
Londyn. Policzek w przyzwoitość

Mieszkanie przy rue Payenne. Znów porozrzucane ubrania, torebki, bu-
ty, skrawki tkanin. Znów się przebiera. Zdejmuje warstwy ubrań, ozdób
i akcesoriów. Chciałaby jednym ruchem zrzucić jedno i od razu nałożyć
drugie, ale tkaniny stawiają opór, kroje sukien są skomplikowane, drape-
rie, marszczenia, falbany, wiązania, suwaki, sznurki, wstążki… No i szwy
nie zawsze są tak mocne, lepiej być delikatnym. Tkaniny szeleszczą jak
lakierowany papier ozdobny, który przywarł za bardzo i nie chce zdra-
dzić tajemnicy pakunku. Batysty, krynoliny, jedwabie. Leonor chce się
ich pozbyć jak najszybciej, włożyć inne, więcej, jeszcze bardziej zdob-
nych, jeszcze bogatszych. Zmienić skórę. Zrzucić tę sprzed chwili,
wdziać nową. Wsunąć się w pancerz.

To jej własny rytuał. Głód przemiany, nowego ciała, odmienionej twarzy.
Nałóg metamorfozy. Tak, być na chwilę kimś innym, człowiekiem, zwierzę-
ciem, bestią, przepoczwarzyć się! Podchodzi do lustra. Wolno stawia kroki,
majestatycznie. Sztywno unosi ramię, wymownie sięga dłonią za głowę, by
poprawić włosy. Lekko wsysa policzki, unosi podbródek, wyostrza spojrze-
nie. Nagle robi półobrót i spogląda w stronę fotografa. Sztywna twarz,
w oczach jakby tlił się demon. I spojrzenie, jak strzał, wprost w obiektyw.
Błysk lampy. Ostrej jak żądło osy. Im głębiej zanurza się w obiektywie, tym
bardziej jej nie ma. Jest coraz mniej namacalna. Już prawie nie jest Le-
onor, już prawie. Już niemal jest ptakiem, chimerą, sfinksem, czarownicą.
Metamorfoza jest jak morfina. Dzięki niej się cofa, umyka samej sobie. To
podniecające, być własnym zaprzeczeniem, uciec, zawiesić w byciu. Oto ja,
Leonor. Ja wymyślona. Im bliżej lustra, tym dalej od siebie.

Teatralne spojrzenie ćwiczy od dziecka, zwłaszcza kiedy zostaje na długo
sama, w pustym mieszkaniu w Trieście. Jedno z rozwlekłych popołudni,
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Malviny nie ma w domu, niespełna dziesięcioletnia Leonor nudzi się bez to-
warzystwa. Wchodzi do gabinetu wuja, wspina się na krzesło z czerwonego
mahoniu i sięga po ustawione na regale lusterko. Jest szczególne – na od-
wrocie, na zdjęciu w sepii, widać kuracjuszy – to pamiątka z Baden-Baden,
może z Karlsbadu. Tafla jest lekko uszkodzona, w górnej części zniekształ-
ca odbicie. Leonor wspina się na palcach, ustawia twarz pod odpowiednim
kątem, oczy w lustrze robią się ogromne. Uśmiecha się szeroko.

Rano obserwowała babkę, kiedy robiła sobie makijaż. Babka ma swo-
je sposoby. Najpierw pokrywa twarz grubą warstwą pudru, potem opala
korek i pociera nim powieki.

– Najlepsza jest ta bibuła – powiedziała do Leonor, odrywając kawa-
łek czerwonego papieru, którym owinięta była doniczka z kwiatami.
Przechyliła flakonik z kwiatowym zapachem „Eau de lys” i wpuściła kil-
ka kropel w bibułę. Flakonik z zapachem sprowadziła z Paryża. Szybkim
ruchem potarła kości policzkowe. Teraz szminka i puder. Leonor odczy-
tała napis na puderniczce: Coty.

Schodzi z mahoniowego krzesła i rzuca się do szaf mamy. Uwielbia
być lisicą. Szybko odnajduje futrzaną etolę, przyczepia sobie z tyłu i, ma-
chając ogonem na boki, wychodzi na ulicę. Kiedy nie ma etoli pod ręką,
wystarczy ogon zrobiony ze wstążki albo ze zwykłego sznura.

Czasem zabiera z domu tobołek z resztkami tkanin i biegnie z koleżan-
kami na pobliskie wzgórza Carso. Potrafią się tam włóczyć godzinami,
włażą między głazy, gdzie przebierają się jak tylko najdziwaczniej potrafią,
potem zaglądają do przydrożnych knajpek i wystawiają „spektakle”.
Za widownię mają miejscowych podpitych wieśniaków, którzy niewiele ro-
zumieją z tego dziewczęcego show, ale bawią się dobrze, śmieją się i dzię-
kują oklaskami.

Gherda, przyjaciółka z dzieciństwa, wspomina wieczór w teatrze z Le-
onor i Malviną: „Nagle, w czasie spektaklu, włożyłaś sobie na głowę wiel-
ką zieloną perukę, którą przyniosłaś po kryjomu. Czasem nosiłaś też na
głowie czarną mantylę, jakbyś już wówczas chciała na chwilę być kimś in-
nym. A wtedy jeszcze nie byłyśmy nawet nastolatkami!” – pisze w liście do
Leonor. Daisy Nathan, siostra Artura, koleżanka z klasy, przypomina zda-
rzenie z późniejszego okresu, kiedy z Leonor były już nastoletnie: „Pamię-
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tam moje zakłopotanie, kiedy zaprosiłam Leonor na przyjęcie w Mediola-
nie, a ona przyjechała w zielonej peruce i czarnej koronkowej mantyli na
głowie. Dziś mnie to śmieszy, ale wtedy przed gośćmi okropnie się za nią
wstydziłam. To była czysta prowokacja, chciała zerwać z całym środowi-
skiem”.

