Parowozem do Paryża na Montparnass’e
„Paryż jest tej jesieni cudowny. Było to ongiś wyjątkowe miasto,
gdzie człowiek mógł zawsze pozostać młody, a to jest istotne dla edukacji…” 1

22 października 1895 r. na paryskim dworcu Montparnasse (Paris-Montparnasse),
zbudowanym w 1840 roku pod nazwą Gare de l'Ouest (Dworzec Zachodni), doszło do
katastrofy kolejowej. Pociąg ekspresowy nr 56 relacji Granville-Paryż nie zdążył wyhamować
na peronie i przebił fasadę budynku dworca czołowego. Maszynistą, z 19-letnim stażem, był
Guillaume Marie Pellerin . Pociąg prowadzony przez lokomotywę (model 121, nr boczny 721)
składał się z tendra i w kolejności; wagon pocztowy, dwa wagony bagażowe i osiem wagonów
pasażerskich. Całość zamykał kolejny wagon bagażowy. W pociągu w chwili wypadku
znajdowało się 131 osób. Jak doszło do tego wypadku? Pociąg miał 9-minutowe opóźnienie,
maszynista chcąc je nadrobić, wjechał na dworzec ze zbyt dużą prędkością, prawdopodobnie
jechał przez teren dworca ok. 40–60 km/h. Z nieznanych przyczyn nie zadziałały hamulce
zespolone, natomiast skuteczność hamulców samej lokomotywy, których użył maszynista,
1

E. Hemingway, „Listy z Paryża” artykuł w Esquire, 02 1934.
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okazała się niewystarczająca do wyhamowania dwunastowagonowego składu. Zainstalowane
na końcu peronu zderzaki nie wytrzymały siły uderzenia, skład skończył bieg upadkiem prosto
na kiosk z gazetami i przystanek tramwajowy. Wszystko to doprowadziło w efekcie końcowym
do zaistniałego wypadku.
Popularność zdarzenia była tak duża, że wśród gapiów pobierano obowiązkowe opłaty
za możliwość oglądania samego miejsca. Ten niesamowity obrazek można było oglądać przez
cztery dni, zanim usunięto niemal nietkniętą lokomotywę. Co niezwykle ciekawe, pociąg nie
został uszkodzony i lokomotywa niedługo po wypadku ponownie wyruszyła w kolejne trasy.
Tak dobrze nie było z maszynistą, który prowadził skład. Za spowodowanie wypadku został
skazany na 2 miesiące więzienia i karę grzywny 50 ówczesnych franków (około 0,290323 g
czystego złota za 1 franka). Dodatkowo obciążono grzywną 25 franków konduktora feralnego

pociągu. Najbardziej ucierpiała w wypadku kobieta sprzedająca w kiosku pod dworcem
gazety. Zginęła na miejscu od oderwanego metalowego fragmentu konstrukcji dworca.
La Belle Époque2

Villa la Fleur – Muzeum École de Paris Konstancin Jeziorna

2

La Belle Époque – (piękna epoka, piękny okres, piękny czas) – nazwa nadana okresowi od zakończenia wojny
francusko-pruskiej w 1871 roku do wybuchu I wojny światowej.
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[…] o konieczności zapewnienia swobody twórczej i moralnego wsparcia
dla tych artystów, którzy wierność swoim przekonaniom przypłacają
– w najlepszym razie – publiczną nagonką ze strony władzy,
nierozumiejącej istoty kultury[…]3

