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WHAT IS HE LIKE

In autumn of 2001, Jerzy Maksymiuk issued the following statement:
I agree that the photos taken by Krzysztof Gierałtowski during our photo shoot at the 
Victoria Hotel be shown at exhibitions and published.
PS. I think this photo expresses a wonderful moment of its author’s imagination.1

Earlier, in 1981, Tadeusz Różewicz expressed dissatisfaction with his photo, 
quoting among other reasons that his face looked as if it was served on a plate.2

Maestro Gierałtowski photographed Maestro Maksymiuk as a refl ection in 
the mirrors of the hotel’s lift, with a clown mask painted on his face and an 
indispensable baton in his hand.
Różewicz, on the other hand, was captured in the poet’s everydayness but with 
a playful glint in his eyes – like a protagonist of one of his poems that perversely 
dialogue with reality.
 
“I’m not interested in psychology; I’m interested in the TRUTH. Th e truth about the 
person who sits in front of me” – Krzysztof Gierałtowski once said, and I wrote it 
down and have referred to it much more than once to date. And this is, of course, 
his truth: the truth seen through his eyes. Because he is not so much interested in 
the looks of his subject as in what that person is like. It is not about the outside, 
but about the inside. Not styling, but stripping. Although it is more troublesome 
and time-consuming. Several-hours long photo shoots, hours of struggling with 
matter, in the past in a darkroom, now on a computer – he has often affi  rmed how 
important working with a negative is for him.

Th e artist was becoming increasingly concerned with the problem of the photo 
coinciding with the portrayed. Where is the limit point beyond which the print loses 
its identity with the subject? Where exactly is the information about a given person 
contained: in the faithfulness of refl ection of their physiognomy or in a signifi cant 
context? Th ese are the questions Gierałtowski tried to answer – wrote Marcin Giżycki 

1  Games with a Portrait, Gierałtowski‘s documentation 1962-2004, p. 131
2  Ibid., p.117
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JAKI JEST

W jesieni 2001 roku Jerzy Maksymiuk wydał oświadczenie następującej treści:
Wyrażam zgodę na wystawianie na wystawach i publikację zdjęć wykonanych przez 
Krzysztofa Gierałtowskiego w czasie sesji w hotelu Victoria.
PS 
Uważam to zdjęcie za cudowny moment wyobraźni autora.1

Wcześniej (1981 rok) Tadeusz Różewicz wyraził swoje niezadowolenie ze zdjęcia, 
między innymi dlatego, że ma na nim twarz jak na talerzu.2

Maestro Maksymiuka maestro Gierałtowski sfotografował jako odbicie w lustrach 
hotelowej windy, z namalowaną na twarzy maską clowna i nieodzowną batutą 
w ręku.
Poetę Różewicza uchwycił w trakcie codzienności, ale z fi glarnym błyskiem 
w oczach - niczym bohatera jednego z jego dialogujących przewrotnie 
z rzeczywistością wierszy.

Mnie nie interesuje psychologia, mnie interesuje PRAWDA. Prawda o tym, kim jest 
ten ktoś, kto siedzi przede mną. - powiedział kiedyś Krzysztof Gierałtowski, a ja 
to zapisałam i nie po raz pierwszy się na to powołuję. I jest to, oczywiście, jego 
prawda; prawda widziana jego oczyma. Bo nie tyle interesuje go jak wygląda ktoś, 
kogo ma sportretować, ale jaki jest. Nie to, co na zewnątrz, ale to, co w środku. 
Nie stylizacja tylko odzieranie ze stylizacji. Chociaż jest to bardziej kłopotliwe 
i pracochłonne. Kilkugodzinne sesje fotografi czne, wielogodzinne zmagania 
z materią, kiedyś w ciemni, teraz przy komputerze - często przyznawał jak ważna 
jest dla niego praca nad negatywem.
Coraz bardziej frapował artystę problem przystawalności zdjęcia do modela. Gdzie 
znajduje się punkt graniczny, po przekroczeniu którego odbitka traci swą tożsamość 
z przedmiotem? Gdzie właściwie zawiera się informacja o człowieku: w wierności 
odzwierciedlenia jego fi zjonomii czy w znaczącym kontekście? To pytania, na które 
spróbował Gierałtowski odpowiedzieć.- tak około 1982 roku Marcin Giżycki3 

1  Gry z Portretem, dokumentacja Gierałtowskiego 1962-2004, str 131
2  tamże, str 117
3  tamże, str 18
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in 19823, refl ecting on how Krzysztof Gierałtowski breaks with the convention 
of a portrait. By seeking his own truth.

“[...] journey from fashion to portrait, known from the biographies of the great masters 
of photography, turned out to be my destiny”4 – he once confessed. Th ese were his 
beginnings, when expelled from the fi lm school for being lazy and not-so-talented, 
I took up photography – he announced unconventionally.

Because unconventional is how he is – both as a man and as an artist. 
He photographed fashion for the Ty i Ja monthly, for Elle and Harper’s Bazaar, 
he was a photojournalist of the Perspektywy weekly, and fi nally through his 
cooperation with Razem and ITD weekly magazines, he became a portraitist, 
an artist with his own exhibitions in Europe’s most famous galleries and museums. 
It all began, as it usually does with great biographies, by chance – when he was 
asked to substitute for another photographer to make a portrait of Hugo Steinhaus. 
A side-face portrait resembling a fragment of bark in macro photography. 
Extremely revealing skin structure, hyperbolised ear in the foreground, and fl ashes 
of light in the background. Th is photo was a breakthrough for the future and made 
Krzysztof Gierałtowski break with the portrait convention by creating a subjective 
portrait. Using a form that symbolically conveys content. Daring hyperbolisation, 
extravagant frame, zoom in on detail, blur, deformation, covering – suggestive, 
expressive photography that provokes, evokes, stays in the memory and makes 
you dwell on things. Th e best photos can be read in many diff erent ways, and this 
ambiguity is their value. Th at is why a universal prop and the idea of a portrait not 
showing the anthropometric face are so important to me5 – he wrote in a commentary 
for one of his albums.

Olivier Roller, a French photographer and author of the stunning portraits of 
Jeanne Moreau, said that colour photography shows reality, while black and white 
photos show mystery. And mystery fascinates and provokes Gierałtowski. In his black 
and white period, darkness predominated in the photographs, and streaks of light 
were one of the favourite ways of highlighting fragments of the face or even the 
absence of a face in the portrait.

3  Ibid., p.18
4  Gierałtowski, A Portrait Without a Face, pp. 20-21
5  Ibid., p. 26
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zastanawiał się, w jaki sposób Krzysztof Gierałtowski rozbija konwencję portretu. 
Dociekając tej swojej prawdy.

…droga od mody do portretu, znana z biografi i wielkich mistrzów fotografi i, 
okazała się moim przeznaczeniem 4- wyznał kiedyś. Tak właśnie zaczynał, 
wyrzucony z fi lmówki jako leniwy i mało zdolny, zająłem się fotografi ą - oznajmił 
niekonwencjonalnie.

Bo taki jest, niekonwencjonalny, i jako człowiek, i jako artysta. Fotografował modę 
dla miesięcznika Ty i Ja, dla Elle i Harper’s Bazaar, był fotoreporterem tygodnika 
Perspektywy, a wreszcie dzięki tygodnikom Razem i ITD stał się portrecistą, artystą 
mającym wystawy w najsłynniejszych galeriach i muzeach Europy. U zarania, jak 
to w takich życiorysach bywa, stał przypadek - wykonany w zastępstwie portret 
Hugo Steinhausa. Twarz z profi lu, jak fragment przybliżonej makrofotografi ą 
kory. Niezwykle wymowna struktura skóry, wyolbrzymione ucho na pierwszym 
planie, rozbłyski światła w tle. To zdjęcie zadecydowało o przyszłości, sprawiło, 
że Krzysztof Gierałtowski zaczął rozbijać konwencję portretu tworząc portret 
subiektywny. Poprzez formę, która symbolicznie przekazuje treść. Brawurowe 
przerysowanie, ekstrawagancki kadr, przybliżenie detalu, nieostrość, deformacja, 
zasłonięcie - sugestywna, ekspresyjna fotografi a, która prowokuje, przywołuje, 
zostaje w pamięci, każe się rozpamiętywać. Zdjęcia najlepsze mogą być czytane 
na różne sposoby i ta wieloznaczność stanowi o ich wartości. Dlatego tak ważna 
jest u mnie rola uniwersalnego rekwizytu i idea portretu niepokazującego ujętej 
antropometrycznie twarzy5 - napisał w komentarzu do jednego ze swoich albumów.
Olivier Roller, francuski fotograf, autor zachwycających portretów Jeanne Moreau 
powiedział, że fotografi a kolorowa to rzeczywistość, a czarno-biała to tajemnica. 
Gierałtowskiego tajemnica fascynuje i prowokuje. W epoce jego czarno-
białych fotografi i przeważała na nich ciemność, a smugi światła bywały jednym 
z ulubionych sposobów wyłaniania fragmentów twarzy lub nawet nieobecności 
twarzy na portrecie.

4  Gierałtowski, Portret bez twarzy, str 20-21
5  tamże, str 26
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If we agree that the fi rst portrait in history was created by contouring a shadow6, 
that photography was invented to capture the shadow disappearing in light, 
it can also be assumed that Krzysztof Gierałtowski’s photographic portraits are 
an interpretation of this. And when colour appeared in his photos, he tamed it 
so that the real didn’t seem too real. He says that along with digital photography, 
the technique gave him a magic hand that allows him to examine every detail 
of the photo. Before, he spent long hours in the darkroom experimenting with 
chemicals and types of paper. More than once, a mistake of some sort turned into 
an artistic eff ect. He said that after the photo shoot with Jerzy Nowosielski, he 
developed a negative in too warm water, which caused the emulsion to peel off  
and, as a result, in one of the portraits a ghost seems to be fl ying over the 
painter’s head.

Admitting that he took a lot of bad pictures, he gives an example of the portrait 
of Jacek Kaczmarski – when photographing him he forgot to close Hasselblad’s 
cassette holder, and the light that got into it cut off  the top of the bard’s head. 
Th e symbolism of both these portraits (of Nowosielski and Kaczmarski) is so 
obvious that it gives the impression of being intentional. As he describes his work 
in many interviews: Everyone has eyes, mouth and nose, but only a captured grimace, 
fl ash of an eye, face structure or presence of a magic object, connected with the camera 
angle, lens perspective, frame, lighting and colour let you create a subjective portrait.7

And adds: A subjective portrait doesn’t claim the right to objective truth, being rather 
the impression of the photographer involved. Th e dispute about the essence of the 
portrait, about the proportions of the author’s and the subject’s presence, remains one 
of the most important. Th at is why, in order to achieve this recognisable symbolism, 
he sometimes deliberately “deranged” his photographs – he made the portrait of 
Ryszard Kapuściński from three negatives placed on top of each other, obtaining 
not only the eff ect of poignant vibrations but also the non-obviousness of a fi gure 
blurring in the glowing light. He showed Magdalena Abakanowicz blurred, 
completely out of focus already on the negative, and made a fragment of Henryk 
Stażewski’s face “cut” by the frame of a picture emerge from the blackness. Th e 
artist commented on this in his note to the photographer: I A photograph showing 

6  ...and everyone agrees that it (painting) was created by drawing a line around a human shadow 
- Pliny the Elder, Natural History, translated by Irena and Tadeusz Zawadzki, Wrocław 1961
7  Games with a Portrait ...p. 68
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Jeżeli uznamy, że pierwszy w dziejach portret powstał przez obrysowanie konturem 
cienia,6 że fotografi ę wymyślono, by cień na stałe przyszpilić w zmaganiu z jasnością 
to można też przyjąć, że portrety fotografi czne Krzysztofa Gierałtowskiego są tego 
wykładnią. A kiedy pojawił się na jego zdjęciach kolor, zaprzągł go do współpracy, 
by realne nie wydawało się za bardzo realne. Mówi, że wraz z fotografi ą cyfrową 
technika podarowała mu rękę krasnoludka, dzięki której może wniknąć w każdy 
detal zdjęcia. Przedtem spędzał długie godziny w ciemni eksperymentując 
z chemikaliami i papierami. Wielokrotnie błąd w sztuce przemieniał w artystyczny 
efekt. Opowiadał, że po sesji z Jerzym Nowosielskim płukał negatyw w zbyt ciepłej 
wodzie, co spowodowało odklejenie się emulsji i w efekcie na jednym z portretów 
nad głową malarza zdaje się przelatywać duch.
Przyznając, że zrobił wiele złych zdjęć podaje przykład portretu Jacka 
Kaczmarskiego - fotografując go nie zamknął szybra kasety aparatu marki 
Hasselblad i światło, które się do niej przedostało ucięło bardowi czubek głowy. 
Symbolika obu tych portretów (Nowosielski i Kaczmarski) jest tak oczywista, że 
sprawia wrażenie zamierzonej. Zgodnie z tym, co o swojej twórczości powtarza 
w wielu wywiadach: Każdy ma oczy, usta i nos, ale dopiero utrwalony grymas, błysk 
oka, struktura twarzy czy obecność przedmiotu magicznego, skrzyżowane z kątem 
spojrzenia kamery, perspektywą obiektywu, kadrem, oświetleniem i kolorem pozwalają 
stworzyć portret subiektywny.7

I dalej: Portret subiektywny nie ma roszczeń do prawdy obiektywnej, jest raczej 
autorską impresją zaangażowanego fotografa. Spór o istotę portretu, o proporcje 
obecności w nim autora i modela jest jednym z najistotniejszych. Dlatego również 
rozmyślnie „psuł” swoje fotografi e, dla owej rozpoznawalnej symboliki - portret 
Ryszarda Kapuścińskiego spreparował z trzech nałożonych na siebie negatywów 
uzyskując nie tylko przejmujący efekt rozedrgania, ale też nieoczywistości postaci 
rozmywającej się w blasku. Magdalenę Abakanowicz pokazał nieostrą zupełnie 
nieostrą już na negatywie, fragmentowi przeciętej ramą obrazu twarzy Henryka 
Stażewskiego, kazał wynurzać się z czerni. Artysta skomentował to na przekazanej 

6  …a wszyscy zgadzają się co do tego, że powstało (malarstwo) przez obwiedzenie linią cienia ludzkiego 
- Pliniusz Starszy, Historia naturalna, tł I.iT. Zawadzcy, Wrocław 1961
7  Gry z portretem… str 68
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the process of reality transformation II Visual acuity adjustment III Visual eff ects/ op-art 
IV Perspective and movement.8

Hundreds of thousands of negatives. Portraits of the Polish intelligentsia. People 
who interested and fascinated him, whom he was curious about, whom he wanted 
to meet and talk to – also to seek advice on how to live. I was never interested in 
faces but in souls, and a soul is comprised of achievements, not looks – he said in many 
interviews. And so we have Miłosz as a bard, Kosiński as a prisoner of his demons, 
Kołakowski exposed in his suff ering, Brandys – inaccessible and locked within 
his thoughts, Lem refusing to accept reality, Karski’s face like a posthumous face 
mask... In Krzysztof Gierałtowski’s unusual photograph he is on both sides of the 
world, forever young (as then) and an eternal old man (as now); eternally alive and 
eternally killed, speaking from both spheres, the sphere of life and the spheres of 
death, simultaneously.9

He photographed on trains, under bridges, on the streets, in fi elds, in lifts, 
on balconies, in hotel and private rooms, as well as in his own studio. He 
photographed writers, philosophers, actors, musicians, scientists, painters, 
people of the world of culture, art, science and politics. Selected carefully and at 
random. In catalogues and albums, which he struggled to publish, he included 
photo commentaries with descriptions and anecdotes, while in introductory texts 
he sometimes talked about his goals and diffi  culties in achieving them, other times 
– about his work. In interviews, he could not be provoked to make overly intimate 
confessions. Intelligent, ironic, with a distance towards the world and himself, 
he appears to me as a fascinating narrator, equally skilful in using his pen as he is 
his camera.