Teraz po zasypanej częściami garderoby podłodze w mieszkaniu przy rue
Payenne kroczy Dora Maar. Zaprzyjaźniły się. Są rówieśniczkami, mają
po dwadzieścia dziewięć lat, i nieco podobną przeszłość – w żyłach
przodków Leonor płynie słoweńska, a także przypuszczalnie żydowska
krew. Dora Maar, właściwie Théodora Markovitch, jest córką chorwac-
kiego architekta, prawdopodobnie Żyda, choć Dora zaprzeczy temu
pod koniec życia. Jej matka jest Francuzką, katoliczką. Leonor spędziła
kilkanaście pierwszych miesięcy życia w Argentynie, Dora wyjechała
z rodzicami do Argentyny jako trzylatka, trwał boom budowlany, jej oj-
ciec dostał tam intratne zamówienie. Wróciła dopiero w wieku dziewięt-
nastu lat. Wprost do Paryża, na studia artystyczne. To tu zaczęła się jej
kariera artystki, to tu się formowała – jak Leonor – na jedną z ikon świa-
ta artystycznego. Rysuje, maluje, ale pasją Dory jest fotografia. Początko-
wo fotograficzne kadry odzwierciedlają przede wszystkim jej wrażliwość
na różnice społeczne, uwiecznia scenki z uboższych dzielnic Paryża,
Londynu, Barcelony – bawiące się dzieci, ulicznych grajków, ślepego że-
braka. Angażuje się politycznie, wstępuje w szeregi skrajnej lewicowej or-
ganizacji Masses. Tam, w 1933 roku, poznaje Georges’a Bataille’a. Jest
zauroczona jego intelektem, ich związek potrwa kilka miesięcy. Przez
Bataille’a bliżej poznaje środowisko surrealistów, w tym Bretona. Na jed-
no ze spotkań przychodzi z tak zmierzwionymi włosami, zakrywającymi
twarz i ramiona, że wygląda jak topielica. Surrealiści są zachwyceni.
A Dora coraz bardziej prowokuje – nosi się ekstrawagancko, wielu zapa-
mięta jej pomalowane na jaskrawo paznokcie, zielone, czerwone, czarne.
Jej zdjęcia i fotomontaże są coraz bardziej prowokujące, perwersyjne. Fo-
tografuje dla magazynów erotycznych, ale jej prace stronią od banału, są
zagadkowe, mroczne, niepokojące.
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Od prawie trzech lat żyje z Picassem, który miał podobno się w niej
zakochać, zanim ją poznał, widząc jej portret w indiańskim pióropu-
szu, który wykonał Man Ray. Picassa przedstawił jej Paul Éluard,
na planie filmu Le Crime de Monsieur Lange. Dora będzie pamiętać
to spotkanie, Picasso nie. Jemu bardziej zapadnie w pamięć scena,
kiedy ją spotkał w café Les Deux Magots. Siedziała przy stoliku i pro-
wokacyjnie bawiła się nożem, raniąc sobie palce i plamiąc krwią ręka-
wiczki. Przy stoliku obok siedział on, zahipnotyzowany, wstał i popro-
sił o jedną z rękawiczek, na pamiątkę, jak fetysz, krwawy ślad po
nieznajomej. Zostaną kochankami. Oboje lubią ryzyko, sytuacje gra-
niczne, Picasso zachowa fascynację krwią swojej kochanki, ona podob-
nie – pomiędzy talizmanami będzie trzymała zasuszoną kroplę jego
krwi. Picasso będzie portretował Dorę w szczególnych sceneriach:
na krzywym krześle, przy tnących kantach, z drapieżnymi insektami,
jakby poturbowaną, najczęściej płaczącą. „Nie jestem w stanie cię ma-
lować, kiedy jesteś normalna”, mawia, a potem się przechwala: „Patrz-
cie jak ona dla mnie płacze”. Łzy Dory na obrazach kubisty, jak ona
sama potem stwierdzi, „będą się sprzedawać o wiele drożej niż najbar-
dziej cenione klejnoty”. Dora bywa dla Picassa modelką, za to jako je-
dyna dostaje przywilej fotograficznego dokumentowania jego pracy.
W pracowni geniusza zajmie miejsce poprzedniego dokumentalisty
– Brassaïa. Fotografuje kolejne etapy powstawania jego monumental-
nego dzieła, którym Picasso chce uczcić pamięć ofiar bombardowania
baskijskiego miasteczka Guernica. Pozwoli jej nawet na kilka pociąg-
nięć pędzlem. Guernica łączy ich ideowo, oboje są zdecydowanymi
przeciwnikami faszyzmu. Do pracowni przychodzi też Paul Éluard, pi-
sze Zwycięstwo Guerniki. Dora fotografuje Paula i wielu innych artys-
tów: Bretona, jego żonę Jacqueline, Ives’a Tanguy’ego, Lise Deharme,
braci Prévert, Jeana Cocteau, René Crevela, Éluarda, Nusch.

