykonaniu polegała na realizacji swego
rodzaju misji łączenia własnej twórczości poetyckiej z uprawianym
malarstwem. Najlepiej można o tym opowiedzieć na przykładzie kino
-form. Pierwsza wzmianka prasowa o „kinoformowej” prezentacji dla
publiczności pojawia się w 1957 r. Cóż, wiemy tylko tyle i aż tyle, że
w Częstochowie oraz w miastach dawnego województwa katowickiego
później w 1963 r. organizowała wieczory malarsko-poetyckie, coś na
wzór teatru jednego aktora. Co niezwykle istotne, artystka pokazywała swoje obrazy na ekranie w powiększeniu przy pomocy epidiaskopu
6

Nt. problematyki dot. kierunków awangardowych w malarstwie patrz więcej: P. Majewski, Malarstwo materii w Polsce jako formuła „nowoczesności”, Lublin 2006, s.
9-39. Majewski przedstawił bogaty obraz zjawisk estetycznych, jak i zjawisko rozwoju sztuki na gruncie polskim, prezentując w zarysie artystów i grupy artystyczne.
Patrz: też W. Nowaczyk, Tropy nowoczesności, w: Odwilż, sztuka ok. 1956 r., red. P.
Piotrowski, Poznań 1996, s. 36-59. Nt. „nowoczesności” patrz też: A. Wojciechowski, Młode malarstwo polskie 1944-1974, Wrocław 1975, s. 72.
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i czytała swoje wiersze7. Można przypuszczać, że dopiero w powiększeniu, często miniaturowe kartki, nabierały kinowej formy i pozwalały na
odczytywanie ukrytych znaczeń. Spotkania te burzyły tradycyjny schemat, że sztuka może być obecna tylko na wystawie w galerii.
Szansą na pokazanie kino-form szerszej publiczności miała być
współpraca z Klubem Międzynarodowej Prasy i Książki. Z końcem lat
70. była zaplanowana wystawa i pokazy „kinoformowe”, ale z wielkich
planów artystki nic nie wyszło8.
Żeby zmierzyć się z problematyką łączenia akcji rozgrywającej się
na płótnie obrazu z akcją parateatralną, należy przypomnieć kilka istotnych wątków z legendy i historii polskiej awangardy z początku lat 20.
XX w. Warto zaznaczyć, że zanim rozeszły się drogi malarzy i poetów,
zanim krytycy i recenzenci wyraźnie oznaczyli nowe tendencje w sztuce i poezji, nie było tak znaczących podziałów między futurystami9,
formistami10 czy późniejszymi kapistami.
Pierwsi malarstwo z poezją łączyli futuryści. W Warszawie,
wkrótce po zakończeniu I wojny światowej powstała kawiarnia poetów „Pod Pikadorem” na wzór Cabaretu Voltaire w Zurichu. W scenerii eksponowanych obrazów polskich formistów odbywały się tu
wieczory poetyckie. Nieco później w Krakowie w 1921 r. w kawiarni
„Esplanda” (u zbiegu ulic Podwale i Krupniczej) w jednej z sal działał klub o wdzięcznej nazwie „Gałka Muszkatołowa”. Ściany tej sali
7
8
9

10
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Więcej patrz w: rozdz. Bogumiła Zbirożanka Malec (1913-1987)..., op. cit., s. 25
Więcej patrz: Życie, twórczość i przeznaczenie, s. 85
Polski futuryzm można określić w skrócie jako nurt w literaturze podążający
w przeciwne strony jednocześnie. Zatem po jednej można wskazać: antyestetyzm,
prymitywizm, protest antykulturowy i antycywilizacyjny, a po drugiej kult współczesności i zauroczenie cywilizacją. Wśród czołowych postaci należy wymienić
futurystów krakowskich: Brunona Jasieńskiego, Stanisława Młodożeńca a także
malarza i poetę Tytusa Czyżewskiego oraz warszawskich Aleksandra Wata i Anatola Sterna. Więcej patrz: G. Gazda, Futuryzm w Polsce, Wrocław, Kraków, Gdańsk
1974 r., s. 62-73. Publikacja G. Gazdy mimo upływu czasu nie straciła na wartości
i nadal bywa przytaczana w licznych publikacjach wielu autorów.
Formiści - początek działalności grupy malarzy przypada na 1917 r. Inspiracją dla
poszukiwań formalnych był kubizm, futuryzm i ekspresjonizm, jednak artyści nie
odcinali się całkowicie od tradycji, tworząc samodzielne dzieła. Czołowi twórcy:
Andrzej Pronaszko, Zbigniew Pronaszko, Tytus Czyżewski, Leon Chwistek, Henryk Gotlib, Stanisław I. Witkiewicz. W l. 1919-21 wydali 6 numerów czasopisma
„Formiści”. Drogi artystów zaczęły się rozchodzić ok. 1922 r. Więcej patrz: M.
Czapska-Michalik, Formiści, Warszawa 2007, 9-21.

zdobiły zdeformowane twarze namalowane przez formistów, którzy
stworzyli iluzję przestrzeni kubistycznej, jakby wprawionej w ruch.
Urządzali tu swoje odczyty futuryści: Bruno Jasieński, Stanisław
Młodożeniec, Tytus Czyżewski, którzy nazywali je później „poezokoncertami”11. W „Esplandzie” można było spotkać wiecznie dyskutującego Tadeusza Peipera. W następnych latach bywali tu Lech
Piwowar, Adam Polewka, a także hałaśliwy Józef Jarema, który mobilizował bywalców kawiarni, by dzielili się z innymi wrażeniami po
powrocie z Paryża i pisali artykuły12.
Realizując awangardową misję sztuki nowej, która musi sama
wychodzić do odbiorcy, urządzano publiczne konfrontacje. Można
powiedzieć, że miały one posmak dużo późniejszych happeningów.
Na początku lat 20. w Zakopanem afisze zapowiadały, że Anatol Stern
z Aleksandrem Watem będą się bili na noże. Publiczność spodziewała
się więc występów cyrkowo-kabaretowych, zaś w trakcie show otrzymywała garść dziwacznych wierszy recytowanych celowo niedbale.
Odczyty miały odbywać się w scenerii obrazów. Po jednym z takich
wieczorów poeta Bruno Jasieński musiał uciekać przed poirytowaną
publicznością, o czym we wspomnieniach napisał Jalu Kurek13. Równie
ciekawy epizod przypomniał Józef Czapski:
(...)[Józef Jarema] razem z Waliszewskim, Szczybułą i Cybisem – objeżdżają prowincjonalne miasta Małopolski wystawiając tam własne obrazy; nocują na ławkach stacyjnych i głodują. Objazdy te nazywają „koncertami malarskim”14.

Trudno wprost odpowiedzieć na pytanie, na ile Bogumiła
Zbirożanka Malec inspirowała się legendą polskich futurystów i formistów z lat 20. XX w. Niestety, artystka niewiele napisała o łączeniu swojego malarstwa z formami teatralnymi, ale jej kino-formy z pewnością
11

12

13

14

Więcej nt. wspólnych akcji malarzy i poetów awangardy patrz: A. Turowski, Awangardowe marginesy, Warszawa 1998, s. 11-56. Patrz też: Z. Baranowicz, Polska
awangarda artystyczna 1918-1939, Warszawa 1979, s. 5-71.
Patrz: Z. Polewkowa, Wspomnienia, w: Cyganeria i polityka. Wspomnienia krakowskie 1919-1939, red. K. Bidakowski, konsult. K. Filipowicz, Warszawa 1964, s. 126.
Polewkowa i J. Jarema spotkali się w Esplandzie w 1931.
Patrz: J. Kurek, Mój Kraków, Kraków 1963, s. 120: „Opowiadał Jasieński, jak to
latem owego roku w Zakopanem rzucano weń kamieniami, gdy wracał po wieczorze
autorskim przez Krupówki”.
J. Czapski, Józef Jarema wspomnienie niepełne, „Kultura” XI 1974, s. 131.
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można dopisać do ciekawego nurtu akcjonizmu pierwszych awangardzistów.
Z pewnością jednak nie należy wiązać jej działalności dotyczącej pokazów „kinoformowych” z pierwszym teatrem Cricot Józefa
Jaremy. Miała osobisty dystans do bohemy Cricot. Do poszukiwań własnej drogi inspirował ją współzałożyciel pierwszej Grupy Krakowskiej
Henryk Wiciński, z którym ostatni raz spotkała się w 1937 r. lub 38 r.
w Zakopanem, gdzie przebywał on na leczeniu. Wiciński przekazał jej
rodzaj artystycznego testamentu: „Znajdziesz sobie inny teatr”15.
Co ciekawe, w latach 60., gdy eksperymentowała z obrazem, w podobnym kierunku podążali amerykańscy twórcy, którzy odrzucali europejską definicję obrazu sztalugowego. Nazywani byli „kinetystami”.
Krytyk sztuki Piotr Krakowski wskazał na manifestowaną przez nich
metodologię pracy twórczej polegającą na mechanizacji sztuki:
„Należy zatem odkrywać i wykorzystywać dla potrzeb sztuki świat mechaniczno-technologiczny, przemysłowy, nowe środki przekazu, technikę laserową, urządzenia elektromagnetyczne (...)16.

Warto jednak zwrócić uwagę, że Bogumiła Zbirożanka Malec próbowała rozwijać swoje pomysły w warunkach izolacji. Nie wyjeżdżała za granicę i jej autorska koncepcja nie była pokłosiem zachodnich
nowinek zaszczepianych na polski grunt po obejrzeniu akcji artystów
zachodnich.

Sztuka nowoczesna a powojenna polityka kulturalna
Rodzaj malarstwa, jak i formy parateatralne, w latach największej
aktywności artystycznej Bogumiły Zbirożanki Malec był często marginalizowane. Składały się na to dwie przyczyny. Pierwsza spowodowana była niskim poziomem wiedzy odbiorców o aktualnych kierunkach
w sztuce. Druga wynikała z uwarunkowań politycznych Polski pojałtańskiej. Choć trzeba przyznać, że w latach 1944-48 przedstawiciele władz
krajowych na różne sposoby schlebiali artystom i składali deklaracje,
że w nowej Polsce będzie sporo miejsca dla różnych kierunków sztuki.
15

16

16

Więcej nt. spotkań z Henrykiem Wicińskim patrz w: rozdz. W sidłach sztuki i polityki – Zbirożanka w Krakowie, s. 53.
P. Krakowski, Sztuka oparta na technologii, w: tegoż, O sztuce nowej i najnowszej,
Warszawa 1981, s. 26.

Piotr Bernatowicz, komentując wydarzenia z połowy lat 40.
XX w., wskazał na kilka historycznych postaci, które decydowały wówczas o formatowaniu polskiej kultury. Szczególną rolę w zjednywaniu
inteligencji dla tworzonego obozu władzy odegrał wiceprzewodniczący Krajowej Rady Narodowej Edward Osóbka-Morawski. Na łamach
„Rzeczpospolitej” przekonywał, że nowa władza będzie popierać rozwój
teatru, literatury i sztuki. Inny czołowy działacz KRN Jerzy Borejsza,
kreśląc scenariusz odradzającej się kultury, zapowiadał, że z czasem
nowa inteligencja zastąpi tę wymordowaną przez okupanta i zluzuje reakcjonistów. Proces zmian Borejsza nazwał „rewolucją łagodną”17.
Wydarzeniem, które miało zapoczątkować cały szereg ogólnopolskich działań obliczonych na popularyzację najnowszych kierunków artystycznych była pierwsza Wystawa Sztuki Nowoczesnej18. Gdy
w Krakowie odbywał się wernisaż, w Warszawie do finału zmierzał
kongres zjednoczeniowy PPR i PPS (15-21 grudnia 1948). Powstała
Polska Zjednoczona Partia Robotnicza z I sekretarzem Bolesławem
Bierutem, co otwierało drogę do dyktatury proletariatu. Warto wspomnieć, że już w trakcie przygotowań do Wystawy Sztuki Nowoczesnej
w Krakowie pojawiła się niepokojąca przestroga, że liberalny kurs władzy w sferze kultury dobiega końca. Katalog wystawowy wydrukowany w Wojskowym Instytucie Geograficznym w Warszawie, na skutek
odgórnych nacisków został zniszczony zanim opuścił bramę drukarni. Ocalało tylko kilka sygnalnych egzemplarzy, które Marian Bogusz
przywiózł w walizce do Krakowa, dzięki dobrym kontaktom z szefem
instytutu Teodorem Naumienko 19.
17

18

19

Patrz: P. Bernatowicz, Picasso za żelazną kurtyną; recepcja artysty i jego sztuki
w krajach Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1970, Kraków 2006, s. 46.
Nt. sytuacji artystów za „żelazną kurtyną” więcej patrz: P. Piotrowski, Awangarda
w cieniu Jałty. Sztuka w Europie Środkowo-Wschodniej w latach 1945-1989, Poznań
2005; por. A. Markowska, Definiowanie sztuki - objaśnianie świata. O pojmowaniu
sztuki w PRL-u, Katowice 2003, s. 105-134.
Więcej patrz: I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później, Starmach
Gallery, grudzień 1998 - styczeń 1999, red. M. Świca, J. Chrobak, wyd. II Kraków
2000. Tom I zawiera szereg dokumentów i materiałów z roku około 1948.
Patrz: Maluję przede wszystkim dla siebie, z Jerzy Skarżyńskim rozmawia Krystyna
Czerni, w: Jerzy Skarżyński, katalog wystawy czerwiec/lipiec 1990, Galeria Krzysztofory, red. J. Chrobak, Kraków 1990, s. 59. Patrz też: wywiad Jarosława Suchana
ze Zbigniewem Dłubakiem oraz wypowiedź Mariana Warzechy zanotowana przez
Piotra Cypryańskiego, w: I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat później,
ibidem, s. 24, s. 38.
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Socrealizm – anachronizm – pułapka
Skrzydła awangardzie podciął, lansowany na początku bardzo łagodnie, realizm socjalistyczny. Pierwszy raz ogólne zmiany w kulturze
zapowiedział Bolesław Bierut w przemówieniu na otwarcie radiostacji
we Wrocławiu 16 listopada 1946 r. Oswajanie artystów z socrealizmem
odbywało się stopniowo. Czołówkę malarzy, grafików, rzeźbiarzy oraz
krytyków sztuki zaproszono na konsultacje do pałacu Raczyńskich
w Nieborowie (12-13 lutego 1949). Wiceminister Kultury i Sztuki
Włodzimierz Sokorski dyplomatycznie uprzedził zebranych, że na spotkanie przyjechał nieoficjalnie. Gdy po dwóch dniach dyskusji Tadeusz
Kantor, Maria Jarema, Jerzy Nowosielski i Eugeniusz Eibisch wracali
pociągiem do Krakowa byli przekonani, że odwiedli Sokorskiego od socrealizmu. Naiwność artystów z jednej strony i brak refleksyjnego spojrzenia z drugiej, ułatwiły władzy bezceremonialne narzucenie doktryny
wielu środowiskom twórców.
W Nieborowie wiceminister Sokorski wprost nie wyjawił, że socrealizm wkrótce będzie doktryną panującą. Zastrzegł jednocześnie,
żeby go nie posądzać o urządzanie jakichś „rekolekcji” na temat historii
sztuki. Jak się okazało, towarzyska formuła spodobała się uczestnikom,
którzy w swojej naiwności nie dostrzegli, że dali się wciągnąć do politycznej gry20. Jedynie w bezkompromisowy sposób zareagował Tadeusz
Kantor, który w emocjonalnym wystąpieniu obnażył absurdy doktryny,
jako opartej na anachronicznej formule realizmu21.
Z prowokacji w Nieborowie Sokorski mógł śmiało wysnuć wniosek, że narzucenie socrealizmu nie spotka się z gremialnym oporem
twórców. Wydarzeniem potwierdzającym akceptację realizmu socjalistycznego miała być Pierwsza Ogólnopolska Wystawa Plastyki. I co
ciekawe, część artystów malowała według gotowych recept i wkładała
sporo wysiłku, aby obrazy nie przypominały karykatur22.
20

21

22
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Protokół z konferencji plastyków w Nieborowie zorganizowanej przez Ministerstwo
Kultury i Sztuki w dniach 12 i 13 lutego 1949 opublikowano, w: Nowocześni a socrealizm, Nieborów 1949, t. 2, Kraków - Fundacja Nowosielskich Starmach Gallery,
2000, s. 17-69.
Patrz: Wypowiedź T. Kantora, Ibidem prawa szp., s. 33. Na tę część wypowiedzi
Kantora zwróciła uwagę K. Czerni, Pierwsza „linia podziału”, w: W cieniu krzesła,
malarstwo i sztuka przedmiotu Tadeusza Kantora, Kraków 1997 r., s. 44.
Patrz: J. Tchórzewski, Olek (Aleksander Kobzdej, wspomnienie), w: Grupa Krakowska, dokumenty i materiały cz. XII, red. J. Chrobak, Kraków 1993 (dalej GKJ-

W 1950 r. w trakcie weryfikacji prac malarskich do I OWP komisja
kwalifikacyjna odrzuciła 1 299 prac malarskich, 359 grafik, 170 rzeźb.
Przy większości odrzuconych obrazów komisja zanotowała: „kpiny”,
„dyletanckie”, „poniżej poziomu”, „nie na temat”, powierzchowne”;
„fałszywy stosunek do tematu”, „negatywny stosunek do obecnego malarstwa”23.
Wśród odrzuconych obrazów Bogumiły Malec znalazł się portret,
który nazwano słabym, a jej sztukę komisja uznała za nieprzekonującą.
Można powiedzieć, że postawa artystki wobec socrealizmu, jak i innych
kierunków realizmu, zwierała się w kilku słowach, które powtarzała także w latach 60. i 70., że nie będzie się nikomu wysługiwać. Oryginalne
podejście artystki do sztuki ciekawie sprecyzował po latach Aleksander
Jaśkiewicz, autor wstępów do katalogów wystaw środowiskowych, który stwierdził, że to co robiła, nie było na sprzedaż24.

Krótka odwilż i długa stabilizacja
Istota zjawiska „nowoczesności” w czasach „odwilży” nie polegała na tym, że zjawił się pierwszy poruszyciel, który wprawił w ruch
małą grupę artystów, a wówczas cała reszta również zaczęła manifestować swój sprzeciw wobec doktryny socrealizmu. Poszczególne środowiska twórców awangardy powracały do bardzo różnorodnych nurtów
zapoczątkowanych po 1945 r.
Znaczący wpływ odegrała grupa malarzy związana z Kantorem,
z którym artyści zaczęli manifestować przywiązanie do awangardy oraz
zakazanych do niedawna rozwiązań formalnych z lat 40. Bernadetta
Stano zwraca uwagę, że w Domu Plastyków w Krakowie przy ul.
Łobzowskiej 3, gdzie jeszcze do połowy 1955 r. panowało malarstwo

23

24

Chr cz. XII), s. 308-314, pierwodruk ukazał się w: „Twórczość” 1993, nr 6. Szanse
negowania socrealizmu Tchórzewski ocenił jako iluzoryczne, zaznaczając że nawet
bierny opór musiał być maskowany.
Patrz: Pismo skierowane do Zarządu ZPAP w Krakowie, ul. Łobzowska 3, informujące o decyzji przedstawicieli MKiS, CBW oraz członków Zarządu Gł. ZPAP
o przyznaniu stypendiów w związku z I Ogólnopolską Wystawą Plastyki, w: Nowocześni a socrealizm, t. 1, Kraków - Fundacja Nowosielskich Starmach Gallery,
2000, s. 349. Patrz: też protokół zebrania Komisji Kwalifikacyjnej I Ogólnopolskiej
Wystawy Plastyki, 7 XI 1949, Ibidem, t. 1, s. 350-356 oraz Opinie Komisji Kwalifikacyjnej I OWP o pracach przejrzanych w pierwszej eliminacji, Ibidem, s. 359-372.
Por. rozdział, Bogumiła Zbirożanka-Malec (1913-1987)..., op. cit., s. 25
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doby stalinizmu, pojawiła się grupa związana z Kantorem25. Wydarzenie
z 13 listopada przeszło do historii jako „wystawa dziewięciu malarzy”
i zdaniem Kantora ośmieliło innych artystów do jawnego ignorowania
socrealizmu.
Wydaje się jednak, że Kantor sporo przesadził, gdy przypisał
„dziewięciu malarzom” rolę forpoczty, ponieważ nie była to pierwsza tego typu antysocrealistyczna manifestacja w Polsce. Nieco wcześniej, 5 sierpnia 1955 r. w salonie warszawskiej „Desy” odbyła się undergroundowa wystawa malarzy z Grupy 55, czyli Mariana Bogusza,
Zbigniewa Dłubaka, Kajetana Sosnowskiego i Andrzeja Zborowskiego,
którzy świadomie nie wzięli udziału w Ogólnopolskiej Wystawie Młodej
Plastyki „Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi” organizowanej w ramach V Światowego Festiwalu Młodzieży i Studentów bloku komunistycznego (wernisaż 21 lipca 1955 r. – warszawski Arsenał).
W kraju swoją obecność na wiele lat zaznaczyły Grupa „ST53”
z Katowic, skupiająca malarzy buntujących się wobec „otaczającej ich
szarej, bezwolnej rzeczywistości”26. Grupa ta nawiązywała do legendy
Władysława Strzemińskiego i jego Teorii widzenia, jak i bezkompromisowego stosunku do socrealizmu. W Poznaniu powstała Grupa „R-55”
skupiająca pod kierunkiem Andrzeja Matuszewskiego powojennych absolwentów uczelni z Poznania. Na nowo powołano II Grupę Krakowską,
która skupiała zarówno przedwojennych artystów z pierwszej formacji
o tej samej nazwie, jak Jonasz Stern, Adam Marczyński i Maria Jarema,
a z młodszych: Tadeusz Kantor, Daniel Mróz, Sokrates Mróz. Później
dołączyli inni artyści27.
25

26

27
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Patrz: recenzje: A. Łepkowski, Malarstwo zmusza do myślenia, „Tygodnik Powszechny” z dn. 18 XII 1955, nr 51 (542), s. 8. Patrz też: W. Szymborska, Dyskusja
o wystawie „Nowoczesnych” – Malarstwo nie zadomowione, „Życie Literackie”
z dn. 18 grudnia 1955, nr 51 (204), s. 6. W dniu 13 listopada 1955 – obok Tadeusza
Kantora – swoje obrazy pokazali weterani przedwojennej awangardy: Maria Jarema,
Jonasz Stern i Erna Rosenstein; a przy nich młodsi, którzy znali się z Kunstgewerbeschule: Tadeusz Brzozowski, Kazimierz Mikulski, Jerzy Nowosielski i Jerzy Skarżyński. W tej wystawie wzięła również udział stojąca nieco na uboczu wydarzeń
Jadwiga Maziarska.
J. Zagrodzki, Katowicki underground artystyczny, Galeria Sztuki Współczesnej BWA
w Katowicach, 14 listopada 2003 (z tekstu zamieszczonego w zaproszeniu na wernisaż) http://culture.pl/pl/wydarzenie/katowicki-underground-artystyczny-po-1953-roku
Ideowe podłoże powstawania grup źródłowo opisała B. Stano, Wystawy zapamiętane, wystawy zapomniane; życie artystyczne Krakowa, Nowej Huty i Zakopanego
w okresie Odwilży, Kraków 2007, s. 90-98.

Inaczej jednak sytuacja kształtowała się poza wielkimi ośrodkami sztuki. W Częstochowie nie było tak silnego środowiska twórców
awangardy28. Częstochowscy artyści, którzy zaczęli pokazywać płótna
awangardowe nawiązujące do sztuki niefiguratywnej, zwanej inaczej
„nowoczesną” – byli w mniejszości. Początkowo sztukę nowoczesną
w Częstochowie uprawiali scenograf Teatru Miejskiego Władysław
Wagner i Bogumiła Zbirożanka Malec. Później także Edward
Strzyżewski. Warto podkreślić, że dla Wagnera i Strzyżewskiego przygoda z awangardą nie trwała długo i powrócili oni do form realizmu.
O tym odmiennym nurcie życia artystycznego w Częstochowie ciągle
przypominał Aleksander Jaśkiewicz we wstępach do katalogów wystaw
zbiorowych i w albumach jubileuszowych29.
Niedługo po Październiku’56 nastąpiło zaostrzenie kursu PZPR
wobec środowisk i ławo było oskarżyć każdego awangardzistę o propagowanie wzorców obcych polskiej kulturze albo o sianie pesymizmu
w rozwój Polski socjalistycznej. Partia, odchodząc od zapowiadanej kilka lat wcześniej demokratyzacji kraju, realizowała swój program „przykręcania śruby”30. Wkrótce, od 1960 r. zaczęły obwiązywać wytyczne
sekretariatu KC o marginalizowaniu awangardy. Ustalono limit, maksymalnie 15 % powierzchni wystawienniczej dla abstrakcji w miejscach
mało eksponowanych31.
28

29

30

31

Z fragmentarycznych relacji wiemy, że mieście działała grupa artystów-amatorów
pod nazwą „Estetyka” oraz „Studium Niezależnych”, jako sekcje Klubu Fabrycznego Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego. Zajęcia w klubie prowadziła B. Malec. W 1957 r. powstała grupa amatorów „Aga” kierowana przez znanego
malarza Maksymiliana Brożka, który prowadził zajęcia dla starszych i młodszych
adeptów sztuki. Nt. grupy „Aga” patrz: Ts, Narodziła się „Aga”, „Nad Wartą”, III
1960, nr 3 (25), s. 7.
Patrz: wstęp A. Jaśkiewicza do katalogu wystawy XX Lat twórczości plastycznej oddziału ZPAP w Częstochowie (1945-65), Częstochowa maj-czerwiec 1965. Więcej
patrz w: rozdz. Bogumiła Zbirożanka Malec (1913-1987)..., op. cit., s. 25
Patrz: M. Głowiński, Marcowe gadanie, komentarze do słów 19661971, Warszawa
1991, s. 97. O „przykręcaniu śruby” mówiło się po krótkim okresie liberalizacji po
Październiku’56, metafora kojarzona z gwałtownym ograniczeniem swobód i podejmowaniem prób przywrócenia niektórych rygorów z lat stalinizmu, stąd można
się spotkać z równoważnym pojęciem: „restalinizacja”.
Patrz: Wytyczne Sekretariatu KC ZPR w sprawie polityki kulturalnej w dziedzinie
plastyki, 1960, w: Polskie życie artystyczne w latach 1945-1960, t. 1, red. A. Wojciechowski, Wrocław 1992, , s. 201 i s. 233. Patrz także: P. Piotrowski, „Odwilż”, op.
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Jeżeli już udało się zorganizować ekspozycję z obrazami sztuki
nowoczesnej, krytycy często ubolewali nad brakiem zrozumienia „nowoczesności” i niskim poziomem odbiorców sztuki. Owa niechęć do
„moderny” miała swoje przyczyny. Po krótkim okresie „odwilży” nastąpił odwrót od zapowiadanej demokratyzacji i wolności słowa. Tomasz
Mielczarek wyliczył, że po X plenum KC PZPR (24-26 października
1957) dokonano przeglądu 927 czasopism, z czego zlikwidowano 25532.
Jeszcze w 1957 r. można było twierdzić, że istnieje na rynku prasy niezwykłe czasopismo: „Przegląd Artystyczny”, poświęcone plastyce współczesnej. Wśród autorów: Mieczysław Porębski, Andrzej
Jakimowicz, Aleksander Wojciechowski, Jacek Woźniakowski, Roman
Artymowski odpowiedzialny za opracowanie graficzne. Jednak z kilku
powodów rola „Przeglądu Artystycznego” w kształtowaniu świadomości odbiorców była ograniczona. Czasopismo ukazywało się w niskim
nakładzie 5 tys. egzemplarzy, a cykl przygotowania do druku trwał aż
trzy miesiące, co sprawiało, że niektóre omówienia wystaw był komentarzami mocno spóźnionymi. Jednak mimo mankamentów w latach
1957-61 „Przegląd Artystyczny” stanowił autentyczne forum wymiany
poglądów o sztuce nowoczesnej. Tu pojawiały się przedruki fragmentów recenzji wystaw polskich artystów na Zachodzie. Gdy redaktorem
naczelnym została Helena Krajewska, czasopismo wyprzedzające epokę, stało się kwartalnikiem prowincjonalnym, podporządkowany estetyce podstarzałego realizmu33.
Zniknięcie tytułów prasowych bądź ich całkowite przeformatowanie ograniczało możliwości upowszechniania sztuki nowoczesnej. Warto
podkreślić, że sama idea „nowoczesności” nie podobała się I sekretarzowi
KC PZPR Władysławowi Gomułce, który krytycznie odnosił się nie tylko
do awangardy literackiej, raził go też polski big bit. Totalne niezadowole-
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cit., s. 25; Patrz też: B. Kowalska, Polska awangarda malarska (1945-1970) – szanse i mity, Warszawa 1975, przypis na s. 109. Kowalska wspomina o 10% tolerancji
sztuki niefiguratywnej.
Patrz: T. Mielczarek, Konformiści czy buntownicy, kilka uwag o dziennikarzach
i publicystach Polski Ludowej (1945-1989), w: Studia Bibliologiczne Akademii
Świętokrzyskiej” 2004, t. 8, s. 135. Autor szeroko opisał problematykę funkcjonowania rynku prasowego z uwzględnieniem specyfiki zjawisk politycznych.
Patrz: A. Osęka, Plastyka, ubogi krewny, „Przegląd Kulturalny” z dn. 4 lipca 1957,
nr 27 (253), s., 6. Więcej patrz: T. Chrząstek, Przeciw rewizjonistom. Z dziejów
„Nowej Kultury” w latach 1958-1961, Studia Bibliologiczne Akademii Świętokrzyskiej” 2004, t. 8, s. 145-169.

nie Gomułka wyraził na XIII posiedzeniu plenarnym KC PZPR (4 lipca
1963). Wówczas to wygłosił referat, w którym wprost zarzucił artystom,
że tworzą w oderwaniu od polskich realiów i są podatni na wątpliwe pod
względem intelektualnym wzorce zachodnie. Próby przenikania na grunt
polski zachodnich nurtów Gomułka uznał za szkodliwe i niemal wszystko co zachodnie w kulturze traktował niczym zarazę, która nadciągnęła
na Polskę. Dotychczasowe metody propagandowe, służące podporządkowaniu środowisk uznał za niewystarczające i zaczął domagać się działań
radykalnych. Co więcej, I sekretarz KC urządził prawdziwą połajankę
i nie cofnął się przed krytyką własnych szeregów partyjnych:
„Zamiast zwalczać ujemne zjawiska w naszej kulturze i sztuce, wielu krytyków i recenzentów przyczynia się do ich pogłębiania, popierając mętniactwo
ideologiczne i lansując wątpliwej wartości nowatorstwo artystyczne”34.

