
-,---- --------- ---- DODATEK LITERACKO-SPOt.ECZNY ----- ----------
6 .. -1,ea POl:IPRI 

JAN KAZIMIERZ KAPERA 

Monografia 
Eugeniusza Zaka 
A merykru\slci lcrytyk BJ. Ko

s po th napisal w 1925 roku: 
" ... obrazy Zaka S'I malowa

ne nie po to, by je zawiesic w mu
zeach, Iecz po to , by upi~kszaly po
mieszczenia, w kt6rych iyjij lu
dzie ... " . Tak si~ zlo:i;ylo, ii w muze. 
ach jego prac nie znalazlo si~ zbyt 
wiele, natomiast liczne, zgodnie ze 
s lowami krytyka, znalazly si~ w 
zbiorach prywatnych , w tym ame
rykaJiskich, dodajmy prowenien
cji europejskiej, kt6re wyplyn~ly na 
swiado dzienne po roku 1989, dzi~ 
ki r6i.nego rodzaju publikacjom, 
wystawom oraz aktywnosci aukcyj
nej . Artura T anikowslciego, autora 
najnowszej, pierwszej po wojnie, a 
tneciej w og6le m onografii Zaka, 
zafascynowala tw6rczosc tego nie
slusznie zapomnianego przez wie
le lat arty sty j ui w czasie studi6w. 
Pod lcierunlciem prof. Andrzeja Ry
szkiewicza pisal prac~ magister
sq o tym malanu, na wiele lat 
przed obecm1 chwal~ i uznaniem,ja
kich dost:jpil malarz nad Wis!~. 
Opracowania i artykuly publikowal 
Tanikowski m.in. w Biulerynie Hi
storii Svuki,Akcencie i An&Busi
ness; obecna monografia jest wi~ 
uwiericzeniem pewnego etapu fa
scynacji tw6rczosci~ autora Ko
biery z kr6/ikiem. 

Artura Tanikowskiego nie tneba 
zapewne przedstawioc blii.ej czytel
nikom Przegf4du Po/skiego. Jego 
teksty o sztuce ukazuj~ si~ bowiem 
na lamach tego zasluionego dla 
krzewienia wiedzy o polskiej kultu
rze czasopisma jui od kilku lat. 
Przypomnijmy chocby niezwykle 
interesuj~ce artykuly poswi~one 
Ferdynandowi Ruszczycowi (30 
VIII 2002 r.), Leonowi Wycz6l
kowskiemu (21 DI 2003 r.) , Janowi 
Lebeosteinowi (30 V 2003 r.) czy 
ostatnio Elie Nadelmanowi (23 VII 
2004 r.). Wszystkie napisane zosta-
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ly w spos6b przyst~pny. wywai.ony 
i przejrzysty, z ciekawie dobranym 
materialem ilustracyjnym. To pro
fesjonalista w najlepszym tego slo
wa znaczeniu, kt6rego pisarstwo 
uksztaltowalo si~ w czasach swiet
nosci pisma Art&Business. Wielu 
milosnik6w sztuki pami;ta zapew
ne olbrzymi sukces wystawy "Ko
lory toisamosci", prezentujqcej 
arnerykaJ\skiej i polskiej pubLiczno
sci zbiory malarstwa polskiego z ko
Iekcji Toma Podla, a kt6rej kurato
rem, obok Anny Kr61, byl wlasnie 
Artur Tanikowslci . Jednoczesnie , 
co naleiy podkreslic, to czlowiek 
niezwykle wrailiwy na materi~ ma
larsq, kt6ry potrafi wczuc si~ w 
swiat wyobratni artysty, przekazac 
czytelnikom c~sc tego emocjonal
nego zaangai.owania, kt6re towarzy
szy odkrywaniu tajemnic warsztatu. 
To rzadka zaleta u wsp6lczesnych 
lcrytyk6w i historyk6w sztuki , kt6-
rzy c~sto w swych rozprawach o 
sztuce i artystach poslugujij si~ na
ukowym i.argonem, niezrozumia
tym dla wi~kszosci czytelnik6w. 