Th e Writers series, which has spanned over the years, making it visually diverse, 
not to mention the choice of protagonists, includes the author’s own brilliant 
comments. Speaking of which: writers. How do they diff er in appearance from 
non-writers? How to recognise them when they are not equipped with their 
accessories: a notebook, a pen, a typewriter? A computer is diff erent, as it can 
mislead you... So a face associated with literature – is there one? I think we all 
know this face... Th e photographer doesn’t make recognising it any easier for 

8  Ibid... p. 117
9  Marek Bieńczyk, Book of Faces, Warsaw 2011, p. 189
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fotografowi notatce: I Fotografi a ukazująca proces przetwarzania się rzeczywistości II 
Regulowanie ostrości widzenia III Efekty wizualistyczne /op-art/ IV Perspektywa, ruch.8

Setki tysięcy negatywów. Portrety polskiej inteligencji. Ludzi, którzy go 
zainteresowali, zafascynowali, których był ciekawy, chciał poznać, porozmawiać, 
również o tym - jak żyć. Mnie nigdy nie interesowały twarze lecz dusze, a na 
duszę składają się dokonania, nie wygląd - mówił w wielu wywiadach. I oto 
jest Miłosz jako wieszcz, Kosiński jako więzień swoich demonów, Kołakowski 
w obnażeniu cierpienia, niedostępny wewnątrz swoich myśli Brandys, 
niepogodzony z rzeczywistością Lem, jak pośmiertna maska twarz Karskiego… 
Na niezwykłej fotografi i Krzysztofa Gierałtowskiego jest po tej i po tamtej stronie 
świata, już wiecznie młody (jak wtedy) i juz wieczny starzec (jak teraz); wiecznie żywy 
i wiecznie zabity, mówiący z obu miejsc, życia i śmierci naraz.9 
Fotografował w pociągu, pod mostem, na ulicy, w polu, w windzie, na balkonie, 
w pokojach hotelowych i prywatnych, w stworzonym przez siebie studio. Pisarze, 
fi lozofowie, aktorzy, muzycy, naukowcy, malarze, ludzie kultury, sztuki, nauki, 
polityki. Wybrani i przypadkowi. W katalogach i albumach, które z wielkim 
zmaganiem wydawał komentował zdjęcia opisami i anegdotami, niekiedy we 
wprowadzających tekstach opowiadał o swoich celach i trudach w ich osiągnięciu, 
czasami - o swojej pracy. W wywiadach nie dawał się sprowokować na zbyt 
intymne zwierzenia. Inteligentny, ironiczny, zdystansowany do świata i do siebie 
jawi mi się jako fascynujący narrator, swobodny we władaniu piórem na równi 
z kamerą.

Cykl Pisarze, rozciągnięty na lata, co sprawia, że zróżnicowany wizualnie, 
nie mówiąc o bohaterach, też opatrzył własnymi, błyskotliwymi komentarzami. 
No właśnie, pisarze. Czym się różnią - jeśli chodzi o wygląd - od nie-pisarzy? Jak 
ich rozpoznać, kiedy nie są uzbrojeni w swoje akcesoria - notes, pióro, maszynę do 
pisania? Bo już komputer może być zmyłką…Twarz skojarzona z literaturą - czy to 
możliwe? No, chyba, że znamy tę twarz… Fotograf nie ułatwia nam rozpoznania, 
bo ma swoje klucze do postaci, do portretu. Wisława Szymborska, zwyczajna pani, 
której niezwyczajność zdradza niebywały uśmiech - nie tajemniczy, dowcipny. 
Hanna Krall, zagubiona (nie bezradna) wśród tłumu - swoich czytelników lub 
nie-czytelników - tak jak bywa zagubiona (nie bezradna) wśród bohaterów swoich 

8  tamże… str 117
9  Marek Bieńczyk, Książka Twarzy, Warszawa 2011, str 189
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us because he has his keys to his subject, to the portrait. Wisława Szymborska, 
an ordinary lady whose unusualness is betrayed by an incredible smile – not 
mysterious, but witty. Hanna Krall, lost (not helpless) in the crowd of her readers 
or non-readers – just as she is lost (not helpless) among the heroes of her stories. 
Alexander Adolf Maria Bocheński, a man of many names and many passions in 
life – with a remarkable face that attracts attention, and the setting – books, papers, 
all in apparent chaos – that clearly defi nes his situation and himself. Tadeusz 
Konwicki with a red balloon – no, it’s not a carnival, it’s his attitude towards the 
world. And the Tadeusz Różewicz, an unremarkable gentleman in an unremarkable 
room – it’s hard to fi nd a greater contrast to his extraordinary poetry commenting 
on the ordinary. 

Marek Bieńczyk once wrote that: Photographs breathe or have their own breath.10 
We can perfectly embrace their content, what they present, explore their composition, 
place them in the history of art, understand the emotions that they evoke. However, 
if we don’t feel the breath of these photographs on our face, if we don’t hold still for 
a moment until they release it, we’ll just pass them by, and sometimes won’t even notice 
them. 
In this case, Krzysztof Gierałtowski is a realist and says: A photo is a picture on 
a piece of paper. It can be easily destroyed, simply by scrumpling it. A photographic 
image can be enlarged indefi nitely, but it acquires real impact only in combination 
with mass media.11

Photos steal the soul. Or so say those who believe this. Krzysztof Gierałtowski’s 
photographic portraits, however, don’t so much steal the subject’s soul as they try to 
look at it and draw it out. Capture the secret of the person positioned in front 
of the lens, fi nd out what are they like. Even on the verge of illegibility, when 
patches of light and shadow obstruct perception. Th e picture speaks to the viewer; 
all you need to do is take a good look.

Zofi a Gebhard

10  Marek Bieńczyk, Snapshot meditations in: Th e Bottom of the Eye, Wojciech Nowicki, Wołowiec 
2010
11  Games with a Portrait games ... p. 24...p.24
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opowieści. Aleksander Adolf Maria Bocheński, wielu imion i wielu życiowych pasji 
- jego niezwykła twarz przyciąga uwagę, a sceneria - książki, papiery, w nadmiarze, 
pozornym chaosie - sytuuje go i określa jednoznacznie. Tadeusz Konwicki 
z czerwonym balonikiem - nie, to nie karnawał, to postawa wobec świata. No i ten 
Tadeusz Różewicz, niczym nie wyróżniający się pan w niczym nie wyróżniającym 
się pokoju - trudno o większy kontrast dla jego komentującej codzienność 
niecodziennej poezji.

Fotografi e oddychają, czy też mają swoje tchnienie. - napisał Marek Bieńczyk10. 
Możemy doskonale objąć ich zawartość, to, co przedstawiają, zgłębić ich kompozycję, 
umieścić je w dziejach sztuki, zrozumieć emocje, jakie mogą wywoływać. Jeśli jednak 
nie poczujemy na twarzy ich tchnienia, nie poczekamy na chwilę, gdy je z siebie 
wypuszczą, przejdziemy mimo fotografi i, a niekiedy w ogóle nie zwrócimy na nie 
uwagi. 
Krzysztof Gierałtowski jest w tym wypadku realistą i mówi: Zdjęcie jest obrazem 
na kartce papieru. Można je łatwo zniszczyć, wystarczy zgnieść. Można je powiększać 
w nieskończoność, ale prawdziwą siłę uzyskuje obraz fotografi czny dopiero w środkach 
masowego przekazu.11

Zdjęcia kradną duszę. Tak twierdzą ci, którzy w to wierzą. Fotografi czne portrety 
Krzysztofa Gierałtowskiego nie tyle jednak kradną duszę portretowanemu, co 
usiłują ją zobaczyć i wydobyć przed oblicze. Uchwycić tajemnicę człowieka 
ustawionego vis a vis obiektywu, przekonać jaki jest. Nawet na granicy 
nieczytelności, kiedy plamy światła i cienia utrudniają percepcję. Obraz mówi do 
widza, wystarczy się tylko dobrze przyjrzeć.

Zofi a Gebhard

10  Marek Bieńczyk, Medytacje migawkowe w: Wojciech Nowicki, Dno oka, Wołowiec 2010
11  Gry z portretem…str 24
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Zaprzyjaźniony pisarz Robert Jarocki wprowadził mnie do praskiego mieszkania, 
klasyka Jerzego Andrzejewskiego, który odegrał przed nami spektakl „ludzie, 
dlaczego mnie nie rozumiecie”. Żałosna skarga usprawiedliwia nietolerowane 
w moich portretach otwarcie ust, któremu towarzyszy bezradny wymach ręki.

Prozaik i publicysta. Mieszkał w Warszawie. Przed wojną był pod wpływem 
literatury francuskiej, w latach wojny przyjął inną orientację i tworzył obraz 
współczesnych zamieszanych w skomplikowane moralne i światopoglądowe 
konfl ikty spowodowane zwrotami historii. Jego słynna powieść „Popiół i diament”, 
stała się ważną książką generacji powojennej. Zmarł w Warszawie.

A writer and friend of mine, Robert Jarocki, took me to the Praga district 
apartment of the classicist Jerzy Andrzejewski, who performed his “Why don’t you 
people understand me?” show to us. Th is pathetic gripe explains his open mouth, 
usually not tolerated in my portraits, accompanied by a helpless swing of the hand.

Prose writer and publicist. Warsaw dweller. Although infl uenced by French 
literature before the war, later he adopted a diff erent perspective and created 
a picture of his contemporaries involved in complicated moral and ideological 
confl icts caused by the twists and turns of history. His famous novel “Ashes”.
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Jerzy Andrzejewski 1909-1983 pisarz/writer
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Moje ulubione zdjęcie Axera, zasłaniającego twarz szklaną kulą, nigdy nie jest 
reprodukowane bez mojej sugestii, bo nie spełnia powszechnie akceptowanego 
wymogu prezentacji twarzy. To wybrane przeze mnie zdjęcie zrobione na plakat 
PAGART-u, można zobaczyć w „Portrecie bez twarzy”. Pierwotnie uzyskało 
niezbędny placet reżysera. Szczęśliwy, pobłądziłem ofi arowując portretowanemu 
odbitkę. Artysta wyleciał w świat, a jego towarzyszka Ewa Starowieyska po 
obejrzeniu odbitki cofnęła uprzednią zgodę.
W tej sytuacji, na skutek mojego desinteressement, na plakat wybrano bardzo złą 
fotografi ę. Błąd staram się naprawić, prezentując na wystawie możliwie najlepsze 
zdjęcie „z twarzą”.

Urodzony w Wiedniu reżyser teatralny, pisarz i felietonista. Debiutował 
jednoaktówką Eugene O’Neilla, „Księżyc Karaibów” w Teatrze Narodowy 
w Warszawie. Był wieloletnim dyrektorem Teatru Współczesnego. Pracował 
jednak również z teatrami zagranicznymi między innym w Amsterdamie, Zurichu, 
Monachium, Dusseldorfi e, Nowym Jorku i Leningradzie, zmarł w Warszawie.

A writer and friend of mine, Robert Jarocki, took me to the Praga district 
apartment of the classicist Jerzy Andrzejewski, who performed his “Why don’t you 
people understand me?” show to us. Th is pathetic gripe explains his open mouth, 
usually not tolerated in my portraits, accompanied by a helpless swing of the hand.

Prose writer and publicist. Warsaw dweller. Although infl uenced by French 
literature before the war, later he adopted a diff erent perspective and created 
a picture of his contemporaries involved in complicated moral and ideological 
confl icts caused by the twists and turns of history. His famous novel “Ashes and 
Diamonds” became an important book for the post-war generation. 
He died in Warsaw.
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Edwin Axer 1917-2012 reżyser teatralny/pisarz
theatre director/writer
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Do mieszkania na warszawskim Służewcu wpuścił mnie milczący staruszek. 
Z łazienki dochodziły szmery, czekałem na Białoszewskiego. Niespodziewanie 
z łazienki wyszła niewidoma. W mieszkaniu za szybami okien, oklejonymi czarnym 
papierem, czas stanął. 
Baczniej przyjrzałem się staruszkowi. Było jak w teatrze na Tarczyńskiej.

Urodzony w Warszawie, prozaik, liryk i dramaturg. Po wojnie pracował 
jako dziennikarz. W 1955 r. w swoim mieszkaniu założył z przyjaciółmi 
eksperymentalny teatr. W 1956 r. ukazał się jego pierwszy tomik poetycki 
„Krążenie rzeczy”. Białoszewski pozostał zarówno w swoim pisarstwie jak też stylu 
życia pozostawał, zdystansowany za równo od kultury ofi cjalnej jak i dysydenckiej. 
Poeta codzienności, napisał „Pamiętnik z Powstania warszawskiego”, ale też 
subiektywną kronikę Polski powojennej. Zmarł w Warszawie.

Miron Białoszewski 1922-1983             pisarz/writer
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A silent old man let me into the apartment in Warsaw’s Służewiec. Th ere were 
murmurs from the bathroom while I was waiting for Białoszewski. Unexpectedly, 
a blind woman came out of the bathroom. It was as if time has stopped in this 
apartment behind the windows covered with black paper. I looked more closely 
at the old man. It was like in the theatre at Tarczyńska Street.

Warsaw-born prose writer, lyricist, and playwright. After the war, he worked as 
a journalist. Together with his friends, he set up an experimental theatre in his 
apartment in 1955. A year later he published his fi rst poetry volume entitled 
“Circulation of Th ings”. Białoszewski distanced himself from both offi  cial and 
dissident culture in his lifestyle and in his writing. Being a poet of everyday life, 
he wrote “A Memoir of the Warsaw Uprising”, but also a subjective chronicle 
of post-war Poland. He died in Warsaw.
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Chociaż sam mam niezły, to Bocheńskim zazdroszczę herbu Rawicz, na którym 
złotowłosa królewna jedzie na oklep na niedźwiedziu.
Adolf pierwszy z braci Bocheńskich, poległ pod Akoną. Drugiego Józefa 
Marię ułana i pilota helikoptera, dominikanina, tomistę i tomistę rewizjonistę, 
fotografowałem do „Indywidualności polskich” w parlatorium fryburskim. Brata 
trzeciego Aleksandra Adolfa Marię autora kontrowersyjnych „Dziejów głupoty 
w Polsce”, fotografowałem w części mieszkania, którą Tadeusz Konwicki nazywa 
nyżą. W tym luksusowym bałaganie jest wszystko niezbędne intelektualiście, 
książki, gazety, sterty papierów, lekarstwa łącznie z koniakiem i maszyna, której 
używał pół leżąc na ruskiej polówce. 