W mieszkaniu Leonor przy rue Payenne Dora ostrożnie stawia stopy, by
nie podeptać rozrzuconych na podłodze tkanin. Leonor ma słabość
do przedmiotów, trzyma mnóstwo zbędnych rzeczy z pchlich targów, zbie-
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ra, składuje, nie potrafi wyrzucać. Zalegają w nieładzie. Bałagan wspomi-
na Levy:

W pokoju wisiały jakieś drogie karmazynowe szmaty, zakrywające
cały zestaw kolorowych świateł, jak na miniaturowej scenie, obsłu-
giwało się je za pomocą niewidocznych sznurków, jakby pajęczej
sieci, wplecionych w draperie. Bałagan w tym pokoju był monu-
mentalny. Tuż po moim przyjściu zauważyłem na podłodze małe
kupki odchodów. Zostały starannie spryskane perfumami, miały
być przykre tylko dla oczu.

Dora ma sporo sprzętu, niełatwo jest go rozstawić. Wreszcie ustawia
lampy, Leonor kładzie się na drewnianej podłodze, pośród skrawków tka-
nin. Pada na nią snop światła, leży w jasnym kręgu, z głową zwróconą
do góry. Sceneria z rozrzuconymi częściami garderoby i fragmentami
materiałów często będzie się powtarzała na obrazach Leonor.

Po męczącej sesji idą się zabawić w Palais Berlitz, nieopodal Opery,
pół godziny spacerem. Jest piątek, trafiają na wieczór d’amateurs –
chętni spośród publiczności śpiewają i tańczą na scenie. Leonor ustawia
się w pierwszym rzędzie. Na scenie prawie dwumetrowa czarna kobieta,
z długim nosem, kanciastą gestykulacją i gotyckimi dłońmi, śpiewa
smutno o tym, że jej zimno. Po niej kolejno dwie pokojówki, jedna śpie-
wa infantylną piosenkę o Lisette i jej kocie, druga o hawajskiej nocy. Po-
tem duet dwóch wychudzonych typów z arią z Poławiaczy pereł Bizeta,
po nich rachityczne dziecko z harmonijką ustną. I wreszcie gwiazda:
otyły chłopczyna, może dziesięcio-, może jedenastoletni, ubrany jak cu-
downe dziecko, choć strasznie brudny, w czarnych welurowych
spodniach opinających pośladki i białej satynowej koszuli. Leonor opo-
wie André:

I zaczął tańczyć, ruszał się jak stara kurwa, kręcił biodrami, poślad-
kami i wielkimi cyckami, potem zaczął śpiewać obsceniczną pio-
senkę z taką arogancją i zarozumiałością, że był naprawdę fenome-
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nalny. To był ogromny sukces, dostał nagrodę. Potem, kiedy były
tańce, zauważyłam, że tańczył ze swoim ojcem, robiąc przy tym mi-
ny i gesty małej świntuchy.

Przy kolejnej sesji fotograficznej Dora i Leonor wymyślają nowe ujęcie:
Leonor leży w mrocznej alkowie w uwodzicielskiej pozie, na pierwszym
planie widać prowokacyjnie odsłonięte, aż do pośladków, nogi w pończo-
chach. Punktowe światło akcentuje twarz, nagie ramię i łydki. Kolejny
kadr: Leonor wychodzi z alkowy spomiędzy symetrycznie ustawionych
rzeźb ciemnoskórych gondolierów weneckich. Jej suknia rozchyla się w dol-
nej części, odsłania nogę w czarnej pończosze i nagie udo ponad nią.
W kolejnym ujęciu Leonor siedzi pomiędzy kotarami alkowy, lekko pochy-
lona do przodu, patrzy w obiektyw. Z głębokiego dekoltu wysuwają się ob-
fite piersi. Ma lekko rozchylone kolana, wzdłuż łydki na czarnych pończo-
chach zarysowały się dwie wyraźne linie, pończochy się prują. To
zamierzony efekt. Dora i Leonor świadomie eksponują defekt. Imperty-
nencja – słychać komentarze. Bezczelność. Kobiecy tupet. Celowa non-
szalancja. Ale dla Leonor i Dory to tylko zabawa. Choć całkiem na serio.
Zabawa w emancypację, gra, w której stawką jest niezależność.

Leonor Fini to jedna z najczęściej fotografowanych kobiet XX wieku,
twierdzi Peter Webb, autor monografii poświęconej malarce. Faktycznie,
teczki z fotografiami w archiwum Leonor pękają w szwach. Jej zdjęcia tra-
fiają na okładki i na łamy znanych pism i magazynów artystycznych, lite-
rackich, kobiecych, erotycznych, m.in. „L’Oeuil”, „Paris Match”, „Le Fi-
garo”, „Vogue”, „Penthouse”, „Playmen” i wiele innych. Wśród autorów
zdjęć są mistrzowie. Prócz Henri Cartier-Bressona, Dory Maar i Man Raya,
Amerykanin George Platt Lynes sfotografuje Leonor zupełnie nagą klęczą-
cą na stole. To bodaj jedyny publicznie udostępniony akt Leonor, na któ-
rym widać jej twarz. Na fotografii Erwina Blumenfelda Leonor siedzi
w prowokacyjnej pozie na krześle, okrakiem, z szeroko rozstawionymi no-
gami, które pokrywają kontrastowe pończochy w pasy. Do sesji u André
Ostiera włoży XIX-wieczną suknię projektu Beardsleya, Eddy Brofferio
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wykona cykl kreowanych fotografii Leonor w wymyślnych kostiumach
na Korsyce, Cecil Beaton sfotografuje ją w pracowni, wśród kotów, blejt-
ramów i malarskich pędzli14.

