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  Rysio pojechał zatem do Karpacza. 
Wkrótce zaręczył się ze swoją oblu-
bienicą i zamieszkali kątem u pani 
w pensjonacie, w którym zawsze by-
ły jakieś cieknące rury do naprawy. 
Można było coś zespawać i wykonać 
dla gości hotelowych na pamiątkę, 
różne dziwne przedmioty z katalogu 
złomowca. Raz czy dwa Rysio wpadł 
do mnie do Gdańska i poszliśmy nad 
morze na rybkę i piwo, jak dwaj duzi 
faceci... na wakacjach...

Drugi raz się urodziłem

  Szpital La Baudeloque w 14. dziel-
nicy Paryża. Pierwszego dnia mojego 
życia, musiał być wyjątkowo chłod-
ny ranek, dlatego naturalnie wolałem 
urodzić się wieczorem. Pamiętam, że 
niezbyt polubiłem szpital. Podobno 
jednak wyszedłem za wcześnie... a już 
od pierwszej nocy i tak przez jakiś 
czas, co wieczór, śnił mi się ten sam 
sen. Jakiś facet stał na chmurze i grał 
na skrzypcach. To musiało być nad 
naszym ogrodem w Chelles. Może ca-
ły tydzień tak rzępolił, po czym spadł 
do sadzawki, kiedy ten obłok pod na-
porem wiatru, przesunął się nad inną 
posesję. Był mocno potłuczony, ale 
skrzypce trzymał dzielnie w ramio-
nach. Niewielką chwilkę widziałem 
go przez okno w kuchni, jak rozma-
wiają o czymś z moim tatą. Chyba po 
niemiecku. Tego skrzypka widziałem 
wiele lat potem w muzeum. Stał sobie, 
jak dawniej, na chmurze, grając. Kiedy 
podszedłem do samego obrazu – pu-
ścił do mnie oko...
 Na innych dziełach Chagalla czasem 
siadywał na kominie, zwłaszcza zimą.
To doprawdy niezwykłe. Ilekroć wi-
dywałem malarstwo Chagalla, a już
zwłaszcza skrzypka na dachu, to prze-
ważnie on pierwszy uśmiechał się na 
mój widok, albo puszczał do mnie 
oko, gdyż mieliśmy we dwóch jakąś 
wielką tajemnicę. Pewnego dnia, ja 
także namalowałem skrzypka, który 
z kolei grał na moście Karola w Pra-
dze. U mnie na płótnie nie musiał stać 
na chmurze w noc zimową, tylko sie-
dział wygodnie na krzesełku, a na sto-
le domalowałem kufel świeżo utoczo-
nego piwa, z którego na dokładkę jesz-
cze wyciekała pianka. Można by rzec... 
wszelkie działania zostały spełnione, 
aby mój wirtuoz wykonywał powie-
rzone mu zadanie w doskonałych wa-
runkach socjalnych. Pamiętam, że kie-
dy już sprzedałem obraz, miałem jesz-
cze ochotę domalować obok kufla z pi-
wem, kanapkę ze śledzikiem na ma-
łym talerzyku. Niestety, właściciel me-
go dzieła wyjechał do innego miasta.
Zapewne, aby mi utrudnić wiekopom-
ny zamiar artystyczny, mogący wedle
mego mniemania zmienić bieg dzie-
jów historii sztuki, która do tej pory 
nie uznawała kanapki ze śledzikiem, 
w towarzystwie kufla piwa z pianką. 
Wczoraj, to jest 65 lat i 10 miesięcy po 
tym, jak skrzypek spadł z chmury, aby 
zamienić kilka słów z tatą Arnoldem, 
jednocześnie stojąc w bajorku po kola-
na, i tak mi się jakoś zrobiło przykro.
  Całe życie, odkąd przestałem miesz-
kać w tym cudownym miejscu przy 
Avenue Germaine 9, pamiętałem je-
ziorko, a może jedynie duży staw w
parku okalającym dom. Skrzypek miał 
może ze trzy metry wzrostu, a może
nawet i cztery. To zależy komu opo-
wiadałem z wypiekami na policzkach. 
Raz, jedynie szeptał o czymś z moim
ojcem, trzymając skrzypce pod pachą. 
Innym razem, rozróżniałem całe zda-
nia wypowiadane w obcym języku. 