Nie moina tego zarzucic tekstom 
towarzysz.icym wydanemu przez 
Fundacj~ Pogranicze albumowi o 
Zalru. Jui sama okladka tej niezwy
kle starannie wydanej ksi~ zda
je si~ podpowiadac ewentualne
mu nabywcy. iZ ma on do czynie
nia z powai:nym i solidnym opra
cowaniem, a nie przygotowanym i 
wydanym w pospiechu na faLi za
interesowania ostatnimi laty Eco
le de Paris kolejnym albumem z re
produkcjami malarza, o kt6rym 
niewie le s i~ m6wilo, a kt6 rego 
wielu znawc6w i koneser6w malar
stwa wysoko obecnie ceni. Boga
to ilustrowany album Artura Tani
kowskiego powstawal latami, pra
ca nad nim wyrnagala imudnycb 
poszukiwari i badali , podr6zy, cza
sami wr~cz detek:tywistycznych 

zdolnosci autora , by dotrzec do 
nieznanych i niepublikowanych 
dotqd nigdzie dziel , to tygodnie i 
miesi~ce s~dzone w archiwach i 
bibtiotekac h, by odnaletc niezna
ne ir6dla, publikacje czy wr~cz 
malerikie wzmianki o artyscie, kt6-
re rzucilyby nowe swiatlo na jego 
sztuk~. ukazaly fakty z jego iycia 
maj~ce wplyw na ksztaltowanie 
si~ tale ntu, rozw6j i doskonalenie 
warsztatu. Poszukiwania te, do
dajmy na marginesie, prowadzone 
byly takie w Stanach Zjednoczo
nych, gdzje Tanikowski , dzi~ki 
s typendium Fundacji Kosciu
szkowskiej, m6gl badac kolekcje 
prywatne, chocby Toma Podla , 
Stanislawa Jonasa , Romualda 
Dymsk:iego, Wojciecha Fibaka 
oraz rodziny Kon6w, a takie zbio
ry muzealne. Swietne pl6tno Pa
sterz znajduje si~ w Art Institute of 
Chicago, Modlqca si~ dziewczyna 
i Mnist.ka w National Gallery w 
Waszyngtonie, prace na papierze w 
nowojorskim Polskim Instytucie 
Naukowym. 

Moi na by rzec, ii album Euge-
11iusz Zak to swego rodzaju catalo
gue raisonnae, gdzie znalazly si~ 
wszystkie najwainiejsze prace ma
larza, ustalone i udokumentowane 
wydarzenia z jego biografii , upo
~dkowana Lista wystaw, opraco
wana bibliografia poswi~n• ma
larzowi oraz k:ilka jego tekst6w o 
sztuce, kt6re ukazaly si~ na lamacb 
Deutsche Kunst und Dekoration w 
latach I 924-26. 0 skrupulatnosci 
poszukiwari bibliograficmycb niech 
swiadczy chocby obecnosc wy
dawnictw bibliofilskich, efeme
rycznych, pi~knych, wydawanych 
w limitowanych nakladach, na 
przyklad, numeru nowojorskiego 
Pro Artez 1987 roku, z artykulem 
Zbigniewa M. Legutki poswi~o
nym fyciu i tw6rcwSci Zaka. 

Artur Tanikowski, kt6ry wraz z 
Dariuszem Sznejderem opracowaJ 
album graficznie, zastqsowal typo
wy dla zachodnich publikacji tego 
typu spos6b reprodukowania obra
z6w, kt6ry nie tylko ukazuje w du
i.ych, doskonalejjakosci reproduk
cjach najwainiejsze prace malarza, 
ale takie pomaga w tematycznej i 
chronologicznej ocientacji w rozwo
ju tw6rczosci anysty poprzez zamie
szczen ie kilkudziesi,;ciu mniej
szych, czamo-bialych fotografii 
prac maj~ych znaczenie dla pelniej
szego zrozumienfa jego oeuvre. 

Album otwiera Ka/e11darium ty
cia malarza. Chronologicznie ulo
ione, przejrzyscie przedstawione 
wydarzenia z biografii mlodo zmar
lego tw6rcy, ukazujij losy czlowie
ka, kt6rego iycie nie bylo w niczym 
podobne do szalonych, obfitujq
cych w skandale czy dramatyczne 
sytuacje Ios6w wielu malarzy pary
skiej cyganecii tego okresu. 