„Jako dziecko nie znosiłam, kiedy mnie fotografowano. Uciekałam.
Byłam jak muzułmanka, zakrywałam twarz. Potem stopniowo zaczynałam
czuć, że pragnę własnej twarzy, żeby potwierdzić swoje istnienie. Najpierw
były lustra, potem fotografie. Odtąd zawsze mnie fotografowano: w kostiu-
mach, w przebraniu, ale i taką, jaka jestem na co dzień”, wspomina w la-
tach siedemdziesiątych, przygotowując notatki do publikacji w Le Livre
de Leonor Fini. Kiedy jest fotografowana znienacka, denerwuje się i pro-
testuje. Rzadko się godzi na fotografię-dokument. „Nie lubię zdjęć z za-
skoczenia, nie ma nic bardziej fałszywego niż unieruchomiona «natural-
ność». Dopiero «poza» jest odkrywcza, to fascynujące i zabawne zarazem
– zobaczyć własną wielość (którą, jak mi się wydaje, dobrze znam), po-
twierdzoną obrazami. Powinna pani zostać aktorką – słyszę nieraz. Nie,
dla mnie tylko nieunikniona teatralność życia jest interesująca”.

Przy sztaludze. Nowa paleta barw. Pędzel cyzeluje szczegóły. Mają być
wydłużone, smukłe. Kobiety z kobietami. Kobiety bez mężczyzn. Z twa-
rzami lalek. Usztucznione. W pantomimicznych pozach. Na pierwszym
płótnie para: czarnowłosa, na wysokich obcasach, w gorsecie i pończo-
chach, wyprostowana, z ręką i nogą wysuniętymi do przodu, jakby ćwiczy-
ła taneczny ruch, przed nią jasnowłosa, w opinających spodniach i zakry-
wającej koszuli, w pokłonie, zgięta w pół, trzyma czarnowłosą za łydkę.
Postaci jak manekiny. Tytuł: Les Initiales (Inicjały). Drugie płótno i ta sa-
ma para: jasnowłosa klęczy pomiędzy nogami brunetki, wsuwa dłoń
w cholewkę jej buta, czarnowłosa, w rozkroku, teatralnym gestem wyle-
wa z butelki białą ciecz. L’Arme blanche (Biała broń). Obie w podartych
łachmanach, ale dumne, z karcącym spojrzeniem, nabrzmiałe kobieco-
ścią – w butach na wysokich obcasach, pończochach i gorsetach.
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Leonor powinna pracować więcej niż zwykle. W listopadzie musi być
gotowa – wyjazd do Ameryki zbliża się wielkimi krokami, wystawa,
w której ma wziąć udział, odbędzie się w nowojorskim Muzeum Sztuki
Nowoczesnej, w słynnej MoMie. Chyba nie ma bardziej wymarzonego
miejsca. Jak na złość akurat teraz pogoda jest szczególna, dni są długie
i słoneczne, tak trudno zwalczyć pokusę weekendowych wyjazdów z Ro-
chasami, pogodzić zlecenia dla „Harper’s Bazaar” z ambitnym planem
namalowania nowych obrazów na wystawę.

Mobilizuje się. Kolejne kobiety zaludniają płótna. Curieuse (Zacieka-
wiona): drzwi pośrodku łagodnych wzgórz, po jednej ich stronie długo-
włosa kobieta o talii osy, w złotej sukni po kostki, z laską w dłoni. Przez
dziurkę od klucza podgląda ją starucha z turbanem na głowie. Druga
wersja tej sceny: po obu stronach drzwi dwie młode kobiety, podglądają-
ca i podglądana, ta ostatnia z bujną czupryną pełną płonących świec. Ko-
lejna scena: nagą czarnowłosą piękność, która właśnie zrzuca z siebie
czerwone pończochy, otaczają trzy staruchy o bladej skórze i w trupich
łachmanach, czarownice, może greckie erynie, rzymskie furie, boginie
zemsty, L’Entracte de l’Apothéose (Przerwa w apoteozie). I wreszcie La
Sorcière (Czarownica), namalowana w dwóch wersjach. Jedną z wersji,
jak przypomni sobie po latach, odda mediolańskiemu kuśnierzowi w za-
mian za futro z syberyjskiego wilka. Jedna z Czarownic – smukła, o kru-
czoczarnych włosach, do połowy naga, zrzucająca gorset i pończochy, za-
miatająca organiczne resztki spod nóg – pojawi się na aukcyjnej liście
londyńskiego domu sprzedaży Christie’s 10 grudnia 2008 roku. Kupiec
zapłaci za obraz 40 800 dolarów.