Urodzony w Czuszowie, eseista, publicysta i tłumacz. Przeciwnik romantycznej 
i irredentycznej tradycji kulturalnej Polski. Specjalne znaczenie mają w jego 
twórczości „Rozmyślania o polskiej polityce”, za które w 1988, otrzymał nagrodę 
polskiego Funduszu Literatury. Zmarł w Warszawie.

Although mine is not so bad either, I envy the Bocheński family their Rawicz coat 
of arms with a golden-haired princess riding a bear bareback.
Adolf, the fi rst of Bocheński brothers, who died in Ancona. Józef Maria, the 
second brother, who was an uhlan, a helicopter pilot, a Dominican Th omist 
and a Th omist-Revisionist, I photographed for the “Polish Individualities” in 
the parlatorium in Freiburg. Th e pictures of Aleksander Adolf Maria Bocheński, 
the third brother, I took in the part of the apartment which Tadeusz Konwicki 
called the low. In this luxurious untidiness there is everything an intellectual 
needs: books, newspapers, piles of papers, medicine (including cognac), and the 
typewriter he used half lying on a Russian camp bed.

Born in Czuszów, he was an essayist, publicist, and translator. He opposed the 
romantic and irredentist cultural tradition of Poland. His “Refl ections on Polish 
Politics”, for which he received the Polish Literature Fund Award in 1988, are of 
particular importance among his works. He died in Warsaw.
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Aleksander Adolf Maria Bocheński 1904-2001 pisarz/writer
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Kisiel mówi w „Abecadle...”, że Brandys nawrócił się z socrealizmu. 
Ja fotografowałem już nawróconego, najpierw na warszawskiej a potem paryskiej 
starówce. Nastrój narastającej tragedii emigranta wyziera z oczu w „Portrecie bez 
twarzy”. Na prezentowanym zdjęciu skurczył się i spuścił oczy a ja zamknąłem go 
stosownie do sytuacji w ciasnej klatce kadru.

Urodzony w Łodzi, prozaik. Studiował prawo w Warszawie, gdzie spędził też 
większość swojego życia. Nie bez znaczenia były też lata emigracji spędzone między 
innymi w Nowym Jorku i Paryżu. Przełożonych zostało wiele jego książek, między 
innymi na niemiecki. Zmarł w Paryżu.

Kisielewski says in his “Alphabet...” that Brandys converted from socialist realism. 
I photographed him already as a convert, fi rst in Warsaw and then in the Old 
Town of Paris. Th e mood of growing tragedy of an emigrant is clearly visible in 
his eyes in the “Portrait Without a Face”. He shrunk and lowered his eyes while 
I captured him in a narrow frame to refl ect the situation.

A prose writer born in Łódź. He studied law in Warsaw, where he spent most of his 
life. His years as an emigrant in New York and Paris were also signifi cant. Many of 
his books have been translated, including into German. He died in Paris.
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Kazimierz Brandys 1916-2000 pisarz/writer
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Dziennikarz robiący wywiad z Buczkowskim dla „itd.”, przywiózł mnie do 
podwarszawskiego Konstancina. Przy willi stała drwalka z okienkiem zasnutym 
pajęczynami. Niedookreślone sformułowania z „Młodego poety w zamku” 
i „Kąpieli w Lucca”, jak tkaniny pajęcze, przesłaniały wspomnienia rzezi 
wołyńskich, gdzie walczył w Samoobronie. Malarz-literat posunął eksperymenty 
stylistyczne tak daleko, że proza stała się w czytaniu nieznośna.

Prozaik, urodzony w podolskiej Nakwaszy. Jego eksperymentalna proza opowiada 
o wewnętrznych sytuacjach bez troszczenia się o logiczne związki postaci 
i konfl iktów.
Zmarł pod Warszawą.

Leopold Buczkowski 1905-1989  malarz/pisarz
       painter/writer
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A journalist interviewing Buczkowski for the “itd.” magazine brought me to 
Konstancin near Warsaw. Next to the villa there was a woodshed with a small 
window covered with cobwebs. Vague wordings from the “Young Poet in a Castle” 
and “Baths in Lucca” obscured the memories of the Volhynia massacre – where 
he fought in Self-Defence – like spider-woven fabrics. Th e painter-writer took his 
stylistic experiments to such extremes that his prose became unbearable to read.

Prose writer, born in Nakvasha in Podole. His experimental prose tells of internal 
situations without paying any heed to the logical links between characters and 
confl icts. He died near Warsaw.
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Wyniosły nie tylko wzrostem civitas „Europy w rodzinie” swojej siostry Marii 
Czapskiej, po protekcji Paryżanki Jurysiówny, przyjął mnie w Maison Laffi  tte 
w 1985 r. Po kilku minutach rozmowy sędziwy malarz, autor „Na nieludzkiej 
ziemi”, „Patrząc” i „Czytając” zadrzemał.
Fotografowałem ręce arystokraty, ostatnio ku mojej satysfakcji, prezentowane 
w książce o Czapskim amerykańskiego malarza Erica Karpelesa.
Brak malarstwa intelektualisty Czapskiego w panteonie dziedzictwa światowego 
to dowód jaką przeszkodą jest bieda artysty i indolencja instytucji kultury państwa 
polskiego.

Urodzony w Pradze. Ukończył gimnazjum w Sankt Petersburgu. Studia malarskie 
w Krakowie. W latach 1924-1931 pobyt studyjny w Paryżu. Więzień obozów 
w Starobielsku i innych, później w polskiej armii wyprowadzonej z Rosji przez 
generała Andersa. 
Po wojnie najpierw w Rzymie, później w Paryżu, gdzie był współzałożycielem 
miesięcznika „Kultura”. Tam też zmarł w Maison Laffi  tte.

Superior not only due to his height, this member of “Th e Family of Central 
Europe” written by his sister Maria Czapska, agreed to meet me at Maison 
Laffi  tte in 1985 after the daughter of Roman Juryś who lived in Paris introduced 
me to him. After a few minutes of conversation, the aged painter and author of 
“Th e Inhuman Land”, “Looking” and “Reading”, dozed off . I photographed the 
hands of the aristocrat, which – to my satisfaction – have recently been shown 
in the book about Czapski by an American painter Eric Karpeles. Th e absence 
of Czapski’s paintings from the pantheon of world heritage only shows what 
a considerable obstacle an artist’s poverty can be, and proves the indolence of Polish 
cultural institutions.

Born in Prague, he graduated from junior high school in St. Petersburg and 
then studied painting in Cracow. In 1924–1931, he studied in Paris. Prisoner of 
a number of camps including Starobielsk, he later served in the Polish army led out 
of Russia by General Anders. After the war, he fi rst stayed in Rome, then in Paris, 
where he co-founded the “Kultura” monthly. Th ere he died, at the Maison Laffi  tte.
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Józef Czapski 1896-1993   malarz/pisarz
       painter/writer
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Z „Głową” Głowackim mijaliśmy się często na Krakowskim, stołówce Czytelnika 
czy Teatrze Powszechnym. Do mojego studia przyszedł z ukraińską narzeczoną, 
której podobały się rezultaty, jemu trochę mniej. Polski-światowy sukces 
rówieśnika, przerwała bezsensowna śmierć na plaży.

Urodzony w Poznaniu, studiował polonistykę na Uniwersytecie Warszawskim. 
Od 1964 r. był felietonistą „Kultury”. Liczne powieści, opowiadania, scenariusze. 
Kilka sztuk teatralnych prezentowanych również zagranicą. Żył w Polsce i Ameryce. 
Zmarł nagle na urlopie w Egipcie.

I’d often see Głowacki’s “head” at Krakowskie Przedmieście Street, the canteen of 
Czytelnik Publishing House or Powszechny Th eatre. He came to my studio with 
his Ukrainian bride. She liked the results, he liked them a little less. Th e Polish 
and global success of my peer was suddenly interrupted by his senseless death 
on an exotic beach.

Born in Poznań, he studied Polish philology at the University of Warsaw. 
He was a columnist in “Kultura” from 1964, and wrote numerous novels, stories, 
and screenplays. He also created several theatre plays, staged in Poland and abroad. 
He lived in Poland and America. He died suddenly while on holiday in Egypt.
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Janusz Głowacki 1938-2017  pisarz/scenarzysta/dramaturg
      writer/screenwriter/playwrigh
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Nie ja jeden chętnie towarzyszyłbym Gretkowskiej. W rezultacie długiej sesji 
powstało wiele galanteryjnych obrazków. Jeden z nich włączyłem do wystawy.

Urodzona w Łodzi, pisarka, scenarzystka i publicystka. Studiowała fi lozofi ę na 
Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Założycielka Partii Kobiet. W 1988 
wyemigrowała do Paryża i zaczęła pisać. Od 1990 wydała kilkanaście książek. 
Obecnie po powrocie ze Szwecji mieszka pod Warszawą.

I am not the only one eager to be in the company of Manuela Gretkowska. 
Many elaborate images were created at the end of a long photo shoot. 
I chose one of them for the exhibition.

Born in Łódź, she is a writer, screenwriter, and publicist. She studied philosophy 
at the Jagiellonian University in Cracow. She is a founder of the Women’s Party. 
In 1988, she emigrated to Paris and began writing. She has published several books 
since 1990. She returned from Sweden and currently lives near Warsaw.
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Manuela Gretkowska 1964-   pisarka/writer
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„Pan Cogito jednak nie lubi życia na niby” napisał Herbert w „Raporcie 
z oblężonego miasta”, wydanym w 1983 r. przez Institute Literaire S.A.R.L 
w Paryżu. Nie lubił chyba życia w PRL-u i dlatego zanurzał się w kulturze 
niderlandzkiej i włoskiej. Przy portretowaniu dla „itd” przywitał mnie w marynarze 
oczywistym rodem z Miejskiego Handlu Detalicznego MHD. Życzeniem fotografa 
wyzwolony z pancerza, zafrasowany złapał się za szelki. 
Podobno pani Herbertowa nie cierpi tego kronikarskiego zapisu.

Liryk i dramaturg, wzrastał we Lwowie, studiował polonistykę na nielegalnym 
uniwersytecie. Dalsze studia Historia Sztuki, Akademia Handlowa, Wydział Prawa, 
Filozofi a, powodowały wędrówki po Polsce. Pracował jako redaktor czasopism. 
Lata 60. i 70. to liczne podróże i obcowanie ze sztuką w Włoszech i Holandii. 
Zmarł w Warszawie.

“Mr Cogito, however, does not want a life of make-believe,” wrote Herbert in the 
“Report from the Besieged City”, published in 1983 by Institute Literaire S.A.R.L 
in Paris. I don’t think the author liked living in the People’s Republic of Poland, 
and that’s why he immersed himself in Dutch and Italian culture. When we 
met to make his portraits for the “itd” magazine, he greeted me in a jacket that 
looked like an obvious Municipal Retail Trade product. Following the wish of the 
photographer, released from his armour, he grabbed his braces, even if concerned. 
Apparently, Mrs Herbert hates this chronicle record.

A lyricist and playwright, he grew up in Lviv and studied Polish philology at an 
underground university. He then studied the history of art, at the Academy of 
Commerce, the Faculty of Law, and philosophy, which led him to travel around 
Poland. He worked as a magazine editor. In the 1960s and 1970s, he often 
travelled and communed with art in Italy and the Netherlands. 
He died in Warsaw.
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Zbigniew Herbert 1924-1998     poeta/eseista
         poet/essayist
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Współtwórcę paryskiej „Kultury” Herlinga-Grudzińskiego, fotografowałem na 
kilku metrach domku ogrodnika Maison Laffi  tte, gdzie pomieszkiwał. 
Niedzisiejsze graniczące z ascezą poświęcenie i skromność wszystkich ludzi 
„Kultury” budzi mój zdumiony podziw. W sporze Herlinga z Giedroyciem 
o Kwaśniewskiego i stosunek do postkomuny, stoję po jego stronie, bo późniejszy 
przypadkowy prezydent wyrzucił mnie w pierwszym dniu staniu wojennego 
z tygodnika „itd.” i później nawet nie bąknął przepraszam, chociaż miał po temu 
kilka okazji.

Urodzony w Kielcach, prozaik, krytyk literacki, tłumacz literatury angielskiej, 
rosyjskiej i włoskiej. Studia Polonistyki na Uniwersytecie Warszawskim. 
Debiutował jako reporter w roku 1935. Od 1955 roku żył w Neapolu. Jego relacja 
o sowieckich łagrach „Inny Świat” została przetłumaczona na 17 języków. 
Zmarł w Neapolu.

I photographed Herling-Grudziński, the co-creator of Parisian “Kultura”, in the 
bijou gardner’s house of the Maison Laffi  tte, where he sometimes stayed. Th e old-
fashioned sacrifi ce and modesty, verging on asceticism, which characterised all the 
people of “Kultura” have always evoked my amazed admiration.
In the dispute between Herling and Giedroyć about Kwaśniewski and attitude 
towards post-communism, I stand on the side of the former, because the later 
accidental-president kicked me out from “itd.” weekly during martial law, 
and later never even apologized, although he had several occasions to do so.

Born in Kielce, a prose writer, literary critic, translator of English, Russian 
and Italian literature. He studied Polish philology at the University of Warsaw. 
He made his debut as a reporter in 1935 and then moved to Naples in 1955. 
His account of the Soviet labour camps “Another World” has been translated 
into 17 languages. He died in Naples.



35

Gustaw Herling-Grudziński 1919-2000   pisarz/writer
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Godzinami czekałem na Stawisku na powrót Iwaszkiewicza z audiencji 
u I Sekretarza Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej PZPR, Edwarda Gierka. 
Pisarz pozował mi później do granicy wyczerpania, „Krzysiu, już nie mogę”, 
z chusteczką w butonierce pachnącą jeszcze ofi cjalnym spotkaniem. Skamandryta 
otrzymał niezliczoną ilość nagród i wyróżnień, z Międzynarodową Nagrodą 
Leninowską 1970 – za utrwalanie pokoju między narodami – włącznie.

Autor opowiadań, dramaturg, poeta i tłumacz. Urodzony w podkijowskim 
Kalniku, związany z polskimi, ukraińskimi i rosyjskimi kręgami kultury. Studiował 
prawo i muzykologię. Od 1918 r. mieszkał w Warszawie, ale też jako dyplomata 
za granicą. Aż do śmierci nadawał ton literackiemu i towarzysko-politycznemu 
życiu Polski. Zmarł w Stawisku pod Warszawą.

I waited for hours at Stawisko for Iwaszkiewicz’s return from the audience with 
the First Secretary of the Polish United Workers’ Party, Edward Gierek. Th e writer 
later posed for me to the point of exhaustion, saying: “Krzysiu, I can’t do anymore,” 
with a handkerchief in his buttonhole still smelling of the offi  cial meeting. Th is 
Skamander received countless awards and distinctions, including the International 
Lenin Prize in 1970 for consolidating peace between the nations.

