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Poczekalnia 
jako Przedświt
Wojciech Grzybała, Magdalena Ziółkowska

To on „wyszedł z niedobrym obrazem” – tak Elżbieta Grabska, historyczka i kry-
tyczka sztuki, wspominała po latach udział Andrzeja Wróblewskiego w Ogólno-
polskiej Wystawie Młodej Plastyki Przeciw wojnie – przeciw faszyzmowi zorganizo-
wanej w warszawskim Arsenale latem 1955 r1. Choć o płótnie Matki, Antyfaszystki 
wzmiankowało kilku recenzentów, to o Wróblewskim pisano i mówiono niewiele. 

„Nikt nie protestował, nikt się o nagrodę nie upomniał” – pisał po latach Janusz 
Bogucki, choć nagród i wyróżnień przyznano na wystawie prawie czterdzie-
ści – „Obraz jego zbyt był może powściągliwy, by go doceniono wśród burzliwej 
emocjonalności prac nadających ton wystawie w Arsenale”2. Można zgodzić się 
z opinią, że na tle poruszającego Getta Izaaka Celnikiera, Napiętnowanych Marka 
Oberlandera czy Pożogi Waldemara Cwenarskiego, które już na poziomie tytułów 
przywoływały pamięć wojny, płótno Wróblewskiego o tak klasycznej kompozy-
cji, przypominającej ikonografię świętej Anny Samotrzeciej, i tematyce rodzinnej 
odbiegało od pozostałych. Nie można mu odmówić bezkompromisowego przed-
stawienia własnych przeżyć i szczególnej roli, jaką przydzielił kształtom i kolo-
rom – one nazywały sytuację społeczną i moralną człowieka. W jednym z tek-
stów poświęconych najnowszym zjawiskom artystycznym, w tym wystąpieniom 

„arsenałowców”, Marcin Czerwiński w Matkach, Antyfaszystkach dostrzegł „drogę 
ekspresyjnego dramatyzmu, dobytego z samej tkanki kolorystvcznej obrazu”, którą 
Wróblewski podążał z kilkoma innymi twórcami. „Tak więc ten kierunek – pisał 
dalej – wyostrzający silnie takie czynniki obrazotwórcze, jak ciężar, dysonans 
barwny wewnątrz samej »materii malarskiej« – osiąga zabarwienie uczuciowe za-
warte między nienawistną grozą a afirmatywną mocą, stapiające się odpowiednio 
z anegdotą obrazu (np. w Macierzyństwie Wróblewskiego, gdzie afirmacja, ufność 
wyrażone są poprzez masywną, materialną obecność postaci matki)”3. 

1 Elżbieta Grabska, Sztuka była na pierwszym 
miejscu. Rozmawiał Waldemar Baraniewski, 
[w:] Powinność i bunt. Akademia Sztuk Pięk-
nych w Warszawie 1944–2004, Akademia Sztuk 
Pięknych w Warszawie, Zachęta – Narodowa 
Galeria Sztuki, Warszawa 2004, s. 111.

2 Janusz Bogucki, Sztuka Polski Ludowej, Wydaw-
nictwa Artystyczne i Filmowe, Warszawa 1983, 
s. 104.

3 Marcin Czerwiński, Uwagi o młodych, „Przegląd 
Artystyczny” 1955, nr 3–4, s. 35.
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Dlaczego dziś wracamy do obrazu Matki, Antyfaszystki i dlaczego odgrywa on 
tak znaczącą rolę dla konstrukcji wystawy Andrzej Wróblewski. Waiting Room i ni-
niejszej publikacji? Po pierwsze dlatego, że to pierwszy obraz zgłoszony przez 
artystę na ogólnopolską wystawę, w którym porzuca on język realizmu socreali-
stycznego. „Inicjatorzy wystawy […] chcieli tworzyć sztukę walczącą, społecznie 
zaangażowaną, ale wyzwoloną z obciążeń natrętnej dydaktyki i lakiernictwa, 
z paraliżujących autentyczność wypowiedzi recept formalnych akademickiego 
realizmu skrzyżowanego z postimpresjonizmem” i dlatego zdaniem Boguckiego 
Wróblewski „był jedynym bodaj malarzem polskim, który w sposób daleki od 
pospolitej dosłowności, kokieterii czy ekshibicjonizmu umiał dać świadectwo 
prawdzie trudnych lat wtedy właśnie przesuwanych ruchem teraźniejszości 
w perspektywę czasu minionego”4. Po drugie, wybrana tematyka, czyli karmiąca 
matka i codzienność macierzyństwa to przedstawienia realizowane dotąd przez 
artystę w kameralnej formie niewielkich studiów tuszem. Po trzecie, w Matkach, 
Antyfaszystkach – co ważne, drugi człon tytułu artysta nadał w przededniu wysła-
nia obrazu na wystawę, 3 czerwca 1955 r. – Wróblewski zapowiada bohaterów, 
którym odda kolejne miesiące malarskiego rzemiosła – ludzi oczekujących, przy-
szpilonych do krzeseł. To w poczekalni toczy się życie eksponujące bezwładną 
materialność swojego otoczenia i jałowość jego ekonomii mentalnej. Tytułowa 
poczekalnia to nie tylko symptomatyczna metafora społecznej kondycji odwilży, 
lecz figura znacznie obszerniejsza. Odczytujemy poczekalnię jako przedświt, 
moment poprzedzający nadejście poranka, chwilę zapowiadająca nadchodzące 
zmiany lub przemiany. Poczekalnia jako scena dla ukrzesławiania i oczekiwania 
zapowiada to, co ma nadejść.