Eugeniusz Zak urodzil siv w 
I 884 r.w Mohylnie, w spolonizo
wanej rodzinie i.ydowslciej. Wcze
foie osierocony priez ojca, prze
ni6sl si~ z matkq do Warszawy, 
gdzie ucz~zczal do szkoly hnndlo
wej. W 1902 r . wyjechal do Pary
ia i rozpocz.ij nauk~ w Ecole des 
Beaux-Arts u Gerorne'a, a nast~p
nie w Academic Calarossi. Rok 
p6iniej wyjechal do Wloch,a st~d 

do Monachium, gdzie stud.iowal w 
prywatnej szkole Antona Azbego. 
Wr6cil jednak do Paryia i zacz.il 
wystawiaf pracc, m.in. na Salonic 
Jesiennym, kt6rego czlonk.iem zo
stal w 1906 roku. Podczas wyja
zd6w do Bretanii zaprzyjainil si~ 
z Wladyslawem Slewiriskim, a w 
Paryiu z Waclawem Borowskim, 
Tymonem Nicsiolowskim, Hen
rykiem Kunij, Romanem Kram
sztyk:iem, Leopoldem Gottliebem i 
innymi malanarni z polskiej kolo
nii artysrycznej. Jak wi~kszosc z 
nich, mial swc1 pracowni~ na Mont
paroassie. W 1912 roku rz.id fran
cuski zakupil jego Glowr kobiecq 
do zbior6w Muzeum Luksembur
skiego. Chory od lat na gruitic¢, 
malarz wy jeidial cz~sto oa polu
dnie Francji dla podratowania cho
rych pluc - a to do Vence , do Ca
gnes czy do Nicei. W l9l 3 r.wzi:il 
udzial w The Armory Show, wysta
wie pokazywnnej w Nowym Jorku, 
Bostonie i Chicago. gdzie sprzedal 
dwie prace. Ozenil si¢ z Jadwigij 
Kon, z kt6rij mial syna Janka, za-

Glow, bbr.ty, Dk. 1913 r. 
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mordowanego w czasie Il wojny 
swiatowej . W 1916 r. Zakowie 
osiedlili si~ w Polsce, w C~stocho
wie. Rok p6iniej odbyla si~ jedy
na za iycia artysty wystawa indy
widualna jego rysunk6w w Towa
rzystwie Wydawniczym w Warsza
wie. W r. 1921 powolal wraz z 
przyjaci6lmi (Kuna, Borowski , 
Pruszkowski) Stowarzyszenie Ar
tyst6w Polskich "Rytrn" i stale tam 
wystawial, mimo wyjazdu do Nie
miec w I 922 r., gdzie cieszyl si¢ 
d~ popularoosci~. Wr6cil do Pa
ry:ia, nadal wystawial na salonach: 
Tuileryjskim i l esiennym. Przyja
inil si~ z Chagallem i Menkesem. 

Zmarl na serce - nagle i bez 
cierpieli . "Przebudzil si~ ze snu, 
westchn:il i zasn:il znowu - na za. 
wsze" - pisal Mieczyslaw Wallis w 
Su uce polskiej dwudziestolecia . 
Takie wlasnie cytaty, wspomnienia 
ludzi , kt6rzy znali Zaka osobiscie , 
towarzysz.i kalendarium i podobnie 
jak liczne fotografie prywatne oraz 
z wystaw malarza, wzbogacajq 
wi~ czytelnika o bardziej ludz-
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k1, sub1ekrywny wizcnmek any sty. 
W Portrecit czlowieka o dwoch 

taltntach autor monografii konty
nuuJe ten zabieg. Slusznie uwaia, 
ii n&Jlep1ej o tym,jaka byla osobo
wosc anysty ,jego charakter, zain
tercsowania, pasje, aw koricu jaki 
byl,Jak wyglqdal,opowiedzljjego 
przyjaciele I krytycy. Znajdziemy 
tu wypowiedzi m.in. Tadeusza Ma
kowslciego i Andre Salmona, Ste
fanii Zahorslciej, autorlci pierwszej 
polskiej monografii malarza z 1927 
roku, i Maximilieoa Gaulhiera, au
tora francuskiej monografti mala
rza wydanej w Paryzu w 1936 r. 