Author of stories, playwright, poet, and translator. Born in Kalnik near Kiev, 
he was linked to Polish, Ukrainian and Russian cultural circles. He studied law 
and musicology. He lived in Warsaw from 1918, but also travelled abroad as 
a diplomat. He set the tone for the literary and socio-political life of Poland until 
the end of his life. He died in Stawisko near Warsaw.
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Jarosław Iwaszkiewicz 1894-1980    poeta/pisarz
         poet/writer
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Pochodząca z wschodniej stolicy polskiej emigracji, zatrzymała się pomiędzy 
Warszawą a Gdańskiem, gdzie prowadziła słynne seminaria. 
Poznałem ją na Uniwersytecie Gdańskim w 1981r., kiedy wprowadziła do dyskursu 
Güntera Grassa, którego obecność była obiektem mojego zainteresowania dla „itd”.
Piszą, że „Niesamowita Słowiańszczyzna” przypominająca odciętą świadomość 
naszej słowiańskiej przeszłości naznacza polską kulturę i dzisiejszą wyobraźnię. 
Na półce mojego nadwigierskiego domu gromadzę książki notujące 
międzynarodowe klechdy i baśnie ludowe mimochodem pobudzające nasze 
myślenie.
Odwiedziłem Janion w jej Ochocko-warszawskiej dziupli i starałem się dać 
świadectwo jej staroświeckiego stylu pracy jakże przenikliwego i głębokiego.

Urodzona w podlaskich Mońkach, historyk i krytyk literatury, eseistka. W latach 
1945-49 polonistyka na uniwersytetach w Łodzi i Warszawie. Jej teksty, recenzje 
i publikacje, zajmują się epoką romantyzmu i jego postaciami literackimi. 
W uznaniu jej zasług w 2013 r. została uznana honorową obywatelką Warszawy.

She originally hails from the eastern capital of Polish emigration, later travelling 
between Warsaw and Gdańsk to conduct her famous seminars. I met her at the 
University of Gdańsk when she introduced Günter Grass to the discourse, and 
his presence was the object of my interest due to my assignement for the “itd” 
magazine.
Some claim that “Th is Amazing Slavdom”, reminding of the isolated awareness of 
our Slavic past, marks the Polish culture and today’s imagination. On the shelf of 
my house near the Wigry Lake, I collect books with international folk stories and 
tales that en passant stimulate our thinking.
I visited Janion in her study full of books in Warsaw’s Ochota district and tried to 
capture her very profound, deep and old-fashioned style of work.

Born in Mońki in the region of Podlasie, she is a historian, literary critic, and 
essayist. In 1945–1949, she studied Polish philology at universities in Łódź and 
Warsaw. Her papers, reviews and publications deal with the era of Romanticism 
and its literary characters. In recognition of her merits, in 2013 she received the 
honorary citizenship of Warsaw.
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Maria Janion 1926-2020     historyk literatury
         literature historian
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Jakkolwiek na mojej półce mam tylko 6 książek Melchiora Wańkowicza 
wobec 8 Kąkolewskiego to uczeń acz poczytny nie uzyskał społecznego statusu 
mistrza. Kąkolewski odpytywał Nestora wywiadem rzeką, „Wańkowicz krzepi” 
parafrazującym w tytule reklamowy slogan Cukier krzepi, który w dowód 
popularności Polacy uzupełniali „wódka lepiej”.
Wyznacznikami statusu był z jednej strony ujutny apartament warszawski 
i z drugiej strony zimne mieszkanie Kąkolewskiego w Suchedniowie, gdzie w czasie 
fotografowania, łagodziliśmy szczękanie zębami wyborną nalewką.
W dorobku Kąkolewskiego podziwiam dociekliwy epos o dożywających 
w dobrobycie hitlerowskich zbrodniarzach „Co u pana słychać”.

Urodzony w Warszawie. Wcześnie debiutował już w roku 1946. Jego reportaże 
mają charakter literacki. Zasadniczą częścią jego twórczości są nadzwyczajne 
sytuację i osoby z niebywałymi motywami. Zmarł w Warszawie.

Krzysztof Kąkolewski 1930-2015   pisarz/reporter
writer/reporter
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Although on my bookshelf there are only six books by Melchior Wańkowicz against 
eight by Kąkolewski, the student – even if widely read – never gained the social 
status of his master. Kąkolewski questioned the nestor in an extended interview 
“Wańkowicz invigorates” whose title is a paraphrase of the famous Sugar invigorates 
advertising slogan, which many Poles fi nished with the words “vodka even more so”. 
Th e status markers were: a cosy Warsaw apartment on the one hand, and on the 
other – Kąkolewski’s cold apartment in Suchedniów, where during the photo shoot 
we tried to stop our teeth from chattering by drinking a fi ne tincture. Among 
Kąkolewski’s works, I especially admire “How Have You Been, Sir?”, an inquisitive 
epic about Nazi criminals living in prosperity and good health after WWII.

Born in Warsaw. He made his debut early, in 1946. He wrote reportages of literary 
character. Extraordinary situations and people with remarkable motives are an 
essential part of his work. He died in Warsaw.
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Rozedrganego po spotkaniach, z głodną wolności Afryką zgodnie z prawdą 
pokazuję portretem z 3 nałożonych negatywów do wywiadu w „itd”. Po publikacji 
zdjęcia obraził się na lat kilka, ale myślę, że po czasie zrozumiał moje odczytanie 
sytuacji.
We wstępie do Katalogu mojej wystawy z roku 1988 na Zamku Królewskim 
„Portrety subiektywne” pochwalił mnie aż nad to. 
Mam 12 książek Kapuścińskiego, jeśli w ostatnich konfabulował to poszukując 
prawdy robił to na kanwie zdarzeń i przeżyć.

Urodzony w Pińsku, pisarz, dziennikarz, autor opowiadań i liryk. W 1952 r. 
rozpoczął w Warszawie studia historii. W latach 1962-1966 był korespondentem 
Polskiej Agencji Prasowej PAP w Afryce, w latach następnych przemierza Amerykę 
Łacińską. Kapuścińskiego uważa się za klasyka reportażu literackiego. W swoich 
reportażach nie wybierał pozycji neutralnego obserwatora, pokazywał zdarzenia 
z perspektywy bezpośrednio zaangażowanego uczestnika. Zmarł w Warszawie.

I show him the way he was, shaken after his encounters with the hungry-for-
freedom Africa, in a portrait of three negatives layered on top of one another which 
I took for an interview published in the “itd” magazine. After the publication 
of the photo, he remained off ended for a few years, but I think that as the years 
passed, he fi nally understood my reading of the situation.
In the introduction to the catalogue of my “Subjective Portraits” exhibition, which 
took place in 1988 at the Royal Castle, his praise was a little overwhelming. I have 
twelve books by Kapuścinski, and even if he confabulated in his last books while 
seeking the truth, he did it based on real events and experiences.

Born in Pińsk, he was a writer, a journalist, an author of stories, and a lyricist. 
In 1952, he began studying history in Warsaw. In 1962–1966, he worked as 
the Polish Press Agency correspondent in Africa, later traversing Latin America. 
Kapuścinski is considered a giant of literary reportage. In his writing, he did not 
choose to be a neutral observer but rather showed events from the perspective of 
a directly involved participant. He died in Warsaw.
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Ryszard Kapuściński 1932-2007    reporter/pisarz
         reporter/writer
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Pisarz i felietonista „Tygodnika Powszechnego”, jedynej gazety, którą 
prenumerowała babcia Wacława Grzybowska, jest na tle dzisiejszych późno 
urodzonych bojowników wolności, prawdziwą gwiazdą swoich czasów. Jego odwaga 
cywilna była wystawiana na bolesne próby, kiedy był wskazywany jako ‘chłopiec 
do bicia’, nie tylko zresztą symbolicznego, przez przewodzących „dyktaturze 
ciemniaków”.
Którejś północy spróbuje wywołać ducha Kisielewskiego, żeby dowiedzieć się jak 
nazwałby obecnie rządzących.

Autor powieści, publicysta, kompozytor i krytyk muzyczny. Urodzony 
w Warszawie, w 1934 r. otrzymał dyplom w dziedzinie teorii muzyki, w 1937 
r. ukończył klasę fortepianu i kompozycji. Po klęsce Powstania Warszawskiego, 
w której był ranny jako żołnierz AK, uciekł z niemieckiego transportu jeńców 
i ukrywał się w pobliżu Warszawy. Kisielewski wszedł do historii literatury cyklami 
felietonów w krakowskim „Tygodniku Powszechnym”, znajdował się w stałym 
konfl ikcie z cenzurą. Zmarł w Warszawie.

Th is writer and columnist of “Tygodnik Powszechny”, the only newspaper my 
grandmother Wacława Grzybowska subscribed to, was a real star of his time 
compared to today’s late-born freedom fi ghters. His civil courage was put to the 
test when he was pointed to as a ‘whipping boy’ – not only in the symbolic sense – 
by the leaders of the ‘dictatorship of dunces’.
One midnight, I’ll try to summon Kisielewski’s ghost to fi nd out what he would 
call those who govern our country today.

Novelist, publicist, composer, and music critic. Born in Warsaw, he received 
a diploma in music theory in 1934 and graduated from a piano and composition 
class in 1937. After the defeat of the Warsaw Uprising, in which he was wounded 
as a Home Army soldier, he escaped from a German transport of prisoners of war 
and hid near Warsaw. Kisielewski went down in the history of literature with his 
columns in Cracow’s “Tygodnik Powszechny”. He was in constant confl ict with 
censorship. He died in Warsaw.
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Stefan Kisielewski 1911-1991  felietonista/pisarz
columnist/writer
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Jonasz obdarzał mnie piosenkami i pieniędzmi, które lojalnie oddawałem.
W połowie lat 80. polecono mi fotografowanie dla „itd”. Fotografowałem w szoku. 
Beztroskiemu kompanowi brakowała ćwiartka szyi. Przesłaniałem prawdę liśćmi 
dzikiego wina i kasetą z przyszpilonymi motylami.

Urodzony w wołyńskim Mizocz, twórca piosenek i poeta. W Warszawie studiował 
malarstwo. W 1962 r., razem z Adamem Kreczmarem i Janem Pietrzakiem, 
utworzył w Warszawie studencki kabaret Hybrydy. Od 1968 do 1980 roku 
wspólnie z Kreczmarem i Pietrzakiem tworzył jeden z najpopularniejszych polskich 
kabaretów Pod Egidą. 
Tam zdobył uznanie jako twórca poetycko-politycznych piosenek. 
W latach 80. zachorował na raka. 19 kwietnia 1988 r. śmiertelnie udławił się przy 
jedzeniu.

Jonasz gave me songs and money that I loyally gave back. In the mid-1980s, I was 
commissioned to photograph him for the “itd” magazine. I was taking photographs 
in a state of shock because this carefree companion of mine was missing a quarter 
of his neck. I covered the truth with wild wine leaves and a cassette with pinned 
butterfl ies.

Born in Mizocz in Volyn, he was a songwriter and a poet. He studied painting 
in Warsaw. In 1962, together with Adam Kreczmar and Jan Pietrzak, he created 
Hybrydy student cabaret in Warsaw. From 1968 to 1980, together with Kreczmar 
and Pietrzak, he authored one of the most popular Polish cabarets “Pod Egidą”. 
Th ere he gained recognition as the creator of poetic and political songs. He was 
diagnosed with cancer in the 1980s. On 19 April 1988, he choked to death while 
eating.
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Jonasz Kofta 1942-1988     poeta piosenki
song poet
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Chcąc pokazać bezradność starego człowieka, namówiłem do zabawy balonikiem 
zaprzyjaźnionego Konwickiego. Mógł wybrać biały czy czerwony. Wybrał drugi.
Biblioteka Narodowa wypożyczyła portret na spotkanie autorskie. Po kilku dniach 
pisarz telefonował: „szkoda, że nie wybrałem białego, bo w związku z czerwonym 
wypominali mi komunizującą przeszłość”.

Urodzony w Nowej Wilejce przedmieściu Wilna. W czasie wojny w Armii 
Krajowej. Studia polonistyczne w Krakowie, później redaktor czasopism 
literackich w Krakowie, a po 1947 r. w Warszawie. Debiutował w 1950 r. tomem 
opowiadań. Jego powieści, w których konfrontował się z najnowszą historią Polski, 
ukazywały się od 1977 do 1987 roku wyłącznie w wydawnictwach emigracyjnych 
i podziemnych. 
Zmarł w Warszawie.

To show the helplessness of the old man, I talked my friend Konwicki into playing 
with a balloon. He could choose white or red. He chose the latter. Th e National 
Library then borrowed the portrait for the author’s meeting they organised. A few 
days later, the writer called me and said: “It’s a pity I didn’t choose the white balloon 
because the red one made them quote my communist-favouring past.”

Born in Naujoji Vilnia, a Vilnius suburb. During the war, he was in the Home 
Army. He studied Polish philology in Cracow, and later worked as an editor of 
literary magazines in Cracow and – after 1947 – in Warsaw. He made his debut 
in 1950 with a volume of short stories. From 1977 to 1987, his novels, in which 
he confronted the latest history of Poland, were printed only in emigration and 
underground publications. 
He died in Warsaw.
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Tadeusz Konwicki 1926-2015  pisarz/scenarzysta i reżyser fi lmowy
      writer/screenwriter and fi lm director
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Autora przekłamanego „Malowanego ptaka”, odwiedziłem w apartamencie 
w centrum Nowego Jorku. Murzyn w liberii, listy gratulacyjne i zdjęcia z……. 
wypełniały ściany apartamentu. Dzięki zamiłowaniu mojego gospodarza do 
fotografi i zatańczyliśmy tango, krok w przód, pół kroku w tył. Smugi światła 
wędrowały po twarzy przyszłego samobójcy.

Urodzony w Łodzi. Żyd, w czasie niemieckiej okupacji ukrywał się na wsi. Studia 
politologii w Łodzi, ukończył z sukcesem w 1953 r. Po tym jak na skutek krytyki 
stosunków politycznych w Polsce wielokrotnie popadał w konfl ikt z władzami, 
w 1957 r. wykorzystał możliwość emigracji do Ameryki. Zmarł w Nowym Jorku.

I visited the author of the distorted “Painted Bird” in an apartment in downtown 
New York. A black man in livery opened the door, and I saw that congratulatory 
letters and photos were covering the walls of the apartment. Th anks to my host’s 
passion for photography, we danced the tango, one step forward, half a step back. 
Streaks of light wandered over the face of this future suicide.

Born in Łódź. As a Jew, he hid in the countryside during the German occupation. 
He graduated from political science in Łódź in 1953. Following his numerous 
confl icts with the authorities resulting from his criticising the political situation 
in Poland, in 1957 he took advantage of the possibility of emigrating to the USA. 
He died in New York.



51

Jerzy Kosiński 1933-1991   pisarz/fotograf
       writer/screenwriter and fi lm director
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Kott godnie zastąpił tradycyjnego diabła przebranego w ornat, ogonem 
dzwoniącego do mszy. Po następnym zakręcie historii, został światowej sławy 
wieszczkiem interpretującym Szekspira. Odwiedziłem go w pod nowojorskim 
Kamiennym Potoku. Emocjonalne wypalenie amerykańskich Kottów, potwierdza 
sytuacja, że obojętnie bez drgnienia powieki przyjęli pokazany w Stony Brook, 
portret ojca pani domu matematyka Hugo Steinhausa.

Urodzony w Warszawie. Kott był jednym z najbardziej znaczących europejskich 
teoretyków teatru swojej współczesności, specjalizował się w interpretacji dramatów 
Szekspira. Od 1949 r. był profesorem wiedzy o literaturze, a w 1957 r. wystąpił 
z Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Jako zaangażowany publicysta 
w 1964 r. podpisał list intelektualistów przeciw cenzurze i ograniczeniom wolności 
twórczej. W 1968 r. został wykluczony z wykładów na Uniwersytecie Warszawskim 
i był narażony na stałe ataki personalne. Wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, 
gdzie otrzymał profesurę. Zmarł w kalifornijskiej Santa Monica.