To musiał być niemiecki, gdyż w tym 
czasie nie wiedziałem nic o istnieniu 
takiego języka, jak polski. Mogli mó-
wić w dowolnym, niezrozumiałym 
dla mnie języku, i za każdym razem, 
to musiał być niemiecki. Ponadto... od 
pewnego już czasu nie mam pewnoś-
ci, czy to były skrzypce. Może jakiś 
inny przedmiot w futerale. Nawet nie 
śmiem się domyślać. Na przykład gło-
wa Holofernesa, albo kapusta. Dlacze-
go od razu skrzypce. I skąd mi nagle 
przyszło do głowy, że ten facet spadł 
z chmury?
 Mama wyjrzała przez okno z innego 
piętra i coś zawołała, po czym obaj 
panowie weszli do domu na aperitif. 
Ja mogłem zjeść kilka oliwek, które 
mi nie smakowały za bardzo, ale za 
to uczestniczyłem w życiu dorosłych. 
Kilka dni potem Tata Arnold wyje-
chał „na zawsze”, zabierając ręczną 
maszynkę do golenia, ałun, żyletki 
w pudełku po zapałkach, przeciętnie 
czterdzieści dziewięć sztuk, pędzelek 
z prawdziwego borsuka, narzędzie do 
strzyżenia na jeżyka, które odziedzi-
czył po swoim ojcu Zygmuncie, i które 
– pamiętaj synu, jeszcze ci się może 
przydać. Fryzjer jest zawsze potrzebny. 
Teczkę skórzaną z papierami, gabar-
dynowy płaszcz... i wyszedł. Matka
nie żegnała go w progu, gdyż akurat 
miała lekcje z uczniami z czwartej 
„B”, a my z siostrą byliśmy w przed-
szkolu. Ojciec zniknął na trzy lata. 
Skrzypek go odwiózł na dworzec, 
dzierżąc pod pachą główkę kapusty, 
albo spływający posoką łeb Holoferne-
sa. Kobieta, którą tata Arnold poznał 
w przedziale – nosiła imię Judith i też 
mówiła po niemiecku. Tymczasem 
woda w sadzawce się wyrównała. 
Nie było śladu obecności skrzypka. 
Po chwili podszedł do mnie spaniel 
Cyklon uśmiechając się pogodnie, jak 
to psy potrafią. Nagle stałem się dużo 
większy i miałem 5 lat.
  Babcia zawsze uważała, że męż-
czyźni tracą cały czas na grę w karty. 
Tylko słychać jak pobrzękują szkla-
neczki z pastisem i co chwila któryś 
z nich odchodzi w kierunku ogródka, 
aby naprzód sobie ulżyć, a potem po-
grać w boulles z pół godzinki. Tym-
czasem pozostali przy stole mogli 
wypić pousse cafe z koniakiem, albo 
złożyć stare kości w szezlongu. Kiedy 
tak babcia opowiadała o tym strasz-
nym życiu mężczyzn, którzy nic in-
nego nie potrafią... marzyłem coraz 
bardziej, aby zostać jednym z nich. 
Widziałem przecież niedawno „Gra-
jących w karty” – Cezanne’a i drugi 
obraz Van Gogha. Wszyscy ci faceci, 
skupieni na grze, wykonują rytualny 
taniec. Biorą wygrane, dokładają że-
tony, piją piwo, albo włoską kawę, 
wrastają z upływem czasu w krzesła, 
stając się fragmentem krajobrazu. I nie 
ma od tego odwołania –  gdyż wszyscy 
faceci są tacy sami. Chyba mam w tym 
czasie 6 lat, a wokół mnóstwo ludzi
mówi po niemiecku. Nie chcąc się 
wyróżniać – musiałem i ja pokonać 
meandry nowego języka. Zwłaszcza 
nauczyłem się przeklinać, strzykać 
przez zęby na trzy metry, bić „od razu 
w śledzionę”, albo wyrywać komuś 
wszystkie włosy naraz.