Wystawa Andrzej Wróblewski. Waiting Room i towarzysząca jej publikacja roz-
grywają się w sześciu planach. Tytułowymi „Delegatami” pierwszego rozdziału 
są oczywiście Andrzej Wróblewski i Barbara Majewska. W otwierającym go eseju 

“Everything That Passed Will Play Out Anew”. The Historical and Artistic Circumstances 
of Andrzej Wróblewski’s Trip to Yugoslavia in the Autumn of 1956 Magdalena Ziół-
kowska podejmuje próbę nakreślenia artystycznego, politycznego i społecznego 
wymiaru, w którym po latach powojennego niedostatku i stalinowskiego terroru, 
okresie twórczej apatii i zobojętnienia powstały odwilżowe Ukrzesłowienia i Kolejki. 
Autorka wskazuje na równoległość wydarzeń historycznych, zwieńczonych doj-
ściem do władzy Władysława Gomułki, i ówczesnej twórczości artysty, odzwier-
ciedlającej bagaż jego życiowych doświadczeń i osobistych wyzwańw przeded-
niu wyjazdu w delegację do krajów byłej Jugosławii 30 października 1956 r. Tekst 
ten odpowiada na pytanie, kim był Andrzej Wróblewski wczesną jesienią jako 
krytyk sztuki i malarz i w jakich okolicznościach został wybrany na oficjalnego 
reprezentanta politycznych przemian polskiego Października. Sytuację wymiany 
kulturalnej pomiędzy Polską a Jugosławią i pejzaż artystyczny, z którym zetknęli 
się Wróblewski i Majewska, opisuje Ljiljana Kolešnik w tekście Andrzej Wróblew-
ski’s Visit to Yugoslavia and Cultural and Political Preconditions for a Renewed Cultural 
Exchange Between Yugoslavia and Poland in the Mid-1950s. Jednak to rekonstrukcja 
podróży do Jugosławii, którą Wróblewski i Majewska wspólnie odbyli między 
30 października a 21 listopada 1956 roku, stanowi oś historycznej narracji, wokół 4 Bogucki, dz. cyt., s. 134.
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której gromadzą się wątki związane z relacjami polityczno-artystycznymi łączą-
cymi oba kraje w latach odwilży. Zebrane archiwalia, fotografie, dokumenty i dzieła 
artysty wskazują na bezpośrednie inspiracje jugosłowiańską sztuką współczesną, 
twórczością Lazara Vujakliji i Ivana Mestrovića, lecz także krajobrazem, folklo-
rem, lokalną architekturą i stećciakami – rzeźbionymi nagrobkami kamiennymi. 

Prace Wróblewskiego powstałe po powrocie z Jugosławii i stworzone w ostat-
nich czterech miesiącach życia artysty, cechuje uderzająca atmosfera oczekiwania – 
czy też może przerażające poczucie śmierci. Część z nich skupia się na petryfikacji 
lub uprzedmiotowieniu ludzkiego ciała – czaszki, odarte korpusy, zdekapitowane 
ciała, okaleczone sylwetki i inne oparte na motywach nagrobków i pogrzebów. 
Ich kompletną formę stanowi monumentalne płótno Nagrobek, (Nagrobek kobie-
ciarza), którego bohater jest pełen sprzeczności. Tytułowy Kobieciarz to umarły, 
z którego lica nie schodzi szyderstwo, jego obelisk zdobią wota – kobiece smukłe 
nogi, których erotyczne kształty dodają pikanterii schematycznej sylwetce z Bo-
gomilskich stecaków. Ten moment, kiedy otwiera się nowa wizja, by przezwy-
ciężyć to, co wydawało się nieodwracalnym wyborem pomiędzy historycznym 
cierpieniem a końcem historii, Ivana Bago, autorka eseju Dialectics at a Standstill: 
Andrzej Wróblewski as a Yugoslav Heretic, nazywa tytułową dialektyką impasu, od-
nosząc ją do obecności południowosłowiańskiej kultury ludowej, a w szczegól-
ności do nagrobków przypisywanych chrześcijańskiej sekcie heretyckiej z terenu 
Bośni – bogomiłom, która może być odczytywana jako osobliwa, ironiczna wręcz, 
synchronia w relacji do pojugosłowiańskiej twórczości Wróblewskiego. Kobie-
ciarz jest przewodnikiem po ikonograficznym testamencie artysty, czyli zbiorze 
osiemdziesięciu pięciu monotypii, powstałych najpewniej na przełomie 1956/57 
roku. W tej właśnie technice Wróblewski przywołuje tematy obecne w jego twór-
czości na samym jej początku – ryby, konie, skrzypce, wehikuły i szofer, jednak 
jeden z nich zajmuje najwięcej uwagi artysty – kobiece ciało transformowane 
w rozmaitych układach i z licznymi atrybutami. To kobieta – rozpięta na krzyżu, 
zamieniona w różę, uprzedmiotowiona w krzesło, zakryta welonem czy w budu-
arowej bieliźnie – która jest nosicielką seksualnej mocy. 