Gomułka zarzucał artystom, że sztuka nowoczesna ma charakter
antypolski i jest skutkiem imperialnej propagandy Zachodu. Pierwszy sekretarz odniósł się również do działalności awangardzistów, którym wytykał amoralne podejście, że pod szyldem „nowoczesności” upowszechniają dziwaczność formy i sieją pesymizm35. Stawiane zarzuty o kosmopolityzm i bezmyślne kopiowanie Zachodu zostały spreparowane w taki
sposób, aby konkluzja nasuwała się sama, że sztuka nowoczesna stwarza
zagrożenie dla polskości. Efekt ten uzyskano w sposób następujący. Otóż
przemilczano fakt, że gwałtowna fascynacja zachodnimi nurtami była
skutkiem odreagowania po socrealizmie. Skrzętnie ukrywano, że część
awangardzistów polskich nawiązywała do tradycji rosyjskich twórców,
jak Kazimierz Malewicz czy Wsiewołod Meyerhold.
Kreowanie atmosfery podejrzliwości wobec sztuki nowoczesnej
nie sprzyjało Bogumile Zbirożance Malec, która próbowała się przebić
ze swoim malarstwem do prestiżowych galerii w Polsce. Zabrakło też
konsekwencji w jej działaniach, a niestety z biegiem lat również i zdrowia, by zajmować się impresariatem swojej twórczości w Warszawie
czy Poznaniu i jednocześnie mieszkać w Częstochowie36.
34

35
36

Referat W. Gomułki na XIII plenum KC PZPR, O aktualnych problemach ideologicznej pracy partii, „Nowe Drogi” VIII 1963, nr 8 (171), s. 27-28.
Patrz: Ibidem, s. 26.
W zbiorach prywatnych K. Patrzyk zachowała się uszkodzona nalepka z obrazu
zgłoszonego prawdopodobnie na wystawę z adnotacją: „Poznań”.
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Z końcem lat 60. Bogumiła Zbirożanka Malec próbowała nawiązać
współpracę z Galerią Krzysztofory w Krakowie. Mimo starań galeria
odwlekała organizację jej wystawy. W końcu zniecierpliwiona w 1970 r.
bezpośrednio zwróciła się do Tadeusza Kantora, któremu przypominała,
że od dwóch lat nie może doczekać się wiążącej odpowiedzi ze strony Krzysztoforów37. Tu warto nadmienić, że w korespondencji użyła
swojego panieńskiego nazwiska i podpisywała się list jako Bogumiła
Zbirożanka Malec. Artystka pokazała Kantorowi dużą kolekcję gwaszy,
temper, tkanin malowanych na jedwabiu i kolaży. Tadeusz Kantor napisał list polecający, w którym rekomendował ją, jako związaną z przedwojenny ruchem artystów Grupy Krakowskiej.
W tym czasie malarstwo B. Malec wystawiano w warszawskiej
Kordegrardzie, zatem część opracowanej kolekcji po zakończeniu
wystawy w Warszawie bez przeszkód mogła trafić do krakowskich
Krzysztoforów. Jednak mimo wsparcia Kantora do wystawy nie doszło, na co złożyło się kilka przyczyn. W 1969 r. Galeria Krzysztofory
i Grupa Krakowska znalazły się na skraju bankructwa. Po powrocie teatru Cricot 2 z tournée po Włoszech, okazało się, że Grupa Krakowska,
która skredytowała część kosztów wyjazdu teatru na festiwal Premio
Roma, nie otrzyma refundacji z miejskich funduszy. Skutek był taki, że
galerii groziła likwidacja. Ostatecznie spór z władzami miasta Krakowa
udało się załagodzić, jednak ówczesny prezes Grupy Krakowskiej
Tadeusz Kantor zrezygnował wtedy z pełnionej funkcji. Po nim
w 1970 r. Grupą Krakowską zaczął kierować Jonasz Stern, z którym
Bogumiła Zbirożanka Malec nie miała dobrych kontaktów.
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Patrz: Bog[umiła] Zbiróg Malec, List do przewodniczącego Stowarzyszenia Grupy Krakowskiej w Galerii Krzysztofory, Częstochowa 8 II 1970; Patrz też: List T.
Kantora skierowany do Zarządu Stowarzyszenia Artystów Grupa Krakowska, w:
GKJChr cz. VIII Kraków 1992, s. 151-152 i s. 18 (kserokopie).

Jerzy Piwowarski

Bogumiła Zbirożanka Malec (1913-1987) – życie
i działalność w częstochowskim środowisku
artystycznym
Bogumiła Malec, córka dra pomologii Karola Zawady1 i Zofii Zbiróg, urodziła się 282 maja 1913 r. o godz. 7 rano w Częstochowie, gdzie
została także – 3 września 1914 r. – ochrzczona3. Do 1916 r. mieszkała w domu ojca w pobliżu koszar wojskowych przy ul. Dąbrowskiego
i czas ten wspominała jako bardzo szczęśliwy: oprócz otaczających ją
1

2

3

Zbirożanka podała imię ojca w jednym z dokumentów zachowanych w archiwum
ASP w Krakowie, a także napisała o nim w powojennych życiorysach (trzy
niedatowane rękopisy oraz jeden maszynopis sporządzony 15 marca 1972 r.
w Warszawie). Sytuację wyjaśnia ponadto jej córka, Katarzyna Patrzyk: „Młoda
dziewczyna matka Bogumiły, Zofia Zbiróg najpierw mieszkała w Klimontowie koło
Sandomierza. Miała pięcioro rodzeństwa i kiedy brakowało pieniędzy, swój piękny
warkocz ścięła i sprzedała, żeby pomóc rodzinie. Jako młoda dziewczyna, Zofia
Zbiróg pracowała w majątku ziemskim Zawadów w Częstochowie. Tutaj widocznie
spodobała się Karolowi Zawadzie. (...) W tamtych czasach Zofia Zbiróg podjęła
się heroicznego wyzwania i zdecydowała, że sama wychowa córkę. Działo się to
przecież sto lat temu i panna z dzieckiem to był temat tabu. Żeby chronić swoją
córkę Bogumiłę przed komentarzami i nietolerancją, do któregoś roku mówiła, że
jest dla niej ciocią, a nie matką. Z tego co wiem, to rodzina Karola Zawady wiedziała,
że Bogumiła jest jego córką. Sam Karol Zawada proponował nawet, że weźmie
Bogumiłę na wychowanie, ale moja babka Zofia Zbiróg zdecydowała, iż sama będzie
zajmować się córką (...)”. Życie, twórczość i przeznaczenie. Z Katarzyną Patrzyk,
córką Bogumiły Zbiróg Malec rozmawia Jacek Mróz, Częstochowa 23. 8. 2017 r.
Karol Zawada (1860-1916) ogrodnik i działacz społeczny. Absolwent Królewskiego
Instytutu Pomologicznego w Proskau k. Opola. Współzałożyciel Częstochowskiego
Towarzystwa Ogrodniczego (1906), którym kierował do 1916 r.
W „Rodowodzie” i świadectwach artystki znajdujących się w zbiorach ASP
w Krakowie pomyłkowo podawano datę urodzenia: 29 maja.
Zgodnie z zachowanym aktem chrztu, odbył się on w kościele św. Barbary, gdzie
o godz. 19.00 zgłosili się proszący: Maria Filinowska (akuszerka) i Anton Migalski
(piekarz). Ceremonię poprowadził wikariusz Szymanowski w obecności Andrzeja
Piokjkowskiego [?] (furman). Akt chrztu Bogumiły Zbiróg, nr 521/1914, zespół:
Akta stanu cywilnego Parafii Rzymskokatolickiej św. Barbary w Częstochowie z lat
1891-1931[1946-1997], Archiwum Państwowe w Częstochowie.
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osób (życzliwych, choć była osobą nieznośną4), był tam także „ogromny
ogród, szkółki, pólka, któreśmy zawsze z Karolem zwiedzali”5. Sytuacja
ta zmieniła się z chwilą jego śmierci6 w 1916 r.: „Dawniej wszyscy się
interesowali Bogunią, wszystko się opierało na Boguni, czy zechciała,
czy nie, teraz nikogo Bogunia nie obchodziła”7. W nowej sytuacji Zbirożanka była tylko z „Ciocią”, która zarabiała na życie krawiectwem.
Wraz z nią zamieszkała tuż koło koszar (za płotem widoczny jej dawny
dom): najpierw był to pokój u Klamperta, a następnie u „Michalaczki”8,
która pozwalała dziewczynce „królować w swoim królestwie”, czyli
ogrodzie, gdzie była altana, a tam zabawki: „resztki dawnego luksusu”.
Później były kolejne przeprowadzki i – jak wynika z treści „Pamiętnika” – najpierw przebywały przy ul. Wieluńskiej, następnie u Popiołkowej, która miała dwoje dzieci, a później u stróżki oraz u „jakiejś babki”.
Świat 5-6 letniej Bogumiły wspominany jest przez nią po latach: „żyłam
tylko sama w sobie, żyłam tylko wyobraźnią i złudzeniami, zawsze miałam koło siebie rój zaklętych postaci a sama między nimi zajmowałam
miejsce naczelne, zawsze siebie widziałam w laurze i nieśmiertelności,
a tajemniczość mnie skrywała niby całunem”9. Jako siedmiolatka, córka z matką przez rok mieszkały we dworze w Mstowie, gdzie Zofia
Zbiróg pracowała jako gospodyni. W wyniku nieporozumienia z dziedzicem (Bronisław Szwejcer10), wróciły do Częstochowy, skąd po ok.
roku – w grudniu 1920 r. – wyjechały pociągiem do Sulisławic w powiecie sandomierskim, gdzie przebywały do 1928 r. Tam też Bogumiła
4

5

6

7
8
9
10
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Wg: Pamiętnik Bogusi Zbirożanki, wpis z 28 marca 1931 r., rękopis, archiwum K.
Patrzyk.
Ibidem.
K. Zawada był właścicielem majątku „Zawady 1” i „Zawady 2”, które testamentem
przekazane zostały Częstochowie: obecnie na tym terenie znajduje się dzielnica
Tysiąclecie.
Śmierć Karola Zawady uniemożliwiła adopcję B. Zbiróg (Życiorys, rękopis, [b.m.
i d.], archiwum K.Patrzyk) natomiast w jego ostatniej woli znajdowało się zobowiązanie miasta do zapewnienia wykształcenia dzieciom: Bogumile Zbirożance
i Jerzemu Jasińskiemu, którego artystka nazwała bratem. [„Towarzyszu Przewodniczący!”], rękopis, [Częstochowa?], [b.d.], archiwum K. Patrzyk.
Pamiętnik Bogusi Zbirożanki, wpis z 28 marca 1931 r., op. cit.
Ibidem, wpis z 28 marca 1931 r.
Ibidem, wpis z 25 sierpnia 1931 r.
http://www.rzeki.republika.pl/historia.html (data dostępu: 24.9.2017 r.)

– pod przybranym nazwiskiem Heleny Mielczarek11 – ukończyła szkołę
powszechną, a następnie po powrocie do Częstochowy podjęła naukę
w dwuletnim Miejskim Seminarium Nauczycielskim Żeńskim12. Realizowany w nim program „obejmował przedmioty wykładane w gimnazjum o profilu matematyczno-przyrodniczym, uzupełniane przedmiotami pedagogicznymi. Praktyki pedagogiczne odbywały się w zorganizowanej przy Seminarium 4-klasowej Szkole Ćwiczeń”13. Zbirożanka
uczestniczyła w zajęciach od 1 września 1929 r. do 29 kwietnia 1930 r.,
gdy z powodu „słabego zdrowia” musiała szkołę opuścić14. Nauki jednak nie przerwała i realizowała ją w trybie zaocznym15, ale finalnie nie
uzyskała matury.
W omawianym okresie Zbirożanka rozwijała także swoje zdolności plastyczne. Według zapisu w jednym z jej życiorysów16, projektowała w Szkole Rzemieślniczo-Przemysłowej17 przy Muzeum Regionalnym
w Częstochowie, skąd ją „wysłano na studia”18.
W konsekwencji młoda adeptka sztuki przedstawiła swoje rysunki
i złożyła z wynikiem pozytywnym konkursowy egzamin wstępny na
Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie w dniu 3 października
1934 r. została przyjęta19 na pierwsze półrocze (jako student nadzwy11
12

13
14
15
16
17
18

19

Życiorys, rękopis, [b.m.i d.], w zbiorach K. Patrzyk.
Do Seminarium przyjmowano „absolwentki VII klasy szkoły powszechnej”. K. Zalas,
Żeńskie Seminarium Nauczycielskie w Częstochowie w latach 1914–1934. Zarys
organizacji, „Prace Naukowe AJD. Rocznik polsko-ukraiński” 2015, t. XVII, s. 327.
Ibidem, s. 327.
Zaświadczenie, Częstochowa 22.9.1934 r., Archiwum ASP w Warszawie, akta nr 1767.
Życiorys, [b.m.i d.], Archiwum ASP w Warszawie, akta nr 1767.
Życiorys [1], [b.m.i d.], rękopis, archiwum K. Patrzyk.
W życiorysie użyto nazwy: Szkoła Tkacka.
Malcowa napisała także, że od 1932 r. należała do grupy Drugi Tor i uczestniczyła
w organizowanych przez nią wystawach, a także malowaniu z prof. Perecem Willenbergiem starej synagogi. Działalność grupy, której powstanie datuje się na 1935r., znana
jest z publikacji na łamach „Jednodniówki” (wiosna 1936) i „Drugi Tor” (6 numerów w
4 zeszytach 1936 r.), gdzie nie ma informacji o Zbirożance. Odnosząc się do kwestii
malowania synagogi, warto zaznaczyć, że prowadzone w niej prace restauracyjne
miały miejsce w latach 1928-29. Zbirożanka miała 15/16 lat. Taki sam epizod
występuje w biografii dwa lata starszego, uzdolnionego plastycznie częstochowskiego
fotografa Lejba Kusznira (1911-2003). Być może malarz Perec Willenberg zatrudniał
młodzież do różnorodnych prac pomocniczych.
„Kartę indywidualną dla kandydatów szkół wyższych” (L.784/34) podpisał
ówczesny rektor Wojciech Weiss.
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czajny20) do Szkoły Ogólnej Rysunku prowadzonej przez prof. Władysława Jarockiego na Wydziale Malarstwa i Rzeźby.
Według zachowanej dokumentacji Zbirożanka uczestniczyła w zajęciach w latach: 1934/1935, 1935/1936 i 1936/1937, z czego w ostatnim roku była to „szkoła Pautscha”21. W odbytym cyklu dydaktycznym
program nauczania obejmował następujące przedmioty: rysunek (w tym
studium aktu), rysunek wieczorny, malarstwo (studium głowy), a także historię sztuki, anatomię i perspektywę. Nauczycielami Zbirożanki
byli w tym czasie – w zakresie przedmiotów artystycznych, tj. rysunku
i malarstwa – profesorowie Władysław Jarocki i Kazimierz Sichulski.
Wśród osób, które poznała, byli także Sasza Blonder, Leopold Lewicki,
Jonasz Stern, Henryk Wiciński oraz współtwórcy Teatru Artystów Cricot: Józef Jarema i Maria Jaremianka.
W czasie studiów skrystalizowały się lewicowe sympatie przyszłej
artystki, która w 1934 r. – za sprawą Erny Rosenstein22 – wstąpiła23 do
Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Ponadto współpracowała z Czerwoną Pomocą w Polsce24: powiązaną z Komunistyczną
Partią Polski krajową sekcją Międzynarodowej Organizacji Pomocy
20

21

22

23

24
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Informacja znajduje swe potwierdzenie w studenckim przyrzeczeniu, które Zbirożanka podpisała 29.11.1934 r. Było to zgodne z jej deklaracją (pismo do Rektoratu
ASP z dn. 10.11.1934 r.), że do czasu złożenia świadectwa maturalnego (zobowiązywała się zrealizować to w ciągu roku) pozostanie wolnym słuchaczem.
Materiały do dziejów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. 1895-1939, t. 2,
oprac. Józef E. Dutkiewicz, Jadwiga Jeleniewska-Ślesińska, Władysław Ślesiński,
Wrocław 1969, s. 439.
Patrz: E. Rosenstein, Akademia Sztuk Pięknych i środowisko lewicy artystycznej
Krakowa (1934-1939), w: Cyganeria i polityka. Wspomnienia krakowskie 19191939, Warszawa 1964, s. 401.
Zbirożanka prawdopodobnie wcześniej należała do związanej z PPS Organizacji
Młodzieży Towarzystwa Uniwersytetu Robotniczego (patrz: Karta informacyjna,
Archiwum IS PAN), natomiast po wojnie była członkiem Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jak wspomina córka, dopiero „na
początku lat 60. pokłóciła się z ówczesnym I sekretarzem Komitetu Miejskiego
PZPR w Częstochowie Stanisławem Jędrasem, któremu zrobiła straszną awanturę
i rzuciła mu legitymację partyjną. Chyba nie poszło o konkretną sprawę, ale raczej
o całokształt. Ona jednak nie zmieniła swoich poglądów”. Życie, twórczość i przeznaczenie., op. cit., s. 85
Wg zapisu w jednym z życiorysów, artystka należała do „Obrony Praw Człowieka”.
Potwierdzenie i doprecyzowanie tej informacji umożliwiła relacja E. Rosenstein: Akademia Sztuk Pięknych i środowisko lewicy artystycznej Krakowa (1934-1939), op. cit.,
s. 406.

Rewolucjonistom. Jak wspomina K. Patrzyk25, w 1936 r. wzięła udział
w Krakowie w strajku w Polskich Zakładach Gumowych „Semperit”26,
skąd protestujący zostali 20 marca siłą usunięci. Następnie na 23 marca proklamowano jednodniowy ogólnopolski strajk powszechny. Robotnicze protesty określane jako tzw. krwawa wiosna, którą wiąże się
głównie z Krakowem i Lwowem, miały miejsce także w Częstochowie,
gdzie policja otworzyła ogień do manifestantów i aresztowała ponad
120 osób. Następnego dnia (tj. 24 marca) zmarł jeden z rannych-Franciszek Bartoch27. Jak napisała Zbirożanka: „na pogrzebie w Częstochowie
się zdradziłam [prawdopodobnie ze swymi lewicowymi poglądami-JP]
i musiałam się ukrywać. Matka moja ukryła drukarnię, ale musiałam
z Krakowa przenieść się do Warszawy, by ukończyć uczelnię”28. Nastąpiło to w październiku 1937 r. i – jak wspomina córka artystki – pomocny w tym był ojciec Erny Rosenstein29. Oficjalnie, jako studentka
nadzwyczajna, ukończyła III rok w Krakowie i uzyskała „Świadectwo odejścia”, w którym potwierdzono jej udział w zajęciach w latach
1934/35-1936/37, ale – jak odnotowano: „z powodu braku czesnego za
rok akad. 1935/36 i 1936/37, lata te nie zostały p. Zbirożance zaliczone”30. Zgodnie jednak z końcową konkluzją, nie przesądzało to o możliwości uznania tych semestrów i złożonych egzaminów do ukończenia
pełnych studiów.
W podaniu do rektora Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
artystka poprosiła o przyjęcie na Wydział Dekoracji Teatralnej oraz
na malarstwo do prof. Mieczysława Kotarbińskiego31. Uzasadniała to
otrzymanym z częstochowskiego Urzędu Miasta stypendium32 „z wa25
26

27
28
29

30
31
32

Patrz: Życie, twórczość i przeznaczenie. op. cit., s. 85
Więcej na ten temat w rozdz.: W sidłach sztuki i polityki – Zbirożanka w Krakowie,
s. 53
Patrz: Z. Litwiński, Droga jednej komunistki, „Nad Wartą” 1961, nr 4, s. 2.
J. Malec, Życiorys [3], [b.m. i d.], rękopis, archiwum K. Patrzyk.
Patrz: Życie, twórczość i przeznaczenie., op. cit. Rosenstein w wywiadzie udzielonym M. Czarnołęskiemu stwierdziła, że nie znała przyczyn przeniesienia się B.
Zbirożanki do Warszawy, co – zważywszy na zaangażowanie się w to jej ojca – wydaje się być mało prawdopodobne lub świadczy o jego dyskrecji. M. Czarnołęski,
Póki żyła sama unieważniła swoje dzieło, „24 Godziny. Dziennik Częstochowski”
z dn. 18.2.1993 r., s. 6.
Świadectwo odejścia, Kraków 17.9.1937 r., Archiwum ASP w Warszawie, akta nr 1767.
Podanie, Warszawa 8. 10. 1937 r., Archiwum ASP w Warszawie, akta nr 1767.
Vide przyp. 5 i 6.
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runkiem ukończenia Wydz.[iału] Dekoracji Teatralnej (...) celem przyjęcia (...) po ukończeniu studiów na posadę w charakterze dekoratorki
w tamtejszym teatrze”33. Do podania dołączone zostało „świadectwo
moralności”, czyli zaświadczenie z Wydziału Administracyjnego Urzędu Miasta, w którym stwierdzono, że Zbirożanka (zamieszkała przy ul.
św. Barbary 26) „prowadzi się nienagannie”34, co świadczy, że – wbrew
swym wcześniejszym obawom – nie została rozpoznana jako komunistka.
Zgodnie z zachowaną „Kartą indywidualną”35 została przyjęta (nr
albumu 553) jako wolny słuchacz na IV rok studiów na „Oddział dekoracji” do prof. Leonarda Pękalskiego, gdzie przedmiotem głównym było
malarstwo dekoracyjne. Mimo wspomnianego miejskiego stypendium,
z czasem pojawiły się jednak problemy finansowe. Brak możliwości
opłacenia trzech rat czesnego spowodował, że w dniu 24 maja 1938 r.
Zbirożanka poprosiła36 o odroczenie dwóch z nich na okres powakacyjny. Sytuację tę tłumaczyła faktem, że utrzymuje ją tylko matka, która
aktualnie jest chora i żyje z zasiłku z opieki społecznej w Częstochowie.
Według zachowanej dokumentacji, Zbirożanka uczestniczyła
w następujących zajęciach: perspektywa odręczna, kompozycja brył
i płaszczyzn, liternictwo, rysunek i malarstwo, akt wieczorny, sztuka
ludowa i anatomia, przegląd sztuki, kreślenie, perspektywa wykreślna,
z których trzy ostatnie zostały zaliczone37 na podstawie wpisów do indeksu w ASP w Krakowie.
Oprócz studiów na ASP, które sfinalizowane38 zostały w maju
1939 r. dyplomem uzyskanym w pracowni L. Pękalskiego39, artystka
33
34

35

36

37

38

39
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Podanie, Warszawa 8.10.1937 r., Archiwum ASP w Warszawie, akta nr 1767.
Zaświadczenie, Częstochowa 25.9.1937 r., Archiwum ASP w Warszawie, akta nr
1767.
Karta indywidualna dla słuchaczy Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie,
Warszawa 11.10.1937 r., Archiwum ASP w Warszawie, akta nr 1767.
Podanie, Warszawa 24.5.1938 r., rękopis, Archiwum ASP w Warszawie, akta nr
1767.
Zaliczenie Przeglądu sztuki nastąpiło na podstawie oceny z ASP w Krakowie tylko
w pierwszym roku.
W Archiwum ASP w Warszawie nie stwierdzono dokumentów poświadczających
otrzymanie dyplomu.
W tym samym czasie absolutorium w pracowni Pękalskiego uzyskała Wanda
Wereszczyńska (A. Jaśkiewicz, Wanda Wereszczyńska, Częstochowa 2004, s. 27),
zaprzyjaźniona z Malcową. Wywiad z Alicją Nadolską, Częstochowa 11. 9. 2017 r.

podjęła naukę także w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej, który
miał status szkoły średniej40. Uczęszczała41 tam w latach 1938 i 1939,
a jej nauczycielami byli m.in. Leon Schiller i Władysław Daszewski.
Po zakończeniu studiów, w czerwcu 1939 r. Zbirożanka założyła
w Częstochowie „przedsiębiorstwo w formie spółdzielni”42 produkujące
wyroby ceramiczno-sztukatorskie. Jak wspomina w swym życiorysie,
było to możliwe dzięki uzyskaniu stypendium43 na piec ceramiczny.
Otrzymaną kwotę uzupełniły pożyczki, które z czasem spowodowały,
że „piec i warsztat został rozgrabiony-częściowo przez wierzycieli”44.
Okupację, w czasie której 18 lipca 1943 r. zawarła związek małżeński z Kazimierzem Malcem45, spędziła „pomiędzy Częstochową
a Sulisławicami pozorując handlem kontakty wojskowe”46, które związane były z funkcją łączniczki w tamtejszych Batalionach Chłopskich.
Jak wspomina: „Często z narażeniem życia udawało mi się ratować ludzi i dzieci”, w czym pomagał „Wł. Michniewski z [wyraz nieczytelny
-JP] (...)”, a także jego szwagier i brat. Rejon swego działania artystka
opuściła ostatnim – przed wysadzeniem mostu kolejowego – pociągiem,
który z Sandomierza zabierał niemieckich niedobitków, a jej pozwolił
dostać się do Częstochowy. Stąd kolejnymi pociągami, najpierw osobowym, a następnie towarowym (wojskowym) dojechała do Pruszkowa.
Wcześniej, w Skierniewicach, Zbirożanka była świadkiem, jak Niemcy
spalili w wagonie na dworcu kolejowym zwłoki 78 zmarłych w cza40

41

42

43

44
45

46

Ukończenie szkoły średniej pozwoliło Zbirożance „uzwyczajnić” się na uczelni,
tzn. zmienić status z wolnego słuchacza na studenta. Zbirożanka podjęła próbę uzyskania matury także w Krakowie, gdzie zapisała się do średniej szkoły zawodowej.
Życiorys [2], Częstochowa [b.d.], rękopis, Archiwum K. Patrzyk.
A[leksander] J[aśkiewicz], [Biogram Bogumiły Malec], Artyści Częstochowy XX
wieku, katalog, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa 2000, s. 48.
Karta informacyjna, Archiwum IS PAN. Działalność artystyczną Zbirożanka
rozpoczęła dopiero po wojnie. B. Malec, [„Urodziłam się...”], Wystawa prac
Bogumiły Malec, katalog, CBWA, ZPAP, Warszawa 1970 r., s. nlb.
Wg Zbirożanki było to stypendium Ministerstwa Kultury i Sztuki, jednak w okresie
międzywojennym istniało ono (właśc. Ministerstwo Sztuki i Kultury) tylko w latach
1918-1922, a następnie jego obowiązki przejęło Ministerstwo Wyznań Religijnych
i Oświecenia Publicznego, w którym funkcjonował Departament Sztuki.
Życiorys [2], Częstochowa, [b.d.], rękopis, Archiwum K. Patrzyk.
Odpis skrócony aktu małżeństwa, USC/OS/2 AB 7733623, Urząd Stanu Cywilnego
Urzędu Miasta Częstochowy.
Życiorys [2], Częstochowa, [b.d.], rękopis, Archiwum K. Patrzyk.
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sie podróży więźniów Pawiaka47. Jak po latach napisała: „To zostawiło
na mnie niewyleczalny uraz-obsesję ognia, [co] odbija się (...) w mojej
twórczości”48. Z wspomnianego Pruszkowa artystka – na lokomotywie
– dotarła w dniu 1 sierpnia 1944 r. do Warszawy, gdzie przeżyła tragedię
Powstania Warszawskiego. Jak napisała w swym życiorysie: „Dostałam
się z Czesławem Patockim do Sztabu ul. Żurawia 2/4, gdzie prowadziłam ośrodek żywienia a potem przedarłam się przez Wspólną 16 podkopem przez Marszałkowską i stamtąd na Czerniakowską i wydostałam
się z Warszawy ranna w obie nogi. Jedną prawą, miałam wcześniej ranną na obławie w lesie, wyskakując z pociągu, gdzie poroniłam 6-miesięczne dziecko, co spowodowało, że już więcej dzieci nie rodziłam”49.
Relację tę uzupełnia K. Patrzyk, która pamięta, że: „Po wojnie [matka]
ciągle powtarzała urywki koszmarnych wspomnień z wędrówki po kanałach, gdy jej jedwabna sukienka przylgnęła do ciała i zamieniła się
z szarobrudną szmatę”50.
Opuszczając Warszawę po miesiącu trwania Powstania, Zbirożanka Malec przyjechała do Częstochowy, gdzie pomagała wysiedleńcom
i powstańcom. Jedną z potrzebujących osób była Erna Rosenstein, która spędziła „u Bogny” sześć miesięcy51. Jak wspomina: „Korzystałam
z jej pomocy i rekomendacji. Wiadomo, czym to groziło”52. Faktycznie
wsparcia udzieliła jej także Zofia Zbiróg, ponieważ: „Tam gdzie miesz47

48
49

50
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52
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Zdarzenie miało miejsce 31 lipca 1944 r. Niekiedy podaje się, że żywcem spalono
150 więźniów, jednak dokumenty uzyskane przez Okręgową Komisję Badania
Zbrodni Hitlerowskich nie potwierdziły tego. Przypuszczać jednak można, że wśród
zmarłych byli żywi, którzy w ten sposób pragnęli uciec z transportu. J. Józefecki,
Dzieje Skierniewic 1359-1975, Warszawa 1988, s. 373.
Życiorys, Warszawa 15. 3. 1972 r., maszynopis, Archiwum K. Patrzyk.
Życiorys [2], Częstochowa [b.d.], rękopis, Archiwum K. Patrzyk. W innym
życiorysie (Warszawa 15. 3. 1972 r., maszynopis, Archiwum K. Patrzyk) Malcowa
zamiast ośrodka żywienia, lokuje przy Sztabie punkt opatrunkowy. Stwierdzone
w cytacie poronienie spowodowało, że stworzenie rodziny było możliwe dzięki
adopcji.
Życie, twórczość i przeznaczenie., op. cit. Później, mąż Kazimierz kupił jej piękną,
nową sukienkę z jedwabiu.
Wg E. Rosenstein, u Malcowej była 2-3 tygodnie, a następnie przyjaciółka poleciła
ją sąsiadom. M. Czarnołęski, Póki żyła sama unieważniła swoje dzieło, „24 Godziny.
Dziennik Częstochowski” z dn. 18. 2. 1993 r., s. 6.
E. Rosenstein, Wspomnienie, „Kultura” 1988, nr 38, s. 13. Patrz także: Erna
Rosenstein, Zapiski ze współczesności, cz.5/5, w: http://ninateka.pl/filmy/sztuka,osztuce

kała (...), przy Sikorskiego 7 stał dom pana Piecucha i mieścił się skromny pokój, gdzie razem mieszkały z córką Bogumiłą. Zaś obok było takie przejście do mieszkania Majewskich. Majewscy mieli dwie córki
i to było dobre alibi, bo Erna mogła je uczyć”53. Mimo świadomości
niebezpieczeństwa sytuacji, ukrywana „ jakoś potajemnie wychodziła”,
co zgodnie z obowiązującym prawem mogło narazić całą rodzinę na
śmierć. Wiążące się z tym niezadowolenie Malcowej wywołało komentarz Rosenstein, która po wojnie stwierdziła, że: „z jej koleżanki Bogumiły, którą poznała na studiach jako dziewczynę pełną fantazji, zrobiła
się częstochowska matrona (...)”54.
Po wyzwoleniu Częstochowy spod okupacji niemieckiej Malcowa
rozpoczęła działalność artystyczną55, a także wzięła udział w tworzeniu
Związku Zawodowego Polskich Artystów Plastyków56 (później: Związek Polskich Artystów Plastyków), który zrzeszał lokalnych twórców.
Na spotkanie organizacyjne zaproszono zainteresowanych za pomocą
ogłoszenia prasowego zamieszczonego w „Częstochowskim Głosie Narodu”57. W jego efekcie 9 lutego 1945 r. w kinie „Polonia”58 odbyło się
zebranie ponad czterdziestu osób. Otworzył je Wacław Rousseau, który
wspominając przedwojenne trudności związane z ukazywaniem się pisma literackiego „Drugi Tor” – przedstawił sytuację artystów w nowych
czasach: „artysta plastyk, rzeźbiarz, grafik będą tworzyć swe dzieła nie
dla snobów wielkomiejskich, lecz dla wszystkich obywateli, chłopów,
53