Pierwsza podróż do Warszawy

  To był rok 1950. Mama postanowi-
ła odwiedzić swojego męża, oraz po-
kazać dzieciom ten straszny kraj za 
żelazną kurtyną.
   Lecieliśmy samolotem. Dla mnie 
nie pierwszyzna, gdyż rok wcześniej

miałem swój chrzest powietrzny. Lot 
nad Mount Blanc i Annecy. Z powo-
du kokluszu. To były ostatnie wakacje 
rodzinne we Francji. Potem miały być 
już tylko w Polsce. Karpacz, Między-
zdroje, Bartoszyce, a potem w okresie 
harcerskim obozy letnie i zimowe, oraz 
wyjazdy do babci w Clamart.
   Zatem polecieliśmy do Warszawy 
samolotem turbośmigłowym z posto-
jem w Berlinie. Ponieważ aparat miał 
przebywać w rosyjskiej strefie powie-
trznej, należało dokładnie sprawdzić 
jego zawartość: silników cztery, dwa 
skrzydła i ogon. Czekaliśmy w tranzy-
cie około dwóch godzin.
  Kiedy oglądałem (już w Warszawie) 
mojego starego misia zauważyłem, że 
miał brzuch rozpruty i trociny wypad-
ły na podłogę. Moja zabawka została 
poddana rewizji osobistej, aby w na-
stępstwie doznać zaszczytu przebywa-
nia wraz ze mną na wakacjach. Z któ-
rych już nie powróciła, gdyż w Kar-
paczu, podczas spaceru nad górskim 
strumieniem, wpadła do wody. Miś 
trochę się pounosił, a że nie umiał pły-
wać – toń go pochłonęła. Być może 
zaprzyjaźnił się z bobrami, lub jakimś 
wyleniałym pstrągiem.
  Pamiętam z tej podróży pobyt w Wi-
śle. Jakiś ośrodek rządowy, jedzenie 
jak w przedszkolu w Chelles, a może 
dla dzieci podają wszędzie takie samo. 
Poznałem urok owsianki na mleku. 
We Francji była tapioka.
  Każdego wieczoru śpiewy po kola-
cji, zaś pewnego dnia dwóch męż-
czyzn pokazało potwora czterorękie-
go. Bardzo to było śmieszne. Nauczo-
no mnie kilku niemieckich piosenek, 
których treści nie zrozumiałem, ale 
śpiewałem z pozostałymi. Ciągle po-
jawiali się jacyś ważni goście w oto-
czeniu ochrony. Wówczas rodzice od-
chodzili z nimi na tzw. narady. Z obec-
nej perspektywy wiem, że już wów-
czas ważyły się nasze przyszłe losy 
w przypadku zamieszkania w Polsce. 
Z pewnością bardzo się władzom po-
dobała propozycja mojej mamy – u-
worzenia w polskim radio redakcji 
francuskiej.
  Jeszcze wówczas tato Arnold miesz-
kał w hotelu rządowym przy Parku
Ujazdowskim, dzieląc małe mieszkan-
ko z Julianem Bergiem, późniejszym 
twórcą hoteli „Orbis”. Julian wyjechał 
z Polski w 1969 roku do Szwecji, wraz 
ze swoją córką Florką L. i z zięciem.

   Kiedy Julian i mój tato mieli już 
własne mieszkania – mogli do nich 
wprowadzić swoje rodziny. To był 
1951 rok. Mama musiała chyba bar-
dzo kochać ojca, skoro zrezygnowała 
z kariery zawodowej nauczycielki, oraz 
politycznej we Francji. Miała zostać 
mianowana posłanką do parlamentu, 
tymczasem pojechała za chłopem 
w nieznane.
  Tato Arnold coś nie mógł sobie zna-
leźć miejsca. Progi rządowe i dyplo-
matyczne strefy wydawały mu się za 
wysokie. Zaś by zostać redaktorem na- 

czelnym trzeba było mieć pełne studia, 
a jemu brakowało jednego egzaminu. 
Być może, tak naprawdę, nie potrafił 
się zaaklimatyzować w nowej Polsce. 
Ta walka z samym sobą towarzyszyła 
mu aż do śmierci. W starszym wieku 
coraz bardziej zasklepiał się w sobie. 
W pewnym momencie ogłuchł, wda-
ła się cukrzyca i powoli zaczął tracić 
wzrok, a także zapadać się w sobie.