Wyprawa do Ameryki pojawia się coraz częściej w snach Leonor, to będzie
jej pierwszy wyjazd na inny kontynent. Tymczasem jeszcze jedno wyzwa-
nie. Breton – mimo dystansu, jaki Leonor wytworzyła wobec grupy surre-
alistów – zaprasza ją do udziału w „Surrealistycznej wystawie przedmio-
tów”, od 22 do 29 maja 1936 roku, w galerii Charles Ratton w Paryżu.
Breton, który najpierw ogłosił kryzys, a następnie „całkowitą rewolucję
przedmiotu”, chciał widzieć na wystawie rzeczy, które wyrwano z przyję-
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tej dla nich roli, znaczenia i nazwy. Przedmiot miał dostać nową, najdos-
konalszą dla niego formułę, bardziej miał być fetyszem czy talizmanem
niż obiektem łatwo czytelnym i prostym do identyfikacji. Zgromadzone
na wystawę obiekty Breton dzieli na przedmioty naturalne, naruszone,
amerykańskie, matematyczne, ready-made. Praca Leonor Fini trafia do
zbioru rzeczy znalezionych, razem z obiektami samego Bretona, Man
Raya, Ernsta, Bellmera, Tanguy’ego. Dzieło Leonor to egzemplarz dzien-
nika pokładowego Krzysztofa Kolumba w niemieckojęzycznym wydaniu,
którego oprawę Leonor inkrustowała muszlami, fragmentami skorupia-
ków, skamielinami. Jakby wyjęty z dna morskiego, gdzie przeleżał kilka-
set lat. Jak fragment wyśnionej przez Leonor Ameryki.

Przed wyjazdem do Nowego Jorku Leonor pojedzie jeszcze do Londynu.
Decyzję podejmie spontanicznie, w ostatnim momencie. Przybywa dzie-
wiątego czerwca 1936 roku, wieczorem, dwa dni przed wernisażem słyn-
nej Londyńskiej Międzynarodowej Wystawy Surrealistów. Została zapro-
szona do udziału w wydarzeniu, które ma wagę historyczną. Ma pokazać
Brytyjczykom surrealizm. Podczas kiedy artystyczny Paryż od kilku już
lat drży w posadach od rewolucyjnych zmian w sztuce, Brytyjczycy żyją
w nieświadomości. Gdyby nie spotkanie trzech angielskich poetów zafas-
cynowanych surrealizmem – Davida Gascoyne’a, Rolanda Penrose’a i Her-
berta Reada – może nigdy nie doszłoby do tej przełomowej wystawy, któ-
ra wyprowadziła surrealizm za kanał La Manche. Wybór prac przez
organizatorów jest trudny, bo na Wyspach nie ma żadnej zorganizowanej
grupy surrealistów. Udaje się jednak stworzyć listę zaproszonych arty-
stów – nazwisko Fini jest na niej wśród sześćdziesięciu ośmiu nazwisk,
jej prace trafiają na ekspozycję jako jedne z trzystu dziewięćdziesięciu
prezentowanych obrazów, rzeźb i obiektów.

Już pierwszego dnia żałuje, że zdecydowała się na przyjazd. Podróż
była trudna – dłużyła się niemiłosiernie. Bilety do Londynu nie były co
prawda drogie, ale za to w samym Londynie ceny są nie do zniesie-
nia. I hotel jest odrażający. Nikt nie mówi po francusku. W hotelu jest
na szczęście Man Ray, może będzie wsparciem i pocieszeniem. Toyen,

Londyn. Policzek w przyzwoitość 117

Fini02-4.qxp:Stach.Piw.01/3  2/21/18  2:12 PM  Page 117



Breton i inni mieszkają u znajomych. Max Ernst też. Ale na Maksa, na-
wet jeśli jest daleko, Leonor zawsze może liczyć. „W sumie oni wszyscy
mnie drażnią, bardziej lub mniej (muszę jednak oddać sprawiedliwość:
Max Ernst jest dla mnie bardzo miły)”.

Londyn rozczarowuje. Wcale jej się nie podoba. „To jeszcze bardziej de-
prymujące miasto niż Paryż”. „Jest jak stary głupi mebel. Z wyjątkiem
dzielnic przy rzece, mostów, więzienia etc. Ale w zasadzie wszędzie się
wściekam”. Idzie do Tate Galery. Turner wydaje jej się nudny, ale długo
stoi przed obrazem Seurata, humor poprawiają jej „Degasy dużo pięk-
niejsze niż w Paryżu”. Kontempluje prerafaelitów: „to histeryczna po-
ezja, pełna wrzawy, ale poezja. W. Blake jest kretynem, za to Holman
Hunt, Jones i Rossetti są poruszający. Czasem jednak kolory okazują się
decydujące”. W British Museum zachwyca się minirzeźbami głów z Cy-
pru i Krety, małym bożkiem ze złota i babilońskim pół człowiekiem, pół
kozłem z lapis lazuli.

Do National Gallery wraca trzykrotnie. Zwłaszcza do obrazów mistrzów
szkoły umbryjskiej, do Belliniego i Holbeina, do hiszpańskiego baroku,
zwłaszcza Zurbarána. Szpera w kramach na pchlim targu. Wieczór –
w teatrze, po spektaklu jest zaproszona na kolację do Waltera Gropiusa,
znanego niemieckiego architekta, modernisty, inicjatora Bauhausu.
„Raczej miły, ale żyje w okropnym domu, głupim, przyprawiającym mnie
o mdłości”.

Przed otwarciem słynnej londyńskiej wystawy Salvador Dalí robi zaska-
kujące zakupy w sklepie dla nurków w południowo-wschodniej Anglii.
Prosi o pełne wyposażenie nurka głębinowego. Gdy sprzedawca pyta, jak
głęboko zamierza nurkować, Dalí odpowiada, że bardzo głęboko: w głąb
ludzkiej podświadomości. I ma nadzieję, dodaje, że zachęci Brytyjczy-
ków, by tę głębinową podróż odbyli razem z nim.