54
55

56

57

58

Życie, twórczość i przeznaczenie., op. cit., s. 85. Wspomniane w cytacie obie córki
już nie żyją.
Ibidem.
Zgodnie z informacją zawartą w katalogu wystawy indywidualnej w Częstochowie
(Malarstwo i tkaniny artystyczne Bogumiły Malec, Muzeum w Częstochowie,
Częstochowa 1970, s. 5), rozpoczęta po wojnie działalność artystyczna obejmowała
tkactwo żakardowe, filmdruk i malarstwo sztalugowe.
W późniejszych latach artystka była prawdopodobnie równocześnie związana
z warszawskim okręgiem ZPAP, o czym świadczy umieszczenie jej noty
biograficznej w „Słowniku artystów plastyków” (Warszawa 1972), a także ZPAP
Sztuka Użytkowa, który zamieścił w „Życiu Warszawy” z dn. 2. 2. 1987 r. jej
nekrolog. Wg E. Rosenestein Malcowa posiadała ponadto w Warszawie mieszkanie.
M. Czarnołęski, Póki żyła sama unieważniła swoje dzieło, „24 Godziny. Dziennik
Częstochowski” z dn. 18. 2. 1993 r., s. 6.
Zebranie organizacyjne Związku Zawodowego Plastyków, „Częstochowski Głos
Narodu” 1945, nr 2, s. 4.
Pierwotnie spotkanie miało się odbyć w Bibliotece Miejskiej (II Aleja Najświętszej
Maryi Panny 22).
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robotników i inteligencji pracującej, będą tworzyć, nie martwiąc się, czy
będą mieli co zjeść w dniu swojej pracy twórczej. W nowopowstałej Polsce będzie bardzo dużo roboty dla Was, Artyści. Państwo zabezpieczy
was prawem sprawiedliwości społecznej na równi z innymi obywatelami
wolnej, demokratycznej Polski”59. Po przemówieniu, na wniosek Rousseau wybrano przewodniczącego zebrania, którym został Eryk Lipiński,
a także asesorów: Stanisława Barylskiego i M. Kossko60. Funkcję sekretarza powierzono Bogumile Malec. Następnie E. Lipiński scharakteryzował cele Związku, które – po krótkiej dyskusji – zaakceptowano.
Podczas obrad wybrano także Zarząd w składzie61: Stanisław Barylski (vice prezes), Zdzisław Kołędkiewicz (komisja rozjemcza), E. Lipiński (prezes62), oraz Kossko (skarbnik), Bogumiła Malec (sekretarz),
Władysław Michniewski (skarbnik63), Leon Ormezowski (komisja balotująca) i Władysław Wagner (gospodarz).
W dalszej części spotkania jednogłośnie uchwalono rezolucję
potępiającą działalność Rządu Londyńskiego, a opowiadającą się za
Rządem Tymczasowym i sojuszem polsko-radzieckim. Kończąc obrady i dziękując zebranym za udział przewodniczący wzniósł okrzyk na
cześć Polski demokratycznej.
59

60

61
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63
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Plastycy m. Częstochowy zorganizowali się, „Częstochowski Głos Narodu” z dn.
14.2.1945 r., s. 4.
Pisownia zgodna z zapisem prasowym. W zachowanym Protokole nr 1 ([Częstochowa, 9.2.1945 r.], rękopis, Archiwum ZPAP w Częstochowie, cyt. za: Stulecie
Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawa artystów okręgu częstochowskiego,
katalog, ZPAP, Częstochowa 2011, s. nlb.) znajduje się nazwisko Kosko-Powalska,
co może wskazywać, że była to E. Rosenstein, która w czasie wojny nosiła nazwisko
Powalska, a przebywając we Lwowie wyszła za mąż za Alana Koskę.
Wg Protokołu nr 1, [Częstochowa, 9.2.1945 r.], rękopis, Archiwum ZPAP w Częstochowie, cyt. za: Stulecie Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawa artystów
okręgu częstochowskiego, katalog, ZPAP, Częstochowa 2011, s. nlb.
Po latach Lipiński wspominał, że zaproponowano mu również pracę scenografa
w tworzonym teatrze oraz katedrę grafiki użytkowej w przyszłej szkole plastycznej,
jednak nie planował z żoną pozostania w Częstochowie i w konsekwencji: „mimo
tylu godności, jakimi mnie obdarzono – wyjechaliśmy do Krakowa nie kłopocząc
się tym, kto po mnie będzie prezesem, dekoratorem i profesorem”. E. Lipiński,
Pamiętniki, Warszawa 1990, s. 142.
Wg Protokołu nr 1, [Częstochowa, 9.2.1945 r.], rękopis, Archiwum ZPAP w Częstochowie, cyt. za: Stulecie Związku Polskich Artystów Plastyków. Wystawa artystów
okręgu częstochowskiego, katalog, ZPAP, Częstochowa 2011, s. nlb. Ponadto za
kontakty z prasą odpowiadali Kołędkiewicz i Michniewski. Tamże.

W dniu 13 lutego odbyło się drugie zebranie Związku, podczas którego odczytano protokół z wcześniejszego spotkania oraz sprawozdanie
z dotychczasowej działalności. Zajęto się także sprawami mieszkaniowymi, aprowizacyjnymi, przyjmowaniem i realizacją zamówień, a także innymi kwestiami związanymi z wewnętrzną organizacją związku64.
Między innymi przedmiotem dyskusji była zbliżająca się wystawa (zarząd zaproponował zaproszenie miejscowych władz do objęcia honorowego patronatu), a także planowane utworzenie Wolnej Akademii Sztuk
Pięknych65, której projekt został zatwierdzony66 przez Starostę Grodzkiego w dniu 24 lutego 1945 r. Szkoła Sztuk Pięknych, bo tak ostatecznie
brzmiała jej nazwa, została otwarta 8 maja 1945 r., a zajęcia poprowadzili członkowie ZPAP: B. Malec (z zakresu tkactwa), W. Michniewski, W.
Wagner, W. Wereszczyńska i M. Wierzbicka, którzy przez kilka miesięcy
przekazywali swe dochody na remont i wyposażenie67.
Podobnie szybko nastąpiła realizacja „Salonu Wiosennego 1945”,
który otwarto 2 kwietnia 194568 r. w lokalu Powiatowej Rady Związków
Zawodowych (Aleja Najświętszej Maryi Panny 43), gdzie swą siedzibę miał również Związek Plastyków. W licznym gronie stanowiącym
Komitet Honorowy69 wystawy, znajdowali się m.in.: Przewodniczący
Miejskiej Rady Narodowej Karol Zajda, ks. bp dr Teodor Kubina, Prezydent Miasta Stanisław Langier i Starosta powiatu częstochowskiego
Zygmunt Sten-Stoberski. Pierwszy z nich dokonał uroczystego otwarcia
ekspozycji, czemu towarzyszyło przemówienie, w którym m.in. stwierdził, „że sztuka przestała już być przywilejem jednostek zarówno, jako
własność, jak i dziedzina pracy. W nowej, demokratycznej Polsce będzie ona własnością Narodu”70. Następnie Zdzisław Kołędkiewicz wy64
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Z zebrania Zaw.[odowego] Zw.[iązku] Art.[ystów] Plast.[yków] w Częstochowie,
„Głos Narodu” z dn. 6. 3. 1945 r., s. 3
Aktualnie (od 2002 r.): Zespół Szkół Plastycznych im. Jacka Malczewskiego.
ZK [Zdzisław Kołędkiewicz], Powstanie uczelni artystycznej w Częstochowie,
„Głos Narodu” z dn. 2. 3. 1945 r., s. 2.
Patrz: W. Tyras, Środowisko plastyczne Częstochowy w XXV leciu, „Nad Wartą”
1969, nr 6, s. 1.
Patrz: Z otwarcia Wystawy Zw.[iązku] Zaw.[odowego] Pol.[skich] Art.[ystów] Plast.
[yków] w Częstochowie, „Głos Narodu” z dn. 6. 4. 1945 r., s. 3.
Patrz: Wg Wystawa obrazów i rzeźb Zw.[iązku] Zaw.[odowego] Artystów Plastyków,
„Częstochowski Głos Narodu” z dn. 31. 3-2. 4. 1945 r., s. 4.
Z otwarcia Wystawy Zw.[iązku] Zaw.[odowego] Pol.[skich] Art.[ystów] Plast.
[yków], „Częstochowski Głos Narodu” z dn. 6. 4. 1945 r., s. 3.
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głosił odczyt pt. „Co to jest sztuka i co to jest dzieło sztuki”, po którym
rozpoczęto zwiedzanie. Podczas Salonu zaprezentowano 122 prace 28
twórców, wśród których była także B. Zbirożanka Malec wystawiająca71
pięć obrazów olejnych i jeden rysunek w dziale malarstwa i rzeźby.
W tym samy roku artystka podjęła pracę dydaktyczną w zakresie
rysunku i technik tkackich w Państwowej Szkole Przemysłowej72, która
znajdowała się w Bielsku-Białej. Związana z nią była do 1953 r.
29 lutego 1948 r. odbył się III Salon wiosenny, w którym udział
wzięli – jak wynika z informacji prasowej – wszyscy73 członkowie
ZPAP. W recenzji, która nie zawiera bezpośrednich informacji o pracach
Malec, stwierdzono, że ekspozycja pozwala zaobserwować – w porównaniu z wcześniejszą (II Salon, 1946 r.) – „znaczne podniesienie poziomu i wyrównanie go”74.
Oprócz działalności wystawienniczej, B. Malec zajęła się także
pracą u podstaw – propagowaniem sztuki, co odbywało się w ramach
działalności Komitetu akcji upowszechniania kultury, który powstał
w dniu 31 stycznia 1949 r. Zebranie organizacyjne odbyło się z udziałem członków ZZPAP (oprócz Malec, uczestniczyli w nim także: Stanisław Barylski, Władysław Michniewski, Jerzy Ostrowski i Wanda
Wereszczyńska), a także przedstawicieli Powiatowej Rady Związków
Zawodowych (Michał Kukulski) oraz Związku Młodzieży Polskiej (Jan
Miczko), którzy omówili zagadnienia związane z upowszechnianiem
kultury plastycznej oraz środki działania, a także kwestie finansowe
i organizacyjne. Wymienione osoby weszły w skład Komitetu, którego
przewodniczącym został Kukulski, Malcowej powierzono funkcję sekretarza, a Michniewskiemu skarbnika. Ustalono plan pracy, w którym
przede wszystkim przewidywano działalność specjalnego typu Ognisk
Kultury Plastycznej przeznaczonych dla członków Związków Zawodowych i członków ZMP „z uwzględnieniem ich organizacyjno-ide71
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Patrz: Salon Wiosenny 1945, katalog, Związek Zawodowy Polskich Artystów
Plastyków, Częstochowa 1945, s. 12.
W informacji zamieszczonej w Słowniku artystów plastyków, Warszawa 1972,
s. 345 napisano: „Szkoła Włókiennicza”, co uznać można za niezbyt precyzyjne
oddanie obowiązującej od 1950 r. nazwy: Technikum Włókiennicze.
Wg Prezydent Miasta St. Wieczorek zakupi dzieła naszych artystów-malarzy
z tegorocznego salonu wiosennego, „Życie Częstochowy” z dn. 24. 2. 1948 r., s. 3.
P. Kraak, Salon wiosenny Polskiego Zw.[iązku] Artystów Plastyków, „Życie
Częstochowy” z dn. 4. 3. 1949 r., s. 6.

ologicznych problemów”75, następnie „ustalono stworzyć świetlicowe
sekcje plastyczne, z których wyłonią się kandydaci na trzymiesięczny
kurs świetlicowy”76. Ponadto planowano upowszechniać kulturę poprzez organizację prelekcji i uruchomienie teatru kukiełkowego77, a także przygotowanie wystawy prac samorodnych talentów świetlicowych
oraz ekspozycji członków ZMP, które zostałyby udostępnione 1 maja.
23 marca 1949 r. otwarto kolejną, czwartą wystawę członków ZPAP,
nad którą protektorat objęła Powiatowa Rada Związków Zawodowych,
o czym podczas uroczystości w Muzeum Miejskim powiadomił przewodniczący Komitetu upowszechniania kultury M. Kukulski. Ponadto mówił
o działalności oddziału plastyków, która służy „szerokim rzeszom robotników”78. Doceniając współpracę obu środowisk II Sekretarz PZPR Edward
Krawczyk złożył Związkowi życzenia, po czym głos zabrał Wacław Rousseau, który zwrócił uwagę na kwestię dostępności szkół artystycznych
dla wszystkich utalentowanych ludzi. Otwarcia ekspozycji dokonał naczelnik Wydziału Kultury i Sztuki79 Bolesław Stala, który równocześnie
wypowiedział się w imieniu Prezydenta miasta Mariana Kucharzewskiego. Wcześniej głos zabrała także uczestnicząca w wystawie Malcowa80,
która jako reprezentantka ZPAP „wypowiedziała credo tut.[ejszego] oddziału pragnącego realizować taką działalność plastyczną, która by była
zrozumiana przez nieprzygotowanego odbiorcę, jakim w większości są
mieszkańcy miast i wsi – robotnicy i chłopi” 81, a następnie oprowadziła
zebranych po ekspozycji. Cytowaną deklarację pozwala doprecyzować
wstęp do katalogu, w którym artystka stwierdziła iż „w dobie przemian
75
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Plastycy, Związki Zawodowe i ZMP przystępują do umasowienia kultury, „Życie
Częstochowy” z dn. 31.1.1949 r., s. 3.
Ibidem, s. 3. Podczas kursu trwającego 216 godz. planowano realizować zajęcia
z zakresu dekoracji teatralnej i ściennej, kompozycji brył i płaszczyzn obejmujących
zdobnictwo włókiennicze, papieroplastykę i modelarstwo, a także „socjologiczny
przegląd sztuki i zajęcia praktyczne na seminariach”.
Ibidem, s. 3.
Wystawa częstochowskich plastyków pod protektoratem Zw.[iązku] Zaw.[odowego],
„Życie Częstochowy” z dn. 25. 3. 1949 r., s. 6.
Nazwa wydziału wg notatki prasowej. W katalogu wystawy podano: Wydział
Kultury i Ośw.[iaty] Zarz.[ądu] Miejsk.[iego].
Patrz: Wystawa malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku i dekoracyjna, katalog, ZPAP,
Miejskie Muzeum Regionalne, Częstochowa 1949.
Wystawa częstochowskich plastyków pod protektoratem Zw.[iązku] Zaw.[odowego],
op. cit., s. 6.
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ustrojowych (...) nie ma miejsca na czystą sztukę (...), z prymatem wartości czysto formalnych”. Nie negowała ich jednak, natomiast uważała,
że najpierw „trzeba podnieść poziom świadomości wizualnej u odbiorcy,
aby mógł korzystać z doznań twórczości formalnej”82.
W kwietniu 1949 r., podczas zebrania Zarządu, z powodu „dłuższego pobytu poza Częstochową dotychczasowego prezesa Związku ob.
J. Ostrowskiego”83, jego funkcję jednomyślnie powierzono B. Malec.
Jej zgodny wybór mógł być dodatkowo motywowany zachodzącymi
w sztuce zmianami, w wyniku których obowiązującą doktryną artystyczną stawał się socrealizm: 12-13 lutego 1949 r. odbyła się konferencja plastyków w Nieborowie z udziałem Włodzimierza Sokorskiego,
gdzie dyskutowano nad nową metodą twórczą, a następnie w dniach 2729 czerwca tegoż roku w Katowicach miał miejsce Walny Zjazd ZPAP,
na którym oficjalnie ogłoszono socrealizm, jako obowiązujący kierunek
w sztuce polskiej. Nowe uwarunkowania wymagały osób, które im podołają, m. in. w sferze ideowej, a Malcowa od lat była wierna lewicowym poglądom84.
Niezależnie od działalności związkowej, w 1953 r. artystka podjęła
pracę nauczycielki rysunku w Liceum Pedagogicznym Wychowawczyń
Przedszkoli 85 w Częstochowie, gdzie zatrudniona była do 1955 r., a tak82
83
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Wystawa malarstwa, rzeźby, grafiki, rysunku i dekoracyjna, op. cit., s. 5.
Równocześnie funkcje sekretarza powierzono W. Michalskiemu. (lg), Reorganizacja
zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków, „Życie Częstochowy” z dn. 5.4.1949 r.,
s. 6.
Wg K. Patrzyk (Życie, twórczość i przeznaczenie., op. cit., s. 85) artystka „znała
dzieła Lenina i je cytowała. Całe tomy tych dzieł, solidnie oprawionych chowała
w swoim tapczanie”, natomiast w kwestiach politycznych „była osobą doskonale zorientowaną i potrafiła się wypowiadać, łączyć ze sobą fakty”. O umiejętności
funkcjonowania w komunistycznym systemie świadczy, znacznie późniejszy wyjazd ze skargą do samego Ministra Kultury i Sztuki (prawdopodobnie Lucjana Motyki), z czym wiąże się anegdota, że: „(...) potrafiła z jakąś skargą znaleźć dojście do
samego ministra kultury i sztuki. Kiedy przyjechała już do Warszawy, nie wiadomo
z jakiego powodu kupiła całą siatkę jabłek i z tymi jabłkami wkroczyła do gabinetu
ministra. Następnie wysypała mu te jabłka na dywan. Gdy ona z kopyta zaczęła mu
klarować z czym przyjechała, wtedy minister spokojnie jej powiedział: „-Dobrze,
dobrze, tylko ja ci pomogę najpierw pozbierać te jabłka...”. Ponieważ L. Motyka
przed wojną był m.in. działaczem Towarzystwa Uniwersytetów Robotnicznych,
można przypuszczać, że był znajomym Malcowej z tego okresu.
W informacji zawartej w katalogu Artyści Częstochowy 1850-1960 (Muzeum
Częstochowskie, Częstochowa 1996, s.118), użyto nazwy Szkoła Pedagogiczna, którą
prawdopodobnie uznać można za potoczną wobec zastosowanej w tekście głównym.

że brała udział w lokalnych wystawach. Zachowana dokumentacja pozwala potwierdzić jej uczestnictwo w VI Wystawie Plastyki (1954), na
której przedstawiła „tkaniny i projekty gobelinów, świadczące o znacznej inwencji artystycznej”86 i VIII Wystawie malarstwa, rzeźby, grafiki
oddziału ZPAP w Częstochowie (1955), na której zaprezentowała pięć
obrazów olejnych87. Jak stwierdził recenzent „Życia Częstochowy”
„Artystka sili się na prymityw w rysunku i kontrastowy dobór kolorów.
Niestety, zamierzonych efektów nie osiąga, ponieważ ani prymityw rysunków nie jest naturalny, ani zestawienie barw, zresztą brudnych, nie
decydują jeszcze o twórczej oryginalności”88.
Kolejna ekspozycja zorganizowana przez ZPAP miała miejsce w
październiku 1956 r., a jej uczestnikami byli m.in. Władysław Michniewski, Władysław Wagner, Wanda Wereszczyńska i Jan Antoni Studencki. W zamieszczonym na łamach „Gazety Częstochowskiej” dialogu
Tadeusza Gierymskiego (A) i Z. Żmigrodzkiego (B), który stwierdzając,
że prace Malcowej „to jakby profanacja sztuki”, uzyskuje odpowiedź
współrozmówcy (A): „Nie bądź niesprawiedliwy. Może to paradoks, ale
ja w jej ‘pacykarstwie’ widzę zuchwałość, jakąś tragiczną walkę z upiorem koloru. Walkę trochę beznadziejną, ale ludzką. Mimo wszystko ona
zatrzymuje, trochę straszy, niepokoi (...)”89.
Rok później, 26 października 1957 r., artystka otworzyła w Bibliotece Miejskiej oraz w Muzeum Regionalnym w Parku Staszica wystawę
indywidualną o charakterze retrospektywnym, na której zaprezentowała
tkaniny artystyczne i użytkowe (apaszki), makatki, obrazy i rysunki. Ponadto zaplanowała w dniu 3 listopada w Bibliotece Miejskiej dyskusję
nad wystawionymi pracami oraz pokaz „nowego, eksperymentalnego
rodzaju twórczości tzw. kinoformowej”90. Ekspozycja, mimo iż wywoływała szereg rozbieżnych sądów i opinii91, została wysoko oceniona
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H. Klajman, Z wystawy plastyków częstochowskich, „Życie Częstochowy”, z dn. 1617. 5. 1954 r., s. 6. Wg katalogu (VI Wystawa Plastyki, katalog, Państwowe Muzeum
Regionalne, Częstochowa 1954, s. nlb.) było to 13 tkanin.
VIII Wystawa malarstwa, rzeźby, grafiki oddziału ZPAP w Częstochowie, katalog,
Miejskie Muzeum Regionalne, Częstochowa 1955, s. nlb.
Ka-Jot, VIII Wystawa Częstochowskich Plastyków, „Życie Częstochowy” z dn. 1819. 9. 1955 r., s. 6.
T. Gierymski, Z. Żmigrodzki, Dialog o wystawie, „Gazeta Częstochowska” 1956, nr
14, s. 6
(p), Wystawa prac Bogumiły Malec, „Życie Częstochowy” z dn. 25.10.1957 r., s. 6.
Patrz: (lesz), [„Ostatnio najciekawszym...”], „Słowo Powszechne” z dn. 12.12.1957 r.
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przez recenzenta „Słowa Powszechnego”, który stwierdził, że jest ona
„Ostatnio najciekawszym wydarzeniem w życiu plastycznym Częstochowy” 92. Opisując prace uznał, że malarstwo artystki jest „próbą
przeniesienia w zakres pojęć plastycznych pewnych skojarzeń i kresów
świadomości” 93.
Bardzo zdecydowaną opinię na temat jej twórczości wyraził Tadeusz Gierymski, który w recenzji pod znamiennym tytułem: „Eksplozja
Bogumiły Malcowej” uznał iż zaprezentowane prace „odrzynają się od
monotonii i ciszy rodzinnego grobowca, panującej w częstochowskim
środowisku plastyków”, a „Wystawa Malcowej krzyczy. Czy językiem
nowoczesnym – to inna rzecz. Krzyczy swą ekscentrycznością i oryginalnością, przewagą eksponatów abstrakcyjnych, co już w odczuciu
przeciętnego widza zasługuje na miano, zwariowanej ‘nowoczesności’”94. W pełnej emocji recenzji autor stwierdził, że wystawa „Robi
wrażenie jakiegoś fantastycznego drzewa o przedziwnych liściach,
gmatwaninie formy erupcji barw, wrażenie chaosu w założeniu i realizacji, kompozycji i budowie. Przedziwny, niepozbawiony wyrazu ekshibicjonizm...”95. Krytycznie ocenione zostało łączenie abstrakcyjnych
obrazów z poetyckimi podpisami96, które Gierymski kwalifikuje jako
ekspresjonizm „z jego nastrojowością i przerażeniem wobec rzeczywistości” (uwaga dotyczyła niektórych prac z cyklu „kosmicznych”).
Pozytywnie odebrane zostały tkaniny dekoracyjne, „w których artystka potrafiła do maksimum wykorzystać walor koloru, jego zestawienie
i różnorodność materiału”, grafika97 tworzona techniką mieszaną (czarna i barwna), która „zawiera dużo wyrazu i zadziwia różnorodnością
ujęcia”, a także projekty scenograficzne „oddające atmosferę sceny”.
W konkluzji recenzji autor podkreślił w poszukiwaniach artystycznych
Malcowej „olbrzymią pasję, bezkompromisowość i odwagę w rozwią92
93
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Ibidem.
Ibidem.
T. Gierymski, Eksplozja Bogumiły Malcowej, „Gazeta Częstochowska” 1957, nr 46,
s. 7.
Ibidem, s. 7
Zastosowany przez artystkę zabieg spowodował, że recenzent użył słowa
nowoczesność w cudzysłowiu.
Prawdopodobnie terminem grafika określono rysunki. Możliwość taką potwierdza
np. Słownik terminologiczny sztuk pięknych, pod red. S. Kozakiewicza, Warszawa
1969, s. 128.

zywaniu plastycznych problemów”, a także relację między współczesnością a malarstwem, w którym „odbija się nasz czas pełen napięć
i niepokoju”98.
Wspomniane poetyckie podpisy potwierdzają zainteresowanie malarki kolejnym środkiem wypowiedzi, który funkcjonował także samodzielnie. Potwierdza to zachowana spuścizna: rękopisy, a także opublikowane na łamach „Nad Wartą” wiersze. Za datę jej debiutu prasowego
uznać należy prawdopodobnie rok 1959, gdy wydrukowano fragment
poematu pt. „Sen srebrnej Salomei”99, natomiast kolejny wiersz pt.
„Wysoki dom”100 opublikowano w 1964 r.
Równocześnie z własną twórczością plastyczną, artystka zajmowała się środowiskiem miłośników sztuki: współpracując z Domem
Kultury Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Stradom”
opiekowała się grupami „Estetyka” i „Studium Niezależnych”. Była
także kierowniczką Ogniska Plastycznego i założycielką Teatru Kukiełkowego w Domu Kultury101.
Prawdopodobnie na początku lat 60 Zbirożanka Malec zorganizowała w Częstochowie pracownię pozwalająca na realizację zleceń
plastycznych102. Jak wspomina K. Patrzyk: „Wynajęli z mężem Kazimierzem Malcem taki mały lokalik przy ul. Waszyngtona. Przez pewien
czas Kazimierz tym kierował, ale wkrótce zrezygnował. Panowała tam
jakaś niedobra atmosfera, jeden plastyk chciał tego a drugi tamtego
i ciągle byli niezadowoleni. A przecież Kazimierz Malec był człowiekiem bardzo ugodowym i nigdy się nie awanturował. Na jego miejsce
przyszedł ktoś inny”103.
18 czerwca 1960 r., w pawilonach na terenie wystawowym przy
Alei Najświętszej Maryi Panny 64 nastąpiło otwarcie104 pięciu wy98
99

100
101
102

103
104

T. Gierymski, Eksplozja Bogumiły Malcowej, op. cit., s. 7.
B. Malec, Sen srebrnej Salomei, „Nad Wartą” 1959, nr 7, s. 6. Całość poematu
znajduje się w archiwum K. Patrzyk.
B. Malec, Wysoki dom, „Nad Wartą” 1964, nr 2, s. 5.
Informacje wg: A. Jaśkiewicz, Artyści Częstochowy 1850-1960, op. cit., s. 118.
Pracowni tej nie należy utożsamiać z PP Pracownie Sztuk Plastycznych,
które w Częstochowie zaistniało z inicjatywy H. Kmiecia, A. Nadolskiej i S.
Strzyżewskiego w latach 70. Wywiad z Ireną Man, Częstochowa 19. 11. 2017 r.
Życie, twórczość i przeznaczenie., op. cit.
Patrz: Wystawy zorganizowane były przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wystaw
i Targów. Pięć wystaw od dzisiaj w Częstochowie, „Życie Częstochowy” z dn. 18. 6.
1960 r., s. 1.
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staw105: malarstwa warszawskich artystów plastyków (pawilon A), XII
Amatorskiej Fotografii Artystycznej (org. PTF w Częstochowie, pawilon B); fotografii Henryka Bietkowskiego (pawilon C), makiet z projektami Domu Ludowego, przyszłej siedziby Filharmonii, teatru muzycznego i kina panoramicznego zrealizowanymi przez architekta Tadeusza
Gawrońskiego (pawilon E) oraz prac Bogumiły Malec (pawilon D). Artystka zaprezentowała na niej „bogaty wybór projektów dekoracyjnych
do tkanin oraz już wykonane tkaniny użytkowe i dekoracyjne”, których
„oryginalne wzory, często z zastosowaniem tematu impresjonistycznego, dają ciekawe efekty”106.
Kolejną ekspozycją, w której udział wzięła artystka, była XV Wystawa Malarstwa i Grafiki zorganizowana w 1963 r. przez BWA w Katowicach i częstochowski ZPAP. Wg Wojciecha Tobolewskiego, recenzenta „Nad Wartą”, Malcowa zaprezentowała na niej – wraz z Zygmuntem Zalejskim – „na wskroś nowoczesne obrazy”107.
W listopadzie tego roku artystka przygotowała jeszcze jedno autorskie działanie: był to cykl wieczorów wizualno-poetyckich organizowanych w Częstochowie i innych miejscowościach województwa
katowickiego, w czasie których planowała zapoznać słuchaczy ze swą
twórczością. Jej prace malarskie miały być wyświetlane na ekranie za
pomocą epidiaskopów, a prezentacji miała towarzyszyć „dobra poezja”
czytana przez autorkę108.
W 1964 r. odbyła się XVI Wystawa Oddziałowa częstochowskiego
ZPAP109, na której zaprezentowano ponad trzydzieści dzieł. Ich autorami byli, m.in. Maksymilian Brożek, Jerzy Pogorzelski, Barbara Polakowska, Jan Studencki, Edward Strzyżewski, Wanda Wereszczyńska,
Paweł Witczak, Edward Wroński, Zygmunt Zalejski i Bogumiła Malec,
która pokazała prace wykonane technika mieszaną.
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Patrz: (t), Pięć ciekawych wystaw, „Życie Częstochowy” z dn. 22. 6. 1960 r., s. 6.
Ibidem, s. 6.
W. Tobolewski, Wystawowe refleksje, „Nad Wartą” 1963, nr 10, s. 6.
Ciekawa inicjatywa częstochowskiej plastyczki, „Gazeta Częstochowska” 1963, nr
45, s. 6.
Dorobek częstochowskich plastyków na wystawie w Muzeum, „Gazeta Częstochowska” 1964, nr 24, s. 3. 15 lipca 1965 r. odbył się w KMPiK podobny „wieczór wizualno-poetycki (...) ilustrowany muzyką i pracami plastycznymi artystki”. [„Wieczór
wizualno-poetycki-...”], „Nad Wartą” 1965, nr 8, s. 8.