Zak zmarl blisko 80 lat temu. 
Nie zachowalo si~ wiele fotografti, 
parni~tnik6w czy list6w. Wiado
mo, ze byl niski, chorowity (gruili
ca), szczuply. Oystyngowany i ele
ganclci, byl eslelJi zakochanym w 
sztuce ~iowiecznej, malarstwie 
wloskiego renesansu , kt6rego 
wplyw jest widoczny w jego tw6r
czosci. Byl wesoly i niezwykle to
warzyski. Typ gaw~arza. za co 
kochali go zar6wno Polacy, jak i 
Francuzi. Artur Tanikowski zada
je pytanie, czy usprawiedliwione 
jest utoi.samianie czlowieka z jego 
artystycznq kreacjq. C~slo nie, a 
jednak w przypadku tw6rcy Tan
cerza uderza fakt, ii tak wielu pi
SZljcych o Zaku utoi.samialo go z 
postaciami z jego p16cien, pelnymi 
zadumy i melancholii. 

Tw6rcrosc Zaka Artur Tanikow
ski nazywa obrazarni melancholii. 
I rzeczywiscie, to sztuka pelna jakie
gos dziwnego, niewypowiedzia
nego niepokoju, tajemnicy, nostal
gii. Bye moze,jak podkresla autor. 
ich ir6dlem bylo przeswiadczenie 
attysty. chorcgo na gruili~ od lat 
mlod.ziericzych. o nicuchronnoSCi 
przcdwczesnej Smierci. kt6rej cied 
odcisn~ swe pivuio na jego tw6r
czosci. Stlld tak wiele w tej sztuce 
przcjmuj'ICCgO smutku - smutnych 
marzycieli, w~wc6w, grajk6w, 
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rybak6w, pijak6w, zebrak6w i n~
dzarzy. Postaci zadumanych, za
myslonych, zapatrzonych,jak u Le
onarda da Vinci, kt6rego Zak podzi
wial, we wlasne ~tne. wlasnq du
•~. Tanikowski okresla to celnie 
"smutnym usmiechem ku tajemni
cy". Uderza r6wniei krytyka bli
skosc 1w6rczosci iaka z malar
stwem Pierrc'a Pu vis de Chavanne
sa, w szczeg61nosci zjego Bied11ym 
rybakiem, kt6rc to dzielo Zak mial 
studiowac w Muzeum Luksembur
skim - te same uproszczone ksztal
ty, lineama konturowosc i dekora
cyjno!c oraz symboliczna wymowa. 

Ucieczkq od 1ematu smierci by
lo dla Zaka - wedlug aurora - ma
larstwo sielankowe, idylJiczne, cza
sami zabarwione elegijnosciq. Suid 
tak liczne w jego dorobku pejzaze 
z figurami ludzkimi w lodziach, na 
polanach, na brzegu morza, sceny 
z dziecmi, z kochankami, tancerka
mi i tanccnamL Arkadio na ziemi. 
Panowala tu harmonia, lad, a nad 
wszystkim dominowal rytm. Rytm 
kompozycyjny, kolorystyczny i na
strojowy. Tadeusz Makowski, przy
jaciel at1rsty, wspominal: "Byl ma
larzem wytwomym, kolorystq sul>
telnym ... malujqcym pogodnie i 
wesolo, ry1micznq nuui i wlasnym 
rysunlciem". 