W dniu wernisażu wystawy, 11 czerwca, ruch na Piccadilly zostaje
wstrzymany. Na wystawę surrealistów ciągną tłumy. Ekspozycję otwiera
sam André Breton, publiczność liczy około dwóch tysięcy osób. Przyjeż-
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dża Salvador Dalí. Na smyczy prowadzi dwa psy. Ma na sobie ciężki mie-
dziany hełm nurka i wodoszczelny skafander. Na pamiątkowym zdjęciu
z uroczystości na hełmie Dalego stoi kieliszek na wino. Ale zanim się sfo-
tografuje, ma jeszcze wygłosić mowę inauguracyjną. Zaczyna wykład, mó-
wi mocnym głosem. Nagle jednak musi przerwać – w hełmie jest za ma-
ło powietrza, zaczyna się dusić.

Galeria New Burlington ma ograniczone przestrzenie, obrazy tłoczą
się w podwójnych lub potrójnych rzędach, na przemian duże i małe,
na cokołach poustawiano rzeźby i obiekty.

O wystawie surrealistów lepiej nie mówić. Co prawda obrazy de Chi-
rico są naprawdę wspaniałe, ale wszystko jest potwornie wyekspono-
wane, prawdziwy groch z kapustą, bo Breton porozrzucał wszędzie
po trochu dzieła różnych artystów. Uważa, że w przeciwnym razie
powstałby „efekt” muzeum. Co za kretyn! Muzea to jedyna rzecz,
która czyni życie znośnym. Czuję obrzydzenie. Na wystawie są od-
rażające kretyństwa, wydaje mi się, że nie mam z tym nic wspólne-
go. Na dodatek wiele płócien powieszono na zewnątrz i taki będzie
być może los mojego małego obrazka, jedynego nadającego się
do sprzedaży. Na jego miejscu powieszą obraz z dwoma białymi gu-
zikami na białym tle. Dwa pozostałe mają dobre miejsce. Na razie.

Na ulicach Londynu krążą sandwichmani reklamujący wystawę. Plakaty
zawieszone na piersiach i plecach wieszczą: „Schocking Art Show”. „Pub-
liczność się przepycha. Bez przerwy ktoś pyta o zakup moich obrazów.
Jeszcze nie zauważyli małego, który jest (gorzej) wyeksponowany, ale
mam dużą nadzieję...” – Leonor pisze w liście do André i rysuje dłoń z ro-
gami. W prasie ukazują się recenzje z wystawy, w „Daily Mail” z 24 stycz-
nia 1936 roku Pierre Jeanneret wprost odnosi się do obrazów Fini. „An-
gielskie gazety napisały, że nie wiadomo, co robią moje «girls» z tymi ich
nogami i że pokazane obrazy to policzek wymierzony w przyzwoitość”.

Droga powrotna z Londynu do Paryża nie jest już tak nużąca. Leonor
wraca z Joanem Miró. Przygląda mu się uważniej niż dotychczas. Podróż po-
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ciągiem sprzyja drobiazgowym obserwacjom. Kogoś jej przypomina… Tak,
to Gattoro! Trochę też Picasso. Niski, okrągły. Miró i Gattoro właściwie nie
są podobni fizycznie, ale obaj tak samo małomówni… A zarazem w ten sam
specyficzny sposób hałaśliwi w wyrażaniu zachwytu czy oburzenia. Miró ma
wyraźny kataloński akcent, przez to wydaje się trochę komiczny.

Wspominają poprzedni wieczór – poszli na variété do jednego z lon-
dyńskich teatrów. Był też Breton z żoną, belgijski surrealista Mesens i ja-
cyś młodzi Anglicy. Na scenie tyle się działo. „Kobiety były monstrualne,
mężczyźni wyuzdani, jak zwykle byli też pederaści przebrani za kobiety,
jak zawsze przemili”.

Paryż jest ponury. W Paryżu nie ma André. Wyjechał do Rzymu, potem
jedzie do Livorno. Przychodzą tylko listy. Inne niż wcześniej, chłodne,
bez czułości, bez pocałunków na pożegnanie.

Leonor i André nie spędzą razem nadchodzącego lata. André nie chce
już nawet obrazu, który mu podarowała. Gorycz. Ona ma klucz do jego
mieszkania, ale kiedy wsuwa go w zamek, pcha drzwi, wchodzi w jego prze-
strzeń, czuje kłujący ból. I jeszcze ten zapach naftaliny. Sama ją wyłożyła.
„Od teraz Twoje mieszkanie jest całkowicie zabezpieczone przed tymi zło-
śliwymi motylami, nie bój się, wszędzie pełno naftaliny”. Duszno.

Nie ma André, ale Leonor już się nie boi nocy. Powoli się przyzwycza-
ja, już nie wzywa jego kuzynki, żeby przyszła na noc. Tęskni.

