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„Na tym polega autobiografia. 
Na obcości, która jest nam bliska, 

i tyle” 
Andrzej Stasiuk

Słowo wstępu

  Fanny Ravinovich – rysowniczka, 
malarka i muralistka pochodzenia pol-
skiego, tymi słowami chciałabym za-
cząć, bo nieoczekiwane spotkanie ro-
daka na obcej ziemi zawsze cieszy. 
Nie mogę jednak tak postąpić, więc 
zacznę: Fanny Rabel – rysowniczka, 
malarka i muralistka meksykańska, 
akceptując i szanując narodowość, ja-
ką obrała. 
  Obserwacja jak buduje się tożsa-
mość, pozwala obserwować jak bu-
duje się kultura2. Fanny, nie tylko na-
zwała, ale też poczuła „swoim” pe-
wien konkretny kraj – jednocześnie 
przeradzając się w „jego rysownicz-
kę”, „jego malarkę” i „jego muralist-
kę”, dając kulturze meksykańskiej coś 
od siebie i w ten sposób współuczest-
nicząc w jej tworzeniu. Stała się czę-
ścią pewnego „miejsca wspólnego”, 
które ze swojej strony uwierzytelniło 
ją jako osobę. Jak to możliwe, że za-
symilowała się tak dobrze? Było wie-
le artystek – imigrantek, które zdecy-
dowały się żyć i tworzyć w Meksyku. 
Hiszpanka Remedios Varo, Angielka 
Leonora Carrington, Francuzka Alice 
Rahon, to tylko niektóre z nich. Choć 
wszystkie te artystki zdobyły uznanie, 
żadna nie współtworzyła tzw. Szkoły 
Meksykańskiej, Fanny się to udało. Już 
na początku swojej artystycznej drogi, 
została wchłonięta przez nurt nacjona-
listyczny, była członkinią TGP3 oraz 
współzałożycielką Salonu Plastyki 
Meksykańskiej4. Co sprawiło, że udało 
jej się porzucić peryferię, na którą, jak 
by się mogło wydawać, będąc kobie-
tą, imigrantką i na dodatek żydówką, 
była skazana?  Co pozwoliło jej zacząć 
tworzyć z pozycji centrum? 

Nomadka

  Urodziła się 27 sierpnia 1922 roku 
w Łodzi. Pochodziła z rodziny żydow-
skiej, co od dzieciństwa sytuowało ją 
na marginesie społeczeństwa, ale gdy-
by tego było mało, rodzice Fanny by-
li właścicielami teatru obwoźnego, co 
wzmagało w dziewczynce poczucie

braku zakorzenienia. Ona sama uwa-
żała się za „podwójną emigrantkę”. 
Dzieciństwo spędziła w pociągach, 
kursując od stacji do stacji, od miasta 
do miasta, bawiąc się za kulisami i 
w garderobach. Jej dom rodzinny był 
scenografią, która zmieniała się wraz
z afiszem. Być może, ta sytuacja przez 
pewien czas ratowała ją od wrogiej 
rzeczywistości. Zwykła mawiać, że 
dzieci aktorów, same tworzyły fikcję,
która budowała ich świat „Nie wie-
dzieliśmy, czy byliśmy ploretariusza-
mi, burżuazją, bogaczami, nie miało to 
znaczenia… Sporo czasu mineło, za-
nim zdałam sobie sprawę kim byliś-
my naprawdę: byliśmy emigrantami”5.  
Tak ona, jak i jej siostra Malkah, były 
przyzwyczajone by nazywać „swoim” 
każde nowe miejsce, do którego do-
cierały, nie zważając na to, czy pobyt 
miał trwać kilka dni, miesięcy czy lat. 