Jak nie zostałem 
słynnym antykwariuszem

   Był rok 1962. Pojechałem na waka-
cje do Starego Sącza, miałem 16 lat. 
Jeszcze przed chorobą, pełen sił wital-
nych, wraz z grupą eksploratorów, po-
jechaliśmy na wycieczkę w prawdzi-
we góry – do Krynicy. Pociągiem. Ko-
niecznie trzeba się było napić wody 
źródlanej. Obrzydlistwo. Na szczęście 
żołądki młode, nikt nie ucierpiał. Po 
czym wszyscy udali się do baru mlecz-
nego, aby przepłukać tę krynicę czymś 
konkretnym.
  Postanowiłem raz jeszcze samotnie 
zlustrować okolicę. Na deptaku, na 
murku okalającym fontannę siedział 
niemłody już mężczyzna, w grubych 
okularach krótkowidza. Płaszcz miał 
znoszony i brudny, włosy krótko ob-
cięte. Był bardzo szczupły i niepozor-
ny. W rękach trzymał otwarty zeszyt 
stukartkowy w kratkę, i w tym kajecie 
rysował starymi kredkami oraz paste-
lami. Gdzieniegdzie, przeważnie na o-
brzeżu rysunków, wprowadzał napisy.
  Nie polubiłem jego prac, ale coś jed-
nak przykuwało mój wzrok. Myśla-
łem, że ten dziwak być może kiedyś 
stanie się sławnym artystą, a ja go nie 
doceniam. W pewnym momencie wła-
ściciel strasznie brudnego płaszcza od-
wrócił głowę. Otworzył usta i zoba-
czyłem nierówne, potwornie brudne 
zęby. Jego usta mówiły: kup chłopcze 
ode mnie ten zeszyt, cały ci sprzedam 
za jeden obiad, jestem bardzo głodny. 
Dałem mu pieniądze, ale zeszytu nie 
wziąłem, gdyż jego prace nie powaliły
mnie na kolana. Właściwie to trakto-
wałem tego malarza, jak nieco obłą-
kanego żebraka, zupełnie nie przypu-
szczając, że przypadkowo dotknąłem 
oto furtki niebios, które otwierają się 
dla wtajemniczonych, zaś tacy dyle-
tanci jak ja nie mają tam wstępu. Trze-
ba było wziąć ten zeszyt, nawet go 
schować pod książki w domowej bib-
lioteczce, aby go odkryć na nowo, gdy 
przyjdzie odpowiedni czas.
   Minęły lata. Pewnego dnia, otrzy-
małem od znajomego antykwariusza 
z Den Haag dziwny list. Pytał, czy cza-
sem nie znam kogoś, lub może sam 
posiadam rysunki, czy też obrazki Ni-
kifora Krynickiego w przystępnej ce-
nie, nie przekraczającej 15-20 tysięcy
euro za sztukę. Pomyśleć, że trzyma-
łem w ręku cały zeszyt stukartkowy 
dzieł Nikifora, który zaledwie 40 lat 
później, osiągnął wartość dwóch mi-
lionów euro.
  Ale... to se ne vrati – pane Havranek!

Spotkanie 
z nadzwyczajnym fotografem

  Tato Arnold podczas drugiej wojny 
był członkiem paryskiej podziemnej 
organizacji antyfaszystowskiej, której
działalność wykraczała daleko poza 
strefę rozlepiania ulotek i wykonywa-
nia zamachów. Niektórzy jej członko-
wie otrzymywali specjalne zlecenia, 
wymagające sporej kultury ogólnej i 
wyczucia, a także znajomości języków 
obcych. Tato Arnold władał ośmioma 