Rozumiem, że to, co było w Londynie, Cię szokuje. Ale jesteś nie-
sprawiedliwy. Wielu kompromituje się bardziej niż ja, między inny-
mi ci, których tak szanujesz, Picasso, Dalí. (…) Nie bądź taki cierp-
ki w stosunku do mnie, proszę, kocham Cię ogromnie, przykro mi,
że zepsułam tyle między nami. Ale nie okazałeś żadnej chęci walki.
Pozwoliłeś na taki bieg rzeczy, okazałeś tylko pogardę i wrogość.
Bądź miły, spróbujmy uratować, co się da. Nie przestawaj mnie ko-
chać. Jeśli tak by się stało, pogrążyłabym się w rozpaczy: moja czu-
łość dla Ciebie, kochany André, jest jednym z tak niewielu auten-
tycznych uczuć, które jeszcze noszę w sobie.
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Hawr, portowe miasto na północy Francji. Leonor jest tu od kilku dni,
przyjechała z Riną i Marcelem Rochasami. Słońce rzadko wygląda zza
chmur, ale i tak kilka razy się kąpała w morzu. Przyszły trzy listy od André.
Mają dużo jaśniejszy ton. Tak jej brakowało jego czułości i humoru. Subtel-
ności języka. Teraz już tęskni nie tylko za nim, ale i za Rzymem. To przez
te listy – to one rozbudziły tęsknotę. Hawr to inna bajka. „Piękne bistra,
marynarze w rozdeptanych butach, harmonijki, pieśni, czarnoskórzy, tar-
gowiska etc., dziwne kartki pocztowe i wspaniałe burdele, prawdziwe raje”.

Wchodzi w najmroczniejsze zakamarki miasta. Pomieszanie ekscyta-
cji i lęku – znajduje w nim perwersyjną przyjemność. Im ciemniej, tym
gęściej od burdeli. „Co jeden to bardziej magiczny, z niewiarygodnymi
typami, niesamowite sytuacje, niezapomniane”.

Kobiety na ulicy wyglądają dziwnie, jakby były klaunami, a nie kurwami.
Czasem wyglądają jak wielkie białe psy w przebraniu albo jakby właśnie od-
grywały numer słynnych klaunów Fratellini. Jedna z nich wygląda jak drew-
niana lala, coś pomiędzy mężczyzną a niemiecką służącą. Przed drzwiami
sterczą alfonsi, szczerzą białe zęby, cmokają na każdą przechodzącą kobie-
tę. Leonor żałuje, że nie jest mężczyzną. Weszłaby od razu.

To fantastyczny wynalazek. Zjawiskowy. Cały ten ceremoniał mnie po-
ciąga, tak jak i myśl, że są tacy, co żyją w zamknięciu, by robić wyłącz-
nie to. (…) Wściekam się na myśl o kretynach, którzy twierdzą: „Ni-
gdy nie mogłem iść do łóżka z kurwą”, i tracą czas z tymi swoimi
głupimi lochami z dobrych rodzin. Przepiękne są te zmęczone ciała,
zaróżowione, źle ubrane, w jaskrawych kolorach. Podoba mi się ich
makijaż i to, jak się zachowują w tłumie, podoba mi się, że kręcą so-
bie nawzajem włosy, że wszystko jest dla nich dziwnie „naturalne”.
(…) Myślę, że gdybym była mężczyzną, podniecałaby mnie tylko mi-
łość do jakiejś wszechwiedzącej bogini albo do kurwy.

Z Hawru Rochasowie zabierają ją do Etretat. Alabastrowe klify, skały wy-
strzelone z morza, jedno z najpiękniejszych wybrzeży północnej Francji.
Ale Leonor nawet nie ma pewności, czy to Normandia, czy Bretania. Nie
może się skoncentrować. Tęskni.
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W Paryżu czekają kolejne listy od André. Pisane na przemian: raz z roz-
goryczeniem i wyrzutami, podejrzliwe, innym razem pełne czułości.
„Masz mnóstwo uprzedzeń wobec ludzi. Gdybyś słuchał sam siebie, prze-
stałbyś widywać kogokolwiek. A ja mam potrzebę konsumowania wielu
ludzi, puszenia się jak paw przed publicznością”.

Torturuje się myślami o zaległych, nienamalowanych obrazach. O wysta-
wie w Nowym Jorku. Myśli są poszarpane, do głowy przychodzą natręctwa.
Profil kobiecy, blada twarz z nabrzmiałą niebieską żyłą tętniącą na skroni.
Albo dziwne sceny, zwłaszcza z kobietami, w których widzi siebie, ale obcą,
jako inną osobę, nie do rozpoznania. Do tego dochodzi zmęczenie, nerwo-
wość. Maluje. L’aguille perdue (Zagubiona igła). To ona sama, na tle jasnej
skały, zanurzona w wodzie, z nagimi piersiami, opaską na oku. Jest pełna
wątpliwości. Wyrzuca sobie uleganie niemieckim romantykom. Marzy jej
się coś w rodzaju połączenia Ingresa z Mantegną. W każdym z nich coś jej
jednak przeszkadza. A to za drobiazgowe, a to nadmiernie fotograficz-
ne. I jeszcze te problemy techniczne. Nie ma odpowiednich modeli. Może
w Portofino będzie jej pozowała któraś z kobiet. Rochasowie chcą ją tam za-
brać. Mają pojechać i inni: Graziella, Bianca. „Możliwe, że się będę bardzo
nudzić w Portofino z tymi wszystkimi kobietami. Są piękne, ale mają poro-
nione pomysły i wygłaszają steki banałów. Być może będę się czuła dużo
starsza od nich (wszystkie są starsze ode mnie), dopadnie mnie wściekłość,
stanę się płaczliwa”, pisze do André. Tak jak teraz. Zapada się. Płacze go-
dzinami. Myśli o Melancholii Dürera.