Tym, który prowadzi nas w trzecim rozdziale przez poczekalnie zastygłych 
sylwet i znieruchomiałych twarzy jest „Ukrzesłowiony”, to bardziej widmo niż 
bohater. To człowiek beznadziejnie czekający, udręczony przymusami i zwyrod-
nieniami ustroju społecznego. Tacy są również bohaterowie tej części – jakby 
w skupieniu zamarli na chwilę, w oczekiwaniu na coś, co ma się wydarzyć, stojąc 
obok siebie w świecie zawieszonym w czasie, na skraju nieokreślonej przyszłości, 
nie rozmawiają ze sobą, nie spoglądają jeden na drugiego. Nawet jeśli Wróblew-
ski portretuje młodą modelkę – Olę Peterschein – to przesyca płótno atmosferą 
głuchego bezczasu, w której osiąga bezwzględne mistrzostwo. W eseju East to 
West: When the Wait is Over Marko Jenko analizuje topos czekania czyli „wizualną 
artykulację” tego, co zachodzi w poczekalni stanowiącej scenę przywołaną przez 
Heinera Müllera. Stawia w nim pytanie: „dlaczego poczekalnia? Czy dlatego, że 
socjalizm od początku był mocno naznaczony czekaniem we wszystkich aspek-
tach życia codziennego?5 Dlaczego ludzie zmieniają się w krzesła i dlaczego to 
fantasmagoryczne wydarzenie jest bardzo realne, a w malarstwie – realistyczne?”.

5 Por. Sheila Fitzpartick, Everyday Stalinism: Or-
dinary Life in Extraordinary Times, Soviet Rus-
sia in the 1930s, Oxford University Press, Oxford 
1999.
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Matki i córki, karmicielki, opiekunki, kochanki i żony, w których tkwi życio-
dajna krzepa, rodzicielska siła i seksualna moc, są bohaterkami czwartej części 
poświęconej życiu domowemu i codzienności macierzyństwa. Intymność szki-
cowanych delikatnie tuszem portretów żony i kobiecych aktów, scen z wnętrza 
krakowskiego mieszkania i pracowni tego zadeklarowanego „antymieszczucha” 
i nonkonformisty, jest przeciwwagą dla płócien Matki, Antyfaszystki i Pranie, Matka 
i córka przygotowanych z myślą o wystawach – Arsenale i Salonie „Po Prostu”. 
W eseju Nursing and Reading. Affective Realism in Andrzej Wróblewski’s Painting Ewa 
Majewska domowym scenom przywraca prywatność i odczytuje je jako element 
politycznego świata społecznego. 

Oddzielną przestrzeń wystawy i publikacji dedykujemy figurze chłopca. Ma 
on naście lat i stoi na tle żółtej ściany pracowni, teraz sam, choć pojawiał się już 
w grupie rozstrzeliwanych, rodziny, pośród rozrzuconych, pozbawionych właści-
cieli marynarek. Stoi na przystanku, pod murem, obok posągu Gudei. Osamot-
niony. W twórczości Wróblewskiego to temat nierozpoznany dotąd w takiej skali, 
na co zwraca uwagę w eseju We Look at These Paintings in Silence. About the (Non)
Presence of the Boy in Andrzej Wróblewski’s Work Wojciech Grzybała. 

W ostatniej części zjawia się Protagonista. To bohater o podwójnej naturze. 
Ten, który w ponadczasowym wehikule zmierza w nieznane, poza horyzont, gdzieś 
przed siebie. Raz widzimy w nim szofera, raz pasażera – o tej podwójności pisze 
Branislav Dimitrijević w Wróblewski’s Rückenfigur. To również literacki bohater 
poezji Różewicza, Apollinaire’a i Lorci, nieprzetłumaczalny wizualnie, lecz prze-
pełniony sugestywnym nastrojem.

[w]: Andrzej Wróblewski. Waiting Room, red. Magdalena Ziółkowska, Wojciech Grzybała,  
Warszawa—Ostfildern, 2020, s. 28–33