językami i ten kapitał służył mu nieraz 
do komunikacji w sytuacjach ekstre-
malnych. Tymczasem otrzymał pole-
cenie nawiązania kontaktu ze słynnym 
fotografem o nazwisku Gyula Halasz, 
pseudonim artystyczny Brassai, który 
już przed wojną wygrał szereg kon-
kursów światowych, ukazując życie 
paryskie nocą, oraz postaci kloszar-
dów.
  Rzecz nie była prosta. Wprawdzie or-
ganizacja znała miejsce pobytu wielkie-
go artysty, oraz orientowano się w jego
sytuacji, nie mniej dotarcie do tego dzi-
waka i oryginała mogło być utrudnio-
ne, gdyż Brassai, który nie zgłosił się 
do rejestracji na listę żydowską, aby
otrzymać racje żywnościowe, równo-
cześnie ukrywał się w swojej pracow-
ni paryskiej, koczując oraz dojadając 
resztki żywności, czyli ogólnie mówiąc 
głodował – aby nie być narażonym na 
możliwą zsyłkę i pozbawienie życia.
  Zadanie taty Arnolda było czytelne. 
Należało zlokalizować pana Brassai, 
oraz zorganizować specjalnie dla nie-
go dostawy świeżych warzyw, mleka 
i pieczywa. Tato Arnold pojechał za-
tem na rowerze do 11. dzielnicy i na-
wiązał kontakt z obywatelem artystą 
w języku greckim i hebrajskim. Obaj
panowie polubili się, ale ponieważ 
policja polityczna deptała wszakże ta- 
cie Arnoldowi po piętach i przypusz-
czał, iż może zostać aresztowany – zle-
cił opiekę nad fotografem innemu czło-
nkowi organizacji. Brassai w dowód 
wdzięczności podarował ojcu dwie od-
bitki oryginalne, podpisane na odwro-
cie i oznaczone stemplem pracowni.
  Tuż przed aresztowaniem, tata Arnold 
pozostawił u dozorczyni domu (con-
cierge) kilka encyklopedii. Między kart-
kami pochował różne dokumenty i
między innymi te dwa zdjęcia, a po-
nieważ ze swoich skromnych docho-
dów kupował co jakiś czas a to grafi-
kę, a to fotografię oryginalną, tę swoją 
niewielką kolekcję dzieł sztuki także
poumieszczał w owej skrytce. Były 
tam fotografie Kertesza, Wee-Gee i 
kilka grafik jego przyjaciela Ilii Shorr’a.
Trzeba dodać, że te wszystkie nazwi-
ska mają związek z jego miastem ro-
dzinnym – Złoczowem. Po naszym 
przyjeździe do Polski, w latach pięć-
dziesiątych, mama nie od razu otrzy-
mała pracę i nasze dochody były nie-
wielkie. Wówczas tato Arnold udał się 
do Józefa Marymonta, aby mu sprze-
dać fotografie Kertesza. Suma była 
wystarczająca dla nas na pół roku ży-
cia w Warszawie.
   Kilka lat temu wdowa po Brassai 
sprzedała pamiątki po mężu w parys-
kim Hotelu Drouot. Kwota osiągnię-
ta to ponad 4 miliony euro, co oznacza 
że nadworny fotograf Picassa przydał 
się wdowie bezwzględnie.
 Kiedy czasem myślę o moich skrom-
nych dochodach i głodowej rencie 
wiem, że w zapasie na gorsze czasy, 
mam kilka fotografii różnych mistrzów 
schowanych w różnych encyklope-
diach, a także w innych krajach. O tym 
kiedy indziej napiszę.
  Tylko w skrócie: w 1973 roku po-
znałem w Paryżu Michelle Ory oraz 
jej przyszłego męża Michela Auera 
– szwajcarskiego kolekcjonera. To on 
mnie nauczył patrzeć na fotografię pod 
kątem wartości. Dagerotypy, papiery,
metaliki – Michel jest wybitnym zna-
wcą tematu. Od kilkunastu lat Auero-
wie osiedli w Hermance koło Gene-
wy, utworzyli fundację fotograficzną, 
wraz z biblioteką, w którą wkładają 
cały swój majątek. Szykuje się zaległa 
wizyta.