Jan Kott 1914-2001  krytyk/teoretyk teatru
     theatre critic/theoretician
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Kott was a worthy replacement of the traditional devil dressed up in a chasuble, 
calling for the mass with his tail. After yet another twist of fate, he became a world-
famous interpreter explicating Shakespeare. I visited him in New York at Stony 
Brook. Emotional burnout of the American Kotts was further confi rmed when 
they accepted the portrait of mathematician Hugo Steinhaus, the father of the lady 
of the house, shown in Stony Brook, with complete indiff erence.

Born in Warsaw. Kott was one of the leading European theatre theorists of his 
time, who specialised in the interpretation of Shakespeare’s plays. In 1949, he 
became a professor of literature, and in 1957 he left the Polish United Workers’ 
Party. As an engaged journalist, in 1964 he signed the intellectuals’ letter against 
censorship and restrictions on creative freedom. In 1968, he was excluded from 
lectures at the University of Warsaw and was exposed to repeated personal attacks. 
He then emigrated to the United States, where he received a professorship. He died 
in Santa Monica, California.
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Zdjęcie dla „Ty i Ja” jest z kolejki przed kasami PKP, bo pojechałem z Krall 
w kolejową delegację na Śląsk. Tam poetce-plagiatorce udało się zwieść wytrawną 
analityczkę ludzkich losów. Apologetyczny artykuł w „Polityce” skończył się 
skandalem.

Urodzona w Warszawie, prozaiczka i publicystka. Okupacje niemiecką jako 
Żydówka przeżyła ukrywana przez polską rodzinę. Studiowała dziennikarstwo na 
Uniwersytecie Warszawskim. W 1957 r. debiutowała reportażem w codziennym 
„Życiu Warszawy”, gdzie od 1955 do 1965 roku pracowała jako dziennikarka. 
W latach 1966-1969 korespondentka w Moskwie, później do 1981 r. redaktorka 
tygodnika „Polityka”. W swoich mistrzowskich reportażach literackich zajmuje się 
głównie ginącym światem społeczeństwa żydowskiego.

I took this photo for the “Ty i Ja” magazine while queuing in front of the Polish 
Railways ticket offi  ce when I went with Krall on a railway delegation to Silesia. 
Th ere, a poet-plagiarist managed to deceive this experienced analyst of human fate. 
Th e apologetic article in “Polityka” weekly caused a scandal.

Born in Warsaw, a prose writer and publicist. As a Jew, she survived the German 
occupation hidden by a Polish family. She studied journalism at the University 
of Warsaw. In 1957, she made her debut with a reportage in “Życie Warszawy” 
newspaper, where she then worked as a journalist from 1955 to 1965. In 
1966–1969, she was a Moscow correspondent, and then an editor of “Polityka” 
weekly until 1981. In her remarkable literary reports, she deals mainly with the 
disappearing world of Jewish society.
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Hanna Krall 1937-      pisarka/reporterka
         writer/reporter
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Była przyjazną towarzyszką drogi w notowaniu Polaków słowem i obrazem. 
Portretowałem ją na skrzydełko książki, ale zdjęcie okazało się zbyt prawdziwe. 
Przychodziła z mężem na moje wystawy, a kiedy przestała przychodzić dopiero 
po kilku latach zorientowałem się, że niezauważenie odeszła.

Dziennikarka, która specjalizowała się w wywiadach z pisarzami i artystami. 
Które były publikowane najpierw w czasopismach kulturalnych lat 70. i 80., 
a później zostały opublikowane w formie książki pod tytułem „Znajomi 
nieznajomi”, zawierała między innymi wywiady z autorami, których można 
zobaczyć na wystawie jak Białoszewski, Głowacki, Kapuściński, Putrament, 
Różewicz, Szczepański, Terlecki i Wojciechowski.

She was a friendly companion on my journey of describing Poles with words and 
pictures. Th e portrait was supposed to be for her book’s dust jacket fl ap, but it 
turned out too realistic. She used to come to my exhibitions with her husband, 
and when she stopped coming, I only realised after a few years that she had gone 
unnoticed.

A journalist who specialised in interviews with writers and artists. Th ey were 
fi rst published in cultural magazines of the 1970s and 1980s, and later came out 
as a book entitled “Friends but Strangers”. Her interviewees included authors 
whose photos can be seen at my exhibition: Białoszewski, Głowacki, Kapuściński, 
Putrament, Różewicz, Szczepański, Terlecki and Wojciechowski.
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Teresa Krzemień-Kasprzycka 1939-2014 reporterka/pisarka
writer/reporter
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Niecierpliwy fi lozof powiedział: „powinienem mieć taksometr i łamać chorągiewkę, 
a później kazać wam płacić za zmarnowany czas”. Przychylność uzyskałem dopiero 
umieszczając portret w waszyngtońskiej Bibliotece Kongresu.
Pod koniec życia na zasadzie wyjątkowego wyjątku wpuścił mnie do swojego domu 
z ekipą fi lmową, dzięki czemu w „Polacy, Polacy…” powstała wyjątkowa relacja 
o jego bystrej życzliwości.

Urodzony we Lwowie, prozaik, eseista i dramaturg. Studia medyczne najpierw 
we Lwowie, a po wojnie w Krakowie. Najbardziej znaczący pisarz, gatunku 
science-fi ction w Polsce i najczęściej przekładany polski autor. Twórca wizji 
fi lozofi cznych i naukowych. Od 1971 r. członek Science Fiction Research 
Association. Zmarł w Krakowie.

Th e impatient philosopher said: “I should have brought a taximeter with me and 
make you pay for the wasted time.” I only gained his favour after placing the portrait 
in the Washington Library of Congress. At the end of his life – as a unique 
exception – he let me into his home with a fi lm crew, thanks to which 
in “Poles, Poles ...” we can watch a unique account of his witted kindness.

Born in Lviv, a prose writer, essayist, and playwright. He fi rst studied medicine 
in Lviv, and after the war – in Cracow. Th e most important science-fi ction 
writer in Poland and the most frequently translated Polish author. Creator 
of philosophical and scientifi c visions. Member of Science Fiction Research 
Association and Science Fiction Writers of America from 1971. 
He died in Cracow.
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Stanisław Lem 1921-2006   fi lozof/autor science-fi ction
       philosopher/science-fi ction writer
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Wchodzącego do zaimprowizowanego w apartamencie krakowskiego Hotelu 
Francuskiego studia, powitała zainscenizowana katastrofa wielu metrów zerwanego 
papierowego tła. Wygnieciony papier i zwisający refl ektor tworzyły scenerie w którą 
wpisałem multi-artystę.
Później pokazał mi jak samemu zagrać siebie, a ja posłusznie notowałem. 
Zobaczcie to w „Portrecie bez twarzy”.

Urodzony w Jastrzębiu Zdroju. Po początkowych studiach na Uniwersytecie 
Jagiellońskim w Krakowie, Lupa przeniósł się na krakowską Akademie Sztuk 
Pięknych, gdzie studiował w latach 1963-1969 i uzyskał dyplom na Wydziale 
Grafi ki. Po studiach reżyserował w Teatrze Starym w Krakowie i Jeleniej Górze. 
Lupa inscenizuje przede wszystkim dzieła Roberta Musila, Th omasa Bernharda, 
Fiodora Michajlowicza Dostojewskiego, Rainera Marii Rilkego, Stanisława 
Ignacego Witkiewicza i Witolda Gombrowicza. 

When he entered the improvised studio in one of Francuski Hotel’s apartments 
in Cracow, he was greeted by a staged catastrophe of metres of a broken paper wall. 
Crumpled paper and a hanging spotlight created the scenery in which I placed 
this multi-artist. Later, he showed me how to play himself, and I noted it down 
obediently. You can see the results in the “Portrait Without a Face”.

Born in Jastrzębie Zdrój. After starting his studies at the Jagiellonian University 
in Cracow, Lupa moved to the local Academy of Fine Arts, where he studied from 
1963 to 1969 and obtained his diploma at the Faculty of Graphic Arts. After 
graduation, he was a director at the Old Th eatre in Cracow, and Jelenia Góra. 
Lupa mainly stages plays by Robert Musil, Th omas Bernhard, Fyodor Michajlowicz 
Dostoyevsky, Rainer Maria Rilke, Stanisław Ignacy Witkiewicz, and Witold 
Gombrowicz.
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Krystian Lupa 1943-     reżyser teatralny/pisarz
        theatre director/writer
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„Bić się czy nie bić” pisał Łubieński. Przez kilka miesięcy biłem się z nim, żeby 
napisał wstęp do tego katalogu. Po klęsce dobrych chęci walczę o odzyskanie 
wypożyczonych egzemplarzy autorskich wrocławskiego „Formatu” recenzujących 
moje wystawy.

Urodzony w Warszawie, pisarz, poeta i redaktor. Studiował historię i polonistykę 
na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1971 r. aż do zamknięcia czasopisma w roku 
1981, był redaktorem warszawskiej „Kultury”. Po zmianach w Polsce w 1998 r.
został redaktorem naczelnym miesięcznika „Nowe Książki”. 
Łubieński jest członkiem Stowarzyszenia Pisarzy Polskich SPP.

“To fi ght or not to fi ght” Łubieński wrote. For several months I fought with him, 
asking him to write an introduction to this catalogue. After a defeat 
of good intentions, I am struggling to recover the previously lent author copies 
of Wrocław’s “Format”, where reviews of my exhibitions were published.

Born in Warsaw, a writer, poet, and editor. He studied history and Polish philology 
at the University of Warsaw. From 1971 until the magazine closed in 1981, he was 
the editor of Warsaw’s “Kultura”. After the transformation of 1989 in Poland, he 
became the editor-in-chief of “Nowe Książki” monthly. Łubieński belongs to the 
Polish Writers’ Association.
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Tomasz Łubieński 1938-   pisarz/redaktor
     writer/editor
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Wyczekiwałem na chwilę uspokojenia w czasie tryumfalnego po noblowskiego 
objazdu Polski w 1981 r. Portretowałem Miłosza w Auli Katolickiego Uniwersytetu 
Lubelskiego w czasie wręczania Doktoratu Honoris Causa. Musiałem zwrócić 
wzrok Laureata wpatrzonego w prezydium na czyhającego na balkoniku fotografa. 
W dostojnej ciszy potarłem ścianę kawałkiem odłamanego tynku. Strumień 
ziarenek piasku hałasował nieznośnie. 
Poeta spojrzał wściekle.

Urodzony w Szetejniach w Wielkim Księstwie Litewskim. Studium Prawa 
w Wilnie. W 1934 r. otrzymał stypendium francuskie. Pracował w Polskim Radio 
w Wilnie, później w Warszawie. W 1951 roku jako pracownik polskiej Ambasady 
w Paryżu, wystąpił o azyl polityczny i pozostał na zachodzie. W 1960 r. przeniósł 
się do USA, gdzie przez długie 20 lat był profesorem Slawistyki na Uniwersytecie 
Berkley w San Francisco. 
W 1980 r. otrzymał literacką nagrodę Nobla. Zmarł w Krakowie.

I waited for a calmer moment during the triumphant post-Nobel tour of Poland 
in 1981. I portrayed Miłosz when he was being awarded the honorary degree 
in the Hall of the Catholic University of Lublin. Wishing to direct the laureate’s 
eyes – at that point looking at the presidium – towards me, the photographer 
waiting at the balcony, in dignifi ed silence I scratched the wall with a piece of 
broken plaster. Th e stream of sand grains made an unbearable noise. Th e poet 
looked at me furiously.

He was born in Šeteniai in the Grand Duchy of Lithuania. He studied law in 
Vilnius. In 1934, he received a French scholarship. He worked at the Polish Radio 
in Vilnius, then in Warsaw. In 1951, as an employee of the Polish Embassy in 
Paris, he asked for political asylum and remained in the west. In 1960, he moved 
to the USA, where, for 20 long years, he was a professor of Slavic Studies at the 
University of California at Berkeley, San Francisco. In 1980, he received the Nobel 
Prize for Literature. He died in Cracow.
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Czesław Miłosz 1911-2004   poeta, pisarz Laureat Nobla
       poet/writer/Nobel Prize laureate
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Pamiętam, Młynarskiego jak debiutując w Hybrydach na Mokotowskiej, witał 
wszystkich, ale przede wszystkim rodzinę, z goździkiem w kieszonce marynarki. 
Piosenki były lekkie i codzienne. Później na twarzy fotografowanego na podwórzu 
mokotowskiego domu odcisnęła się rzeczywistość, ale zawsze przechodził suchą 
nogą przez bagno codzienności.

Urodzony w Warszawie. Debiutował w 1962 r. studenckim kabarecie Klubu 
Hybrydy. W roku 1963 ukończył studia polonistyczne na Uniwersytecie 
Warszawskim i rozpoczął karierę, jako autor piosenek i kabarecista. 
Zmarł w Warszawie.

Wojciech Młynarski 1941-2017 poeta piosenki
song poet
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I remember Młynarski when he debuted in Hybryby Club in Mokotowska Street, 
as he greeted everyone, above all his family, with a carnation in his buttonhole. 
He sang pleasant, everyday songs. Later, when I photographed him in the 
courtyard of his apartment building in Mokotów, I could see that reality left its 
mark on him, but he still always managed to fi nd his way through the swamp 
of everyday life.

Born in Warsaw. He made his debut in 1962 with a student cabaret of the 
Hybrydy Club. In 1963, he graduated from Polish philology at the University 
of Warsaw and began his career as a songwriter and cabaret artist. 
He died in Warsaw.
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Urodzony w kieleckim Chroborzu pozostał wierny swojej chłopskości. Pisał 
o wsi, pracował w prasie wiejskiej, był kustoszem Muzeum Jana Kochanowskiego 
w Zwoleniu. Na warszawskim zdjęciu nad rustykalną serwetą, przytula się do niego 
raczej wnuczek niż syn.

Studiował prawo na Uniwersytecie Warszawskim. Pod pseudonimem Aleksander 
Sawicz, debiutował tomikiem poetyckim „Twarze spoza mroku”. W swoich pracach 
zajmował się przede wszystkim życiem wsi swojego czasu. 
Zmarł w Warszawie.

Born in Chroborz near Kielce, he remained faithful to his peasant background. 
He wrote about the country, worked in the country press, and was the curator of 
the Jan Kochanowski Museum in Zwoleń. In the Warsaw photo above the rustic 
tablecloth, his grandson is hugging him rather than his son.

He studied law at the University of Warsaw. He debuted with the volume of poetry 
“Faces Beyond the Darkness”, published under the pen name Aleksander Sawicz. 
In his works, he mainly wrote about village life as he remembered. 
He died in Warsaw.
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Józef Morton 1911-1994     pisarz/writer
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Przygotowując wystawę znalazłem w archiwum zdjęcie jak z „Przekrojowej” 
rubryki „Przez okulary Sławomira Mrożka”. W czasie, kiedy fotografowałem go 
po przeżytym udarze, starałem się mistrza dowartościować, mówiąc, że „my z niego 
wszyscy”, że nasz jest „Słoń”, „Emigranci” i „świnie futerkowe”, które wzorowo 
hodujemy.