Rok później artystka wzięła udział w wystawie XX lat w twórczości plastycznej oddziału ZPAP w Częstochowie, której towarzyszył katalog zawierający opis lokalnego środowiska artystycznego ukazanego
w kontekście historycznym. Jego autor, Aleksander Jaśkiewicz, uznał
Malcową i Wagnera za twórców starszej generacji, którzy reprezentują
„najbardziej zaskakujące tendencje”110, z czego twórczość malarki została określona, że „zbliża się raczej do abstrakcji niegeometrycznej”111.
Niewątpliwym sukcesem była otwarta 12 marca 1970 r. w Kordegardzie wystawa indywidualna Malcowej, która przedstawiła na niej
malarstwo olejne (27 prac z cyklu „Wiszące ogrody”), wydzieranki (76
prac z cyklu „Psalmy kwietne”) i tkaniny-obrazy (17 prac z cyklu „Słońce Jej oka”). Jak wyznała we wstępie katalogu, za współautorkę ekspozycji uważała matkę, która jej rejestracje wrażeń powstałe w czasie
choroby, na kartkach z zeszytu wykorzystała jako materiał do modlitewnika: „Wydzierała całe sekwencje z moich zapisków jak i obrazki ze
zbrudzonego tła i wyklejała z nich zupełnie własne kompozycje. Klimat
Jej ogrodów i białych łąk inspiruje mnie dotąd w kontynuacji Jej modlitwy i wyrażania piękna, które było sensem całego życia mej Matki”112.
Ten sam zestaw, uzupełniony o kolejne prace113, pozwolił artystce
zrealizować w sierpniu tegoż roku kolejną ekspozycję114 zaprezentowaną w siedzibie częstochowskiego Muzeum w ratuszu. W prasowej
informacji, po przedstawieniu Malcowej i omówieniu jej twórczych dokonań, równocześnie uprzedzono, że wystawa nie jest łatwa w odbiorze
i „wymaga od odbiorcy jakiegoś zaangażowanego widzenia wizyjnych
110
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A. Jaśkiewicz, [wstęp], w: 1945-1965. XX lat w twórczości plastycznej oddziału
ZPAP w Częstochowie, katalog, ZPAP, Częstochowa 1965, s. nlb.
Ibidem, s. nlb.
B. Malec, [„Urodziłam się...”], w: Wystawa prac Bogumiły Malec, katalog, CBWA,
ZPAP, Warszawa 1970, s. nlb.
Na wystawie w Warszawie B. Malec pokazała 120 prac, natomiast w Częstochowie
160. Były to wydzieranki z cyklów „Kurtyna z ptaków” (55) i „Psalmy kwietne”
(51), malarstwo olejne z cyklu „Wiszące ogrody” (27) i tkaniny-obrazy z cyklu
„Słońce Jej oka” (27). Malarstwo i tkaniny artystyczne Bogumiły Malec, katalog,
Muzeum w Częstochowie, Częstochowa 1970.
Mimo oddania przez Malcową legitymacji partyjnej, w otwarciu wystawy wzięli
udział: sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR Z. Olszewski i przewodniczący
Komisji Kultury Miejskiej Rady Narodowej J. Ławnikowski. (wp), Interesująca
ekspozycja malarstwa i tkanin artystycznych Bogumiły Malec, „Życie Częstochowy”
z dn. 18. 8. 1970 r., s. 6.
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tematów jej prac uzupełnianych metaforycznym słowem”115. Napisano
także o dziełach zwracających szczególną uwagę: niektórych obrazach
olejnych z cyklu „Wiszące ogrody” oraz tkaninach artystycznych z cyklu „Słońce Jej oka”. W innej relacji podsumowano, że „Dorobek ten
dobrze ilustruje tezę artystki, sprowadzającą się do mówienia wizją i do
widzenia słowem, forma plastyki ruchomej jest dla niej sposobem wypowiedzi”116.
W 1976 r. Zbirożanka Malec została zaproszona do udziału w II
Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „Jurajska Jesień”117 i zorganizowanej po nim wystawie, która miała miejsce w pawilonach „Cepelii”.
Całe przedsięwzięcie opisane zostało na łamach „Życia Częstochowy”
w artykule „Barwy jurajskiej jesieni”118, gdzie wspomniano tylko dwóch
autorów: Aleksandra Markowskiego i Sabinę Lonty, natomiast tekst zilustrowany został fotografią, na której przedstawiono fragment ekspozycji z pracami artystki.
Druga połowa lat 70 pozwala także poznać kolejny element dorobku twórczego B. Malec, która podjęła się zaprojektowania i realizacji elementów wystroju wnętrza (mozaika ścienna w hallu głównym,
stoliki metalowe z blatami również ozdobionymi mozaiką ceramiczną)
oraz podejścia do schroniska turystycznego (obecnie hotel) „Kmicic”
w Złotym Potoku. Jak wspomina K. Patrzyk, był także pomysł, żeby
wykonać tam rzeźby w skale, ale koncepcja – mimo przygotowanego
projektu – nie doszła do skutku119. Opinie, które dotyczyły tej realizacji
– np. z uwagi na fakt, że autorka z wykształcenia była malarką – można
określić, jako ambiwalentne120, natomiast ze zleceniem wiąże się także
spór ze zleceniodawcą dotyczący nieprawidłowości w rozliczeniu fi115
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Ts, Wizja i słowo, „Gazeta Częstochowska” 1970, nr 34, s. 3.
(wp), Interesująca ekspozycja malarstwa i tkanin artystycznych Bogumiły Malec,
„Życie Częstochowy” z dn. 18. 8. 1970 r., s. 6.
Plener trwał od 2 do 22. 9. 1976 r. i uczestniczyło w nim 30 plastyków: 13
z Częstochowy i 17 z innych miast w Polsce. Baza noclegowa mieściła się w ośrodku
wczasowym Myszkowskich Zakładów Papierniczych w Zaborzu, skąd organizowano
wycieczki plenerowe i do okolicznych zakładów pracy np. Koniecpolskich Zakładów
Płyt Pilśniowych. Wystawa Poplenerowa Ogólnopolskiego Pleneru Malarskiego
„Jurajska Jesień 76”, katalog, ZPAP, UW, Częstochowa 1976, s. 4-5.
„Życie Częstochowy” z dn. 13-14. 11. 1976 r., s. 9.
Patrz: Życie, twórczość i przeznaczenie., op. cit.
Wywiad z Henrykiem Kmieciem, Częstochowa 4. 9. 2017 r.

nansowym: artystka zakwestionowała121 zaniżenie stawki wynikającej
z Rozporządzenia MKiS, nieuwzględnienie części wykonanych przez
nią prac, a także pominięcie wynagrodzenia za nadzór autorski.
Ostatni indywidualny pokaz twórczości B. Malec otwarty został
5 listopada 1984 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Częstochowie,
gdzie artystka zaprezentowała malarstwo, rysunki i tkaniny. Dwa dni
później w „Gazecie Częstochowskiej” poinformowano w krótkim (dwa
zdania) komunikacie o wystawie retrospektywnej, którą można oglądać
w sali konferencyjnej do końca miesiąca122. Kolejna, trzykrotnie dłuższa wypowiedź123, ukazała się 9 listopada na łamach „Życia Częstochowy”, gdzie przy stosunkowo obszernym opisie aktualnie prezentowanej
wystawy polskiej tkaniny artystycznej, dodano informację o ekspozycji
Malcowej.
Dostępny z tej prezentacji katalog pozwala poznać wybrane prace,
których części prawdopodobnie dotyczy opis E. Rosenstein: „Te poplątane linie. Ta gęstość bez wyjścia. Coraz drobniejsze szczegóły... Te
kartki, jakby wyrwane przypadkiem z zeszytów. Zamknąć się! Wypełnić każdą minutę! Każdą sekundę! Każdy ułamek sekundy! Nie warto
nic mówić! Tylko prowadzić kolory i linie! Zaginać w kwadracie papieru... skoro i tak zaginać się musi!”124. Ta sugestywna relacja napięcia,
w jakim powstały, a także ich treść, w której pojawiają się np. wizerunki
nierealnych postaci125 (potwierdza to córka, która wspomina: „Kształty
na obrazach z jej ostatniego okresu twórczości są jakieś powykręcane,
zaplątane jak ona sama”126), pozwala myśleć o tym fragmencie dorobku
wręcz w kategoriach art brut.
Przypuszczać również można, że część dzieł zaprezentowanych
podczas ostatniej ekspozycji posiadała nowe cechy w zakresie technologicznym. Do takiego wniosku skłania wspomnienie Jarosława Kwec121
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Ostatecznie sprawa z powództwa cywilnego została skierowana do Sądu Wojewódzkiego (akta IC-13/78).
Patrz: W Biurze Wystaw Artystycznych, „Gazeta Częstochowska” 1984, nr 45, s. 2.
Patrz: M. Szczodrowska, Polska tkanina artystyczna, „Życie Częstochowy” z dn.
9.11.1984 r., s. 8
E. Rosenstein, Wspomnienie, „Kultura” 1988, nr 38, s. 13.
Opinię o specyficznym charakterze części prac zaprezentowanych na ostatniej
wystawie B. Malec wyraził ówczesny dyrektor BWA, art. plast. Stanisław Banek
(Wywiad ze Stanisławem Bankiem, Częstochowa, 10. 9. 2017 r.).
Życie, twórczość i przeznaczenie., op. cit.
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licha, który pamięta, że na początku lat 80 artystka wykonywała prace
w oparciu o kserograficzne odbitki127. Jest to niewątpliwe kolejne potwierdzenie jej twórczej osobowości i związanego z nią – niezależnego
od wieku – zainteresowania rzeczywistością, co znajduje specyficzne
potwierdzenie w jej reakcji na informację związaną ze stanem zdrowia
w ostatnim okresie życia. Jak wspomina córka: „Kiedy już wiedziała, że
(...) jest na tyle poważny i wiedziała, że niewiele da się zrobić i niedługo
umrze, powiedziała (...): ‘Wiesz, powiedzieli, że umrę, ciekawe jak się
umiera‘”128. Nastąpiło to 24 stycznia 1987 r. w Częstochowie.
Powtórnie odnosząc się do kwestii komunikatów prasowych dotyczących ostatniej wystawy indywidualnej artystki, można stwierdzić, że
ich liczba i wymiar (objętościowy, a tym samym merytoryczny) w zbyt
skromny sposób informowały o jej dorobku i wieloletniej działalności
w lokalnym środowisku artystycznym, co można odebrać jako przejaw niedocenienia nie tylko twórczości, ale i osoby. Wyjaśnieniem tej
kwestii może być opinia sformułowana przez Ernę Rosenstein, która
zauważyła, że oprócz artystów, którzy odnieśli sukces, są także tacy,
którzy póki żyją, pracują cały czas na własną niekorzyść. Często niechlujni w sposobie myślenia, zachowujący się niezgrabnie, bez powodu
zadziorni i... powierzchownie rzecz biorąc... prymitywni”129. Zakwalifikowała do nich także B. Malec, o której stwierdziła, że póki żyła, sama
„unieważniała swoje dzieło”130.
Powyższą refleksję potwierdzają środowiskowe opinie, które wskazują, że postrzegano ją jako osobę posiadającą tzw. „trudny charakter”.
Bez wątpienia jako artystka, obdarzona była większą wrażliwością, za
sprawą której mogła nadmiernie emocjonalnie reagować na pojawiające
się różnorodne problemy życiowe. Przypuszczalnie z tego powodu już
na pierwszej stronie jej pamiętnika, pod datą 28 marca 1931 r. znajduje
się zapis: „Życie me to straszne jedno cierpienie. Cierpię od samego
zarania”131, choć można tu także widzieć efekt przeżyć z dzieciństwa:
przedwczesnej śmierci ojca Karola i związanej z tym nagłej zmiany
sytuacji życiowej w sferze materialnej i uczuciowej. Traumatyczność
tych zdarzeń potwierdza Erna Rosenstein, która wiele lat później przy127
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Wywiad z Jarosławem Kweclichem, Częstochowa 26. 10. 2017 r.
Życie, twórczość i przeznaczenie., op. cit.
E. Rosenstein, Wspomnienie, „Kultura” 1988, nr 38, s. 13.
Ibidem, s. 13.
Pamiętnik Bogusi Zbirożanki, op. cit.

pomniała, że „tzw. trudne dzieciństwo (...) rzuciło głęboki cień na [jej]
przyszłe życie. (...) przeżywała załamania nerwowe, chciała sobie zrobić coś złego...”132.
Okres wojny stał się źródłem kolejnych przeżyć. Były to m. in.
odniesione rany i poronienie dziecka, widok płonących w wagonie ciał
więźniów z Pawiaka na stacji kolejowej w Skierniewicach, a następnie Powstanie Warszawskie i wędrówka kanałami... Po latach, mimo iż
Malcowa uważała swą twórczość za „dążenie ku radosnemu wyzwoleniu”, autor recenzji indywidualnej wystawy w 1957 r. zauważył, że
treść jej sztuki „jest głęboko tragiczna. Większość obrazów ma wstrząsający sens, które może należałoby odczytać jako protest przeciwko dehumanizacji, krzywdzie, nawet przeciwko światu”133. Podobnie zauważono przy okazji kolejnej indywidualnej ekspozycji w Częstochowie
(1970 r.), gdy napisano, że na jej autorskich prezentacjach „pełniejszy
się staje (...) sposób widzenia i wyrażanie całej gamy od piękna po
grozę i ból”134.
Inną kwestią wpływającą na funkcjonowanie Zbirożanki Malec,
mogło być jej wyobcowanie w środowisku krajowej awangardy artystycznej, a także częstochowskich odbiorców sztuki. W pierwszym przypadku zauważyć można, że po wojnie artystka pozostała poza Grupą
Młodych Plastyków, a także II Grupą Krakowską, w których swój istotny
udział mieli – znani jej sprzed wojny – Tadeusz Kantor i Erna Rosenstein. Nie została np. zaproszona do udziału w Wystawie Sztuki Nowoczesnej, której „pomysłodawcami i architektami (...) byli Tadeusz Kantor
i Mieczysław Porębski”135. Jak wspominał pierwszy z nich: „Z wystawą
wiązaliśmy wyrwanie młodych i początkujących artystów z martwej atmosfery sztuki akademickiej i zgrupowanie ich w nowym froncie”136, co
nie dotyczyło jednak Zbirożanki... Być może zaważyło na tym stwierdzenie nie dość niezależnej twórczości, o czym wspomina E. Rosenstein: „zaryzykuję stwierdzenie, że miałam na nią wpływ jako artystka. Ja
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M. Czarnołęski, Póki żyła sama unieważniła swoje dzieło, „24 Godziny. Dziennik
Częstochowski” z dn. 18.2.1993 r., s. 6.
(lesz), [„Ostatnio najciekawszym...”], „Słowo Powszechne” z dn. 12.12.1957 r.
Ts, Wizja i słowo, „Gazeta Częstochowska” 1979, nr 34, s. 3.
M. Świca, Wprowadzenie, w: I Wystawa Sztuki Nowoczesnej. Pięćdziesiąt lat
później, katalog, Fundacja Nowosielskich, Galeria Starmach, Kraków 1998, s. 8.
W. Borowski, Kantor, Warszawa 1982, s. 40, cyt.za: tamże.
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malowałam, pisałam poezję – to ona też...”137. Jak dalej pisze, Malcowa
marzyła także o wystawie w Warszawie , której komisarzem byłaby Rosenstein, „ale to z różnych przyczyn – nie wyszło”138. Podobnie stało się
z wystawą w Krzysztoforach, o co od 1968 r. prosiła139 Kantora.
W przypadku środowiska częstochowskiego, wyobcowanie artystki zauważalne jest w kontekście jej postawy twórczej, której dominującą
cechą było preferowanie sztuki nieprzedstawiającej oraz poszukiwania
formalne. Walory te rozbieżne były z kompetencjami wielu odbiorców
sztuki, co widoczne było np. w 1963 r., gdy artystka pragnąc propagować wiedzę o swej twórczości zaczęła organizować wieczory, podczas
których wyświetlała swe prace na ekranie i równocześnie czytała poezję. Do pełnej realizacji koncepcji „teatru propozycji wizualno-poetyckiej”140 jednak nie doszło, ponieważ – jak stwierdziła – „Przyczynił się
do tego brak właściwego środowiska i klimatu (działo się to w Częstochowie)”141. Opinię o lokalnych odbiorcach sztuki potwierdza Aleksander Jaśkiewicz, który konstatuje: „Jak widać, przełamywanie tradycji
dokonuje się tu nie bez widocznych oporów. Być może decyduje o tym
w jakiejś mierze środowisko społeczne, w którym sztuka nowoczesna
bezsprzecznie wzbudza zainteresowanie, ale w swych najbardziej awangardowych przejawach nie jest w pełni akceptowana (...)”142.
Opinia dotycząca II połowy lat 50., aktualna była także dekadę
później, co potwierdził uczestniczący w prasowej dyskusji nt. rozwoju
naukowego i kulturalnego Częstochowy Edward Strzyżewski. Artysta
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M. Czarnołęski, Póki żyła sama unieważniła swoje dzieło, „24 Godziny. Dziennik
Częstochowski” z dn. 18. 2. 1993 r., s. 6.
Ibidem, s. 6.
Więcej zob. Kto nie lubi nowoczesności, czyli o awangardowych kontekstach
i meandrach historii lat 1944-69.
Geneza wspomnianego teatru wiąże się z wystawą indywidualną Malcowej w 1957 r.,
gdy zauważono, że działanie jej obrazów „przenosi odbiorcę poza ich ramy i wywołuje asocjacje raczej teatralne i operowe niż statyczne”. Koncepcja ta była następnie
realizowana z prowadzonym przez artystkę zespołem. B. Malec, [wstęp do katalogu],
w: Wystawa prac Bogumiły Malec, katalog, CBWA, Warszawa 1970, s. nlb.
B. Malec, [wstęp do katalogu], w: Wystawa prac Bogumiły Malec, katalog, CBWA,
Warszawa 1970, s. nlb. Jak ponadto pisze artystka, wieczory wizualno-poetyckie zostały zrealizowane w Mielnie, Rabce, Polanicy-Zdroju, Żegiestowie i Częstochowie,
a do ich zarzucenia przyczynił się brak subwencji i mecenatu (prawdopodobnie efekty wcześniej wymienionej specyfiki środowiska) oraz choroba i sprawy rodzinne.
A. Jaśkiewicz, Artyści Częstochowy 1850-1960, op. cit., s. 30.

pełniący funkcję prezesa oddziału ZPAP, uznał, że: „Sprawa zbliżenia
nowoczesnej plastyki do odbiorców nie przedstawia się najlepiej. (...)
Duża część społeczeństwa woli łatwo strawną sztukę bezproblemową.
(...) Staramy się wychodzić naprzeciw odbiorcy, urządzamy wystawy
w zakładach pracy (...), ale te usiłowania przechodzą na ogół niezauważone. Nie kwituje się ich nawet notatkami w prasie. Plastyka jako
dziedzina sztuki jest w mieście zaledwie tolerowana”143.
Opisana sytuacja prawdopodobnie spowodowała, że z trzyosobowego grona twórców uprawiających w powojennej Częstochowie sztukę nieprzedstawiającą144, ku realizmowi skłonili się dwaj z nich: autor
wyżej cytowanej opinii, tj. Edward Strzyżewski, oraz Władysław Wagner,
natomiast B. Malec konsekwentnie pozostała przy swych dotychczasowych zainteresowaniach145.
We wzajemnej relacji (przyczyna-skutek) ze środowiskowymi
opiniami dot. jej trudnego charakteru, może pozostawać bilans życia,
w którym romantyczna deklaracja: „Porywają mię laury, porywa mię
owa wyżyna, na którą mają wstęp tylko siłacze i olbrzymy”, uległa ostatecznej weryfikacji: „(...) świadomość utraty tej pięknej młodości doprowadza mię do ostateczności, do zaparcia oddechu z przerażenia (...)
i zadaję sobie pytania: cóżeś zrobiła, gdzie twe piękne obrazy i sielanki
przyszłości, twe zamiary, aspiracje? – spełzły na niczym, rozbiły się na
przeszkodach życiowych i na braku energii i silnej woli”146.
Rozgoryczenie dotyczyło również funkcjonowania w życiu codziennym, co niosło skutki także dla rodziny: „Dlaczego mi nie daje satysfakcji pierwsza lepsza robota, ot zwykłe czynności domowe. Przecież
sobie zdaję sprawę z konieczności i doniosłości tych zajęć, ale to mię nie
porywa, przeciwnie zniechęca wszystko. (...)”, po czym artystka stwierdza: „Te wieczne analizy i dociekania, a wreszcie bezsilność doprowadzają mię do szału, do wścieku na wszystkich, a najwięcej na siebie”.
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Niewykorzystane rezerwy, „Nad Wartą” 1968, nr 11, s. 2.
W oparciu o recenzję H. Klajmana (tegoż, O XII Wystawie Malarstwa, Rzeźby i Grafiki, „Życie Częstochowy” z dn. 9. 6. 1960 r., s. 6), uznać można, że w Częstochowie
sztukę bezprzedmiotową do lat 60. uprawiał tylko Władysław Wagner i Malcowa.
Stan ten zmienił się dopiero na początku lat 80, gdy pojawiło się pokolenie młodych
twórców, m.in. Andrzej Desperak, Wojciech Kołsut, Włodzimierz Kulej i Tomasz
Lubaszka. A. Jaśkiewicz, [„50 lat...”], w: Wystawa 50-lecia ZPAP w Częstochowie,
katalog, Częstochowa 1995, s. nlb.
Notatki B. Malec, rękopis, [b.d.], s. nlb., archiwum K. Patrzyk
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Mimo stwierdzonej wcześniej konfliktowości, Zbirożanka Malec
pozostawiła po sobie także odmienne wspomnienia: m.in. współpracowała z Domem Kultury Częstochowskich Zakładów Przemysłu Lniarskiego „Stradom”, gdzie opiekowała się w latach 60 grupami „Estetyka” i „Studium Niezależnych”, a w latach 70 krótko prowadziła grupę malarską Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych147. Była także kierowniczką Ogniska Plastycznego i założycielką Teatru Kukiełkowego
w Domu Kultury148, natomiast dla swego środowiska stwarzała warunki
do wspólnych kontaktów organizując w domu przy ul. Kilińskiego ogólnodostępne czwartkowe dyskusje nt. sztuki149.
Niezależnie od nich, jedną z osób zaproszonych do domu artystki
był młody częstochowski literat zainteresowany sztuką awangardową
Janusz Mielczarek, który w latach 1962-1963 był uczestnikiem sympozjów teatralnych zrealizowanych w klubie Hybrydy dla młodych twórców piszących dla teatru150. Jak wspomina, odwiedził ją trzy-czterokrotnie w roku 1957/58 zapamiętał artystkę, jako osobę oryginalną, ciekawie malującą, a także czującą, że jest niedoceniana151. Z życzliwością
odnosiła się także do członków Zachęty, których zapraszała do siebie
nie tylko w okresie współpracy, by pokazywać swe obrazy malowane
na jedwabiu152, ale i później.
Artystka chętnie utrzymywała kontakt również z Aleksandrem
Jaśkiewiczem, którego lubiła odwiedzać w Muzeum, by rozmawiać
o sztuce i „dzielić się swym widzeniem (...)”153. W swej twórczości
Zbirożanka Malec zainteresowana była nie tylko malarstwem, ale i tkaniną artystyczną, ceramiką, rysunkiem, realizacjami projektowymi oraz
działaniami, które współcześnie można nazwać multimedialnymi a także poezją. Poszukując w obszarze mediów, w zakresie obrazowania
147

148
149
150

151
152
153
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Dotyczy okresu, gdy „Zachęta” miała siedzibę w klubie Emko. Wywiad z Jadwigą
Wosik, Częstochowa 14.11.2017 r.
Informacje wg: A. Jaśkiewicz, Artyści Częstochowy 1850-1960, op. cit., s.118.
Wywiad z Alicją Nadolską, Częstochowa 11.9.2017 r.
Spotkania z Malcową miały charakter literacki: J. Mielczarek przynosił swoje
teksty, a ona pokazywała obrazy i czytała związane z nimi fragmenty własnej prozy
poetyckiej.
Wywiad z Januszem Mielczarkiem, Częstochowa 10.8.2017 r.
Wywiad z Jadwigą Wosik, Częstochowa 14.11.2017 r.
Wspomnienia Aleksandra Jaśkiewicza spisane przez Władysława Ratusińskiego,
Częstochowa 7.10.2017 r.

funkcjonowała między abstrakcją i realizmem154. Jej obecność w sztuce
(niżej zacytowane spostrzeżenia pozwalają na ich przeniesienie także
na sferę życia) opisał A. Jaśkiewicz, który niezwykle trafnie scharakteryzował jej postawę: „była utwierdzona w swej racji, pewność czerpała
z ducha swojej twórczości. Miała siłę oryginalnego patrzenia na sposób
malowania. Zdecydowanie się wyróżniała spośród innych. Nie obawiała się, nie kierowała się tym, że trzeba coś malować tak, by się podobało.
Swoją wizję realizowała z przekonaniem. Była inna. Szeroko pojmowała to, co robiła i czym sztuka powinna być w jej przekonaniu. Tylko takie postępowanie wnosiło coś, co było godne na owe czasy utrwalenia.
Była przekonana o swojej racji, że tak należy działać, patrzyła szeroko,
nie lękała się, że ktoś ją skrytykuje. To było jej wewnętrzne poczucie.
Była reprezentantem pójścia do przodu, niezasklepiania się w utartych
schematach, podejmowała różne dziedziny. Szła ku nowemu bardzo
otwarcie, nie bała się, przekonana o racji tego. Zawsze była zwiastunem
nowoczesności. Tak ją widziałem, tak odczuwałem jej wejście. Takie
szerokie branie na warsztat różnych dziedzin pozwalało jej wypowiadać
się, jaka powinna być według niej sztuka. Różne dziedziny po to, by
ogrom swojego myślenia artystycznego wyrazić. Była bardzo do przodu. (...) Była na czele tego, co się działo, to powodowało, że nieraz była
nierozumiana; uważano, że za daleko wybiega”155.

154

155

Vide zachowane w zbiorach Muzeum częstochowskiego portrety i obrazy z pleneru
jurajskiego.
Wspomnienia Aleksandra Jaśkiewicza spisane przez Władysława Ratusińskiego,
Częstochowa 7.10.2017 r.
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Jacek Mróz

W sidłach sztuki i polityki
– Zbirożanka w Krakowie
Bogumiła Zbiróg Malec rozpoczęła studia w 1934 r. w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Władysława
Jarockiego1. Na początku studiów związała się z ruchem lewicowym
KPP i poznała Henryka Wicińskiego2, który przekazał jej artystyczny
testament uprawiania „sztuki czystej”. Za polityczne zaangażowanie
zapłaciła wysoką cenę. Gdy zaczęła zyskiwać aprobatę autorytetów
Akademii, opuściła Kraków, aby uniknąć konsekwencji za udział w demonstracji w obronie robotników zakładu „Semperit”.
Rówieśnicy Bogumiły Zbirożanki, aby dostać się na Akademię
często terminowali w prywatnych szkołach rysunku i dopiero po roku
a czasami i dwóch latach przystępowali do egzaminów. Początek drogi
twórczej Zbirożanki był zupełnie inny. Przekroczyła próg uczelni z mar1

2

Władysław Jarocki (Podhajczyki k. Trembowli 1879 - Kraków 1965). Studiował
architekturę na Politechnice Lwowskiej, a po jej ukończeniu malarstwo w ASP
Kraków u J. Mehoffera i L. Wyczółkowskiego, także w Akademii Juliana w Paryżu
i we Włoszech. Malarz, grafik, portrecista, podejmujący tematykę folkloru i pejzażu. W l. 1921-47 profesor Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. W l. 192528 dziekan Wydziału Malarstwa i Rzeźby, a w l. 1933-35 prorektor ASP. W l.
1940-43 w Szkole Przemysłowej w Krakowie uczył grafiki. Wystawiał w kraju
i zagranicą. Więcej patrz: biogram, w: 175 lat nauczania malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, przew. kom. red. J. L. Ząbkowski,
Kraków 1994, s. 364
Henryk Wiciński (Łódź 1908 - Kraków 1943). Uczęszczał do gimnazjum męskiego
Zgromadzenia Kapucynów w Łodzi. Jeszcze przed maturą wyjechał do Krakowa.
Następnie wrócił do Łodzi, gdzie zaczął się uczyć w Prywatnej Szkole Malarstwa
i Rysunku Szczepana Andrzejewskiego. Już w Łodzi utrzymywał kontakty z młodzieżowym ruchem lewicy. W 1928 rozpoczął studia w ASP w Krakowie w pracowni
Xawerego Dunikowskiego. Nagradzany za prace całoroczne. Uznawany na następcę Dunikowskiego. Zaangażowany w politykę i akcje propagandowe KPP i KZMP.
W 1933 formalnie relegowany z ASP, później przyjęty do ZPAP. Współtwórca
pierwszej Grupy Krakowskiej i organizator wystaw zbiorowych awangardy. Autor
scenografii i kostiumów do spektakli teatru Cricot J. Jaremy, jak m.in. Drzewo świadomości (1933); Mątwa (1934); Anno Santo (1934). Więcej patrz: Henryk Wiciński
(1908-1943), red. J. Chrobak, współpraca E. Kulka, Poznań 2003, s. 5-18.
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szu, zaraz po szkole średniej. Z końcem sierpnia 1934 r. zgłosiła się, jak
to ujęła, do dyrektora szkoły średniej przemysłowej.
Z informacji uzyskanych z Ośrodka Dokumentacji Dziejów Częstochowy wynika, że chodzi prawdopodobnie o Jana Bartoszewskiego3,
zaś podana nazwa placówki to dawna Szkoła Rzemieślniczo-Przemysłowa. Dyrektorowi zaprezentowała próby druku tekstylnego, kilimy oraz
swoje szkice przedstawiające postacie i rozpędzone samochody. Liczyła
na to, że po obejrzeniu jej prac, dyrektor w drodze wyjątku przyjmie ją
do szkoły, której ukończenie ułatwiało znalezienie dobrze płatnej pracy.
Tłumaczyła, że mając konkretny zawód, będzie mogła wesprzeć swoją
matkę Zofię Zbiróg. Dyrektor po obejrzeniu jej rysunków powiedział,
że nie powinna obniżać lotów i z jej talentem mogłaby studiować malarstwo w ASP. Zasugerował, że skoro do egzaminów został jeszcze miesiąc czasu, powinna zajrzeć do muzeów i bibliotek w Krakowie, żeby
pogłębić wiedzę z historii sztuki. Zapytany, czy bynajmniej nie kamufluje swojej odmowy, zapewnił, że gdyby jednak się nie dostała się na
studia, to on przyjmie ją od razu na ostatni rok szkolny4.
Zainspirowana sugestią dyrektora Bartoszewskiego, Zbirożanka
pojechała do Krakowa, ale jak sama napisała we wspomnieniach, nie
zaglądała zbyt często do bibliotek i muzeów. Miasto pochłonęło ją swoim urokiem bez reszty. Wówczas nie do końca była zdecydowana, czym
chce się zajmować i przymierzała się również do zawodu projektanta
tekstylnego. Do egzaminów, które trwały cały tydzień, przystąpiła więc
bez większego przekonania i przygotowania.
3

4
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Jan Bartoszewski, inżynier, nauczyciel, dyrektor szkoły. Od 1926 kierował nowo
utworzoną Szkołą Rzemieślniczo-Przemysłową Okręgowego Towarzystwa
Rzemieślniczego w Częstochowie. Od października 1928 szkoła funkcjonowała w nowym budynku przy ul. Kościuszki 21 (obecnie aleja Wolności 17). Uczył
też matematyki i technologii. W opinii ówczesnych był „sprawnym organizatorem
i człowiekiem niespożytej energii”. Od 1927 należał do Rady Nadzorczej, był sekretarzem szkoły. Od 1929 kierował działającą w budynku przy ul. Kościuszki 21 Szkołą
Zawodową Dokształcającą Murarsko-Ciesielską. Dyrektor tej szkoły do 1934. Oprac.
J. Sętowski, więcej patrz: Od Szkoły Rzemieślniczo-Przemysłowej Okręgowego
Towarzystwa Rzemieślniczego do Zespołu Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. K.
Pułaskiego w Częstochowie, Częstochowa 1996, s. 18, 19, 26, 27, 29.
Patrz: Rękopis wspomnień Bogumiły Zbirożanki Malec poświęcony Henrykowi
Wicińskiemu, Brulion nr 1 cz. II, s. 41-45 (dalej Brulion nr 1 cz. II). Oryginały
brulionów znajdują się w zbiorach prywatnych Katarzyny Patrzyk. Wspomnienia
o Wicińskim i Krakowie z lat. 30 XX w. zostały spisane w połowie lat 70., co wynika
z kontekstu innych notatek. Wspomnienia udało się odnaleźć dopiero w 2017 r.