Słowa te wypowiedziane w 2017 r. przez Jacka Jaśkowiaka w Poznaniu z okazji wystawy Frida
Kahlo & Diego Rivera, innych artystów, niż tu obecnie opisywani i dotyczące innych okoliczności,

są tak samo obowiązujące jak były na początku XX w., kiedy to, do Paryża przyjechało około
sześciuset artystów z Polski4. W tym duża grupa twórców żydowskiego pochodzenia, którzy
dopiero tu, mogli wbrew zakazom kanonicznym, tworzyć dzieła figuratywne. Do tej pory
wyobraźnia artystyczna i talent plastyków żydowskich był przedstawiany w postaci zdobnictwa
i symboli roślinnych. Jedynymi wyjątkami było przedstawianie lwa czy sarny. Wszyscy ci
przybysze zdecydowali się na życie w Paryżu, mieście traktującym ich po bratersku, hojnym
i umiejącym ofiarować wolność przybyłym z daleka. […] Dziś odrzucono by ich daleko za
Sekwanę. Hiszpana za używanie narkotyków, Polaka za paserstwo, Włocha za burdy
w miejscach publicznych, Szwajcara za kradzież ze straganu, Rosjanina za chroniczną nędzę
i ukryte żebractwo. Może, tak jak pisze Hemingway, „[…] wszystkie obrazy były zaostrzone
i wyraźniejsze, i piękniejsze jeżeli byłeś o pustym żołądku i o drążącym cię głodzie […]5. Kiedy
ci pozbawieni korzeni ludzie przyjeżdżali do Paryża, znali tylko jedno francuskie słowo: Paris.
[…] W Paryżu mogli żyć i malować tak, jak ludzie wolni. Pracowali tu tak jak inni 6. Jednak
musieli się liczyć nie tylko z przychylnością i otwartym przyjęciem wszystkich mieszkańców
miasta. Bardzo złą opinię o przybyszach z zagranicy miał Émile Zola:
[…] awanturników i bandytów, co się tutaj zbiegli z czterech stron świata… Ach te kolonie
cudzoziemców u nas. […] Czy jednak konieczne było owo zepsucie wielkich miast, które rządziły
światem, ten napływ wszelkich namiętności […] ten nawóz nagromadzony, przyniesiony
z całego świata, na miejsce, gdzie rozkwita pięknem i inteligencją kwiat cywilizacji?[…]
Tylko czymże byłby Paryż bez bohemy. Bez tych co zawsze postępowali i żyli inaczej ? […] Nie
byłoby Paryża belle époque bez artystów, nie byłoby takich artystów bez Paryża. […] Bohema

3

Fragment tekstu wygłoszonego we wrześniu 2017 r. przez Jacka Jaśkowiaka Prezydenta Poznania na otwarciu
wystawy Frida Kahlo & Diego Rivera w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu.
4
J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Wydawnictwo DiG,
Warszawa 2007.
5
E. Hemingway, Ruchome święto, w tłumaczeniu B. Zielińskiego, Czytelnik, Warszawa, 1966.
6
D. Franck, Bohema. Życie paryskiej cyganerii na początku XX wieku, Iskry, Warszawa 2000.
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rzadko była sposobem na całe życie. Większość artystów ją opuszczała gdy nadchodził
upragniony sukces7.
W 1901 roku do Paryża przybywali przedstawiciele różnych zawodów. Nowym obywatelem
nad Sekwaną został także Antoni Cierplikowski, znany bardziej jako Monsieur Antoine, jeden
z najsłynniejszych mistrzów fryzjerskich w historii. Autor fryzury „na chłopczycę” (fr. garçon –

chłopiec), którą wymyślił dla aktorki Ève Lavallière w roku 1909. Czesał najbardziej znane
artystki swoich czasów: Sarę Bernhardt, Josephine Baker, Édith Piaf, Brigitte Bardot. Przyjaźnił
się z Xawerym Dunikowskim i Jeanem Cocteau.