Urodzony w Bożęcinie koło Krakowa, autor opowiadań satyrycznych, 
karykaturzysta. Studiował w Krakowie, orientalistykę, architekturę i malarstwo. 
Debiutował po 1953 roku, w czasie post stalinowskiej odwilży. W latach 1968-
1989 żył w Paryżu, później w Meksyku i od 1996 roku znowu w Krakowie, 
a potem w Nicei. Słynny ze swoich surrealistycznych, jak też groteskowych sztuk 
teatralnych i miniatur prozą. Zmarł w Nicei.

While preparing the exhibition, I found a photo in the archive which reminded 
me of Mrożek’s column in the “Przekrój” magazine, “Th rough Glasses of Sławomir 
Mrożek”. At the time when I photographed him after a stroke, I tried to boost his 
self-esteem by saying that “we all look up to him”, that “Th e Elephant” and “Th e 
Emigrés” are all ours, as are the ‘fur pigs’ that we keep in perfect condition.

Born in Bożęcin near Cracow, he was an author of satirical stories and 
a caricaturist. He studied oriental studies, architecture, and painting in Cracow. 
He made his debut after 1953, during the post-Stalin thaw. In 1968–1989, he 
lived in Paris, then in Mexico, and from 1996 again in Cracow, to fi nally move 
to Nice. Famous for his surrealistic as well as grotesque theatre plays and prose 
miniatures. He died in Nice.
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Sławomir Mrożek 1930-2013     dramaturg/playwright
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Portret fotografowanego przez pusty regał Myśliwskiego, mówi z jednej strony 
prawdę, bo nie przeczytałem żadnej książki pisarza, a z drugiej kłamie nie 
pokazując czekających poza kadrem „Nagiego sadu”, „Pałacu”, „Kamienia na 
kamieniu”, „Traktat o łuskaniu fasoli”, „Ostatniego zdania rozdanie” 
i „Ucha igielnego”. 
Moja rezerwa wobec jego pisarstwa bierze się może z rezerwy demonstrowanej 
przez pisarza wobec ludzi.

Urodzony w Dwikozach koło Sandomierza, powieściopisarz, dramaturg, redaktor. 
Studiował polonistykę na Katolickim Uniwersytecie w Lublinie KUL. Debiutował 
w 1967 roku. Czołowy przedstawiciel prozy wiejskiej.

Th e portrait of Myśliwski, photographed through an empty bookshelf, on the one 
hand, tells the truth, because I haven’t read any of his books, and on the other, 
lies – not showing the titles lying outside of the frame: “Naked Orchard”, 
“Th e Palace”, “Stone Upon Stone”, “A Treatise on Shelling Beans,” “Last Han” 
and “Th e Eye of a Needle”. 
My aloofness towards his writing comes perhaps from the distance the writer 
demonstrates towards people.

Born in Dwikozy near Sandomierz, a novelist, playwright, editor. He studied 
Polish philology at the Catholic University of Lublin. He made his debut in 1967. 
A leading representative of country prose.
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Wiesław Myśliwski 1932-     pisarz/writer
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W książce „Znajomi nieznajomi” wydawnictwa Czytelnik z 1975 roku, Teresa 
Krzemień w wywiadzie „Dom chłopski jak księga” pytała:
„Poezja, mitologia, wieś – te trzy skojarzenia pojawiają się natychmiast, kiedy 
mowa jest o pańskiej twórczości. Interesuje mnie najbardziej to drugie. Stworzył 
pan mit wsi, mit kulturowy. Jest to wieś chałup, a nie czworaków, ale te chałupy 
nie są elementem opisu społecznego pejzażu, tylko miejscem, w którym kultywuje 
się, przechowuje i tworzy odrębny model życia opartego na określonym systemie 
wartości. Rodzajowość pana wsi jest rodzajowością wzorców, które proponuje pan 
jako wzorce uniwersalne. Czy ten mit nie ma charakteru kompensacyjnego, czy 
nie jest nadrabianiem zaległości historycznych, próbą wymierzenia sprawiedliwości 
dziejowej w dziedzinie kultury?”.
W pytaniu pani tkwią wszystkie nieporozumienia dotyczącego mojego pisania. 
Bo cóż to znaczy dla przeciętnego czytelnika poezja, mitologia, wieś?

Urodzony w Sikorzycach, liryk i prozaik. Silne związki z jego chłopskim 
pochodzeniem określają tematykę jego twórczości, pełnej baśniowości 
i elementów mitycznych. 
Zmarł w Skierniewicach.

In her book “Friends but Strangers” published by Czytelnik in 1975, Teresa 
Krzemień asks in an interview entitled “Peasant House Like a Book”:
– Poetry, mythology, countryside – these three associations arise immediately in 
connection with your work. I’m most interested in the second one. You created 
a myth of a village, a cultural myth. It is a village of cottages, not courtiers, but these 
cottages aren’t a part of the social landscape description, but a place where a separate 
model of life based on a particular system of values is cultivated, stored and created. 
Th e everyday character of the village you present is based on models that you propose 
as universal models. Is this myth not compensatory? Isn’t it an attempt to make 
up for historical backwardness, an attempt to bring historical justice in the fi eld of 
culture?
In your question you’ve included all confusions concerning my writing. For what 
does poetry, mythology, and countryside mean to the average reader?

Born in Sikorzyce, a lyricist and prose writer. Strong connections to his peasant 
background defi ne the subject matter of his work, imbued with fairy tales and 
mythical elements. He died in Skierniewice.
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Tadeusz Nowak 1930-1991     pisarz/writer
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Zrobiony po przyjaźni realistyczny portret Nowakowskiego, trafi ł w stanie 
wojennym do Biuletynu brukselskiej delegatury Solidarności, która zasłynęła 
z dyskusyjnej dystrybucji zachodnich funduszy pomocowych. Aż do jego śmierci 
zachowaliśmy przyjazne, ale niestety zbyt rzadkie kontakty, bo zbyt długo żyłem 
w zawodowym zapędzeniu. 

Autor opowiadań. Do 1953 roku mieszkał pod Warszawą, a potem studiował 
prawo w Warszawie. Debiutował w 1957 r. opowiadaniami w czasopiśmie 
„Nowa Kultura”. 
W swoim pisarstwie obserwował środowisko przestępcze i subkulturę warszawskich 
peryferii. Zmarł w Warszawie.

Th is realistic portrait of Nowakowski I made as a favour for a friend was published 
– during martial law – in the Bulletin of the Brussels Solidarity delegation, which 
became famous for its disputable distribution of Western aid funds. We were 
friendly until his death, but unfortunately our contacts were too rare because 
I was preoccupied with my professional work for much too long. 

Author of short stories. He lived near Warsaw until 1953, after which he studied 
law in the capital. He debuted in 1957 with stories in the “Nowa Kultura” 
magazine. 
In his writing, he focused on the criminal environment and the subculture 
of Warsaw’s periphery. He died in Warsaw.
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Marek Nowakowski 1935-2014    pisarz/writer
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„Wielkie dni małej fl oty” o udziale naszej marynarki w drugiej wojnie światowej, 
były znaczącą lekturą mojego dzieciństwa. 
Pertek napisał książkę w czasie wojny w Poznaniu na podstawie zabronionych 
nadsłuchów radiowych i informacji prasy niemieckiej.
W latach 80. odwiedziłem inwalidę, którego nędza przymusiła, żeby złożył akces 
do Patriotycznego Ruchu Ocalenia Narodowego PRON, powołanego przez 
Jaruzelskiego.

Urodzony w Czersku koło Chojnic. Studiował w Akademii Handlowej 
w Poznaniu. 
Badał tajemnice polskiej marynarki wojennej, szczególnie w okresie między 
wojennym i w czasie drugiej wojny światowej. Opublikował dwa tysiące artykułów 
prasowych jak też 50 książek i broszur. Zmarł w Poznaniu.

Jerzy Pertek 1920-1989  marynista/maritime historian
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“Great Days of the Small Fleet”, a book about the Polish navy’s participation 
in World War II, was an important read of my childhood. Pertek wrote this 
book during the war, in Poznań, based on prohibited radio eavesdropping and 
information from the German press.
In the 1980s, I visited him, a disabled man, whose poverty forced him to join the 
Patriotic Movement for National Salvation PRON, established by Jaruzelski.

Born in Czersk near Chojnice. He studied at the Academy of Commerce in 
Poznań. He studied the secrets of the Polish Navy, especially in the inter-war period 
and during World War II. He published 2,000 press articles, as well as 50 books 
and brochures. He died in Poznań.
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Takich jak on współczesnych Targowiczan ze Związku Patriotów Polskich ZPP 
w ZSRR nazywano politrukami. 
„Główka” z łamów „Literatury” mojego autorstwa, imitująca szczere spojrzenie 
polskiego inteligenta, miała w latach 70. uwiarygodnić teksty naczelnego tygodnika. 

Urodzony w białoruskim Mińsku, studiował polonistykę w Wilnie. Debiutował 
w „Echu Szkolnym” jako poeta. Należał do literackiej Grupy Żagary. W czasie 
drugiej wojny światowej działał w Wojsku Polskim, utworzonym w Rosji przez 
Stalina i Wandę Wasilewską. Był ważnym członkiem Związku Patriotów Polskich 
(ZPP) w ZSRR. 
Po wojnie pracował jako dyplomata PRL-u, równocześnie był jednym z głównych 
funkcjonariuszy upartynianej literatury. W latach 1966-1971 był redaktorem 
„Miesięcznika Literackiego”. Pozostał przekonanym komunistą i członkiem 
Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej do 1982 roku. 
Zmarł w Warszawie.

Jerzy Putrament 1911-1986  pisarz/writer
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Such contemporary Targowica members from the Union of Polish Patriots as 
Putrament were referred to as political commissars (politruks) in the USSR. 
Th e ‘head’ I photographed imitated the sincere gaze of a Polish intellectual, was 
later published in the “Literatura” magazine to authenticate the texts of the weekly’s 
editor-in-chief. 

Born in Belarusian Minsk, he studied Polish philology in Vilnius. He debuted as 
a poet in the “Szkolne Echo” magazine. He was a member of the Żagary literary 
group. During World War II, he was active in the Polish Army, formed in Russia 
by Stalin and Wanda Wasilewska. He was also an important member of the Union 
of Polish Patriots in the USSR. After the war, he was a diplomat of the People’s 
Republic of Poland, and at the same time one of the main offi  cers working for the 
sake of politicisation of literature. In 1966–1971, he was the editor of “Miesięcznik 
Literacki” magazine. He remained a staunch communist and a member of the 
Central Committee of the Polish United Workers’ Party until 1982. 
He died in Warsaw.
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Po otrzymaniu styków wrocławskiego fotografowania, Różewicz napisał: „Pierwsza 
próba niezbyt udana. „Wina” wspólna. Ja się fatalnie ubrałem (trzeba mi było 
zwrócić uwagę, że ta stara koszulka wygląda jak szmata), a Pan mnie za mocno 
oświetlał. To właśnie błąd, który popełniają często fotografi cy w stosunku do mnie 
(jako modela czy też obiektu). Wspomniałem Panu – chodziło o to, żeby twarz 
wynurzała się z rzeczywistości – tymczasem wyszła jak na talerzu…”.
Nie usprawiedliwia mnie to, że po godzinnym instruktażu poety jak mam 
fotografować, na zdjęcia miałem tylko kilkanaście minut. Jestem winny, bo zrobiłem 
tylko oczywiste zdjęcia przyjaznego gawędziarza. Obiecana następna szansa zmieniła 
się z czasem w zdystansowaną pełną podziwu dla moich dokonań, odmowę. 
W 2006 r., po przesłaniu katalogu, napisał: „Dziękuję Panu – ale mojego zdania nie 
zmienię i nie wejdę do tej wspaniałej galerii”.

Urodzony w Radomsku, małym mieście Polski centralnej. W czasie wojny zajmował 
się przypadkowymi pracami, a później wziął udział w Powstaniu Warszawskim. 
Po wojnie studiował w Krakowie historię sztuki. Później osiedlił się w Gliwicach, 
a następnie pracował jako niezależny pisarz we Wrocławiu. Należy do najbardziej 
wyróżniających się autorów po wojennych. Zmarł we Wrocławiu.

Having received the contact sheet after being photographed in Wrocław, Różewicz 
wrote: “Th e fi rst attempt is not very successful. Th e ‘fault’ is mutual. I dressed 
terribly (somebody should have told me that my old T-shirt looks like a rag), 
and you lit me too much. Th is is a mistake that photographers often make with me 
(as a model or an object). I told you: make the face look like emerging from reality. 
It ultimately looks like lying on a plate...”
Th e fact that after an hour of listening to the poet’s instructions on how to 
photograph him, I only had a few minutes to take the actual pictures, is not an 
excuse. I’m guilty because I took very obvious pictures of this friendly storyteller. 
Th e promised next chance transformed over time into a distanced refusal, if not 
devoid of admiration for my achievements. After I sent him the catalogue in 2006, 
he replied: “I thank you, sir, but I will not change my mind about not becoming 
a part of this wonderful gallery.”

He was born in Radomsko, a small city in central Poland. During the war, he held 
various jobs and took part in the Warsaw Uprising. After the war, he studied the 
history of art in Cracow. Later he settled in Gliwice and then worked as a freelance 
writer in Wrocław. He is one of the most outstanding authors of the post-war era. 
He died in Wrocław.
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Tadeusz Różewicz 1921-2014   poeta/dramaturg
poet/playwright



84

Inkwizytor Rymkiewicz napisał w „Wieszaniu”: „Moja książka (jak wszystkie moje 
książki) jest fragmentaryczna, a to znaczy, że zlepiona jest z czegoś takiego co się 
rozpadło, rozłączyło, rozleciało, rozproszyło – z mniejszych i większych kawałków, 
które trochę do siebie pasują, a trochę nie pasują, trochę się ze sobą łączą a trochę 
nie łączą, może chciałyby się połączyć, ale połączyć, się nie mogą. W dodatku nie 
wiadomo, dlaczego tak właśnie jest – ja przynajmniej tego nie wiem”.
Ja zaś nie wiem, a może nie wie tego też pisarz, dlaczego pisze panegiryczne strofy 
ku czci małego człowieka, który obiecał mi, przyjść na fotografowanie do mojego 
Studia „jak skończę kurację odchudzającą”.

Urodzony w Warszawie, liryk, dramaturg, eseista, literaturoznawca. Studia 
polonistyczne w Łodzi, gdzie mieszkał od 1945 roku. W 1954 r. debiutował jako 
liryk. Od 1965 do 1985, a później znowu od 1990 roku naukowy współpracownik 
w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk w Warszawie. Kierownik 
literacki Teatru Narodowego w Warszawie. Znany również jako tłumacz 
z hiszpańskiego, angielskiego i rosyjskiego.

Inquisitor-Rymkiewicz wrote in “Hanging”: “Th is book – like all my books – is 
fragmentary, which means that it is glued together of something that has fallen 
apart, disconnected, spilled, dispersed; of smaller and larger pieces that match as 
well as don’t match, that link as well as do not link together, that maybe would like 
to be connected, but they are unable to. Moreover, we don’t know why it is the way 
it is – at least I don’t know it.”
As for me, I’m not sure – and maybe the writer isn’t sure either – why he write 
panegyric verses in honour of a small man who promised to come to my Studio 
“as soon as I fi nish my weight loss treatment”.