Bogumiła Zbirożanka, czwarta z prawej, Wancerzów 1932, zlot harcerski

Jednym z najważniejszych sprawdzianów był oczywiście rysunek
aktu. Kiedy znalazła się w pracowni ASP, usiadła tyłem do modela i długo nie zabierała się do pracy, gdyż onieśmielali ją inni kandydaci z praktyczną znajomością przedmiotu. Niektórzy z nich byli absolwentami
prywatnych szkół artystycznych. Po opanowaniu tremy zaczęła nieśmiało rysować, ale nie była zadowolona z efektu i oddała rysunek niedokończony i niepodpisany, na co komisja zwróciła uwagę i poleciła jej,
by uzupełniła swój podpis. Nie czekając na wynik egzaminów wstępnych, Bogumiła Zbirożanka zamierzała od razu wyjechać z Krakowa,
gdyż była przekonana, że nie warto czekać na wynik porażki. Jak to
ujęła we wspomnieniach, spotkała dyrektora ASP, od którego próbowała się czegoś dowiedzieć o innych szkołach artystycznych. Tu należy
wyjaśnić, że prawdopodobnie chodziło o samego rektora ASP profesora
Wojciecha Weissa5, a nie dyrektora, bo tej nomenklatury w Akademii
5

Wojciech Weiss (w. Leonarda na Bukowinie 1875 - Kraków 1950). Studiował
w krakowskiej Szkole Sztuk Pięknych (1890-95), m.in. w pracowniach J. Fałata i L.
Wyczółkowskiego. Kilka razy wyjeżdżał do Francji i Włoch. Jego bogata twórczość
sięga okresu Młodej Polski i obejmuje: malarstwo, rzeźbę, grafikę i rysunek oraz
wiersze. Dał się poznać jako wyjątkowy pedagog Akademii Sztuk Pięknych
w Krakowie. W latach 1909-39 kierował Katedrą Malarstwa. Uczył grafiki –
najpierw od 1908 jako zastępca profesora rysunku, dalej od 1910 jako profesor
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nie używano już od 1905 r. W odpowiedzi profesor zasugerował, aby
najpierw zapoznała się z listą przyjętych na uczelnię.
Zatem gdy podeszła sprawdzić, czy jej nazwisko widnieje na spisie
studentów I roku Akademii, nie dowierzała, że zły los, który ją doświadczył dość wcześnie, tym razem się do niej uśmiechnął. Była z siebie
ogromie dumna i przekonana, że jej przygoda ze sztuką właśnie się zaczęła. Wkrótce jednak zaczęło do niej docierać, że odstaje od innych
studentów. W trakcie pierwszej korekty, gdy pokazała swoje najnowsze
rysunki, które powstały już na zajęciach, jeden z profesorów – był to
prawdopodobnie Władysław Jarocki – miał zapytać:
„- A właściwie to po co pani do nas przyszła?
„- Chciałam złapać tu bogatego męża...”6.

Profesor odparł, że źle trafiła, bo na uczelni nie ma takich, wszędzie
taka sama bieda. A ponieważ Zbirożanka usiłowała zostać przy ostatnim
zdaniu, prowokacyjnie spytała: - Czy pan profesor może wolny?... Po
czym uciekła z pracowni i nie stawała do korekty ze swoimi pracami
przez jakieś pięć tygodni. Cierpka reprymenda profesora miała swój
głęboki podtekst. Otóż, różnica między oczekiwaniami w Akademii
a technicznymi umiejętnościami Zbirożanki musiała być znaczna. Co
prawda, w swoich zapiskach wspomina, że często nie odpowiadał jej
model albo pracę utrudniło kiepskie światło, to jednak co tu kryć, jej
marzenia zderzyły się z twardą rzeczywistością uczelni. Początkowo
więc nadrabiała tupetem, ale czy z korzyścią dla siebie?
Rozmowa z profesorem podziałała niczym zimny prysznic. Od
tego momentu większość czasu zaczęła spędzać w czytelni albo w na
Plantach, gdzie ciągle rysowała napotkanych ludzi. Prześladował ją brak
syntetycznego ujęcia. Jak sama wspomina, z przepracowania i braku
snu, bliska była obłędu. Wtedy pomógł jej kolega z pracowni – Tadeusz
Kantor, z którym zaczęła rozmawiać na temat syntezy widzenia postaci:
„Słuchaj, ty albo idź na wrażenia intuicję, albo się weź w ryzy: odtąd –
dotąd. No to się umówimy, jak ci powiem, że zostaw – chociaż nigdy tego nie

6
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nadzwyczajny malarstwa i od 1913 profesor zwyczajny. W latach 1918-19 i 193336 piastował funkcję rektora ASP. Wystawiał w kraju i zagranicą. Więcej patrz:
biogram, w: 175 lat nauczania malarstwa, rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii
Sztuk Pięknych, op. cit. s. 362-363.
Brulion nr 1 cz. II, op. cit. s. 47.

robię – weź drugi papier. (...) To wszystko narasta, a nie rośnie obok samodzielnie i osobno”7.

Kantor podpowiedział jej ciekawą metodę polegającą na tym, aby
przerywać rysowanie aktu w momencie, gdy traci się przekonanie odnośnie wartości rysunku. Należało brać kolejne kartki i zaczynać od nowa,
aż do osiągnięcia satysfakcji, że ma się pewność syntetycznego spojrzenia. Wtedy dopiero mogła powstać wersja ostateczna, rysowana od
początku do końca. Jak to odnotowała w swoim brulionie, ta rozmowa
i krótkie warsztaty z rysunku u Kantora dały jej więcej niż profesorowie
z Akademii.
W swoich wspomnieniach wiele razy opisała profesorskie „korekty”, które na całe życie zapadły w jej pamięć. Co ciekawe, unikała
profesora Kazimierza Sichulskiego8 i wybierała konsultacje u asystenta
Pawła Dadleza. Chowanie się za plecami asystenta niewiele pomogło,
gdyż i tak musiała stanąć do korekty przed profesorem Sichulskim, który zdziwił się, że widzi studentkę bodaj pierwszy raz. Wówczas szczerze wyznała, że bojąc się ostrości profesorskiego języka, wolała spotykać się z asystentem, na co Sichulski miał opowiedzieć:
„Pani bezczelność ma pokrycie w rysunku – faktycznie pracowała pani
dość dużo i rozumie pani rysunek, ale przedstawi mi pani wszystkie rysunki”9.

Tymczasem zbliżał się koniec semestru wiosennego 1935 r.
Wkrótce musiała pokazać swoje kolejne rysunki i szkice węglem, o co
poprosił tym razem kierujący pracownią malarstwa profesor Władysław
Jarocki. Kiedy zobaczył prace Zbirożanki, zaczął początkowo kwestionować jej autorstwo, ale gdy przejrzał kolejne szkice i rysunki – po
namyśle stwierdził, że zrobiła większe postępy w ciągu paru miesięcy
7
8

9

Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s. 48.
Kazimierz Sichulski (Lwów 1879 - tamże 1942). Studiował w Akademii Sztuk
Pięknych w Krakowie oraz w Kunstgewerbeschule w Wiedniu, także w Dreźnie,
Monachium, Florencji, Rzymie i Paryżu w l. 1901-1908. Malarz portrecista, który
uwiecznił również motywy i sceny rodzajowe Huculszczyzny. Malował też obrazy
religijne i historyczne; projektował kartony do witraży i mozaik. Autor karykatur.
Pracował także jako pedagog w Szkole Sztuk Zdobniczych we Lwowie w l. 192030. Od 1930 profesor nadzwyczajny, a od 1937 prof. zwyczajny ASP w Krakowie.
Do 1939 prowadził rysunek wieczorny dla studentów malarstwa i rzeźby. Wystawiał
w kraju i zagranicą. Patrz: biogram, w: 175 lat nauczania malarstwa, rzeźby i grafiki
w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, op. cit. s. 365.
Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s. 40.
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niż inni w kilka lat. Między adeptką sztuki i profesorem wywiązał się
ironiczny dialog, którego efektem była ciekawa propozycja Jarockiego.
Stwierdził, że wystarczy już tych szarości ołówka i powinna zmierzyć
się z techniką barwnego pejzażu. Co więcej, dał jej skierowanie do domu
plenerowego ASP w Zakopanem na Harendzie. Profesor Jarocki polecił,
aby złożyła stosowne podanie do organizacji studenckiej „Bratniak”,
który miał ją wyposażyć w sztalugi i zestaw farb. Jednak tę organizację
Zbirożanka uważała za opanowaną przez narodowców, uniosła się honorem i nie zwróciła się o pomoc do „Bratniaka”. Do Zakopanego pojechała więc bez sztalug i farb. Ku swojemu zaskoczeniu, po przyjeździe
w domu plenerowym zobaczyła, że farby i sztalugi już na nią czekają.
Całe wakacje 1935 r. spędziła w Zakopanem, malując górskie pejzaże.
Na zajęcia z rzeźby trafiła do ekscentrycznego profesora Xawergo
Dunikowskiego10. Jak napisała w brulionie, ćwiczenia zaczęły się pod
koniec semestru bodaj drugiego. Klimat tej pracowni nieco przypominał
pracownię Henryka Wicińskiego, którego poznała na balu sylwestrowym, o czym jeszcze będzie mowa. Aby zaliczyć przedmiot u profesora Dunikowskiego, należało wykonać szereg kompozycji brył i płaszczyzn, z czym nie bardzo wiedziała, jak sobie poradzić. Tymczasem
X. Dunikowski zjawił się na korektę niespodziewanie, gdy z nałożonej
gliny nie zdążyła jeszcze wiele uformować, a ze skrzyń wybrała jakieś
porzucone rzeźby, z których usiłowała wykonać kompozycję. Gdy to
zobaczył Dunikowski, stanął jak wryty i nie wierząc swoim oczom, zapytał:
„- Skąd się pani wzięła? (...) Co to jest?
- A no, to co pan profesor widzi – odparła”11.
10

11
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Xawery Dunikowski (Kraków 1875 - Warszawa 1964). Studiował rzeźbę w Szkole
Sztuk Pięknych w Krakowie u A. Duana, ukończył u K. Laszczki w ASP. Podróżował
po Europie i Bliskim Wschodzie. Najpierw profesor w Szkole Sztuk Pięknych
w Warszawie, potem od 1910 w Krakowie. Odbył podróże do Londynu i Francji.
W 1922 powrócił do Krakowa. W l. 1940-45 więzień Niemieckiego Obozu Zagłady
w Oświęcimiu. Uprawiał rzeźbę figuratywną, także symboliczną; malował również
obrazy. Autor pomników. Jako pedagog rozpoczął działalność w l. 1904-1910
z tytułem profesora Szkoły Sztuk Pięknych w Warszawie. Dalej 1922 jako profesor
nadzwyczajny objął katedrę w ASP w Krakowie. Od 1930 profesor zwyczajny.
Wystawiał w kraju i zagranicą. Patrz: biogram, w: 175 lat nauczania malarstwa,
rzeźby i grafiki w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, op. cit. s. 386-367.
Brulion nr 1 cz. II, op. cit. k. 31.

Wtedy Dunikowski zaczął bacznie przyglądać się kompozycji
i milcząco analizować stosunek bryły do bryły i światła do bryły. Po
czym w podsumowaniu półgodzinnego wykładu stwierdził, że te „elementy pozornie niechlujne i obce w stosunku do siebie” – dały jakiś
wyraz. Podobno w Akademii taka sytuacja się dotąd nie zdarzyła, z czego Zbirożanka była niezwykle dumna. Jednak następnym razem już całkiem serio profesor Dunikowski zaczął jej zwracać uwagę, że nie potrafi
się skoncentrować, że myśli o „niebieskich migdałach”. Zalecał, żeby
– dosłownie: „uporządkowała hałas w swojej głowie”. Zagroził wręcz,
że postawi jej dwóję na semestr, ponieważ nie przykłada się do pracy.
Karcił ją w obecności innych studentów, zarzucając źle dobrane proporcje i inne braki. Po takiej reprymendzie spodziewała się, że profesor
Dunikowski nie zaliczy jej przedmiotu i straci semestr więc nie poszła
po odbiór indeksu.

Od lewej: Mieczysław Janikowski w trenczu, dalej siedzą Bogumiła Zbirożanka
i Tadeusz Kantor, Kraków plac Matejki przed Pomnikiem Grunwaldzkim k. ASP,
1934 lub 1935
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Wezwano ją wówczas do kwestora, co mogło się wiązać z przekazaniem informacji o konieczności powtarzania semestru. Odebrała
indeks i nie zajrzała do środka, gdyż sprawa wydawała się oczywista.
Gdy już wychodziła od kwestora usłyszała, że Xawery Dunikowski coś
wspominał, że gdyby zmieniła zdanie na temat swojej specjalizacji, znalazłoby się dla niej miejsce w pracowni rzeźby. Dopiero wówczas zajrzała do indeksu i rzeczywiście dwói tam nie było.
Profesorskie reprymendy najwyraźniej odniosły skutek, ponieważ
Bogumiła Zbirożanka ostro zabrała się za studiowanie historii sztuki.
Dosłownie zapadała w trans i nie przerywała czytania non stop przez
kilka dni i nocy z rzędu. Później razem z Erną Rosenstein12 zaczęły
chodzić na otwarte wykłady i odczyty, w tym na spotkania z Julianem
Przybosiem i Adamem Polewką13. Siadała z zeszytem na kolanach
i skrzętnie notowała, po czym na stancji czytała notatki ze słownikiem,
żeby zrozumieć, o czym był wykład. We wspomnieniach stwierdziła
wręcz, że gdy inni byli dawno wtajemniczeni w nurty sztuki nowoczesnej, ona była „świeżakiem”. Poszukując nowości wydawniczych,
trafiła na opublikowaną niedawno teorię Władysława Strzemińskiego14.
12

13

14
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Erna Rosenstein (Lwów 1913 - 2004 Kraków). Studiowała w ASP w Wiedniu
(1932-33) i w Krakowie (1933-36) malarstwo w pracowni W. Weissa, także w prac.
W. Jarockiego. W czasie II wojny światowej najpierw przebywała we Lwowie, później pod różnymi nazwiskami ukrywała się w Warszawie i w Częstochowie. W 1946
(Pałac Sztuki) brała udział awangardowej wystawie Grupy Młodych. Uczestniczyła
w Wystawach Sztuki Nowoczesnej 1948/49; 1957, 1959. W 1955 (Dom Plastyków
w Krakowie) razem z grupą „Dziewięciu” malarzy wystawiła obrazy będące antysocrealistycznym manifestem młodych artystów. Współzałożycielka II Grupy
Krakowskiej (1957). Uprawiała malarstwo surrealistyczne z elementami symboliki,
tworzyła także kompozycje. Więcej patrz: noty M. Charyło, w: Grupa Krakowska,
red. M. Guzowska, H. Wróblewska, Galeria Sztuki Współczesnej Zachęta Warszawa 1996, s. 138. Patrz też noty: W. Wierzchowska, Współczesny rysunek
polski, Warszawa 1982, s. 200.
Adam Polewka (Kraków 1903 - Kraków 1956). Publicysta, autor dramatów, poeta, prozaik, a także tłumacz. W latach 1926-1927 należał do zespołu redakcyjnego „Gazeta Literacka”, pisał też do dziennika „Naprzód” i „Gazety Artystów”.
Współpracował z I teatrem Cricot, jako autor i współautor szopek politycznych,
m.in. z J. Jaremą: Herod i Ariowie i farsy Mistrz Piotr Pathelin. Po wojnie wykładał
nauki polityczne w krakowskiej Szkole Dramatycznej (1947-1954). Autor improwizowanych felietonów radiowych.
Władysław Strzemiński (Mińsk 1893- Łódź 1952). W 1914 ukończył Wojskową
Szkołę Inżynierii. Podczas I wojny światowej w 1916 został ciężko ranny i stracił rękę,
nogę oraz wzrok w jednym oku. W 1918 podjął studia w Pierwszych Państwowych

Była to prawdopodobnie rozprawa zatytułowana Unizm w malarstwie
z 1928 r.
We wspomnieniach opisała swój udział w jeden z uczelnianych
konkursów, na którym miała przedstawić najnowszy obraz, akt namalowany w pracowni. Mozoląc się przez wiele godzin z paletą barw i ciągle
wyrażając niezadowolenie z modela, ukończyła wreszcie swoje dzieło,
ale po chwili refleksji w mgnieniu oka zgarnęła szpachlą całą farbę aż
do zagruntowanego płótna. Jak to ujęła we wspomnieniach, zapłaciła
modelowi z własnej kieszeni za dodatkowy czas i od samego początku
naszkicowała postać. Następnie w niecałą godzinę namalowała zupełnie
nowy akt. Ku jej zaskoczeniu, obraz otrzymał nagrodę i choć nie było to
oficjalne wyróżnienie, zaczęła wierzyć w swoje siły.

Był taki bal artystów na placu Św. Ducha
Wróćmy jednak do przełomu lat 1934/35. Noc sylwestrową
Bogumiła Zbirożanka spędziła razem z przyjaciółmi z pierwszego roku
studiów na balu artystów. Zabawa odbywała się na placu Św. Ducha 5
w Domu Artystów (Pod Krzyżem). Pierwsze piętro przysadzistego gmachu, do czasu wybudowania nowej siedziby przy ul. Łobzowskiej 3, zajmował ZPAP. Było to miejsce uprzywilejowane, będące zaprzeczeniem
smętnych galerii i biur wystaw15. Właśnie tu urządzano wszelkiego rodzaju bale, koncerty piosenki francuskiej, żywe dzienniki satyryczne.
W tym miejscu narodził się teatr Cricot Józefa Jaremy16. Pamiętnej nocy

15
16

Wolnych Pracowniach Artystycznych w Moskwie (SVOMAS). Współpracował z K.
Malewiczem. W 1922 powrócił do kraju z żoną Katarzyną Kobro. W 1931 zamieszkał
w Łodzi, gdzie rozwinął działalność w ZPAP. Usunięty w 1950 z Państwowej Wyższej
Szkoły Sztuk Plastycznych w Łodzi za ignorowanie realizmu socjalistycznego w programie nauczania studentów. Jako malarz i teoretyk sformułował teorię unizmu.
Swoją ostatnią książkę pt. Teoria Widzenia redagował już na łożu śmierci. Więcej
patrz: Z. Karnicka, Kalendarium życia i twórczości oraz N. Strzemińska, Władysław
Strzemiński – człowiek i artysta, w: Władysław Strzemiński w setną rocznicę urodzin
1893-1952, red. J. Janik, Z. Karnicka, J. Ładnowska, Łódź 1993, s. 61- 93; 49-58.
Patrz: J. Kurek, Mój Kraków, Kraków 1963 r., s. 127.
Józef Jarema (Stary Sambor 1900 - Monachium 1974), studiował w krakowskiej ASP
w latach 1918-24 w pracowniach Stanisława Dębickiego, Jacka Malczewskiego,
Ignacego Pieńkowskiego, Władysława Jarockiego a także Józefa Pankiewicza.
Inicjator zbiórki pieniędzy na wyjazd grupy studentów prof. Pankiewicza na studia
do Paryża, stąd nazwa Komitet Paryski, a później „Kapiści” lub KP. Po II wojnie światowej zamieszkał w Rzymie. Organizował wystawy, m.in. we Florencji,
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sylwestrowej Jarema dał się we znaki tańczącym parom, a szczególnie Zbirożance i Wicińskiemu. W szampańskim humorze szalał po sali
w ekscentrycznym kostiumie, poszturchując stłoczone pary. Na głowie
zamiast czapki miał przymocowany nocnik symboliczny:
„Zaciągając z lwowska (...) wydzierał się nam nad głową jakoby Henryk
wystrugał sobie laleczkę do swego teatrzyku”17.

Podobno kostium Jaremy miał go nie tyle wyróżniać wśród innych
artystów, którzy bawili się 31 grudnia na placu Św. Ducha, co wyrażać
protest przeciwko Berezie Kartuskiej. We wspomnieniach Zbirożanka
zaznaczyła, że nie jest pewna, czy nie pomyliła czegoś z relacją Tonki18,
żony Jonasza Sterna. Pomijając kontekst polityczny, nie da się nie zauważyć, że dwuznaczna prowokacja Jaremie się udała, co doskonale
obrazuje styl jego działań artystycznych. Zaraz na początku zabawy
Zbirożanka popełniła faux pas i zwróciła się do Wicińskiego:
„- Chodźmy stąd, tu sami Żydzi...”. [Na co Wiciński odparł] - Ja też jestem
jakby Żydem. [Wtedy Zbirożanka dodała] - No dobrze, bo ja też nie gojka, choć
z Częstochowy”19.

Zbirożanka i Wiciński razem opuścili bal i poszli alejkami przez
Planty krakowskie oświetlane wtedy latarniami gazowymi. Idąc zaczęli rozmawiać o sztuce, granicach lojalności wobec ideałów uprawiana
zawodu artysty, a mówiąc współcześnie – o granicy między komercją
a sztuką wysokiego lotu.
W rozmowie Wiciński przypomniał powiedzenie Marii Jaremianki,
która ponoć powtarzała, że gdyby miała zdradzić ideały sztuki, to

17
18

19
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Mediolanie, Wenecji i Rzymie. Znany jako twórca teatru artystów Cricot działającego w latach 1933-39. Autor sztuk teatralnych: Serce panny Agnieszki, Hotel na 66
piętrze, Lajkonik, korporant, Hamlet IV; Bombaj–Chicago, Lajkonik w szopce.
Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s., s. 2.
Tonka, żona Jonasz Sterna. W czasie okupacji hitlerowskiej ukrywała się w Krakowie
u Hanny Rudzkiej-Cybisowej do 1944. Żyjąc w ciągłym zagrożeniu, wpadła w panikę i w obawie, że ktoś ze znajomych może ją wydać, chciała wyjechać do Warszawy,
co jej odradzano. Wedle relacji Rudzkiej-Cybisowej, nie zrealizowała tego zamiaru.
Natomiast sama udała się na gestapo i zgłosiła, że jest Żydówką. Została zatrzymana i wywieziona do obozu w Płaszowie. Patrz: Z Hanną Rudzką-Cybisową rozmawia Tadeusz Kucharski, w: Hanna Rudzka-Cybis, red. albumu L. Dutka, wstęp M.
Rzepińska, Kraków: Plastyka-Art, 1993, przedruk: Henryk Wiciński (1908-1943),
op. cit., s. 35-37.
Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s. 3.

wolałaby iść pod latarnię.
Wiciński zamiast rozwijać myśl
Jaremianki, zaczął pozować pod
latarnią na Plantach, czym niezwykle rozbawił Zbirożankę.
Stwierdził wtedy, że w kwestii
tak zwanego zarobkowania na
chleb nie wolno się usprawiedliwiać, bo można by uznać, że
„szpicle też pracują”. Wtedy też
zaprosił ją do swojej pracowni.
Spacer po krakowskim parku
odbywał się w romantycznej aurze. Bogumiła Malec Zbirożanka
wspomina o snującej się mgle,
która skraplała się na ich włosach. Wiciński jednak zachowywał dystans a wobec znajomej,
której tłumaczył się w sposób
zawiły:

Bogumiła Zbirożanka rok 1935 lub 36

„Moja sprawa zbyt skomplikowana i karkołomna. Nie chcę cię wciągać do
tego, przydasz się sprawie. Życie ma różne sprawy”20.

Jak można po latach zrozumieć słowa Wicińskiego? Otóż życie artysty było już wówczas mocno skomplikowane. Kiedy spotkał
Zbirożankę, był związany z Marią Jaremą21, z którą rozstał się dopiero
z końcem lat 30. XX w. Z relacji Heleny Blumównej wynika, że zimą
20
21

Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s. 6.
Maria Jarema vel Jaremianka (Stary Sambor 1908 - 1958 Kraków). W l. 1929-35
studiowała rzeźbę w pracowni X. Dunikowskiego w ASP. W 1937 odbyła podróż
studialną do Paryża, gdzie poznawała najnowsze trendy sztuki. Współzałożycielka
I Grupy Krakowskiej. Zaangażowana w ruch przedwojennej lewicy. Autorka scenografii do spektakli I Cricot i kostiumów do Mątwy wyst. na scenie Cricot 2 w 1956.
W czasie II wojny światowej pracowała w warsztacie lalek artystycznych przy
Radzie Głównej Opiekuńczej. Na naradzie artystów w Nieborowie w 1949 zapowiedziała kontestację socrealizmu. Uprawiała malarstwo abstrakcyjne z pogranicza kubizmu, stosowała technikę monotypii. Pod koniec życia powstały cykle pt. Obroty,
Znaki, Penetracje i Filtry, Rytmy. Patrz: Maria Jarema, wspomnienia, zapiski i komentarze, red. J. Chrobak, wsp. M. Branicka, Kraków 2001, s. 5; patrz też: noty M.
Charyło, w: Grupa Krakowska, red. M. Guzowska, H. Wróblewska, op. cit. s. 107.
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1940/41 wziął ślub z Bronisławą Jaremą, siostrą Marii przy sprzeciwie
całego klanu Jaremów. W życiu Wicińskiego sztuka i polityka ciągle były
obecne. Jeszcze przed studiami w ASP zaangażował się w ruch lewicowy KPP w Łodzi. Następnie będąc już studentem Akademii, w styczniu
1930 r. został skazany przez Oddział Karny Sądu Powiatowego Kraków
Podgórze na 1 miesiąc aresztu z zawieszeniem na 2 lata za rozrzucanie ulotek nawołujących robotników walki zbrojnej, co opisała Maria
Sobieraj. Z aresztu śledczego zwolniono go po interwencji Xawerego
Dunikowskiego22. W 1933 r. został ponownie zatrzymany za działalność
polityczną. Wówczas ASP formalnie relegowała Wicińskiego z uczelni
tuż przed uzyskaniem dyplomu, choć mógł nadal przebywać w jednej
z uczelnianych pracowni. Dopiero cztery lata później profesor Xawery
Dunikowski wystawił mu tak zwany „adresat”, czyli list referencyjny,
w którym potwierdził odbyte studia w jego pracowni i wybitne osiągnięcia studenta23.
Bez dyplomu uczelni Wiciński miał jednak ogromne problemy ze
znalezieniem pracy. Prowadził więc swoją pracownię rzeźby prawdopodobnie przy ul. Łobzowskiej. Wcześniej w czasie studiów mieszkał przy
ul. Dwernickiego 7. Pierwszy raz Zbirożanka odwiedziła go wczesną
wiosną 1935 r. Zapamiętała, że jego pracownia była niezwykle skromna:
(...) miała w środku czworokątny filar rozpływający się w strop. Pod tym filarem od drzwi materac, pościel i rzeźby leżące. Światło chyba gorsze. Rzeźby
jego niektóre rozpoczęte inne wyglądały na skończone24.