Na kolejnych obrazach na pewno będą schody. Na pierwszym planie. Na-
ga dziewczyna będzie się bawić peruką – śniła się Leonor dziś w nocy.
Z tyłu, blisko schodów staną staruchy, odziane w brudne łachy, przypró-
szone śniegiem, z dziwacznymi minami, nerwowo gestykulujące, jak wa-
riatki, ciągnące się za skórę na twarzy. One też były w tym śnie z ostat-
niej nocy. „Mam jeszcze inne pomysły na ceremonie i rytuały. Chcę, żeby
moje obrazy miały nastrój ceremonii”.

Dni są łatwiejsze niż wieczory i noce. Ma przypływy energii. Wpada
do Marché Saint-Pierre w osiemnastej dzielnicy, tam roi się od handla-
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rzy tkaninami. Rzuca się na tkaniny jak dzikuska. Sprawia sobie nową
suknię. Wieczorową, z niebieskiej sztywnej tkaniny, fakturą przypomi-
nającą papier. „Wyglądam w niej jak waza w stylu modern. Mam jesz-
cze jedną, z czarno-białego płótna materacowego, jest naprawdę wspa-
niała. Uwielbiam sprawiać sobie stroje. Uwielbiam to najbardziej, zaraz
po jedzeniu. Pomyślisz, że to głupie. Szkoda. (…) Proszę bogów, żeby
wszystko się udało z Rochasami; może będę miała wspaniały kostium
kąpielowy ze spódniczką z celofanu, podobną do pancerza, rybiej czy
syreniej łuski”, pisze do André. Dorzuca dłoń z dwoma palcami wysta-
wionymi jak rogi.

Pogoda jest nieznośna. Nuda. Dużo leży w łóżku, źle się czuje. Obsesja
jedzenia. Kompulsywne objadanie się. Nagle wstaje, dużo chodzi, odru-
chowo wydaje pieniądze, jest rozrzutna. Nuda, nuda. Nie ma André.
Najgorsze, że praca nad obrazami idzie ciężko. Może lepiej porzucić ma-
larstwo? Nie psuć sobie życia myślą o karierze, pozostać tylko kobietą,
nie malarką? Na myśl o wyjeździe do Portofino, o tamtejszych kuracju-
szach i wczasowiczach czuje obrzydzenie. Może jednak będzie się tam
chociaż lepiej pracowało. I będzie się kąpać. A potem jeszcze do Triestu.
Szkoda pieniędzy na taką podróż. Poprosi wuja, pokryje koszty. Choć
w tym roku wuj jest szczególnie zawzięty. Niech André obieca, że jeśli
przyjedzie do Triestu, to ograniczy kontakt z Ernestem do minimum.
Na pewno wszystko ją będzie drażnić. Jak zwykle będzie musiała udawać,
że jest zadowolona i szczęśliwa. Zapewne będzie się też denerwować
na mamę. Będzie się jej wydawała stara, zaniedbana, zrezygnowana. To
przygnębiające. To ją złości. Będzie dla niej niemiła, a potem będzie te-
go żałować. Jak zwykle. A przecież ją kocha. Na razie wychodzi w Paryż,
trochę po omacku, z kimkolwiek. Oelze, słabo go zna, Niemiec, prowa-
dzi ją do baraku, w którym oglądają woskowe figury obciętych głów, gło-
wy wisielców, woskowe genitalia. Oelze mówi, że są piękniejsze niż ży-
we. Leonor robi się niedobrze. Musi wyjść. Przypomina jej się książka
o morfologii Mersenne’a. Kosztuje dziewięćdziesiąt franków, jeśli do-
brze pamięta. Drogo.
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Do Paryża przyjechał Alfred Barr, dyrektor Muzeum Sztuki Nowoczesnej
w Nowym Jorku, jest ze swoją włoską żoną Margaret Scolari. Mają zjeść
obiad z Leonor. „Raczej sympatyczna (żona z rodzaju matkujących)”,
kwituje Leonor. Barr ostatecznie potwierdza zaproszenie jej do udziału
w wystawie „Fantastic Art, Dada and Surrealism” – otwarcie dla publicz-
ności przewiduje w środę rano, 9 grudnia. Leonor poznaje szczegóły: na
wystawie ma zostać zaprezentowanych ponad siedemset dzieł, najstarsze
z 1450, najnowsze z 1936 roku. Wachlarz nazwisk pokazywanych arty-
stów jest szeroki: wśród ponad stu pięćdziesięciu amerykańskich i euro-
pejskich nazwisk są Giovanni di Paolo i Leonardo da Vinci, ale także Walt
Disney. Lista znamienitych nie ma końca: Bosch, Dürer, Arcimboldo,
Hogarth, Blake, Carrol, Delacroix, Redon, Chagall, Duchamp, Arp,
Klee. I znajomi: de Chirico, Ernst, Picasso, Dalí, Man Ray, Magritte, Mi-
ró. I jeszcze: Grosz, Tanguy, Blume, O’Keeffe, Calder.

Kilka dni później, w pierwszych dniach września, odzywa się Levy
i też podaje konkrety. W telegramie jest data otwarcia indywidualnej wy-
stawy Leonor w nowojorskiej galerii Levy’ego: 15 listopada. Jest jeszcze
trochę czasu, ale obrazy trzeba będzie wysłać wcześniej. Dużo wcześniej.
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