Born in Warsaw, a lyricist, playwright, essayist, and literary scholar. He studied 
Polish philology in Łódź, where he lived from 1945. In 1954, he made his debut 
as a lyricist. From 1965 to 1985, and later again from 1990, he was a scientifi c 
collaborator at the Institute of Literary Research of the Polish Academy of Sciences 
in Warsaw. Literary manager of the National Th eatre in Warsaw, also known as 
a translator from Spanish, English and Russian.
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Jarosław Marek Rymkiewicz 1935- poeta/pisarz
poet/writer
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Miał stosownego nosa do Joyce’a i Shakespeare, ale musiał żyć z twórczości 
Joe Alexa. 
Wcześniej i później Shakespeare zajmowali się inni między innymi Stanisław 
Barańczak, ale nie mam kwalifi kacji do oceny rezultatów. 
Fotografując Słomczyńskiego byłem na początku tworzenia ludzkich kontrefektów, 
trudno było jednak nie zauważyć bacznej przenikliwości płynącej z oczu Krakusa.

Urodzony w Warszawie. Swoje kryminały pisał pod pseudonimem Joe Alex. 
Tłumaczył między innymi „Ulissesa” i „Podróże Guliwera”, jak również wszystkie 
dramaty Williama Shakespeare’a. Zmarł w Krakowie.

He had a passion for Joyce and Shakespeare, but he had to publish under the pen 
name Joe Alex to make a living. 
Earlier and later, Shakespeare was also translated by others, including Stanisław 
Barańczak, but I am not qualifi ed enough to evaluate the results. Photographing 
Słomczyński, I had just started out as a portrait photographer; however, even 
I could discern the acuity in the eyes of this Cracow dweller.

Born in Warsaw. He wrote his detective stories as Joe Alex. He translated, among 
others, “Ulysses” and “Gulliver’s Travels”, as well as all William Shakespeare’s plays. 
He died in Cracow.
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Maciej Słomczyński 1920-1989  tłumacz/autor kryminałów
       translator/author of detective stories
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Przywiozłem Stryjkowskiego do Studia, żeby podczas fotografowania dowiedzieć się 
jaka była naprawdę atmosfera Lwowa pierwszej radzieckiej okupacji.
Traumatyczne wspomnienia kwitował twarzą kamieniejącą albo zakrywaną rękami 
co zapisałem jego zdjęciem w „Portrecie bez twarzy”. 
Mowa ciała dawała świadectwo winy.
Ku mojemu zaskoczeniu „Wielki strach” ogarnął autora nie podczas terroru 
sowieckiego we Lwowie, ale dopiero podczas ucieczki ze Lwowa przed 
napierającymi Niemcami.

Właściwie nazywał się J. Stark. Obok Isaaca Bashevisa Singera, znaczący świadek 
wczesnej historii żydowskiej, ortodoksyjno-chasydzkiej kultury polskiej Galicji 
Wschodniej. Stryjkowski, dla którego wzorami byli przede wszystkim T. Mann 
i L. Tołstoj, uwolnił się od wcześniej podziwianych: R. Rolanda i T. Dreisera 
„z powodu ich naiwności”. Jakkolwiek od czasów studenckich komunista, 
przekładał faszystę L.F. Celine’a, zafascynowany jego otwartym przedstawianiem 
słabości ludzkich. 
Zmarł w Warszawie.

I brought Stryjkowski to my Studio to fi nd out during the photo shoot what the 
atmosphere of Lviv was really like under the fi rst Soviet occupation. His traumatic 
memories were refl ected in his petrifi ed face and by him covering his face with his 
hands, which I captured in the picture later published in the “Portrait Without 
a Face”. His body language refl ected the guilt. To my surprise, “Th e Great Fear” 
fi lled the author not during the Soviet terror in Lviv, but only during his escape 
from Lviv from the advancing German army.

His real name was J. Stark. Together with Isaac Bashevis Singer, he was an 
important witness to the early Jewish history, and the Orthodox and Hasidic 
culture of Polish Eastern Galicia. Stryjkowski, whose role models were primarily 
T. Mann and L. Tolstoy, broke free from the previously admired R. Roland and 
T. Dreiser “because of their naivety”. Despite being a communist since his 
university days, he translated the fascist L.F. Celine, fascinated by his open 
depiction of human weaknesses. He died in Warsaw.
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Julian Stryjkowski 1905-1996     pisarz/writer
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Do Jana Józefa Szczepańskiego miałem dosłownie pod górkę, bo jego 
podkrakowski dom stał na stromej górze i szło się od autobusu po wznoszącej się 
ostro łące. Dodatkowo, kiedy się już wdrapałem okazało się, że bateryjka mojego 
światłomierza jest wyczerpana i trzeba zejść do wsi po nową. 

Urodzony w Warszawie, prozaik, scenarzysta, tłumacz z angielskiego i francuskiego. 
Studiował Orientalistykę, był partyzantem AK, brał udział w ekspedycji polarnej na 
Spitzbergen i pisał reportaże z różnych stron świata. W swoje prozie zdystansowany, 
cierpiał „z powodu wyprzedawania bohaterskości”. Zmarł w Krakowie.

It was not easy to get to Jan Józef Szczepański, because his house near Cracow 
stood on a steep hill and from the bus stop one had to walk there through a steeply 
rising meadow. To make things worse, when I climbed up, it turned out that the 
battery of my light meter was dead, and I had to descent to the village to get 
a new one. 

Born in Warsaw, a prose writer, screenwriter, and translator from English and 
French. He studied Oriental Studies, was a Home Army partisan, took part in 
the polar expedition to Spitzbergen, and wrote reportages from around the world. 
Distanced in his prose, he suff ered “because of commercialisation of heroism”. 
He died in Cracow.



91

Jan Józef Szczepański 1919-2003 pisarz/działacz związkowy
 writer/trade union activist
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Fotografowałem Szczypiorskiego późno, na początku lat 90., w wieczornym 
cieniu drzew Łazienek w pobliżu których mieszkał. Z wizyty w domu, pamiętam 
wysiedziane fotele z minionej epoki, niespodziewane u wziętego pisarza.
Mam go we wdzięcznej pamięci jako patrona Funduszu Popierania Twórczości 
Stowarzyszenia Autorów ZAiKS, jednego z niewielu źródeł fi nansowania inicjatyw 
niezależnych od „dobrej zmiany”.

Urodzony w Warszawie, prozaik i publicysta. W 1944 r. uczestniczył w Powstaniu 
Warszawskim, był więziony w obozie koncentracyjnym w Sachsenhausen. Po 
wojnie dziennikarz radiowy w Katowicach, w latach 1956-1958 attaché kulturalny 
w Kopenhadze. Od 1958 r. w Warszawie. W latach 1965-1975 dziennikarz 
tygodnika „Polityka”. Debiutował w roku 1952. Członek Prezydium polskiego 
PEN-Klubu i Związku Literatów Polskich. Od 1977 roku współpracownik różnych 
gazet podziemnych. W czasie stanu wojennego od grudnia 1981 do wiosny 1982 r. 
internowany. „Początek”, zagranicą tytułowany „Piękna pani Seiderman”, był na tle 
zaściankowości polskiego pisarstwa, jasnym promieniem sukcesu. 
W 1989 roku senator polskiego parlamentu. Zmarł w Warszawie.

I photographed Szczypiorski late, in the early 1990s, in the evening shade of the 
trees in Łazienki Park near which he lived. What I remember most from visiting his 
house is worn out chairs from a bygone era, quite unexpected at a successful writer’s 
place.
I remember him gratefully as the patron of the Support Fund for Artists from the 
Polish Society of Authors and Composers, one of the few sources of funding for 
initiatives independent of the so-called “good change”.

Born in Warsaw, a prose writer and publicist. In 1944, he took part in the Warsaw 
Uprising, after which he was sent to the Sachsenhausen concentration camp. After 
the war, he worked as a radio journalist in Katowice, and in the years 1956–1958 
– as a cultural attaché in Copenhagen. In 1958, he moved to Warsaw. In 1965–
1975, he worked as a journalist of the “Polityka” weekly. He made his literary 
debut in 1952. Member of the Presidium of the Polish PEN-Club and the Polish 
Writers’ Union. He wrote for various underground newspapers starting in 1977. 
During martial law, he was interned from December 1981 to spring of 1982. “Th e 
Beginning”, which was published abroad under the title “Beautiful Mrs Seiderman”, 
was a bright ray of success compared to the insularity of the Polish writing at that 
time. In 1989, he was a senator of the Polish parliament. He died in Warsaw.
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Andrzej Szczypiorski 1924-2000    pisarz/writer
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Unosząc palec poetka powiedziała: „liczyłam, to ostatnia 12 klatka, myślałam, że 
wyjdę po pół godzinie, a to już trzy”. Gest Noblistki zakończył przedłużoną sesje 
w krakowskim Hotelu Francuskim. W kręconym podczas sesji zdjęciowej fi lmie 
Borysa Lankosza „Polacy, Polacy…” poetka dialogowała swobodnie z parką 
papużek falistych, które wypożyczyłem w sklepie zoologicznym. 
Powstał też wtedy prezentowany w „Portrecie bez twarzy” kontrefekt uwięzionej za 
kratkami papuziej klatki osoby poważnej, rozważającej sprawy dla bytu zasadnicze.

Urodzona w Kurniku koło Poznania, liryczka, eseistka i tłumaczka. Żyła od 1931 
roku w Krakowie, gdzie po maturze imała się różnych zajęć, a później studiowała 
polonistykę i socjologię. Prawie 30 lat pracowała jako krytyk literacki. 
W 1996 roku otrzymała literacką Nagrodę Nobla. Zmarła w Krakowie.

Raising her fi nger, the poet said: “I counted, this was the last 12th frame. I thought 
I would leave after half an hour, and it’s already been three hours”. Th e Nobel Prize 
winner’s gesture ended the extended photo shoot at the Francuski Hotel in Cracow. 
In Borys Lankosz’s fi lm “Poles, Poles ...” shot during our photo session, the poet 
freely chatted with a couple of budgerigars, which I borrowed from a nearby pet 
shop to keep her company. 
Th is was when I created the portrait of a serious person imprisoned behind the bars 
of the parrot cage while considering essential matters of existence, later presented 
in the “Portrait Without a Face”.

Born in Kurnik near Poznań, a lyricist, essayist and translator. She moved to 
Cracow in 1931 and took up various jobs after graduating from high school, to 
later study Polish philology and sociology. She worked as a literary critic for almost 
30 years. In 1996, she received the Nobel Prize for Literature. She died in Cracow.
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Wisława Szymborska 1923-2012 poetka Laureatka Nobla
 poet/Nobel Prize laureate
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Na pod warszawskiej stacyjce fotografowałem znawcę XIX-wiecznych zdrad 
i konspiracji. Nie wiedziałem wówczas, że po latach syn strupieszały polityk oskarży 
go o kontakty z uchwyconym w tle ofi cerem prowadzącym.

Urodzony w Częstochowie, prozaik, dramaturg, scenarzysta i autor utworów 
chóralnych. Studia polonistyczne we Wrocławiu. Debiutował reportażem 
w 1955 roku. Mieszkał od 1956 r. pod Warszawą. W latach 1962-1981 redaktor 
„Miesięcznika Literackiego”. W latach 1960-1971 redaktor naczelny Redakcji 
Programowej Polskiego Radia. W swojej twórczości zajmował się głównie polską 
historią XIX wieku i przełomem wieków. 
Zmarł w Warszawie.

Władysław Terlecki 1933-1999  pisarz/writer
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I photographed this expert on 19th-century betrayals and conspiracies at a small 
railway station in Warsaw. I didn’t know then that after many years the son of 
a scandalous politician would accuse him of conspiring with the case offi  cer 
captured in the background.

Born in Częstochowa, a prose writer, playwright, screenwriter, and author of choral 
pieces. He graduated from Polish philology in Wrocław. He made his reportage 
debut in 1955. He moved near Warsaw in 1956. In 1962–1981, he was an editor 
of “Miesięcznik Literacki”. In 1960–1971, he was the editor-in-chief of the 
Program Committee of the Polish Radio. In his work, he mainly dealt with the 
Polish history of the 19th century and the turn of the century. 
He died in Warsaw.
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Staś brat łata i sąsiad znad Wigier jest jedną z niewielu dziś charyzmatycznych 
postaci polskiej kultury. Jest rozpoznawalny zarówno z tyłu wg. Margitte’a 
w „Portrecie bez twarzy”, jak i z przodu w „Pisarzach”. W felietonach „Polityki” 
zawsze był kpiarsko uszczypliwy dla rządzących, dlatego obawia się go zarówno 
Rząd jak i Opozycja. 

Urodzony w Małkini Górnej. W latach 50. studiował w Warszawie rolnictwo na 
SGGW. Potem kształcił się w warszawskiej Wyższej Szkole Teatralnej PWST. Już 
jako student pisał teksty satyryczne i występował na scenie studenckiego STS. 
Jedną z legendarnych ról zagrał w kultowym „Rejsie” Marka Piwowskiego w 1976 
roku. W 1981 r., pod pseudonimem Andrzej Kill, napisał dla Barei scenariusz 
satyrycznego, kultowego, „Misia”, w którym objął też główną rolę Ryszarda 
Ochódzkiego.

Staś, my friend, soulmate and neighbour from the Wigry Lake is one of the few 
charismatic fi gures of Polish culture today. He’s recognizable both from the back – 
as inspired by Margitte in the “Portrait Without a Face” – and en face, as portrayed 
in “Writers”. In his columns for “Polityka” weekly, he’s always shown sarcastic irony 
towards those in power, which is why he is feared by both the government and the 
opposition. 

He was born in Małkinia Górna. In the 1950s, he studied agriculture at the 
Warsaw University of Life Sciences. He then studied at the Th eatre Academy in 
Warsaw. Already as a student, he wrote satirical texts and performed as an actor of 
the Students’ Satirical Th eatre (STS). In 1976, he played one of the legendary roles 
in the iconic fi lm “Th e Cruise” directed by Marek Piwowski. In 1981, under the 
pseudonym of Andrzej Kill, he wrote a screenplay the iconic satirical fi lm “Teddy 
Bear” directed by Stanisław Bareja, in which he also starred in the leading role of 
Ryszard Ochódzki.
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Stanisław Tym 1937-    komediopisarz/felietonista/aktor
       comic playwright/columnist/actor
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Legendarnego Tyrmanda spotkałem dwukrotnie. W połowie lat 50., czytając 
„Złego” ciągiem od deski do deski. W połowie lat 80. jako gość Departamentu 
Stanu, wpisałem go obok Nowaka-Jeziorańskiego, Kotta, Kosińskiego, 
i Brzezińskiego na listę pożądanych spotkań.
Powolnymi autostradami wieziono mnie gdzieś w pobliże Chicago, do Rockford 
Institute. 
Zdjęcie notuje badawcze spojrzenie, którym obrzucał intruza na miesiąc przed 
śmiercią na wakacyjnej plaży.

Prozaik, publicysta i krytyk muzyczny. Od 1938 roku studiował architekturę na 
Politechnice paryskiej. W czasie okupacji jako robotnik przymusowy w Niemczech. 
Uciekł do Danii i Norwegii. W latach 1946-1967 mieszkał w Warszawie. 
Współpracownik „Przekroju” i „Tygodnika Powszechnego”. W 1967 roku wyjechał 
do USA, gdzie nauczał na Columbia University w Nowym Jorku. 