Obok typowych rzeźb w stylu Wicińskiego w pracowni leżały jakieś figury, które wykonywał za niewielkie sumy pieniędzy. Miał wy22

23

24
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Patrz: J. Wicińska, Człowiek swego czasu, w: Cyganeria i polityka. Wspomnienia
krakowskie 1919-1939, red. K. Bidakowski, konsult. K. Filipowicz, Warszawa
1964, s. 243.
Patrz: Henryk Wiciński (1908-1943), op. cit., s. 15. Patrz też: H. Blumówna, Henryk
Wiciński, maszynopis w dziale rękopisów Biblioteki Czartoryskich w Krakowie,
przed 1956 r., opublikował J. Chrobak, w: Henryk Wiciński.., Ibidem, s. 32-35. W uzupełnieniu warto dodać, że 14 maja 2004 w Galerii Krzysztofory w Krakowie odbył
się wernisaż rysunków i projektów H. Wicińskiego z udziałem Józefa Chrobaka, autora katalogu i Marka Świcy ówczesnego dyrektora Ośrodka Dokumentacji Sztuki
Kantora. W trakcie wernisażu o idei kształtu w rzeźbach Wicińskiego opowiadał
artysta Jerzy Bereś, prezes Grupy Krakowskiej.
Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s. 8.

jątkowo oryginalne poczucie własnej wartości. Uważał, że skro musi
zarabiać na chleb, nie może wyceniać należności według wysokich stawek. Podobnie traktował bardziej ambitne zamówienia. Zbieżny pogląd
wyznawał Jonasz Stern, który uważał, że cena jego obrazu nie powinna
przekraczać wypłaty robotnika.
Ostatni raz Zbirożanka odwiedziła Wicińskiego w pracowni przed
jego wyjazdem na leczenie do Zakopanego. Widać było, że czuje się źle.
Rozmowa toczyła się urwanymi zdaniami, a większość czasu spędzili
w milczeniu. Zbirożanka domyślała się, że zachorował na gruźlicę i taktownie nie zapytała, dlaczego nie wypiją wspólnie kawy.
Dzięki staraniom Józefa Jaremy, czynionymi na forum ZPAP, udało się załatwić Wicińskiemu bezpłatną kurację w Zakopanem. Z pomocą
przyszedł Czerwony Krzyż. Prawdopodobnie zimą 1937 r., Zbirożanka
przyjechała do Zakopanego prosto z Częstochowy. Były tam również
Erna Rosenstein i Maria Jaremianka, która przekazała Wicińskiemu
książkę. Między Wicińskim i Jaremianką toczyła się wtedy dziwna gra.
Oprócz listów, przekazywali sobie tę samą książkę, w której podkreślali wybrane zdania. W rozmowie ze Zbirożanką Wiciński miał powiedzieć, żeby mu nie przynosić już tych „wirusów” w książce. Gdy znajomi się rozeszli, poprosił Zbirożankę, by wyszli na werandę. Ponieważ
była mroźna pogoda, stali tam długo w milczeniu. Lekarze zalecali,
aby Wiciński nie wdychał ustami ostrego powietrza, gdyż mogłoby to
się skończyć krwotokiem. Następnie wrócili do pokoju i wedle relacji
Bogumiły Malec Zbirożanki przekazał jej wówczas rodzaj artystycznego testamentu:
„Nie do ciebie należy to co masz. Staraj się mnie zastąpić w tym, co doniosłem, nie rozwinąłem, a dane mi było po to właśnie, bym rozwinął. Twoje
nihilistyczne i anarchistyczne szczegóły takie jak u Józka Jaremy. Znajdziesz
sobie inny teatr”25.

Ten fragment wspomnień sporo wyjaśnia. Będąc pod wpływem
idei Wicińskiego, rozwijała później swój oryginalny styl artystki niepodatnej na intratne mody. Więcej niż prawdopodobne, że właśnie
Wiciński przekonał ją do poszukiwania własnej oryginalnej drogi twórczej, „własnego teatru”.

25

Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s. 20.
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Jaczejka komunistów i artystów Grupy Krakowskiej
Zaangażowanie młodych twórców w politykę w burzliwych latach 20-lecia międzywojennego było naturalnym odzewem na bieg
wydarzeń i zjawiskiem dość typowym. W Krakowie, Warszawie i we
Lwowie grupy artystów zafascynowane awangardą, politycznie skłaniały się w stronę KPP. Tak też było z pierwszą Grupą Krakowską.
Legenda głosi, że o lewicujących malarzach krakowskich, którzy na
początku lat 30. przyjechali na wystawę swoich obrazów do Lwowa,
dziennikarze zaczęli mówić: „ta grupa z Krakowa”. Oficjalnej nazwy użyto późno. Dopiero 16 lutego 1935 r. na łamach „Tygodnika
Artystów” opublikował swój artykuł Lech Piwowar, który zatytułował go właśnie: Grupa Krakowska26.
Wiele lat później współtwórca pierwszego teatru Cricot27 Adam
Polewka przypomniał historię grupy malarzy. Na łamach „Dziennika
Polskiego”, przy okazji premiery Mątwy Stanisława Ignacego
Witkiewicza, mocno akcentował, że I Grupa Krakowska i teatr Cricot
były częścią ruchu lewicowej awangardy, co więcej – pretekstem
do dyskusji i wyrazem społecznego zaangażowania. Z jego relacji
wiemy, że w dawnym Domu Artystów, nie bez powodu nazywanym
„czerwoną kawiarnią”, zbierano podpisy pod protestami przeciw faszyzmowi, jak i przeciw Berezie Kartuskiej, a część dochodu z przedstawień przedwojennego teatrzyku Cricot była przeznaczana na
Międzynarodową Organizację Pomocy Rewolucjonistom (MOPR).
26

27
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Nt. burzliwych dziejów I Grupy Krakowskiej więcej patrz: M. Sobieraj, Kalendarium
Grupy Krakowskiej, w: Awangarda artystyczna z kręgu KPP, wystawa Grupy
Krakowskiej 1932-1937 (katalog cz. I), V-VI Pałac Sztuki, Kraków, 1979, s. 47-82.
W latach trzydziestych do Grupy Krakowskiej należeli, m.in.: Sasza Andre Blonder
(Czortków 1909 - Paryż 1949) – zginął w wypadku w trakcie remontu swojego mieszkania; Beata Grünberg (Gródek Jagielloński 1909 - Kraków 1958); Maria Jarema (Stary
Sambor 1908 - Kraków 1958) – zmarła po ciężkie chorobie; Franciszek Jaźwiecki
(Kraków 1900 - Kraków 1946); Leopold Lewicki (Burdiakowce 1906 - Lwów 1973);
Adam Marczyński (Kraków 1908 - Kraków 1985); Stanisław Osostowicz (Tarnopol
1906 - Warszawa 1939) – zginął w czasie walk w obronie stolicy; Szymon Piasecki
(Łódź 1910 - 1941) – zginął na froncie wschodnim; Bolesław Stawiński (Łódź 1908
- Bytom 1983); Jonasz Stern (Kałusz na Podolu 1904 - Zakopane 1988); Eugeniusz
Waniek (Ustrzyki dolne 1906 - Kraków 2009); Henryk Wiciński (Łódź 1908 - Kraków
1943), Aleksander Winnicki (Rolów k. Drohobycza 1911 - Warszawa 2002).
Więcej nt. idei teatru plastycznego Cricot patrz: J. Mazur-Fedak, Józef Jarema
w międzywojennym tetrze awangardowym Cricot (I), Kraków 2008, s. 33-116.

W takiej atmosferze powstawały nowatorskie przedstawienia z futurystycznymi tekstami o kilkudniowej żywotności, jak i sztuki bardzo
realistyczne28.
Znany malarz Jonasz Stern, opowiadając o artystach przedwojennej Grupy Krakowskiej, często powtarzał słowa o żarliwej i buntującej się młodzieży, która z głębokiej prowincji przybywała do
Krakowa, do „Polskich Aten, aby stać się kimś”29. To właśnie oni
tworzyli formację plastyków reprezentującą bardzo różne dążenia
w dziedzinie sztuki. Charakterystycznego wyrazu pierwsza Grupa
Krakowska nabrała około 1932 r.30. Leon Chwistek po obejrzeniu ich
wystawy grupowej tak ją skomentował:
„(...) Diabli wiedzą co się im roi po głowach, tym drągalom spod Krosna
– jakie rozkoszne, koślawe w przedziwne harmonie barwne otulone córki Alibaby, jakie ponure kompozycje, w których naprawdę siedzi diabeł. Jakie cerkiewki drewniane otulone w mistyczne sny podkarpackiego nieba”31.

L. Chwistek należał do nielicznych krytyków, który w grupie młodych malarzy progresywnych dostrzegali upór w poszukiwaniu nowych
kierunków w sztuce. Jednak w Krakowie młodzi twórcy, wywodzący
się często z prowincji, natknęli się na konserwatywne układy, koneksje i generację rówieśników, często będących epigonami Stanisława
Wyspiańskiego. Tym czasem młodzi twórcy z Grupy Krakowskiej, podobnie jak artyści z innych formacji awangardowych, głosili hasła, że
rewolucji społecznej powinna towarzyszyć rewolucja w sztuce, która
musi być propagowana wśród mas pracujących. Nieco wcześniej w latach 20. XX w. futurysta Bruno Jasieński zapowiadał, że będzie to sztuka „mocna jak wódka i dobra jak piernik”32.
28

29

30

31
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Patrz: A. Polewka, Czy twórcza, czy zbędna powtórka?, „Dziennik Polski” z dn. 2021 maja 1956, nr 120 (3817), s. 3-4.
J. Stern, Grupa Krakowska, w: Cyganeria i polityka, op. cit., s. 227. Wspomnienia
J. Sterna przedrukowano w: Grupa Krakowska, dokumenty i materiały cz. XII, red.
J. Chrobak, Kraków 1993, s. 16 (dalej GKJChr.).
Patrz: M. Sobieraj, Towarzystwo Żywi i początki Grupy Krakowskiej, fragment
pracy doktorskiej pt. Grupa Krakowska w 1932-1937. O związkach sztuki z polityką
dwudziestoleciu międzywojennym. IS PAN w Warszawie, przedrukowano w:
GKJChr. cz. XII, s. 25-43.
List Leona Chwistka, „Głos Plastyków” 1932, nr 9-10, cyt. za: M. Sobieraj,
Kalendarium Grupy Krakowskiej..., op. cit., s. 54.
B. Jasieński, Zmęczył mnie język, Kraków 1921.
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Młodych buntowników z prowincji pociągała awangarda i hasła
rewolucji społecznej. Szybko też stali się uczestnikami opozycyjnego
ruchu politycznego zarówno wobec sanacji i wobec wszystkiego, co
konserwatywne w sztuce. Po latach Jonasz Stern wspominał:
„Chodziliśmy na wiece organizowane przez PPS-Lewicę, kolportowaliśmy
„Robociarza”, zbieraliśmy na MOPR (Międzynarodowa Organizacja Pomocy
Rewolucjonistom)”33.

Przedwojenne zaangażowanie młodych twórców z Grupy
Krakowskiej w lewicowy nurt polskiej polityki ciekawie opisał inny
uczestnik tamtych wydarzeń Władysław Dobrowolski34:
„Wśród nas młodych wszyscy byli lewicą, a wielu było komunistami.
Wszyscy rozumieliśmy wtedy, że prawdziwe postępowe idee polityczne i społeczne muszą się wyrażać w skrajnie nowoczesnej formie, że rewolucja musi
się dokonać na wszystkich polach jednocześnie”35.

Z większym dystansem tamte lata przedstawił historyk sztuki
Mieczysław Porębski. Pisząc o działalności artystycznej Marii Jaremy,
odniósł się również do zaangażowania politycznego awangardy i zaznaczył, że było to wówczas dość typowe zjawisko:
„(...) lewicująca Grupa Krakowska, jakieś ulotki, manifestacje, wystąpienia, awantury, aresztowania, całe środowisko artystyczne, literackie orientujące
się coraz bardziej zdecydowanie i jednoznacznie na lewo”36.

Zaangażowanie części studentów Akademii Sztuk Pięknych
w politykę miało swoje konsekwencje. O ich działalności coraz częściej się mówiło nie tylko w murach Akademii, co nie spodobało się
narodowcom, których bojówki miały wejść do pracowni ASP i odciągać od sztalug studentów podejrzewanych o sympatie lewicowe,
czym sprowokowali awanturę. Małgorzata Sobieraj przytoczyła no33
34

35

36
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J. Stern, Grupa Krakowska, w: Cyganeria i polityka, op. cit., s. 228.
W. J. Dobrowolski (1906-78) reżyserował spektakl Mątwa wystawiony w 1933 r.
na scenie przedwojennego teatru Cricot Józefa Jaremy (scenografię do inscenizacji
tego dramatu Witkacego wykonał H. Wiciński).
W. Dobrowolski, Cricot przed wojną, „Życie Literackie”, z dn. 27 maja 1956, nr 22;
przedruk Henryk Wiciński (1908-1943), op. cit. s. 52.
M. Porębski, Wstęp do katalogu wystawy M. Jaremy, Wrocław 1991, przedruk
Maria Jarema, wspomnienia zapiski komentarze, red. J. Chrobak, wsp. M. Branicka,
Kraków 2001, s. 3.

tatkę policyjną, z której wynika, że 18 czerwca 1932 r. podkomisarz
Policji Państwowej W. Olearczyk w towarzystwie cenzora weszli do
gmachu ASP i zakwestionowali kilka prac malarskich studentów.
Obrazy te pokazano poprzedniego dnia na dorocznym przeglądzie
prac studentów ASP i zgodnie ze zwyczajem miały później być udostępnione publiczności. Podejrzenie cenzora zwróciły obrazy o tytułach: Raj burżuazyjny; Wiec KPP; Czerwony Prąd; W Krakowie 16
czerwca 1932; Komsomołki; Wolność proletariacka; Wyklęty powstań
ludu ziemi; Chrystus mistyczny. Według jednej z wersji wydarzeń jeden z obrazów przedstawiał też karykaturę studentów-lizusów (tych
o prawicowych poglądach), którzy ssali mleko maciory uderzająco
podobnej do jednego z profesorów Akademii, co ponoć przelało czarę
goryczy.
Jesienią 1932 r. ogólne zebranie profesorów ASP postanowiło nałożyć kary na niepokornych studentów. Oficjalnym powodem
było „naruszenie zasad karności akademickiej”. Najcięższe kary, czyli zakaz kontynuowania nauki przez 4 półrocza otrzymali: Stanisław
Osostowicz, Leopold Lewicki, Zygmunt Gąsiorowski i Mojżesz
Schwanenfeld. Zakaz ten w praktyce oznaczał usunięcie ich z uczelni. Kilku innych władze zawiesiły w prawach studenta lub udzieliły
nagany z zagrożeniem relegowania z uczelni. Ponad dwa lata później
polityczną działalność na ASP próbowała wznowić Erna Rosenstein.
Reaktywację KZMP (Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej)
opisała we wspomnieniach:
„Należało zorganizować nową komórkę na uczelni. Potrzeba było do tego
minimum trzech ludzi. Niebawem znalazłam koleżankę z własnej pracowni
(Bogumiłę Zbirożankę – obecnie Malcową), którą można było wciągnąć37.

Oddziaływanie grupy studentów na Akademię było raczej niewielkie, ale właśnie o nich na uczelni szeptano: „oni znów tu są...”, o czym
wspomina E. Rosenstein. Mimo że organizacja ta działała w konspiracji, to jednak władze uczelni sporo wiedziały o politycznym zaangażowaniu swoich studentów. Józef Chrobak dotarł do notatki profesora
Władysława Jarockiego, który napisał:

37

E. Rosenstein, Akademia Sztuk Pięknych i środowisko lewicy artystycznej Krakowa
(1934-1939), w: Cyganeria i polityka, op. cit., s. 401.
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„W Akademii jest jaczejka komunistyczna, do której należą: Zwilichowie –
obaj bracia, Rosensteinówna Erna, Biliński Miron, Kulczycki Jerzy, Zbirożanka,
Maziarska, Muchanow”38.

Narady odbywały się w domu państwa Rosensteinów, którzy musieli zdawać sobie sprawę, że młodzi studenci spotykają się, żeby rozmawiać raczej o polityce niż o sztuce. Po zebraniach czekały na studentów wspaniałe ciastka i kryształowe salaterki pełne kanapek, pomarańczy, bananów i innych bakalii. Gdy zebranie się przeciągało, mama
Erny Rosenstein delikatnie pukała do drzwi i pytała, czy może przynieść
kawę:
„I wtedy Ela [zwracała jej uwagę], nie przeszkadzaj nam mamo, zostaw ten
podwieczorek, prosiłam cię przecież”39.

Z relacji Zbirożanki wynika, że z jednej strony E. Rosesntein chciała imponować grupie jako aktywistka, która w kaznodziejski sposób potrafi wiele mówić o materializmie dialektycznym, bazie ekonomicznej,
nadbudowie i walce o jedność z robotnikami, ale z drugiej traktowała
swoich rodziców na sposób drobnomieszczański.
Bogumiła Zbirożanka bywała zapraszana na obiady do
Rosensteinów, ale przy stole czuła się skrępowana i onieśmielona.
We wspomnieniach odnotowała, że kiedyś ojciec Erny Rosenstein,
Maksymilian podał półmisek ze szparagami, do których nie wiadomo było jak się zabrać. Wtedy on pierwszy nałożył sobie porcję, żeby
pokazać jak się to je. Mimo to Zbirożanka wzbraniała się przed spróbowaniem czegokolwiek i odchodziła od stołu głodna, gdyż nie chciała popełnić niezręczności. Wtedy Maksymilian Rosenstein zwrócił
córce uwagę, że nie interesuje się tym, iż jej koleżanka odchodzi od
stołu głodna. Na co Erna miała odpowiedzieć coś w stylu, że przecież
Bogumiła stołuje się w „Bratniaku”. Wkrótce na przekór swoim rodzicom ponoć wykupiła sobie obiady 50-groszowe w stołówce prowadzonej przez „Bratniaka” i zachwycała się mało zjadliwymi ruskimi
pierogami.
Zbirożanka chłonęła klimat wydarzeń połowy lat 30., gdy
Grupa Krakowska święciła największe sukcesy. Co charakterystyczne dla tego okresu, sztuka i polityka mocno się przenikały. Na
38
39
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Henryk Wiciński (1908-1943), op. cit., s. 32.
Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s., s. 60

początku 1935 r., w Domu Plastyków w Krakowie odbyła się wystawa młodych malarzy z Grupy Krakowskiej, Katarzyny Kobro
i Władysława Strzemińskiego, który osobiście wziął udział w wernisażu. Małgorzata Sobieraj podkreśla, że obecność W. Strzemińskiego
w otwarciu wystawy wynikała z jego autentycznego zaangażowania
w rozwój nowych nurtów w sztuce. Mimo że zdanie Strzemińskiego
na temat sztuki nowoczesnej było odmienne od prezentowanego przez
Grupę Krakowską, swoją obecność traktował jako obowiązek. Tę wystawę upamiętniła ulotka oraz „Tygodnik Artystów”. Wówczas też
Strzemińki wystąpił z propozycją zorganizowania podobnej wystawy
w Łodzi40.
W następnym roku artyści z łódzkiej grupy „a.r.” i Grupy
Krakowskiej rozpoczęli przygotowania do wspólnej wystawy. Pod
deklaracją podpisali się Sasza (Andre) Blonder w imieniu Grupy
Krakowskiej, a w imieniu grupy „a.r.” Władysław Strzemiński oraz
Henryk Stażewski. Do zorganizowania wystawy jednak nie doszło,
ponieważ Instytut Propagandy Sztuki nie udostępnił malarzom sali
na zorganizowanie tego wydarzenia. Wątek „łódzko-krakowski” ma
także swój niezwykle wzruszający epizod. Władysław Strzemiński,
mając możliwości i dobre kontakty w lewicowym samorządzie miasta
Łodzi, pomógł załatwić stypendium członkowi przedwojennej Grupy
Krakowskiej Henrykowi Wicińskiemu, który pozostawał wówczas
bez środków do życia.

Semperit, rysa na przyjaźni Zbirożanki i Rosesntein
W listopadzie 1935 r. obyła się antyfaszystowska masówka w sali
teatru Starego w Krakowie. Młodzi artyści i studenci tworzyli wtedy
coś w rodzaju sojuszu robotniczo-studenckiego. Na plakatach głoszących hasło: Faszyzm podpala świat zwracały uwagę wyraziste postaci
niemieckiego i japońskiego faszysty na tle mapy świata:
„To dzieło Krakowskiej Grupy (Jaremianka, Puget, Stern Stawiński)” –
napisał we wspomnieniach Bolesław Drobner: „Pierwszy przemawiał Adam
Ciołkosz, drugi przewodniczący Rady Związków Zawodowych Nowak, jako
40

Patrz: Z. Karnicka, Kalendarium życia i twórczości Władysława Strzemińskiego, w:
Władysław Strzemiński 1893-1952. W setną rocznicę urodzin, op. cit., s. 80-81.
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trzeci Józef Cyrankiewicz41, który wskazywał na niebezpieczeństwo podsycania antagonizmów międzynarodowych. (...) Jako szósty przemawiał Lech
Piwowar – poeta (członek teatru Cricot), jako siódmy Zygmunt Bocian.
Wreszcie dr Drobner przy podniosłym nastroju sali zakończył manifestację antywojenną zobrazowaniem okropności wojny światowej (…)42.

Na początku marca 1936 r. w Krakowie wybuchł strajk w polsko-szwajcarskiej fabryce czekolady „Suchard” SA, co pociągnęło za
sobą cały ciąg dramatycznych wydarzeń. W odruchu robotniczej solidarności do protestu przeciw ubożeniu przyłączyli się robotnicy z innych zakładów pracy. Strajk okupacyjny ogłosili robotnicy Polskich
Zakładów Gumowych „Semperit”. Z relacji Erny Rosenstein wiemy,
że razem z Bogumiłą Zbirożanką brały udział w akcji wspierającej
protestujących robotników. Raz niewinny spacer z paczką żywnościową dla strajkujących omal nie zakończył się aresztowaniem.
Kiedy młode studentki ASP szły ulicami Krakowa, w pobliżu Placu
Szczepańskiego z przeciwka zobaczyły patrol policji. Wtedy z opresji
wybawili je przypadkowo napotkani robotnicy, którzy przejęli pakunek dla protestujących.
Następnie w nocy z 20 na 21 marca władze zdecydowały się na
rozwiązanie siłowe. Do zakładu wkroczyła policja sanacyjna, która
zmusiła strajkujących robotników do opuszczenia „Semperitu”. W trakcie akcji odblokowania zakładu policja pobiła strajkujących, zaś po
Krakowie rozniosła się plotka, że na skutek odniesionych obrażeń kilku
robotników zmarło.
W odpowiedzi na brutalną akcję w „Sempericie” ogłoszono
w Krakowie jednodniowy strajk powszechny. 23 marca z ogrodu
Związku Zawodowego Kolejarzy przy ul. Warszawskiej ruszył około
10tysięczny pochód w stronę Rynku Głównego. Policja zatrzymała czoło pochodu na wysokości ul. Basztowej. Według różnych relacji, ukryci
w Barbakanie policjanci otworzyli ogień z broni palnej. Na skutek od41
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Józef Cyrankiewicz (Tarnów 1911 - Warszawa 1989) Działacz PPS od 1931, następnie w PZPR. Działacz ruchu oporu, aresztowany i więziony na Montelupich,
a później w Oświęcimiu i Mauthausen. W latach 1945-48 sekretarz generalny CKW
PPS. Od lutego 1947 do listopada 1952 prezes Rady Ministrów; listopad 1952 marzec 1954 wiceprezes Rady Ministrów; powołany na stanowisko prezesa Rady
Ministrów 18 marca 1954 uchwałą Rady Państwa zatwierdzoną przez Sejm zastąpił
Bolesława Bieruta; marzec 1954 - grudzień 1970 prezes Rady Ministrów.
B. Drobner, Moje cztery procesy, Warszawa 1962, 138-139.

niesionych ran zginęło 8 robotników43. W demonstracji tej brali również
udział krakowscy studenci, w tym Bogumiła Zbirożanka z krakowskiej
ASP:
„Tak, byłam tam. Pamiętam Zbyszka Bryka z komitetu fabrycznego,
[Bolesława] Drobnera; na placu Matejki mur bagnetów błyszczących w słońcu
mieszał szyki przed województwem [Urzędem Wojewody]. Do dziś pamiętam
kobiety rzucające się przed bagnety, potem salwy – pierwsza była w powietrze
następna dopiero w ludzi. [Po chwili] pochodu już nie było, luzie leżeli na
ziemi. Towarzysz mój obok usiłował ciągle z nami wyrwać się, ale padł nie
wiem czy trafiony kulą, bo kule zaczęły padać ze wszystkich stron, nie tylko
z Barbakanu44”.

Z pogromu wróciła z niewielką grupą, która towarzyszyła
Bolesławowi Drobnerowi. Bocznymi uliczkami przeszli spod Barbakanu
na ul. Sławkowską. Kilku uczestnikom rozbitego pochodu Zbirożanka
robiła opatrunki i przyszywała pourywane guziki. W jej pamięci zapisał się student prawa Julian Korn pochodzący z Krosna oraz Józef
Cyrankiewicz. Realistyczne opisy wydarzeń w pewnych momentach nie
zostały pozbawione humoru. Artystka dla zmęczonych uczestników demonstracji „pichciła” placki ziemniaczane:
„Raz zamiast mąki wsypałam cynkwajsu, ale się spostrzegłam i zebrałam
z wierzchu, pomimo tego placki były podejrzanie białe. Powiedziałam im o tym
w końcu, ale się okazało, że prosto z patelni pierwsza partia jest już zjedzona,
nie otruł się żaden”45.

Krwawa demonstracja stała się inspiracją do inscenizacji teatralnej
z udziałem artystów Grupy Krakowskiej. Erna Rosenstein opisała przygotowane widowisko, do którego wykorzystano gazety jako materiał do
namalowania nazwisk zabitych robotników. Przypominały one klepsydry niesione przez osiem postaci w robotniczych kombinezonach.
43
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45

Zdjęcia z pogrzebu robotników Semperitu pokazała w rocznicę wydarzeń Polska
Kronika Filmowa, PKF 16/51, tytuł pełny: Semperit 1936–1951. Rocznica strajku
w Sempericie, data wydania: 1951-04-11, czas trwania: 01:58. Mimo że narracja
lektora utrzymana w stylu propagandy lat 50., niewiele odbiega od faktów. PKF
wykorzystała zdjęcia z pogrzebu robotników. Na czarnych trumnach wymalowano
wtedy wielkie białe krzyże.
Erna Rosesnstein. „Akademia Sztuk Pięknych i środowisko lewicy artystycznej
Krakowa (1934-1939)” [polemika B. Malec], Brulion nr 2 cz. II, s. 6 (Dalej Brulion
nr 2 cz. II).
Ibidem, s. 7.
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Pogrzeb robotników stał się okazją do wielkiej manifestacji.
W Domu Artystów na placu Św. Ducha młodzi plastycy wykonali wstęgę z napisem: „Ofiarom faszyzmu – czerwona pomoc” – napisała we
wspomnieniach Rosesntein46. Prawdopodobnie ten transparent do czasu pogrzebu przechowywała na stancji u sióstr Urszulanek Bogumiła
Zbirożanka. Najpierw ukryła go w piecu, w którym się akurat nie paliło,
a potem rozłożyła na łóżku i przykryła narzutą.
Wydarzenia wokół „Semperitu” położyły się cieniem na przyjaźni Erny Rosenstein i Bogumiły Zbirożanki. Gdy po latach Bogumiła
przeczytała wspomnienia przyjaciółki Erny zamieszczone w książce
Cyganeria i Polityka, była rozgoryczona i próbowała napisać coś w rodzaju repliki. W jej przekonaniu, protest w obronie robotników Erna
Rosenstein sprowadziła do opisu akcji parateatralnych już po wydarzeniach. Nie mogła zrozumieć, dlaczego mimo politycznego zaangażowania jej przyjaciółka nie wzięła udziału w tym proteście, który oglądała
z okien Akademii. Według relacji E. Rosenstein, parę dni wcześniej
przyjechał przedstawiciel „okręgówki” MOPR i nie mogła się zdekonspirować, dosłownie narażać się na „wsypę”47. Jednak w zapiskach B.
Zbiróg Malec, to rodzice Erny zakazali jej udziału w tej demonstracji:
„(...) literalnie wiedząc, że ich nie skompromituje – ufali jej – i zezwolili na
zabawę w komunizm. Była wyjątkowo mądrą i dała sprawie dużo organizacji,
a to się liczyło wówczas 48”.

Kwestia politycznego zaangażowania Erny Rosenstein wymaga tu
pewnego uzupełnienia. W 1939 r. artystka brała udział w demonstracji
z okazji 1 Maja, za co została aresztowana i skazana przez sąd I instancji
w Krakowie na jeden miesiąc aresztu. Wybuch II wojny światowej uratowało ją przed odbyciem kary więzienia. Obrońcą E. Rosenstein był jej
ojciec, doświadczony prawnik Maksymilian Rosenstein49.
46

47

48
49
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Patrz: E. Rosesntein, Akademia Sztuk Pięknych i środowisko lewicy artystycznej
Krakowa (1934-1939)” [polemika], w: Cyganeria i polityka, op. cit., s. 405.
Patrz: Ibidem s. 404. Por. R. Walenciak, Pudełko też chce być ważne, 14 I 2008,
http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,4826854.html:
„Miałam
nakaz, żeby bardzo uważać, żebym nie wpadła w jakąś trudną sytuację, bo miał
przyjechać towarzysz z powiatu, z którym miałam nawiązać kontakt”.
Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s. 71.
Patrz: E. Rosenstein, Akademia Sztuk Pięknych i środowisko lewicy artystycznej
Krakowa (1934-1939), w: Cyganeria i polityka, op. cit., op. cit., s. 414.

Jak wspomina Bogumiła Malec, po „Sempericie” wokół jej stancji pojawili się „tajniacy”, a niedługo potem zaczęły się problemy na
uczelni. Nie dotarło do niej stypendium wysyłane przez Urząd Miejski
w Częstochowie. Dziwnym zbiegiem okoliczności kwotę zaksięgowano
w kwesturze ASP50. Gdy próbowała wyjaśnić zawiłości finansowe, dowiedziała się, że zaszła pomyłka, ale z niewiadomych powodów sprostowanie błędu przeciągało się, co Zbirożanka odebrała jako początek
nadchodzących kłopotów. Zaczęła myśleć o przeniesieniu na ASP do
Warszawy. W swoim brulionie zanotowała, że przekonał ją do tego pewien człowiek, „bliska dusza”, ale niestety nic bliższego nie napisała
o tej sobie. Ponoć pracował administracji ASP i to on zasugerował, żeby
przeniosła się na inną uczelnię, póki jeszcze można wystawić pozytywną opinię51.
Na problemy finansowe nałożyły się inne kłopoty. Wiadomość na
zasadzie plotki krakowskiej o zaangażowaniu Zbirożanki w komunizm
rozeszła się dość szybko. Prawdopodobnie wtedy też wymówiono jej
stancję i kilka nocy spała na Plantach. Z pomocą przyszli jej rodzice
Erny Rosenstein, od których pożyczyła 30 złotych (jedna czwarta pensji ówczesnego nauczyciela). Wówczas dość szybko udało się jej znaleźć nową stancję, dzięki czemu spokojnie mogła nadrobić zaległości
na ASP w Krakowie, aby po wakacjach przenieść się już do Warszawy.
Angażując się w ruch komunistyczny, naraziła się konserwatywnej części profesorów, u których co dopiero zaczynała zyskiwać
uznanie jako studentka poszukująca własnej drogi. W 1937 r. opuściła
Kraków i co naturalne z czasem zaczęły przygasać bliskie znajomości.
Dotychczas Wiciński, Kantor, Stern, Jarema i Rosenstein byli dla niej
kręgiem artystów, z którymi się rozumiała, albo spierała. Natomiast
później w Warszawie, jak i w Częstochowie już nie było tej atmosfery.
Rok po burzliwych wydarzeniach wokół „Semperitu” można zauważyć destrukcję w środowisku młodych malarzy. Małgorzata Sobieraj
przyjmuje, iż w 1937 r. rozpadła się Grupa Krakowska. Wtedy też Sasza
Blonder wyjechał do Paryża, a Stanisław Osostowicz przeprowadził
się do Warszawy. Z kolei Henryk Wiciński coraz częściej przebywał
na leczeniu w Zakopanem niż w Krakowie. Szymon Piasecki wrócił do
Łodzi, gdzie za polityczną działalność został skazany na pół roku wię50
51

Patrz: Brulion nr 1 cz. II, op. cit., s. 33.
Patrz: Ibidem, s. 34
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zienia. Do Berezy Kartuskiej w 1937 r. na sześć miesięcy trafił Jonasz
Stern i mimo apelu części środowiska artystów nie został zwolniony.
Prezes ZPAP Adolf Szyszko-Bohusz miał odmówić wstawienia się za J.
Sternem, ponieważ, jak to ujął:
„(...) dążeniem Związku jest bezwzględne czyszczenie terenu swego
z działalności wywrotowych jednostek”52.