Kees van Dongen – Portret Antoniego Cierplikowskiego w stroju wschodnim

Na przełomie wieków Francja była ostoją wszelkich ruchów awangardowych. Obok siebie
funkcjonowały tu różne artystyczne szkoły. Artystycznie swoimi przedstawicielami różniły się
między sobą dzielnice. Montmartre i Montparnasse, dzielnice po dwóch stronach Sekwany (La

7

M. Gutowska-Adamczyk, M. Orzeszyna, Paryż miasto sztuki i miłości w czasach belle époque, Wydawnictwo
Naukowe PWN, Warszawa 2012.
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Seine) i różnili się artyści je zamieszkujący po obu brzegach rzeki. Paryż, którego ulice dalekie

są od wyobrażeń, jakie mamy o nim dzisiaj. […] Ulicą nadchodził koziarz dmący w swą kobzę, a
kobieta, która mieszkała nad nami, wychodziła na trotuar z dużym dzbankiem. Koziarz wybierał jedną
z czterech czarnych, dojnych kóz o ciężkich wymionach i doił ją do dzbanka, podczas gdy jego pies
zapędzał pozostałe na chodnik […]8. Na przełomie wieków Mont Parnasse był królestwem stajen,

farm
i stad kóz maszerujących wzdłuż ulic9.

Mela Muter Martwa natura ze słonecznikami – Villa la Fleur

Koniec XIX i początek XX wieku zwany belle épogue i jej nastrój oddaje galeria obrazów fin de
siècle, ze spacerującymi10 na nich paryżanami, w muzeum Carnavalet. […] Paryż jest

8

E. Hemingway, Ruchome święto, w tłumaczeniu B. Zielińskiego, Czytelnik, Warszawa, 1966. Także w książce
pt. Słońce też wschodzi, Hemingway opisuje codzienne życie Paryża lat 20. Nie jest to obraz, często przewijający
się przed oczyma bogatego turysty. PIW , Warszawa 1977.
9
D. Franck, Bohema. Życie paryskiej cyganerii na początku XX wieku, Iskry, Warszawa 2000.
10
Flâneur to postać typowa dla Paryża i jego bulwarów. Przechadzający się całymi dniami po bulwarach,
obserwujący toczące się tam życie. W M. Gutowska-Adamczyk, M. Orzeszyna, Paryż miasto sztuki i miłości w
czasach belle époque, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
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duchowym domem […] oraz gościnną siedzibą wielu artystów11. Miastem, które dzięki
inicjatywie Jules’a Ferry’ego w latach 1879 – 1885 zreformowało francuską edukację. Tu szkoła
podstawowa stała się bezpłatna i obowiązkowa również dla dziewcząt. A trzeba pamiętać, że
w XIX wieku kobiety bardzo powoli i z trudem torowały sobie drogę do niezależności.

Mela Muter,

Uliczka w Collioure

École de Paris
Na przełomie XIX i XX wieku następowała w Paryżu symbioza awangardowych ruchów
artystycznych z bohemą paryską.
Paris-Montparnasse był jednym z dworców paryskich, na którym wysiadali przybywający tu
podróżni, także mieszkający w Europie Wschodniej. A wśród nich artyści. Malarze z Polski
i XIX i XX wiecznych terytoriów Kresów. Ci, którzy z różnych powodów nie mogli lub nie chcieli
kontynuować swojej pracy artystycznej w rodzimym kraju.

11

S. Clarke, Paryż na widelcu. Sekretne życie miasta, wydawnictwo W.A.B, Warszawa 2012.
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Mela Muter,

Pejzaż z południa Francji

Stolica Francji była wówczas artystycznym tyglem, do którego zdążali artyści z całej Europy,
polscy i rosyjscy Żydzi tworzyli École de Paris, Apollinaire i Blaise Cendrars pisali w kawiarniach
wiersze, Picasso spacerował bulwarem St. Germain a artystyczna bohema spotykała się w les
Deux Magots12, La Coupole, czy café Flore13. Do I wojny światowej mieszkających w la Ruche
nic nie łączyło z artystami z drugiej strony rzeki. Dzieliła ona dwa światy. Montparnasse nie żył
rytmami kawiarni Dôme czy Rotonde lecz wewnętrznym gwarem Closerie. Artyści żyjący na
przełomie wieków lubili bardzo Closerie des Lilas, znajdującą się na lewym brzegu Sekwany.
Na rogu bulwarów Montparnasse i Raspail znajdowała się La Rotonde. Była ulubionym lokalem
przybyszów ze Wschodu (Polaków, Rosjan, Żydów). Gdzie Modigliani płacił w kawiarniach i
barach swoimi obrazami. Na długo przed pierwszą wojną światową spotykali się tu artyści
rokujący najwyższe nadzieje europejskich sztuk plastycznych14. Starsza o 15 lat cafe du Dôme
cieszyła się popularnością u Niemców i Skandynawów.