Leopolda Tyrmand 1920-1985  pisarz/writer
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I met the legendary Tyrmand twice. In the mid-1950s, when I was reading “Th e 
Man with White Eyes” from cover to cover. In the mid-1980s, as a guest of the 
State Department, I added him – next to Nowak-Jeziorański, Kott, Kosiński, 
and Brzeziński – to the list of desirable meetings. We drove on the slow highways 
to the Rockford Institute somewhere near Chicago. Th e photo captures the 
inquisitive gaze that Tyrmand cast on the intruder a month before he died on 
a summer beach.

Prose writer, publicist and music critic. In 1938, he started studying architecture at 
École Polytechnique in Paris. During the occupation, he was sent to Germany as 
a forced labourer. He managed to escape to Denmark and Norway. In 1946–1967, 
he lived in Warsaw. He collaborated with “Przekrój” and “Tygodnik Powszechny” 
magazines. In 1967, he emigrated to the USA, where he taught at Columbia 
University in New York.
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Przez to, że jego córka była w 1939 roku sanitariuszką w Chełmskiej Kolumnie 
Sanitarnej mojego ojca, Wańkowicz był w mojej rodzinie rodzajem wujka. 
Odwiedzałem go z pytaniem „Jak żyć?”, na które wzbraniał się odpowiedzieć. 
Zamiast tego płynęły z niego jak ze starej płyty fale wspomnień. 
Któregoś dnia przysłał mi wnuczkę „żebym podlał jej kwiatek”. 
Oboje nie żyją. W archiwum pozostało zdjęcie dziewczyny w blasku świecy i lwia 
fi zjonomia pisarza, którą wydrukowało „Ty i Ja”. 

Urodzony w Kałużycach na Białorusi, w Wielkim Księstwie Litewskim. W latach 
1917-1918 walczył z Bolszewikami w szeregach I Korpusu Polskiego. W 1920 r. 
wziął udział w wojnie polsko-sowieckiej. Przerwane w roku 1914 studia prawa 
wznowił i ukończył po roku 1923. 
Pierwsze reportaże „Na tropach smętka” i inne napisał w okresie międzywojennym. 
Zmarł w Warszawie.

Melchior Wańkowicz 1892-1974        reporter/pisarz
reporter/writer
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Since in 1939 his daughter was a nurse in Chełmska Sanitary Column, Wańkowicz 
was like an uncle in my family. I visited him and asked: “How should I live?”, 
which he refused to answer. Instead, waves of memories fl owed from him like from 
an old record. One day, he sent his granddaughter to me “to water her fl ower”. 
Th ey’re now both deceased. What is left in the archive is a picture of a girl in the 
candlelight and the writer’s lion-like looks, printed in the “Ty i Ja” magazine. 

He was born in Kałużyce, Belarus, in the Grand Duchy of Lithuania. In 1917–
1918, he fought against the Bolsheviks in the Polish I Corps. In 1920, he took part 
in the Polish-Soviet war. He resumed studying law, which had been interrupted in 
1914, and he graduated in 1923. 
He wrote his fi rst reportage “On the Trail of Smętek” and more in the interwar 
years. He died in Warsaw.
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Komunista mikrej postury, podobno biegał po powojennej Łodzi, z wielkim 
pistoletem dyndającym na zadku. Później napisał „Poemat dla dorosłych”, który 
z podziwem i zdziwieniem przepisywaliśmy na maszynie w słupskim Gimnazjum. 
Po politycznej wolcie nie chcieli go komuniści ani też ludzie przyzwoici.
Kiedy odwiedziłem go mieszkającego w uprzywilejowanej Alei Róż, próbował być 
trefnisiem. Jest w politycznym Czyśćcu i tak go pokazuję, rozwinąwszy w kilku 
próbach specjalną technikę uzyskiwania odbitki.

Syn żydowskiego notariusza z Warszawy. Studiował matematykę i pisał swoje 
pierwsze wiersze pod wpływem francuskich surrealistów. W 1939 r. uciekł do 
Lwowa, gdzie współpracował z prasą komunistyczną, a później uciekł do Saratowa 
i Kujbuszewa. Po powrocie do Polski pracował jako redaktor i tłumacz liryki 
rosyjskiej i francuskiej. W 1955 roku zmienił ton swojej twórczości z marksizmu 
na antykomunizm. 
Zmarł w Warszawie.

A communist of a micro posture, apparently he used to run around the post-
war Łódź with a huge pistol dangling on his butt. Later he wrote “A Poem for 
Adults”, which we rewrote with admiration and astonishment on the typewriter 
at my middle school in Słupsk. After his political U-turn, he wasn’t wanted by 
communists nor decent people.
When I visited him in his apartment in the privileged Aleja Róż, he tried to be 
a jokester. He remains in a political Purgatory and that is how I show him, having 
developed – after a few attempts – a special technique of obtaining a print.

Son of a Jewish notary from Warsaw. He studied mathematics and wrote his fi rst 
poems under the infl uence of French surrealists. In 1939, he escaped to Lviv, 
where he collaborated with the communist press, and later escaped to Saratov 
and Kuibyshev. After returning to Poland, he worked as an editor and translator 
of Russian and French poetry. In 1955, he changed the tone of his work from 
Marxism to anti-communism. He died in Warsaw.
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Adam Ważyk 1905-1982   poeta/tłumacz
poet/translator
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Kiedy fotografowałem Wojciechowskiego dla „Ty i Ja”, na podwórzu żoliborskiego 
domu, w głębi kadru niespodziewanie pojawił się czarno ubrany człowiek, który 
zbliżył się i przeszedł mimo. Gdybym zrobił serię zdjęć to miałbym sekwencję 
podobną do realizowanych przez Amerykanina Duane Michalsa, z którym na 
wystawie „Het Portret”, pokazywałem portrety w roku 1988 w Canon Image 
Center w Amsterdamie.

Urodzony w Poznaniu. Studiował geologię we Wrocławiu, czasopiśmiennictwo 
w Warszawie i reżyserię fi lmową w Łodzi. Jego powieść „Kamienne pszczoły” 
otrzymała w 1967 roku nagrodę Wilhelma Macha za najlepszy debiut. 

Piotr Wojciechowski 1938-  pisarz/scenarzysta
      writer/screenwriter
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When I photographed Wojciechowski for “Ty i Ja” magazine in the courtyard of 
his house in the Żoliborz district, a man dressed in black appeared unexpectedly 
in the background, then approached us and walked on. If I had taken a series of 
photos, I would have a sequence similar to that of the American Duane Michals, 
with whom I presented portraits in 1988 at the Canon Image Center 
in Amsterdam as part of the “Het Portrait” exhibition.

Born in Poznań. He studied geology in Wrocław, print media in Warsaw and fi lm 
directing in Łódź. His novel “Th e Stone Bees” received the Wilhelm Mach Award 
for the best debut in 1967. 
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Widziałem, jak Zagajewski jest w kontaktach międzyludzkich wycofany, 
rozhermetyzowuje się, kiedy pisze lub przemawia. 
Fotografowałem szerokokątnym Hasselbladem, ale tak żeby nie pojawiły się 
w obrazie efekty prymitywnego przerysowania.
Niepokój optyki nałożyłem na napięcie fotografowanego. Starając się, żeby źródło 
szerokokątnego niepokoju czytali tylko fachowcy.
Chętnie poznałbym opinie Europejczyka o jego portrecie, powstrzymuje mnie 
zapisana w 1/500 sekundy, ekspresja wzroku, której nie rozumiem, a która może 
być zapowiedzią reprymendy, kandydata do Nobla.

Urodzony we Lwowie. Dorastał w Gliwicach, studiował w Krakowie, psychologię 
i fi lozofi ę, pracował w instytutach naukowych i czasopismach. W latach 1976-
1980 ukarany zakazem druku. W latach 1979-1980 na stypendium w Republice 
Federalnej Niemiec. 
Od 1982 roku mieszkał w Paryżu. Wrócił do Krakowa.

I saw how Zagajewski is introvert in interpersonal relations, how he opens up when 
he writes or speaks. I photographed with a wide-angle Hasselblad, but also made 
sure that the picture is devoid of any primitive overdrawing. I put the anxiety of 
lenses on the tension of the photographed. I tried to make the source of wide-angle 
anxiety visible only to professionals. I would love to know this European’s opinion 
about his portrait. What stops me from fi nding out is his expression captured in 
1/500 seconds, which I do not understand, and which may be a sign 
of a reprimand of this Nobel candidate.

Born in Lviv. He grew up in Gliwice, studied psychology and philosophy in 
Cracow, and worked in scientifi c institutes and magazines. In 1976–1980, he was 
banned from printing his works. In 1979–1980, he was on a scholarship in the 
Federal Republic of Germany. He lived in Paris from 1982 but returned to Cracow.
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Adam Zagajewski 1945- poeta/pisarz
 poet/writer



110

Mój przyjaciel Żakowski pokazuje wyłaniający się z cienia znak Victory. 
Gorzkie zaniechania i błędy transformacji krzywdzące najsłabszych uzbroiły 
„dobrą zmianę” w krzywdę, a sukces pracy Polaków umożliwia przekupstwo. 
Wrzaski „Wy ZOMO!” i „Komuniści i złodzieje!” usiłują rzucić infamie na 
rzeczywistych ojców solidarnościowego zrywu. Przechowująca prawdę pamięć 
ludzka, wielokrotnie ratowała prawdę i honor.

Urodzony w Warszawie. Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Politologii 
Uniwersytetu Warszawskiego w 1981 roku. Na początku lat 80. zatrudniony 
w harcerskim „Na przełaj”. Współpracował wtedy między innymi ze mną. 
W czasie stanu wojennego, pracował dla prasy podziemnej i nielegalnego Biura 
Prasowego Solidarności. Po 1989 roku był współzałożycielem „Gazety Wyborczej”.

My friend Żakowski shows the Victory sign emerging from the shadows. Bitter 
omissions and transformation errors that hurt the weakest in the society gave the 
“good change” the feeling of harm as a weapon, and the result of the hard work 
of Poles enables those in power to bribe the society. Shouting “You were ZOMO 
thugs!” (paramilitary riot-police) and “Communists and thieves!” is an attempt to 
cast infamy on the real fathers of the solidarity uprising. Th e human memory that 
remembers the truth has saved the truth and honour many times.

Born in Warsaw. He graduated from the Faculty of Journalism and Political Science 
at the University of Warsaw in 1981. At the beginning of the 1980s, he began 
working for “Na Przełaj”, the scout magazine. Th ere he worked, among others, 
with me. During martial law, he worked for the underground press and the illegal 
Solidarity Press Offi  ce. After 1989, he was a co-founder of “Gazeta Wyborcza” 
newspaper.
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Jacek Żakowski 1957-   felietonista/pisarz
columnist/writer
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Pamiętam, że odwiedziłem Żuławskiego we Wrocławiu, podczas kręcenia 
przerwanego przez władze „Na srebrnym globie”.
W czasie, kiedy zdobywał Paryż fi lmem z Romy Schneider, chciałem, żeby 
zaprotegował mnie do aktorki. Było to w 1985 roku, kiedy marzył mi się album 
„Europejczycy”.
W paryskiej kawiarni ścięliśmy się ostro, perorował, nie dopuszczał najmniejszej 
krytyki. 
Po kawiarni dalej fotografowałem na paryskim moście bodaj Aleksandra III.

Rozpoczął swoją działalność jako asystent Andrzeja Wajdy. Do swojego pierwszego 
fi lmu „Trzecia część nocy” napisał ze swoim ojcem scenariusz, opierający się na jego 
wojennych przeżyciach. 
Był związany z Sophie Marceau. Skandal w latach 2007-2008 wywołał jego związek 
z 43 lata młodszą aktorką, Weroniką Rosati. Po rozwodzie skandal pogłębiły ich 
wzajemne oskarżenia, w których obydwie strony obwiniały się w prasie i telewizji. 
W 1915 roku, po 15 latach przerwy, powrócił do reżyserii i nakręcił polsko-
portugalską koprodukcję „Cosmos”. Zmarł w Warszawie.

I remember I visited Żuławski in Wrocław during the fi lming of “On the Silver 
Globe” interrupted by the authorities. At the time when he was conquering Paris 
with his movie starring Romy Schneider, I wanted him to introduce me to the 
actress. It was in 1985 when I dreamt of publishing the album entitled “Europeans”. 
We had a big argument in a Parisian cafe, he kept talking and wouldn’t allow the 
slightest criticism. After the scene in the cafe, I went on to take more Parisian 
photographs; I think it was the tsarist bridge, probably of Alexander III.

Żuławski began his professional career as an assistant to Andrzej Wajda. He wrote 
the screenplay for his fi rst fi lm, “Th e Th ird Part of the Night”, with his father 
on whose war memories the fi lm is based. He was dating Sophie Marceau. His 
relationship with 43-years his junior Weronika Rosati caused a scandal in 2007–
2008. After their divorce and a series of mutual accusations, the scandal evolved 
with both parties blaming each other in the press and TV. In 2015, after a 15-year 
break, he returned to directing with his Polish-Portuguese co-production “Cosmos”. 
He died in Warsaw.
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Andrzej Żuławski 1940-2016     reżyser fi lmowy/pisarz
         fi lm director/writer
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Author’s Note 

I have always read and I will continue to do so. 
To me writers are like teachers, authority fi gures, and often friends. 
My writers are the elite, which is why when anonymous people describe themselves 
as “writers” in their biographical notes, it makes me laugh. 

With the Writers exhibition, I pay off  my debt to its protagonists not refraining, 
however, from being critical towards attitudes and behaviours expressed by some 
of the writing people.

In the light of the catastrophic reading statistics, by presenting the images at the 
exhibition, with comments and information added in the catalogue, my aim 
is to awaken interest in literature and its creators. Th at is why this catalogue – 
now available in its fi nal, electronic form thanks to my collaboration with the 
Foundation for the Development of Photography and support of the Fund for 
Promotion of Creative Activity of the Authors’ Association ZAiKS – is so dear 
to my heart.

I hope to be able to get support from the sponsors, which will allow me to reach 
new audiences also with a printed edition of this catalogue. 

Krzysztof Gierałtowski 

Warsaw, 15 August 2020
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Od Autora

Czytałem, czytam i będę czytał.
Pisarze są dla mnie nauczycielami, autorytetami a często przyjaciółmi.
Moi pisarze są elitą, dlatego śmieszą mnie określenia pisarka/pisarz w biogramach 
osób anonimowych.

Wystawą « Pisarze » spłacam dług wobec piszących ale nie pozostaje bezkrytyczny 
wobec postaw i zachowań poszczególnych osób.

Wobec katastrofalnego stanu czytelnictwa, prezentując na wystawie wizerunki, 
a w katalogu dodatkowo komentarze i biogramy, pragnę pobudzić zainteresowanie 
literaturą i jej twórcami. Dlatego zależy mi na katalogu, który aktualnie udało mi 
się doprowadzić we współpracy z Fundacjią Rozwoju Fotografi i i przy wsparciu 
Funduszu Popierania Twórczości ZAiKS do fi nalnej postaci elektronicznej.

Mam nadzieję uzyskać wsparcie sponsorów i wydrukować katalog tak żeby również 
w formie papierowej trafi ć do nowych odbiorców.

Krzysztof Gierałtowski

Warszawa, 15 sierpnia 2020
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