Nie ma jednak pewności, czy takie stwierdzenie padło. Według
Jonasza Sterna wojewoda krakowski zażądał od ZPAP, aby usunąć ze
związku ludzi podejrzanych o komunizm. Łatwo się domyślić, że chodziło o członków Grupy Krakowskiej. Na skutek nacisków władz, kilku
artystów w tym Sterna, wykluczono z ZPAP, ale nie za lewicowe poglądy. Pretekstu dostarczyły nieopłacone składki członkowskie 53.

52
53
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M. Sobieraj, Kalendarium Grupy Krakowskiej, op. cit., s. 82.
Patrz: J. Stern, Grupa Krakowska, op. cit., s. 23.

Kalendarium
28 maja 1913
W Częstochowie przychodzi na świat Bogumiła Zbiróg, córka Zofii
Zbiróg i Karola Zawady.
3 września 1914
Zostaje ochrzczona w kościele pw. Św. Barbary w Częstochowie.
1928
Kończy szkołę podstawową w Sulisławicach k. Sandomierza pod przybranym nazwiskiem.
1929-1930
Uczęszcza do szkoły średniej, Miejskie Seminarium Nauczycielskie
Żeńskie. Krótko uczy się w szkole tkackiej przy Muzeum Okręgowym
w Częstochowie.
1934
Zostaje wpisana na listę studentów krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych w pracowni profesora Władysława Jarockiego w grupie razem
z Jerzym Maliną, Jadwigą Maziarską, Józefem Mularczykiem, Erną
Rosenstein i Tadeuszem Kantorem1.
1934
Razem z Erną Rosenstein i Ludwikiem Klimkiem zakłada komórkę Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej. Konspiracyjne spotkania
odbywają się w domu Rosensteinów w Krakowie.
31 XII 1934
Poznaje Henryka Wicińskiego, czołową postać pierwszej Grupy Krakowskiej.
1936
Bierze udział w demonstracji robotników protestujących w obronie spacyfikowanych zakładów „Semperit” w Krakowie.
1

Patrz: Tadeusz Kantor. Wędrówka, kalendarium, red. J. Chrobak, L. Stangret, M.
Świca, Kraków 2000, s. 25.
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1937
Przeprowadza się do Warszawy w celu kontynuowania studiów na warszawskiej ASP.
1938-39
Studiuje malarstwo w ASP w Warszawie i uczęszcza jednocześnie na
zajęcia z zakresu scenografii w Państwowym Instytucie Sztuki Teatralnej w Warszawie (trzyletnia szkoła średnia o wysokim poziomie nauczania).
1939
Uzyskuje dyplom ASP w Warszawie w pracowni prof. Leonarda Pękalskiego.
18 VII 1943
Zawiera związek małżeński z Kazimierzem Malcem i przyjmuje jego
nazwisko2.
VIII 1944
Bierze udział w Powstaniu Warszawskim, gdzie przy ul. Żurawia 2/4
prowadzi ośrodek żywienia.
X 1944 I 1945
Powraca do Częstochowy, gdzie udziela pomocy uchodźcom i powstańcom warszawskim oraz koleżance żydowskiego pochodzenia Ernie Rosenstein.
1945
Współorganizuje Związek Zawodowy Polskich Artystów Plastyków
(ZPAP). Razem z grupą entuzjastów organizuje w Częstochowie Wolną
Akademię Sztuk Pięknych.
1945-53
Wykłada rysunek i techniki tkackie w Państwowej Szkole Przemysłowej, przemianowanej w 1950 r. na Technikum Włókiennicze Minister2
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Urząd Stanu Cywilnego Urzędu Miasta Częstochowy, Odpis skrócony aktu
małżeństwa, USC/OS/2 AB 7733623.

stwa Przemysłu Lekkiego (w Słowniku artystów plastyków Okręgu Warszawskiego podano nazwę potoczną: „Szkoła Włókiennicza w Bielsku
Białej”)3.
2 IV 1945
Bierze udział w Salonie Wiosennym w Częstochowie zorganizowanym
w sali Rady Związków Zawodowych; 28 artystów z Częstochowy oraz
przybyszów z innych miast.
1948
W ramach Wystawy Polskiej Sztuki Ludowej i Przemysłu Artystycznego (eksponowanej we Wrocławiu w trakcie Światowego Kongresu Intelektualistów) eksponuje tkaniny dekoracyjne. Wystawa ta była później
pokazana w Paryżu (przełom 1948/49), Brukseli, Amsterdamie, Londynie i Manchesterze)4
31 I 1949
Powołanie Komitetu Akcji Upowszechniania Kultury, w którym B. Malec pełni funkcję sekretarza.
23 III-17 V 1949
Bierze udział w Wiosennej wystawie prac członków częstochowskiego
oddziału ZPAP; pokazano ok. 200 prac z dziedziny malarstwa, rzeźby,
grafiki, rysunku oraz tkaniny5.
IV 1949
Obejmuje funkcję prezesa ZPAP.
1951
Na I Ogólnopolską Wystawę Plastyki, prezentującą osiągnięcia artystów
w sztuce socrealizmu, przekazuje 1 portret (obraz zostaje odrzucony).
3

4
5

Patrz: Słownik artystów plastyków Okręgu Warszawskiego ZPAP 1945-1970,
Warszawa 1972, s. 345. Dane biograficzne dot. B. Malec są nieprecyzyjne, stąd
uzupełnienia zamieszczono w tekście kalendarium.
Patrz: kara informacyjna IS PAN.
Patrz: A. Miry, Wystawiennictwo artystyczne w Muzeum Częstochowskim. Część I:
lata 1905–1975, w. Rocznik Muzeum Częstochowskiego, 2011/2012, Częstochowa
2013, s. 240.
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1953-55 uczy w Liceum Pedagogicznym Wychowawczyń Przedszkoli.
15 IV 1954
Bierze udział w wystawie prac plastycznych członków częstochowskiego ZPAP i prezentuje tkaniny, katowicki oddział Biura Wystaw Artystycznych (pokazano ponad 100 prac mal., rzeźby, grafiki, ceramiki
i tkactwa)6.
1955
VIII wystawa twórczości członków częstochowskiego oddziału ZPAP,
BWA Katowice. Prezentuje cztery pejzaże i portret kobiecy (ekspozycja
złożona 82 prac z dziedziny malarstwa, rzeźby, grafiki, ceramiki).
15 X 1956
Bierze udział w Okręgowej Wystawie Plastyków. Prezentuje obrazy
Spaleni oraz Echo7.
7 XI 1956
Bierze udział w Jesiennej Okręgowej Wystawie Grafiki i Sztuki Użytkowej, Katowice, CBWA.
X 1957
Bierze udział w wystawie retrospektywnej, pokazanej również w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Częstochowie: prezentuje malarstwo abstrakcyjne, grafikę i tkaniny8.
1957 (II połowa)
Wystawa twórczości plastyków częstochowskich z udziałem Bogumiły
Malec, która prezentuje obrazy: Ściana zagipsowanych ust, Psiogłowcy
oraz tkaniny9.
1957/58
Organizuje teatr kukiełkowy w Domu Kultury, a następnie wieczory te6
7
8
9
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Patrz: Ibidem, s. 241.
Patrz: Ibidem, s. 242.
Patrz: Ibidem, s. 243.
Patrz: Ibidem, 243.

atru eksperymentalnego, „teatr propozycji wizualno-poetyckich”. Kilka
wieczorów odbyło się w Mielnie, Rabce, Polanicy-Zdroju, Żegiestowie
oraz w Częstochowie.
1958
Organizuje grupy artystów „Estetyka” i „Studium Niezależnych”, które działały jako sekcje Klubu Fabrycznego Częstochowskich Zakładów
Przemysłu Lniarskiego.
1959
Wydaje katalog razem z grupą „Estetyka”.
1960
Bierze udział w wystawie indywidualnej w pawilonie Miejskim Przedsiębiorstwa Wystaw i Targów, pawilon D.
XI 1963 Organizuje cykl wieczorów wizualno-poetyckich „kino-formy” w Częstochowie i innych województwa katowickiego.
1963
Bierze udział XV wystawa malarstwa i grafiki, CBWA i ZPAP.
6 VI 1964
Bierze udział w XVI wystawie prac plastycznych członków częstochowskiego oddziału ZPAP.
12 V 1965
Bierze udział w wydarzeniu pn.: XX lat w twórczości plastycznej w Częstochowie, częstochowski oddział ZPAP, katowicki oddział BWA10
14 kwietnia 1966
Prawomocnym wyrokiem sąd orzeka rozwód małżeństwa Bogumiły
Malec i Kazimierza Malca11.
1969 lub 1970 udział w wystawie Warszawa w sztuce.
10
11

Patrz: Ibidem, 246.
Patrz: Sąd w Częstochowie, sygn. Akt: IC 747/65.
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12 III-6 IV 1970
Warszawska Galeria Kordegarda organizuje wystawę indywidualną, pt.
Bogumiła Malec, malarstwo, tkanina.
VIII-IX 1970
Muzeum w Częstochowie organizuje wystawę indywidualną; wydano
katalog pt. Malarstwo i tkaniny artystyczne Bogumiły Malec, 106 małych form – wydzieranek z serii Kurtyna z ptaków, Psalmy kwietne, 27
obrazów olejnych z cyklu Wiszące ogrody oraz tkaniny z serii Słońce
Jej oka.
1975
Realizuje swój projekt wystroju wnętrz hotelu „Kmicic, to jest mozaikę
ścienną, blaty do stołów i aranżuje wejście do zespołu budynków hotelowych.
1976
Bierze udział w II Ogólnopolskim Plenerze Malarskim „Jurajska Jesień” i w zorganizowanej po niej wystawie.
1978
Wchodzi w spór z Pracownią Sztuk Plastycznych o. Katowice o zapłatę
za projekt wystroju „Kmicica”. Sprawa ociera się o Sąd Najwyższy12.
IX 1979
Bierze udział w Ogólnopolskim Plenerze „Szczawno-79” (Szczawno
Zdrój) w wystawach poplenerowych w Klubie MPiK w Wałbrzychu, IX
1979, Urzędzie Miejskim w Szczawnie Zdroju X 1979. W ramach pleneru wydano czarno-biały folder z informacjami o uczestnikach: Piotr
Baranowski, Zofia Renata Hermanowicz, Helena Kawecka, Zbigniew
Kobylański, Bogumiła Malec, Bożena Plewińska, Zofia Szaflarz-Kozielewska, Jan Szczerbetko, Andrzej Szeles, Stefan Wielgus.13.
12

13

82

Patrz: Rękopis pozwu w zbiorach prywatnych, K. Patrzyk. Inne źródła wskazują na
WPT „Jura”
Patrz: Ogólnopolski Plener „Szczawno-79”, Szczawno Zdrój, IX 1979 [folder],
Dom Pracy Twórczej w Szczawnie Zdroju, komisarz pleneru: Z. Kobylański,
wydrukowano: DZG Wałbrzych, 15 X 1978.

XI 1984
Biuro Wystaw Artystycznych w Częstochowie organizuje wystawę retrospektywną pt. Malarstwo – rysunek – tkanina, wydano katalog.
Ponadto w latach 1957-60 uczestniczy w wystawach okręgowych w Łodzi, Katowicach oraz V Ogólnopolskiej Wystawie w Radomiu i II Ogólnopolskiej Wystawie Artystów Warszawskich w Warszawie.
24 I 1987
Umiera w Częstochowie.

------------------------------------------***------------------------------------Życie, twórczość i przeznaczenie,

z Katarzyną Patrzyk, córką Bogumiły Zbiróg Malec rozmawia Jacek Mróz,
Częstochowa 23 sierpnia 2017 r.

Mimo upływu czasu zachowało się sporo fotografii Bogumiły
Zbiróg Malec, niektóre z nich zostały wykonane w Studio
Ciesielskich. Czy to jakiś przypadek?
Dokładnie rzecz ujmując, było to Studio Fotograficzno-Portretowe
Ireny Ciesielskiej, bodaj jeden z kilku w mieście zakładów fotograficznych – profesjonalnie wyposażony, gdzie były lampy i naprawdę wyglądał imponująco. Studio mieściło się w I Alei Najświętszej Maryi Panny
pod numerem 10 na pierwszym piętrze. Działał tam wspaniały zakład,
gdzie przychodziło się robić zdjęcia przy różnych okazjach.
Dlaczego dopiero po trzydziestu latach od śmierci Bogumiły
Zbiróg Malec, malarki awangardowej – zgodziła się Pani, by opowiedzieć o jej życiu i twórczości?
- Opowiadanie o świece artystów, pisanie biografii o ich wzlotach
i upadkach, często załamaniach nerwowych, no i w końcu o ich karierze
zawodowej – to zupełnie coś innego niż życie pod jednym dachem, gdy
się jest małym dzieckiem a potem dorastającą córką. Państwo Malcowie
adoptowali mnie i niezwykle trudno mi jest przywoływać wspomnienia
z przeszłości, która bywała dla mnie często bolesna. Przez wiele lat odsuwałam od siebie tę konieczność – w pewnym sensie – uporządkowania spraw, do których chciałoby się już nie wracać. Ja w tym domu przeżyłam złe chwile. Na początku był – wręcz powiem luksus – a potem
wręcz tragedia. Przez wiele lat czułam żal i miałam słuszne pretensje do
zawinionej przez nich sytuacji, w której się znalazłam.
- Zacznijmy jednak od początku, z aktu chrztu wynika, że
Bogumiła Zbiróg urodziła się 28 maja 1913 r. w Częstochowie, zaś
ochrzczona została w kościele p.w. św. Barbary dopiero 3 września
1914 r. o godzinie 7 rano. W akcie chrztu odnotowano, że Matka
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Zofia Zbiróg mieszkała na stałe w m. Klimontów koło Sandomierza.
Skąd takie zawirowania?
- Rzeczywiście to nieco zawiła historia. Z przekazów rodzinnych
wiem, że młoda dziewczyna matka Bogumiły, Zofia Zbiróg najpierw
mieszkała w Klimontowie koło Sandomierza. Miała pięcioro rodzeństwa i kiedy brakowało pieniędzy, swój piękny warkocz ścięła i sprzedała, żeby pomóc rodzinie. Jako młoda dziewczyna, Zofia Zbiróg pracowała w majątku ziemskim Zawadów w Częstochowie. Tutaj widocznie
spodobała się Karolowi Zawadzie. Bogumiła Zbirożanka to córka Zofii
Zbiróg i Karola Zawady, który miał już swoją rodzinę. Można powiedzieć, że była owocem nieformalnego związku. Bogumiła urodziła się
w Częstochowie. W tamtych czasach Zofia Zbiróg podjęła się heroicznego wyzwania i zdecydowała, że sama wychowa córkę. Działo się to
przecież sto lat temu i panna z dzieckiem to był temat tabu. Żeby chronić swoją córkę Bogumiłę przed komentarzami i nietolerancją, do któregoś roku mówiła, że jest dla niej ciocią, a nie matką. Z tego co wiem,
to rodzina Karola Zawady wiedziała, że Bogumiła jest jego córką. Sam
Karol zawada proponował nawet, że weźmie Bogumiłę na wychowanie, ale moja baka Zofia Zbiróg zdecydowała, iż sama będzie zajmować
się córką Bogumiłą. Żeby to uporządkować, jako młoda dziewczyna
Zofia Zbiróg, najpierw mieszkała w Klimontowie a potem przyjechała
do Częstochowy. Później zaczęła pracować w szpitalu zakaźnym jako
krawcowa, szyła szpitalne ubrania.
A czy później rodzina Zawadów interesowała się losami
Bogumiły?
Po latach odnalazłam akt notarialny, z którego wynika, że
w 1940 r. niejaki Józef Kmita przekazał Bogumile aktem notarialnym
Kolonię Wierzbice pod Radomskiem. Jest więcej niż prawdopodobne, że działał, wypełniając wolę Zawady. Z dokumentu tego wynika,
że Bogumiła otrzymała nieograniczone prawo do zarządzania, a nawet
sprzedaży przekazanego jej majątku ziemskiego. Ten dokument sporządzono bardzo precyzyjnie i określał on szerokie możliwości zarządzania
Wierzbicami. Miała także prawo do zatrudniania i zwalniania zarządców oraz wszystkich pracowników zatrudnionych w majątku ziemskim.
Prawdopodobnie było to wiano przekazane przez Zawadę za pośrednictwem Józefa Kmity. Ale cóż, niedługo po wojnie, bodaj w 1947 r.
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ten majątek został sprzedany. Jak wiadomo cały ten teren przy dawnych koszarach wojskowych na ul. Dąbrowskiego należał do Zawady
i Bogumiła zaczęła nawet domagać się zwrotu części tej nieruchomości,
ale nie miała na to żadnych dokumentów.
Bogumiła Zbiróg nie wyrastała w otoczeniu ludzi sztuki,
a mimo to już we wczesnych latach młodości zaczęła interesować
się malarstwem i ktoś zauważył jej talent. Kto wskazał jej drogę do
Krakowa, do Akademii Sztuk Pięknych?
W istocie, matka Bogumiły, Zofia nie była osobą wykształconą, ale
z tego co wiem sama nauczyła się czytać i pisać. Oczywiście, że w latach 20-lecia międzywojennego już samo zdanie matury dawało spore
możliwości, a co dopiero immatrykulacja na Akademię w Krakowie.
Zofia Zbiróg w tamtych latach podjęła się trudnego wyzwania. Samotnie
wychowała i wykształciła córkę, która po latach wystawiała obrazy
w Częstochowie, Warszawie. Dyrektor szkoły przemysłowej po obejrzeniu jej rysunków powiedział, że jest bardzo zdolna i powinna studiować
na Akademii Sztuk Pięknych. Wręcz stwierdził, że powinna iść na ASP.
W 1934 r. zaczęła studia na ASP w Krakowie w pracowni
Władysława Jarockiego razem innymi studentami, żeby tylko wspomnieć: Jadwigę Maziarską, Ernę Rosenstein i Tadeusza Kantora.
Jakie znaczenie miały znajomości nawiązane w Krakowie?
Trochę mi o tym mówiła. Zachowała się fotografia, na której widać studentów z ASP z lat 30., kiedy wyszli z pracowni jakby oderwani od sztalug i stanęli przy pomniku Jagiełły na placu Szczepańskim
przed Akademią w Krakwie. Widać Bogumiłę, jak siedzi obok kolegów,
a po prawej stronie w garniturze Tadeusz Kantor. W czasie studiów poznała także Ernę Rosenstein, ale nie wiem, czy to było dobre dla niej.
Wtedy w Krakowie wybuchł strajk w „Sempericie” a potem były krwawe zamieszki. Z przekazu rodzinnego wiem, że Erna niejako namówiła
Bogumiłę na ten strajk, ale sama nie brała udziału i to Malcowa wiele razy powtarzała. Po prostu, Erna została w swoim „arystokratycznym” domu, zaś Bogumiła mocno zaangażowała się wtedy w politykę.
Pewnie nie było do pomyślenia, żeby poderwała opinię Rosensteinom.
Wprost tego nie da się powiedzieć, ale udział wydarzeniach krakowskich w 1936 r. zaszkodził Bogumile i musiała przenieść się na ASP do
Warszawy. Nie było to wcale takie łatwe, ale pomógł jej wtedy ojciec
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Erny Rosenstein, Maksymilian. Po latach całe zamieszanie babcia Zofia
Zbiróg gorzko to skomentowała: „No i po co to było?...”
A jak wyglądała znajomość z Tadeuszem Kantorem?
Kantor był człowiekiem szalonym i oni z Bogumiłą świetnie się
dogadywali. Podobnie jak on fascynowała się teatrem awangardowym.
Pamiętam, że razem z Bogumiłą byłyśmy w pracowni Kantora, którego zapamiętałam jako bardzo miłego i sympatycznego człowieka, ale
o groźnym spojrzeniu. To było około 1956 r. Położył na stole jakiś album i opowiadał mi coś o sztuce. Ja byłam zbyt małym dzieckiem, żeby
cokolwiek z tego zrozumieć, ale ponieważ byłam dobrze wychowana,
no to słuchałam. Przerażenie wywołały u mnie natomiast manekiny,
które gdzieś były rozstawione w tej pracowni.
Jej sztuka wychodziła daleko poza ramy obrazu w pogranicze
form teatralnych, czy także filmowych?
Malarstwo Bogumiły to była jakaś część jej zainteresowań.
Z końcem lat 70. była zaplanowana jej wystawa w Empiku (KMKiP)1,
ale ta wystawa skończyła się awanturą, bo ona nie potrafiła z niczym
zdążyć na czas. Miała wtedy też pokazać kino-formy. Cały ten żywioł
akcji obrazu miał być animowany za pomocą epidiaskopu. Były to
wielkie plany i wielka jej fascynacja, ale coś stanęło na przeszkodzie.
I całe to przedsięwzięcie, już bardzo zaawansowane, i rozplanowane
– padło.
A co z realizmem? Jako absolwentka Akademii gruntownie
miała opanowany klasyczny warsztat malarski. Jaki był jej stosunek do sztuki figuratywnej?
Strasznie szkoda, że tak poukładało się jej życie, ale czy to już takie przeznaczenie? Też nie jestem przekonana, czy uprawianie surrealizmu i abstrakcji było właściwym wyborem. Ona niestety pogrążała się
w swoim świecie i zamykała się w nim. A przecież potrafiła doskonale
malować obrazy realistyczne, które oddziaływały wspaniałym walorem barw. W albumie pod redakcją Aleksandra Jaśkiewicza zamieszczono właśnie realistyczny portret, który wisiał w naszym mieszkaniu.
1
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Sieć Klubów Międzynarodowej Prasy i Książki powołała Robotnicza Spółdzielnia
Wydawnicza Prasa-Książka-Ruch. KMPiK funkcjonowały w Polsce w latach 194891 jako sieć domów kultury i księgarni.

Jaśkiewiczowi bardzo się on podobał. Nawet się zastanawialiśmy się,
czy autorką jest Bogumiła.
Jej malarstwo w pewnej mierze zdominowane zostało przez
surrealizm, abstrakcję, ale formy figuratywne są w nim obecne.
W istocie jej malarstwo jest wyrafinowane, to nie jedynie dobra
technika, dobra ręka. Przenosiła na obraz surrealne kształty ryb, ptaków
i ludzi uchwycone w ruchu. Potrafiła jednocześnie malować realistyczne
obrazy, co nie powinno dziwić. Kiedyś na zamówienie namalowała obraz św. Barbary i wszyscy byli nim zachwyceni. Obraz dużego formatu.
Ona jednak wyznawała zasadę, że „nikomu się nie będzie wysługiwać”.
Tymczasem, szczególnie w tamtych latach abstrakcja, do której nawiązywała w swoich obrazach, to było coś bardzo „niezjadliwego”. Na tym
nie można było zrobić kariery, dopiero dużo później zaczęto cenić ten
typ malarstwa. Kształty na obrazach z jej ostatniego okresu twórczości
są jakieś powykręcane, zaplątane jak ona sama. Myślę, że miała na to
wpływ jej osobowość.
A bio-formy?
No właśnie, miała świetny pomysł, który częściowo zrealizowała,
polegający na malowaniu zdeformowanych form ptaków, ryb i ludzi.
Ramy obrazów zastępowała plecionymi warkoczykami. Poprosiła panią
Piechową, żeby oprawiała te małe obrazeczki w plecione lniane warkoczyki. Czy ramy zastąpiono warkoczem z powodu braku pieniędzy
na oprawę, czy też była to koncepcja ekspozycji obrazu? Trudno mi
odpowiedzieć na to pytanie. Miała też pomysł, żeby wykonać rzeźby
w skale w Złotym Potoku. Były gotowe projekty, ale bodaj nic z tego
nie wyszło.
Wcześniej w latach 60. zaczęła tkać gobeliny, skąd taki zwrot
w zainteresowaniach?
Miała takie chwilowe upodobanie i była tym jakiś czas zauroczona. Nawet powstał mały warsztat tkacki przy ul. Wilsona, gdzie wykonywała wspaniałe samodziały na krosnach. Powstawały gobeliny w nieszablonowe wzory. Ale takie zajęcie, które mogło przynieść korzyści,
wymagało jednak pewnego uporu, po prostu trzeba było siąść i robić,
a tu również zabrakło konsekwencji. Oczywiście powinien ją wesprzeć
w tym przedsięwzięciu jej mąż Kazimierz, ale on z kolei był człowie89

kiem uporządkowanym, szukał rodziny i domu, ale jednocześnie lekkoduchem. O tym wszystkim – prawdę powiedziawszy – nie chce mi
się mówić. W każdym razie skutek był taki, że w 1966 r. się rozwiedli.
Bogumiła bardzo przeżyła ten rozwód, to był dla niej cios, w niej się
wszystko załamało i zniosła to rozstanie niesamowicie źle. Na mnie zaś
mniej to się odbiło. Kazimierz Malec proponował mi nawet, że zabierze
mnie ze sobą do Chorzowa i że tam mi będzie lepiej, ale ja mu odpowiedziałam, że chorej matki nie zostawię.
Z listu Kantora skierowanego do Grupy Krakowskiej wiemy,
że Bogumiła Zbiróg Malec w 1970 r. zwróciła się z prośbą o pomoc
w zorganizowaniu wystawy. Przekazała mu gobeliny, obrazy malowane na jedwabiu i ciekawe psychodeliczne gwasze. Z niewiadomych powodów do wystawy w Krakowie nie doszło.
Ja sądzę, że powód był dość prozaiczny, żeby wystawa się udała,
to trzeba by zadbać o wiele spraw, pomyśleć o oprawieniu obrazów,
trzeba było jechać i rozmawiać z wieloma osobami, a w jej przypadku to
wszystko wymykało się z rąk. Możliwe też, że nie czuła się już na siłach
i były to początki choroby, i nie potrafiła się skupić na czymś dla niej
istotnym. A jeżeli już wyjeżdżała, żeby coś załatwić, to kończyło się to
wielką awanturą, więc efektów nie było.
Porozmawiajmy trochę o historii. W sierpniu 1944 r. wzięła
udział w Powstaniu Warszawskim, czy coś wspominała o walce?
Brała udział w powstaniu jako sanitariuszka w punkcie opatrunkowym i w czasie walk uciekała kanałami. Po wojnie ciągle powtarza urywki koszmarnych wspomnień z wędrówki po kanałach, gdy
jej jedwabna sukienka przylgnęła do ciała i zamieniła się z szarobrudną szmatę. Później, mąż Kazimierz kupił jej piękną, nową sukienkę
z jedwabiu. Właśnie już po wojnie, razem z mężem kiedy przyjechali chyba z Warszawy, dostali mieszkanie przy ul. Focha, ale wkrótce
odnalazł się właściciel. Potem z przydziału dostali mieszkanie przy ul.
Kilińskiego, prawie stumetrowe.
W czasach okupacji hitlerowskiej, od października 1944 r. do
stycznia lub do kwietnia 1945 r. udzieliła schronienia koleżance ze
studiów Ernie Rosenstein. Warto wspomnieć, że Erna pochodziła
z żydowskiej rodziny.
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Rzeczywiście Erna i Bogumiła spotkały się Częstochowie. Razem
z babcią Zofią Zbiróg udzieliły jej schronienia. Tam gdzie mieszkała
babcia Zofia, przy Sikorskiego 7, stał dom pana Piecucha i mieścił się
skromny pokój, gdzie razem mieszkały z córką Bogumiłą. Zaś obok
było takie przejście do mieszkania Majewskich. Majewscy mieli dwie
córki i to było dobre alibi, bo Erna mogła je uczyć. Niestety obie córki
już nie żyją. Bogumiła wyjeżdżała w czasie wojny do Sulisławic koło
Sandomierza i pod ubraniem przemycała słoninę dla rodziny.
Erna Rosenstein na tyle zadomowiła się w Częstochowie, że nawet Niemcy zlecali jej tłumaczenia, niczego nie podejrzewając.
No i właśnie z tego powodu Bogumiła nie mogła jej wybaczyć
braku rozsądku, bo ona jakoś potajemnie wychodziła, co mogło ściągnąć na wszystkich ogromne nieszczęście. Za przechowywanie osoby
żydowskiego pochodzenia groziła kara śmierci całej rodzinie. We wspomnieniach Erna napisała po wojnie, że z radosnej koleżanki Bogumiły,
którą poznała na studiach jako dziewczynę pełną fantazji, zrobiła się
częstochowską matrona, czego z kolei Bogumiła nie mogła jej darować.
Po wojnie Bogumiła i Erna później pisały do siebie listy, ale niewiele
z tego wyniknęło*. Bogumiła nie tyle potrzebowała jałmużny, czy pocieszenia, co zwyczajnie dobrej promocji i dobrego impresariatu.
Mamy zatem wędrówkę od Klimontowa k. Sandomierza do
Częstochowy, potem Kraków, krótki epizod związany z Warszawą
i nagle w jej życiorysie pojawia się Bielsko, gdzie w latach 1945-53
miała wykładać rysunek w Państwowej Szkole Przemysłowej (późniejsze Technikum Włókiennicze).
To był raczej krótki epizod związany właśnie z Bielskiem.
Pamiętam nawet, że wtedy odwiedził nas jakiś ubogi i prosił o jałmużnę. I ja wyniosłam z mieszkania kryształowy wazon i dałam mu
ten wazon, o który potem później pytali mi się, gdzie się podział. No
to odpowiedziałam, że dałam temu panu, bo był biedny... Bogumiła
chyba miała jakiś plan z tą szkołą w Bielsku, ale z drugiej strony
cechował ją niestety taki słomiany zapał i nic z tego nie wyszło.
Brakowało jej konsekwencji, żeby dopiąć wiele spraw, czym sobie
niestety szkodziła.
-------------------------------* W uzupełnieniu należy dodać, że Erna Rosenstein i Bogumiła Zbirożanka Malec
odwiedzały się nawzajem. Zaś dom E. Rosenstein był zawsze otwarty.
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Zatem Bogumiła Zbiróg Malec miała wiele ciekawych pomysłów, inicjowała wiele projektów w tym patronowała powstaniu filii
PSP?2
To była inicjatywa Bogumiły – to akurat dobrze pamiętam. Wynajęli
z mężem Kazimierzem Malcem taki mały lokalik przy ul. Waszyngtona.
Przez pewien czas Kazimierz tym kierował, ale wkrótce zrezygnował.
Panowała tam jakaś niedobra atmosfera, jeden plastyk chciał tego a drugi tamtego i ciągle byli niezadowoleni. A przecież Kazimierz Malec był
człowiekiem bardzo ugodowym i nigdy się nie awanturował. Na jego
miejsce przyszedł ktoś inny. Przechodziłam niedawno obok tego miejsca i tak sobie wspomniała, o tutaj było PSP.
Na swój sposób była jednak przebojowa?
Owszem, potrafiła z jakąś skargą znaleźć dojście do samego ministra kultury i sztuki (Lucjana Motyki). Kiedy przyjechała już do
Warszawy, nie wiadomo z jakiego powodu kupiła całą siatkę jabłek
i z tymi jabłkami wkroczyła do gabinetu ministra. Następnie wysypała
mu te jabłka na dywan. Gdy ona z kopyta zaczęła mu klarować z czym
przyjechała, wtedy minister spokojnie jej powiedział: „Dobrze, dobrze,
tylko ja ci pomogę najpierw pozbierać te jabłka...”. Ta sytuacja celnie
uważam obrazuje jej oryginalną osobowość.
- Jak wyglądało jej lewicowe zaangażowanie, czy to jej pomagało?
Miała cały czas przekonania lewicowe, jeszcze przed wojną
w Krakowie, w czasie studiów była związana z ruchem KPP. Po wojnie
zapisała się do partii, bo była przekonana do słuszności idei lewicowych. Jednak jakoś na początku lat 60. pokłóciła się z ówczesnym I sekretarzem Komitetu Miejskiego PZPR w Częstochowie Stanisławem
Jędrasem3, któremu zrobiła straszną awanturę i rzuciła mu legitymację
2