Le petite emigrante

  Po latach opisała tę nieodłączną ce-
chę swego życia, następującymi sło-
wami: 
 Jeśli istnieje jakaś żydowska trady-
cja, to radycja Żyda tułacza, podró-
żującego z kraju do kraju. Bycie imi-
grantem jest typowe dla Żydów. Jeśli 
nie ma ich w jakiś miejscu, jadą do 
kolejnego, z rodziną i z całym dobyt-
kiem, tam pomogają sobie wzajem-
nie. Są bardzo wspólnotowi i tworzą 
grupy w miejscu do którego docierają. 
Takie zachowanie jest resztką systemu 
obrony, swoistą ochroną6.
  W 1929 przeprowadziła się wraz 
z rodziną do Paryża, gdzie ukończyła 
szkołę podstawową. Tam, w wieku 
dziewięciu lat, po raz pierwszy zoba-
baczyła grupkę żydowskich uchodź-
ców niemieckich, którzy sprzedawali 
na ulicy. Ojciec kupił jej wtedy ksią-
żeczkę z obrazkami, były to karykatu-
ry parodiujące rząd nazistowski. Owo-
cem tej lektury, tak okrutnej i szoku-
jącej dla dziewczynki, był rysunek 
przedstawiający Hitlera zbliżającego 
się w stronę ogniska z wózkiem ksią-
żek. Podpis pod obrazkiem głosił: 
„Hitler ćwiczy”. Od tamtego momen-
tu, Fanny była przekonana, że malarst-
wo powinno przedstawiać problemy 
człowieka – temat, który w przyszłości 
miał się stać centrum jej twórczości. 
Wewnętrzna potrzeba rysowania, nie 

opuszczałą jej. Rysowała lalki ogląda-
ne na wystawach sklepów, aby w ten 
sposób zawłaszczyć cienie zabawek, 
których sama nie miała. Po latach, 
w ten sam sposób, dzięki rysunkowi, 
zdołała zawłaszczyć tożsamość i nie 
była to tożsamość imigrantki lecz
wręcz przeciwnie.
 Spotkani na statku do Meksyku Fran- 
cuzi, nazywali ją Le petite parisienne, 
bo bardziej przypominała Francuzkę 
niż oni sami. Właśnie ta wypracowa-
na do perfekcji umiejętność adaptacji,
kamaleonizm ćwiczony od dziecińst-
wa, wkrótce miał się jej przydać. Fan-
ny przeprowadziła „Konkwistę para-
doksalną”, która nie dotyczyła rzeczy 
innych, obcych, czy nieznanych, nie 
przypominała rabunku, była jedynie
próbą odzyskania tego co przez kap-
rysy historii zostało jej odebrane, ode-
brane nim w ogóle to otrzymała7. Do-
tarła do Meksyku w wieku 14 lat i 
wszystko było dla niej wielką nowo-
ścią, ale przyzwyczajona do zmian, 
patrzyła na świat bez uprzedzedzeń i 
z ciekawością. Od początku zwróciło 
jej uwagę, że w Meksyku obcokra-
jowcy byli bardzo dobrze traktowani, 
nie przypominało to w niczym niż-
szości, którą zwykle odczuwała cza-
sie podróży po Europie. Ta sytuacja, 
po części była skutkiem Konstytucji 