Zak napisal w swym notatnik:u: 
"Sztuka nic jest ani z wczoraj, ani 
z dzisiaj, ani z jutra - jest ze wszy
stkich czas6w ... Jedynymi anysta
mi godnymi przetrwania sq ci, kto
rzy ponad bezwzgl¢nosc klasyfi
kacji, ponad dziecinnie nami~lne 
dyskusje-programy, ponad formu
ly a tom faire, nawi'IZIJj~ bezposrc
dnio do wielkich tradycji ludzko
SCi". Auror monografii dostnega 
niezwykJq bliskosc tego malar
srwa - zdcformowancgo, a jedno
cze.Sn ie zachowuji)ccgo finezj~ i 
klasycyzujqcq lini~ - do mafar
stwa Amadeo Modiglianiego. Pod
krcsla "nowOC?.eSnq nieawang~ 
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Lutnls/1, 1921 r. 

wosc", czyli powr61 do pewnego 
porz~dku w malarstwie, kt6ry do
strzegaJ 10, cow sztuce nowc, aJe 
nie wyrzekal si~ i nie przekreslal 
tradycji. Moiliwe, ii tu wlasnie do
patrywac si~ naleiy braku zainte
resowania tw6rczosci~ 2aka kryty
ki powojennej. Szacunek dla trady
cji, warto~i i kanon6w szruk pi~k
nych nTe byl w6wczas dobrze wi
dziany. Na szc~ scie dla wielbicie
li SZTUKI wraca ona do !ask w 

XXI wieku i raz po raz wydawnic
twa zaskakujq nas wydaniami albu
m6w poswi~onych anystom, o 
kt6rych zapomnial swial i czas, a 
kt6rzy wielkosci~ spusci2.ny do
r6wnuj<\, a cz~sto przewyiszajcl 
dorobck powsz.echnie uznanych 
tw6rc6w. 

Cieszy fakt, ii Fundacja Pogra
nicze, promujqca od przeszlo dzie
si~ciu la t pod czuj nym okiem 
Krzysztofa Czyzewslciego (patrz 

Kolllet• z tnll/U.m, 1911-20 r. 

PrugltµI Pal,ki z 17 J 2003 r.) 
wielokulturowq spuscizn~ tw6r
c6w Europy Srodkowo-Wscho
dniej,podj~la si~ wydama tej cen
nej ze wszech miar monografii. 
To kolejna pozycja z dziedziny 
sztuk pi~knych w serii "Biblioteki 
Krasnogrudy", po ksiµce Jerzego 
Ficowskiego Regiony witlkiej 111!
re;ji i okalice. Bruno Schulz i je
go mitologia, wydanej w 2002 r. 

Na pewno Eugenius, Zak Artu
ro Tanikowskiego jestjednq z poey
cji, na k16re czekaj~ wielbiciele 
malarstwa polskiego. Oodajmy, ii 
monografia jest przeznaczona nie 
1ylko dla polskich czytelnik6w. 
Olbrzymiq zale!Jj albumu jest bo
wiemjego dwu~eyczno!c. Tekst na 
j~zyk angielski przeloiyl Jaroslaw 
Kr6I. Oaje 10 ksiµce s~ na za
istnienie nie tylko na polskim ryn
ku wydawniczym, ale i w swiecie. 

lnformacja o wieczorze po~wi~
conym monografii Zaka w po
znai\sk.iej Ksi~garni Naukowej 
ukazala si~ na lamach Pneglqdu 
Po/skiego w dziale ''Z wydarzen 
kulturalnych w Polsce". Oyskusji 
towarzyszyl multimedialny pokaz 
prac anysty, a w rozmowie, obok 
autora, wzi~li udzJaJ m.in. prof. Ja
cek Waltos oraz Sergiusz Stema
Wachowiak. Historyk sztuki dr 
Andrzej Pierikos napisal ,iz "pierw
sza nowoczesna monografia zna
komitcgo malarza ujawnfa niczna
ne materialy dotyC"!Ce tej ciqgle 
malo znanej (mimo ogromnej po
pulamosci jego obraz6w) osobisto
sci polsk.ieJ sztuki". Naleiy do
dac. ii nie ryllco ujawnia to, co do 
tej pory nie bylo znane, ale w spo
s6b niezwykle przyst~pny urnie 
pokllaC subtelne pi~kno i taje
mniczy nasu6j tej melancholijn.ej 
sztuki.O 

Al1ur T1nlkowut, Eug,n/usz bt Ha lfzyk an
flellllrl ,,..,otyl Jamin /Cnl. F11ffd,cj, ,.,.. 
..-. . ..,.., 200J, L 1 t2, llnnc/0. 