3
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Zob. Zarządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 23 grudnia 1949 r. o utworzeniu
przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą: „Państwowe Przedsiębiorstwo Robót
Dekoracyjnych” przekształcone w 1951 r. w Pracownie Sztuk Plastycznych, dzięki
którym plastycy mogli otrzymywać zlecenia i zarabiać. W skali kraju funkcjonowało 14 oddziałów PSP. W Częstochowie działała fila katowicka. Jako państwowe
firmy działały do roku około 1989.
Stanisław Jędras (1909 Częstochowa - 1997 Częstochowa) – od 1945 r. w PPR później PZPR. Ukończył Wyższą Szkołę Partyjną przy KC PZPR w Warszawie. W la-

partyjną. Chyba nie poszło o konkretną sprawę, ale raczej o całokształt.
Ona jednak nie zmieniła swoich poglądów. Czytała, między innymi
dzieła Lenina i je cytowała. Całe tomy tych dzieł, solidnie oprawionych
chowała w swoim tapczanie.
Anegdota z Leninem w tapczanie, choć prawdziwa, trąci surrealnym humorem, a tak naprawdę czym się pasjonowała poza sztuką?
Była osobą niezwykle oczytaną. Owszem, studia pomogły jej
ukształtować warsztat malarski, ale swoją wiedzę filozoficzną zawdzięczała erudycji. Jeżeli idzie o kwestie polityczne to była osobą doskonale zorientowaną i potrafiła się wypowiadać, łączyć ze sobą fakty.
Swoje wypowiedzi miała głęboko przemyślane. Pamiętam, że kupowała „Twórczość”, tygodnik „Życie Literackie”, także inne periodyki,
jak: „Poezja”, „Teatr”, „Dialog”, „Sztuka”, „Przegląd Literacki”, a także rozprawy filozoficzne. Tych brulionów w domu było pełno. Sama
potem, jako młoda dziewczyna z nudów czytałam niektóre artykuły
z „Twórczości”. Jak wiadomo, swoim obrazom nadawała tytuły, które
w formie są krótkimi wierszami, zaś w treści mają bardzo głębokie filozoficzne przesłanie. Sporo też pisała.
A co stało się z jej zapiskami?
Bogumiła prowadziła dziennik pisany niełatwym charakterem pisma. Po odczytaniu, wręcz po odcyfrowaniu jej zapisków, powstałaby
kopalnia wiedzy na dwa tomy. Pisała w swoim dzienniku wiersze, by
nagle przejść do formy prozy – pamiętnika: „Jestem naturalną córką
Karola Zawady.”. Byłam przekonana, że w trakcie mojej przeprowadzki, jednej i drugiej gdzieś te dzienniki przepadły. Jakimś cudem zupełnie
niedawno się odnalazły.
Jak wspomniała Pani na początku naszej rozmowy, życie pod
jednym dachem z artystką i matką w jednej osobie nie było łatwe?
Proszę się nie dziwić, że długo unikałam rozmowy na ten temat.
Kiedy miałam 15 lat powiedziała mi żebym sobie poszła. Uciekłam
tach 1961-1972 był posłem na Sejm PRL. Pełnił funkcję członka Egzekutywy w KM
PZPR w Radomiu oraz w Częstochowie. I sekretarz Komitetu Miejskiego PZPR od
1 kwietnia 1957 do 31 grudnia 1970, Archiwum Państwowe o. w Katowicach, KW
PZPR karta osobowa, http://katalog.bip.ipn.gov.pl/informacje/29440
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wtedy na strych na czwarte piętro i tam siedziałam, wtedy zjawiła się
babcia Zofia Zbiróg, która zawołała: „Chodź do mnie, ja cię obronię.”.
Babcia Zofia to był anioł. Była fundamentem działania dla Bogumiły na
polu sztuki (o czym Bogumiła Malec napisała we wstępie do katalogu
w 1970 r.). Z drugiej zaś strony Bogumiła, kiedy trzeba było zadbać
o dom, potrafiła powiedzieć swojej matce Zofii: „Ja nie jestem stworzona do miotły...”. Potem, gdy już wyszłam za mąż, przez pewien czas
mieszkaliśmy z mężem w jednym mieszkaniu przy ul. Kilińskiego. Ale
mimo że mieszkanie było to wielkie, ponad 100 m. kwadratowych, wyprowadziliśmy się stamtąd. Niekiedy Bogumiła stawała się nieobliczalna. Dostała ataków niczym nie wytłumaczonej złości. Stawała się wręcz
agresywna. A kiedy rzuciła we mnie krzesłem, to przelało czarę goryczy
i wyprowadziliśmy się z mężem stamtąd.
Nadal jednak opiekowała się Pani Bogumiłą Malec.
No tak, także szczególnie wtedy, gdy jej stan zdrowia zaczął się
naprawdę pogarszać. W końcu udało się ją namówić, żeby poszła do lekarza, który w konkluzji pół żartem podobno stwierdził, że najlepiej by
było uciąć głowę... I to powiedzenie, paradoksalnie, spodobało się jej,
przyjęła ten dowcip całkiem fajnie. Kiedy wróciła od lekarza, zagadnęła
mnie: „Czy wiesz co mi odpowiedzieli? Najlepiej by było uciąć głowę
i będzie spokój”. Kiedy już wiedziała, że jej stan jest na tyle poważny
i miała świadomość, że niewiele jej czasu zostało i niedługo umrze, powiedziała coś takiego: „Wiesz, powiedzieli, że umrę, ciekawe jak się
umiera”.
Ps. W 2017 r. Katarzynie Patrzyk udało się odzyskać utraconą kolekcję Bogumiły Malec. Historia tej kolekcji wydaje się tak abstrakcyjna, jak i życie artystki. Dzięki pomocy Katarzyny Sucharkiewicz cenne
obrazy zostały zdeponowane w Muzeum Częstochowskim.
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------------------------------------------***------------------------------------Bogumiła Zbirożanka Malec spisała swoje wspomnienia z perspektywy II połowy lat 70. XX w. w 3 brulionach, które układała dwojako
– w I połowie każdego z nich znalazły się wiersze, w II zapiski i wspomnienia. Niestety, niektóre fragmenty pisane długopisem wyblakły
i stały się nieczytelne. W nawiasach kwadratowych oznaczono uzupełnienia redakcyjne; wykropkowane pola w nawiasach oznaczają frazy
pominięte lub nieczytelne.

Wspomnienia o Henryku Wicińskim, Brulion nr 1, cz. II
Moje wspomnienia o Henryku Wicińskim są inne od wszystkich
dotąd publikowanych, a przynajmniej mi znanych. Sylwetka jego wryła
mi się w pamięć w Sylwestra 1934 r. na placu Św. Ducha w Krakowie,
gdzie jako pierwszy rocznik ASP znalazłam się tam w towarzystwie Wicińskiego w stłoczonej sali [Domu Artystów]. Obijani, popychani przez
tańczących, a szczególnie przez grubego faceta1 z nocnikiem na głowie
– który z lwowska wydzierał się nam nad głowami, że jakoby Henryk
wystrugał sobie laleczkę do swego teatrzyku. Nie zrozumiałam tego, co
bredził pijanym bełkotem. Widziałam na jego czole i policzkach strugi
[tekst zatarty]. Powiedziałam: „Chodźmy stąd”.
Nim się zorientowałam, że popełniłam niestety nietakt towarzyski,
co egoistycznie pozbawiałam być może zabawy w jego stylu i środowiska, do którego nie dorosłam. Pamięć moja zachowała tę małą chwilę,
ale Ela [Erna] Rosenstein przypomniała mi niedawno, że miałam powiedzieć: „Chodźmy stąd, ten straszny Żyd, czy tu sami Żydzi”. A Henryk
na to: „Ja też jestem jakby Żydem”. A ja na to: „No dobrze, bo ja też nie
gojka, choć z Częstochowy”. W ASP zdradziłam się ze swoimi poglądami i dlatego byłam złapana na haczyk Eli do KZMP [Komunistyczny
Związek Młodzieży Polskiej]. Znaleźliśmy się na Plantach w świetle
gazowych latarni przesyconym chłodem mgły skroplonej na włosach.
1

Chodzi Józefa Jaremę.
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Henryk był ożywiony, jako młody chłopak opowiadał mi sceny z więzienia... Punktem wyjściowym był ów nocnik symboliczny Józefa Jaremy – sceny te mylą mi się ze scenami z Berezy Kartuskiej, z którymi
zapoznała mnie Tonka, żona Jonasza Sterna. Poruszaliśmy też sprawy
nurtujące nas – dzień dzisiejszy. Heniek był zmuszony zarobkować jako
człowiek i artysta, by żyć i gorzko się wypowiadał o swadzie Marysi Jaremianki2, która rzucała wówczas hasłami, że jeśli by została zmuszona
do prostytucji, to wolałaby pod latarnią niż w sztuce.
Heniek miał wtedy humor wisielczy i odegrał mi scenę pod latarnią, by mi to unaocznić, gdyż na pewno jako dziewica z ciemnogrodu
wyobraźni w tym kierunku nie liznęłam. Odpowiedziałam mu, że owszem i daleko dalej, jak sądzi włącznie – gdyż mieszkam w budynku,
gdzie niedaleko jest szpital dla wenerycznych i przydałaby się taka lekcja dawnym głosicielom haseł podlatarnianych.
Co do sztuki to nie mam zdefiniowanego poglądu... ale robiłam
wszystko, by odesłać matce uciułane pieniądze – co miesiąc. [wtrącenie
bodaj niezwiązane z Krakowem].
[Henryk Wiciński] wziął mnie pod rękę, przytulił jakoś opiekuńczo. „Masz rację, powiedział. Tylko że na wszystko ...wszystko z zakresu zarobkowania, tak zwanej pracy na chleb – szpilce też pracują. (...)
Wiem coś o tobie i wiem, że z tobą tak nie jest. Chciałbym cię mieć za
dziewczynę. Ulepiłbym z ciebie nie tylko komunistkę. Muszę wracać
do „tancbudy”, jestem organizatorem. Odprowadzę cię do domu. Przyjdziesz do mnie – chcę cię rzeźbić, ale tylko rzeźbić, jak chcesz, to twoja sprawa. Twoje ręce to poemat... Moja sprawa zbyt skomplikowana
i karkołomna. Nie chcę cię wciągać do tego, przydasz się sprawie. Życie
ma różne sprawy.”.
Byliśmy przed domem, przytulił mnie oddychając głośno. Pocałował, delikatnie uścisnął. Wyczułam, że między nami jest jakaś zapora.
Myślałam całą noc i parę dni następnych. Zdobywałam dużo wiadomości o Marysi Jaremiance całej Grupie Krakowskiej. I zaczęła blaknąć sylwestrowa noc wzruszenia, przybierając kształt koła różowych
świateł. W chłodzie mgły, skroplonej... tylko tą jedną, jedyną chwilą,
pod którą on, co on chciał powiedzieć? Komu? Czy już wtedy byłam
jego cieniem? Ta zła niszcząca miłość. Gwiazda jego świeci, której muszę szukać. Oczy jego, braterska opieka czule mnie obejmuje przed jej
2
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Maria Jarema, siostra Józefa Jaremy.

promieniowaniem. Czy już wtedy przewidział, co może spalić. Poparzył moje skrzydła, pierwsze loty przykuł do ziemi. Szybująca wrona,
chmura. [Przekreślone zdanie i nadpisany tekst mało czytelne]. W zdarzeniach sobie podobnych dlatego byłam wolna od innych – i postawmy
(...). Zostawmy Maryśkę [Jaremiankę] jak było [tak było]. Sprzedała
Henryka przede wszystko, a może go tylko przeasymilowała, wchłonęła
i kwitła nie swoim kwiatem, bo zginęła cała twórczość Henryka z zakresu wspólnej pracy (...).Według twierdzenia siostry Henryka, ale na to nie
ma dowodów, dowody psychologiczne [relacje] są liche3. No i te nieodwracalne śmiercią owocujące też się jakoś przemykają. Za parę dni
po niezapomnianej nocy nastąpiło przypadkowe spotkanie z wymówką: „Miałaś przyjść i nie przyszłaś. Przyjdź, mam zlecenie zarobkowe”.
Pokazał mi jakiś nagrobek [szkic]: „Wiem że nie jesteś modelką, ale
nie drocz się, wyświadcz mi przysługę koleżeńską. Inspirujesz mnie,
do czego możesz i masz takie śliczne ręce”. Do czego? - spytałam. „Nie
rozumiesz, jak ci to powiedzieć, do życia. Czuję się jak mały malec na
łące, w koło przerażające kaczeńce i niezapominajki w rowie (...). Tu
masz klucze”.
Nie pamiętam adresu w Krakowie, tak to było zdaje się na Łobzowskiej, pracownia jego miała w środku czworokątny filar rozpływając
się w strop. Pod tym filarem od drzwi materac, pościel i rzeźby leżące.
Światło chyba gorsze. Rzeźby jego niektóre rozpoczęte inne wyglądały
na skończone. Nie chciał mnie wprowadzać w swoją pracę. [nieczytelny akapit]. Faktycznie jako „wrażeniowiec” przeczuwałam jego silne
dążenia. [Faktycznie zarabiał] niestety zarobione grosze. Był z tej samej
gliny, co ja nigdy nie był alfonsem i nie pił kieliszkiem na cudzy koszt.
Płacił za siebie. Kiedyś długo, długo potem z Maryśką Jaremianką jakoś
skończył, związała się ona z Kornelem Filipowiczem4.
(...)
[Kraków 1936/37]
3

4

Informacja o zaginięciu dorobku artystycznego nie potwierdziła się. Znaczną część
szkiców, które Wiciński wykonał niedługo przed śmiercią, przechowała jego siostra
Janina.
Kornel Filipowicz (1913 Tarnopol - 1990 Kraków) literat, krytyk sztuki i publicysta.
Związany z pierwszym teatrem Cricot. Mąż Marii Jaremy. Żołnierz kampanii
wrześniowej 1939 r. W czasie okupacji uczestnik ruchu oporu. Aresztowany
i zesłany do obozu Groß-Rosen później Sachsenhausen. W latach osiemdziesiątych
XX w. publikował w czasopismach drugiego obiegu w „NaGłosie” i „Zapisie”.
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Za ostatnie pieniądze pojechałam do domu [do Częstochowy i dalej] do Warszawy, gdzie się przeniosłam na ASP po „Sempericie”5. Straciłam cały rok, co zaważyło na moim życiu. Spłaciłam dług z nadzieją...,
przeszłam co nie miara, ale nie wyszło mi to na zdrowie. Gdy później
zjawiłam się u Heńka [Wicińskiego] po długim błądzeniu, pracował już
uczył. Kazał mi się rozejrzeć za materiałem. Wszystkie skrzynki miał
pozajmowane rzeźbami i potrzebował stojaków. Robił jakąś ciosaną
bryłę, leżącą – raczej kwadratową i jeszcze nienarysowaną.
W pewnej chwili spytał, co robię. „Zagospodarowałaś się widzę”.
I po chwili: „Jesteś gotowa, no chodź”. Podeszłam nierozebrana stylizować [pozować]. Popatrzył zdziwiony z niedowierzaniem i zaczął
mnie rozpoznawać [bacznie się przyglądać], jak się tego spodziewałam.
W pierwszej chwili zostawił rzeźbę i zaczął rysować. Pił kawę, ale nie
spytał, dlaczego ja nie piję6. Początkowo czułam się doskonale, rola koloru... Byłam jego pierwszym natchnieniem, byłam jego „obmiarem”
niedokonania, byłam tym co nie dane mu było u Marii [Jaremie]. Ona
go żarła, wysysała i wypluwała rozcierając Jaremowskim butem, tym
podkutym w ołów7 – [ja] mam jego uścisk. Bezwzględna, bezlitosna,
bez słowa – jak te jej formy skamieniałe przenikające się i niezakwitłe
nigdy. Jej słowa to zgaszone życie do których jej nie było dorosnąć w jej
wizjonerskiej postawie (...).
Później w Zakopanem8 gdy go odwiedzałam z Maryśką [Jaremianką] Elą [Rosenstein] i z innymi zawsze na uboczu czasoprzestrzeni, milcząca. Czasem tylko udawało mi się uchwycić jego spojrzenie, jakby
szukające moich rąk. Raz gdy go odwiedziłam sama, nie wiem co mi
przyszło do głowy, wylakierowałam ordynarnie paznokcie. „Zmyj to,
powiedział. I nie siadaj na łóżku. Tu jest szpital a nie kawiarnia”. (...)
Coś mu [H. Wicińskiemu] wypadło, co przyśpieszyło wyjazd. Tym
razem podałam przez kogoś [książkę] nie mogąc się zdobyć na odwagę, by go odwiedzić. I zwlekając z odejściem usłyszałam szybkie kroki
„Pan Wiciński panią prosi na werandę”. Wskazał na zegarek i kazał mi
5

6

7
8
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O konsekwencjach dot. udziału w strajku w zakładach „Semperit” więcej zob.
w rozdziale: W sidłach sztuki i polityki – Zbirożanka w Krakowie.
W 1935 r. zdiagnozowano u H. Wicińskiego gruźlicę, stąd taktowne zachowanie, by
nie pić kawy z jednej filiżanki.
Aluzja do stylu Marii Jaremy, która chodziła w spodniach i oficerskich butach.
Dzięki staraniom ZPAP i PCK udało się wysłać H. Wicińskiego na leczenie do
ośrodka w Zakopanem.

usiąść niedaleko i nie mówić nic. I było dobrze milcząco i ufnie a kiedy
się skończyło „werandowanie” wziął mnie pod rękę i wolnym spacerkiem zaczął opowiadać o jakimś zamyśle spontanicznym (...).
„Nie do ciebie należy to co masz. Staraj się mnie zastąpić w tym,
co doniosłem, nie rozwinąłem, a dane mi było po to właśnie, bym rozwinął. Twoje nihilistyczne i anarchistyczne szczegóły takie jak u Józka
Jaremy. (...) Znajdziesz sobie inny teatr”.
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„Erna Rosenstein. Akademia Sztuk Pięknych
i środowisko lewicy artystycznej Krakowa (1934-1939)”,
Brulion nr 2, cz. II
Elu zabrałam Ci książkę, Cyganeria i polityka [wspomnienia krakowskie1919-1939, Kraków 1964]. Muszę się z tym zaznajomić. Dopiero teraz decyduję się odnieść. Nadałam formę osobową w ramach
historycznych. Każda [z nas] poszła swoją drogą, na której stykamy się
łącząc, co sprowadza się w końcu do wspólnego mianownika. Przykro
mi, że na wstępie muszę zdementować twój wywód odnośnie organizowania naszej komórki9 na uczelni ASP [w Krakowie]. Zamknęłaś ją do
trzech osób. Ty, ja i Klimek, a pominęłaś Zbyszka Bryka. Przecież nie
było by tej łączności bez niego. Był [on] wytypowany na obsługę naszej
komórki i stanowił łączność z Partią [KPP]. A poza tym, niósł posmak
prawdziwej rewolucji, która wisiała w powietrzu, która była treścią naszego życia.
Piszesz, że: „ z polecenia Grupy Krakowskiej” odszukałam w pracowni Weissa dawnego sympatyka tej grupy Ludwika Klimka, który
z miejsca dał się nakłonić do działania”. Trochę dalej płyniesz: „Nowo
powołaną komórką zaopiekowali się artyści z Grupy Krakowskiej”.
Ubrałaś to w słowa w pamięć zbyt iluzyjną – piszesz, cytat: „Wspominam zetknięcie się z nimi jako jeden z najszczęśliwszych artystycznie
przypadków w moim życiu”. A więc można być szczęśliwym artystycznie. Czekaj, czepiam się, ale nie zauważyłam u ciebie pewnego (...).
Po otrzymaniu nagrody Norwida [Nagrody Krytyki Artystycznej
im. C. K. Norwida w 1976] z red. Wierzchowską, gdzie w tym samym
tonie trącasz (...) [Semperit] dla ciebie był to teatr, zostało widowisko
w marszu myślowym, kreacyjnym. Musiał być Semperit, żeby widz
robotniczy odczuł nową formę widowiska, teatru jako wspólnej manifestacji. Tam było 8 zabitych, rzeczywistość, o której warto lub nie
warto wspominać. Miejsca Semperitowe albo posemperitowe dawały
mnóstwo okazji do wspólnych wystąpień z robotnikami. [Ja] zabitych
czułam obok siebie, bo szłam w pierwszym szeregu, a nie [spoglądałam] z okna akademickiego, uczelni.(...) Tak, byłam tam (...) Pamiętam
Zbyszka Bryka z komitetu fabrycznego, [Bolesława] Drobnera; na pla9

Chodzi o powołanie komórki Komunistycznego Związku Młodzieży Polskiej
w środowisku studentów ASP.
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cu Matejki mur bagnetów błyszczących w słońcu mieszał szyki przed
województwem [Urzędem Wojewody]. Trzy razy cofaliśmy się; do dziś
pamiętam kobiety rzucające się przed bagnety, potem salwy – pierwsza
była w powietrze następna dopiero w ludzi. [Po chwili] pochodu już nie
było, ludzie leżeli na ziemi. Towarzysz mój obok usiłował ciągle z nami
wyrwać się, ale padł nie wiem czy trafiony kulą, bo kule zaczęły padać
ze wszystkich stron, nie tylko z Barbakanu.
Kiedy się podniosłam plac jakby opustoszał, wtedy zdążyłam do
bramy. Właśnie ten student prawa Julek Korn [z Krosna], jak mogłaś
zapomnieć jego nazwisko. On dostał pałą (...) Ja pichciłam wszystkim
głodnym i wyczerpanym po ekscesach na plantach łącznie z [Józefem]
Cyrankiewiczem. Robiłam im opatrunki, przyszywałam guziki, a przede
wszystkim smażyłam im placki kartoflane. Raz zamiast mąki wsypałam
cynkwajsu, ale się spostrzegłam i zebrałam z wierzchu, pomimo tego
placki były podejrzanie białe. Powiedziałam im o tym w końcu, ale się
okazało, że prosto z patelni pierwsza partia jest już zjedzona, nie otruł
się żaden.
Ilustruje twój artykuł zestaw osób rzekomo biorących udział w Sempericie. To wszystko spacerek już po wszystkim. Nie zapomnę szarpaniny Marysi Jaremianki z Józkiem Jaremą, który ją w końcu siłą obezwładnił i nie naraził na kule. (...) Gdy ten sam [Bolesław] Drobner stał
na jakimś wzniesieniu i błagając ludzi, by poszli do domu i nie przysparzali wrogowi okazji do uwięzienia10, stałam niedaleko i patrzyłam
ironicznie. W końcu kiedy zebrało się niewiele ludzi towarzyszyłam mu
na Sławkowską.

Wspomnienia warszawskie
W Warszawie moje życie osobiste powierzyłam w ręce Romka Jaremy11 inżyniera elektryka na posadzie, mieszkającym na Pradze na Targowej naprzeciw cerkwi ze swoim bratem Władkiem, Piłsudczykiem.
(...) Nie wiem, czy sobie ktoś zadaje sobie sprawę, czym była posada
z poborami 600 czy nawet 700 zł i moja męka na 6 piętro w muzykę
Romka. Jego muzykę Jaremowską i w jego miłość. Być może byłam
10

11

Relacja Zbirożanki jest tu zbieżna ze wspomnieniami B. Drobnera, który po tym jak
padły strzały próbował zapobiec eskalacji działań. Por. tegoż, Moje Cztery Procesy.
Młodszy o 6 lat brat Józefa Jaremy, twórcy I Cricot.
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jego instrumentem, ukochaną formą przez przyrodę, którą tak kochał.
Inny od klanu Jaremów, inny obok sióstr w swojej opiece ojcowskiej.
[Brulion nr 2 cz. II, s. s. 26]
Mój przydomek „Mała”, mimo wysokiego wzrostu i pokaźnych
kształtów. Nie chciał mieć nic ale i nie chciał zmykać [się] w swojej
miłości. Nigdy mi nie ufał. Czy mnie nie pocieszał?, ale byłam jego
kłopotem. I właśnie płakałam głośno, bo nie mogłam iść do niego, by
mu wszystko powiedzieć. Troska materialna była jego stałym współczynnikiem jego biesiady duchowej. (...) [Brulion nr 2 cz. II, s. s. 27].
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Sen srebrnej Salomei1
Pójdź w noc
po co
tam ciemno
a tu szubienicom ramion
na wyrok
Zdejmują nietoperza
Srebrnej Salomei
Wabi się każdy Orfeuszem
gdy uskrzydlonym muskaniem
aksamit z oczu ci zetrze
a pod nogi strzepuje
strach że ciemno
lęk że daremno czekam
na przygaszonej zorzy
uważaj bo wejdziesz.
Nie przygaszaj swej lampy
cudzym rozmachem
mnie nie obejmuj
a lepkość małego słowa
zachowaj na czas ostrożniejszy.
Na przystajni na sny
gdy ty czasie
co parujesz modlitwą
o przebaczenie
Byś nie był trafiony
w duszę
(...)

1

Tekst spisany z oryginału Brulion nr 1, cz. 1. Pierwotnie fragmenty zamieściło „Nad
Wartą” 1959, nr 7. Pisownia tytułu wg pierwodruku.
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Kto włożył ci w usta
to pojednanie
(...)
Spięta klamrą rzeczywistą
coraz dalej przy uścisku
przy za długim (...)
i po nocnej dobie
rozleciało się wszystko
I groziło rozpadnięciem się sceny
pod którą...
Nie wiem, czy ucałowałeś
mnie w usta
z bliska
Na ambonie strofa
moich wierszy zgraje
za sumę rozkoszy odwieczną
płaciłeś za słowa wolne
(...)
Dozorca na własną
rękę
wody w akwarium nie zmienił
I skutek sentencji
Nie całuj mnie w szklane usta
Lampa przygasła z lekka
oświetliła węża
przy kolacji
który z kieszeni mego
wierzbowego liścia szelest
przemienił w łuskę srebrną,
I kazała wątpić w siłę
Pewnie że wolę noc bezksiężycową
przynajmniej nie ma obawy
że zechce wrócić skąd wyszedł, by oznajmić...
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***
Zasuszone w Biblii
listki kąkolu
Pytania i odpowiedzi
Psalmy monologiem
oktawy zwrotów
milczenia wymowne
To wszystko związane
w supełek kąkolu
by na ocean...
Czy wyręczył się bratem
o imieniu Kain
Czy Abel jego brat
na północ usiłował
żeglować
Choć żagiel był mu dany
przeciwny wiatr mu
w strzępy koszulę potargał.
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Bezdomna2
Mieszkam poniżej schodów
pod skrzypnięciem podłogi
I tylko między szparami w pajęczynie wychodzę
Patrzę poza wzrokiem
Myślę poza myślą
Królestwo moje z żadnego świata
Nie mam żadnych drzwi, ani klucza
Obdarta ze skóry
Tak strasznie naga
Gdzie teraz pójść?

Wysoki dom3
Wysoki dom
to moja samotność zamknięta
zakwitła dzisiaj w nocy
a nazajutrz zwiędła
upuściła tylko płatek
na dno czyjejś świadomości
i nie jest już sama
a z nim
prosi tylko wciąż
by budować
jeszcze wyższe domy
bliżej słońca
a dalej od ludzi.
2
3

Wiersz podyktowany Katarzynie Patrzyk.
„Nad Wartą” 1964, nr 2.
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Bogumiła Zbirożanka początek lat 30. XX w.
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Bogumiła Zbirożanka Malec, lata 30. XX w.
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Bogumiła Malec i Kazimierz Malec, 1943.r.
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Ogólnopolski plener Szczawno Zdrój, IX 1979 r.
(Bogumiła Malec druga z prawej)
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Kompozycja abstrakcyjna IV (Pejzaż z ruinami zamku),
tech. mieszana, pap., 19,5x13 cm, zbiory Muzeum Częstochowskiego
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Kompozycja abstrakcyjna II (Maski), tech. mieszana, pap., 19x13 cm,
zbiory Muzeum Częstochowskiego
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Gobelin, lata 60 XX w. zbiory K. Patrzyk
(fotografia czarno-biała)
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Autoportret, ol. pł., 79x63,5 cm,
zbiory Muzeum Częstochowskiego
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Kompozycja fantastyczna, tech. mieszana, pap. naklejony na tekt.,
30,4x20,7 cm, zbiory Muzeum Częstochowskiego
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Kompozycja, reprod. zbiory K. Patrzyk
(fotografia czarno-biała, oryginał utrzymany w kolorach czerni, bieli
i szarości)
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Pejzaż, zbiory K. Patrzyk
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Pejzaż, ol. tekt., 72x112 cm,
zbiory Muzeum Częstochowskiego
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Kompozycja abstrakcyjna, zbiory K. Patrzyk
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