z 1917, która gwarantowała wszyst-
kim ludziom prawo do wjazdu do Re-
publiki bez konieczności posiadania 
paszportu lub ubiegania się o kartę 
pobytu. Meksyk potrzebował rąk do 
pracy, a Żydzi europejscy skwapliwie 
wykorzystali przychylną imigrantom 
atmosferę. 
  Aby wspomóc finansowo swoją 
rodzinę, Fanny bardzo szybko zaczę-
ła pracować jako robotniczka – co od
samego początku związało ją z dok-
tryną socjalistyczną i uwrażliwiło ją 
na problemy klasowe. Wieczorami u-
częszczała na lekcje rysunku do Wie-
czorowej Szkoły Sztuki dla Pracują-
cych. Desperacko chciała zostać ma-
larką i w 1942 wstąpiła do świeżo ot-
wartej Szkoły Malarstwa i Rzeźby „La 
Esmeralda”, gdzie poznała Fridę Kah-
lo. Po tym jak mistrzyni, ze względów 
zdrowotnych, musiała przerwać pro-
wadzenie wykładów w szkole – Fan-
ny Ravinovich wraz z Arturem Garcíą 
Bustosem, Guillermem Monroyem, 
Tomasem Cabrerą y Erasmem Váz-
quezem, została dopuszczona do gru-
py nazwanej „Fridos”, tworzonej przez 
uczniów, których spotkał przywilej u-
częszczania na lekcje rysunku prowa-
dzone przez Fridę. w domu „Niebies-
kim Domu”.
  Artystka zachowała bardzo dobre 
wspomnienia z tego początkowego 
etapu twórczości. Mistrzyni – bo tak 
nazywali Fridę – pozostawiała im wol-
ność sposobu rysowania, doradzała, 
sugerowała i ćwiczyła wspólnie z ni-
mi, ale nigdy nie łapała za ołówek i
nie poprawiała dzieł uczniów. Oni 
zaś, choć byli blisko niej, nigdy nie 
próbowali jej imitować, dużo bardziej 
koncentrowali się na rozwijaniu włas-
nego stylu. Wspólnym mianownikiem 
który ich łączył była głęboka fascyna-
cja ludowością i codziennością, która 
naznaczała ich prace niepowtarzalnym 
duchem Meksyku. 

Żydówka

 W roku 1945, w siedzibie Izraelickiej 
Ligi Popularnej, odbyła się pierwsza 
indywidualna wystawa Fanny. Na ce-
remonii otwarcia Frida scharakteryzo-
wała swą uczennicę następującymi 
słowami:

 Fanny Ravinovich maluje tak jak ży-
je, z wielką odwagą, inteligencją i wy-
ostrzoną wrażliwoścą, z całą miłoś-
cią i radością swych 20 lat. Ale to, co 
w mojej opinii wydaje mi się najbar-
dziej interesujące jest zakorzenienie 
w tradycji i sile jej ludu. Nie jest to ma-
larstwo personalistyczne, lecz społecz-
ne. Głęboko przejmują ją problemy
klasowe, z uwagą i wielką dojrzałoś-
cią potrafiła dostrzec charakter i styl 
swych modeli, obdarzając ich zawsze 
żywymi emocjami. Wszystko to bezpre-
tensjonalnie, z kobiecością i wdzię-
kiem, które sprawiają, że jest artystką 
tak pełną8.

  W tym tekście, wyraz lud można 
zrozumieć dwojako. Być może Frida 
odnosiła się do ludu żydowskiego, Ale 
jest też możliwe, że myślała o ludzie
meksykańskim. Fanny nigdy nie ne-
gowała swych żydowskich korzeni,
na własnej skórze przeżyła prześla-
dowania religijne i rozumiała bardzo 
dobrze tragedię Holokaustu. Mimo to, 
nie uczepiła się tematyki żydowskiej 
jako jedynego źródła inspiracji artys-
tycznej. Prawdą jest, że wśród jej dzieł 
znajdziemy takie jak „El niño Judío” 
(1949) lub mural „La sobrevivencia 
de un pueblo por su espíritu” (1957) 
zrealizowany w Izraelickim Centrum 
Sportowym w Meksyku, które bez
wątpienia są dowodem solidarności 
malarki ze swymi pobratymcami, są 
to jednak nieliczne wyjątki w twór-
czości artystki. Ona sama, w wywia-
dzie przeprowadzonym w 1955, na 
pytanie dotyczące tematyki żydow-
skiej odpowiedziała:
  Nie można od nas oczekiwać, że 
będziemy malować tematy żydowskie, 
kiedy na naszych oczach odbywają się 
życiowe dramaty Meksyku i oczy te są
otoczone pięknem i niezwykłą plas-
tycznością tego kraju i jego ludu!... Jak 
można to zignorować i odnieść się do 
tematyki, która nie penetruje naszych 
oczu, które są przecież główną bronią 
percepcyjną malarza9.
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Fanny Rabel – Meksykanka z wyboru 