12

Les Deux Magots – kawiarnia położona na paryskim bulwarze Saint-Germain, w dzielnicy Saint-Germain-desPrés, w 6. dzielnicy, słynąca z popularności wśród literackiej oraz intelektualnej elity Paryża. Kawiarnia gościła
intelektualistów i artystów, m.in. Jean-Paula Sartre’a, Simone de Beauvoir, Ernesta Hemingwaya, Alberta
Camusa, Pabla Picassa i Boba Welcha.
W Les Deux Magots przyznawana jest nagroda literacka Prix des Deux Magots, której historia sięga roku 1933r.
Nazwa kawiarni pochodzi od dwóch drewnianych statuetek przestawiających chińskich akwizytorów (fr.
Magots), które znajdują się na jednym z filarów kawiarni.
13
Café de Flore – kawiarnia oraz restauracja położona na rogu ulicy Rue Saint-Benoît znajdującym się na
bulwarze Saint-Germain, w dzielnicy Saint-Germain-des-Prés
14
D. I. Machalowie, Hemingwey reporter, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1984.
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Od XIX w. stałymi gośćmi na Montparnasse byli Polacy.

Eugeniusz Zak, Rybak

Nie było bardziej stymulującego i bardziej wolnego miejsca na świecie. Termin École de Paris
(Szkoła Paryska) został oficjalnie użyty po raz pierwszy w 1925 roku przez francuskiego krytyka
sztuki André Warnod. Jednak już wcześniej, w 1912 roku polski historyk sztuki i krytyk Tadeusz
Rutkowski, redaktor znanego lwowskiego pisma „Sztuka”, użył po raz pierwszy określenia
„szkoła paryska”15. Nie odnosił się on do konkretnego ruchu, czy też do konkretnej szkoły
malarskiej. Opisywał zjawisko, jakim był napływ artystów, z reguły obcokrajowców
zamieszkujących na Montparnassie jeszcze przed pierwszą wojną światową. Przyjeżdżający
z Europy Środkowo-Wschodniej do Paryża, większość stanowili malarze i rzeźbiarze
pochodzenia żydowskiego. Ale także na Montparnassie, czyli XIV dzielnicy południowego
Paryża, osiedlali się twórcy m.in. z Hiszpanii (Picasso), Włoch (Modigliani) czy Meksyku
(Rivera). Należeli oni do międzynarodowego środowiska malarzy i rzeźbiarzy pochodzących
w dużej części z Europy ekspresyjnej i Wschodniej, którzy odcinając się od konwencji
dziewiętnastowiecznego realizmu i akademizmu współtworzyli bądź stopniowo przyswajali

15

Według J. Malinowski, B. Brus-Malinowska, W kręgu École de Paris. Malarze żydowscy z Polski, Wydawnictwo
DiG, Warszawa 2007.
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nowe tendencje w sztuce16. W tych samych kawiarniach, w których czas spędzali na dyskusjach
o sztuce, literaturze, życiu i alkoholu malarze i poeci, bywali także Lenin i Trocki. Piją kawę ze
śmietanką w Rotonde. Czekają, żeby się to wszystko skończyło. Albo też, żeby się zaczęło.
Zwłaszcza rewolucjoniści rosyjscy. W Paryżu jest ich kilka tysięcy. Lenin, Martow, Ilja Erenburg
i Trocki. Trocki przyjaźni się z Diego Riverą (spotyka się z nim dużo później w Meksyku)17.

Eugeniusz Zak, Młynarz (Pejzaż romantyczny)

Najbardziej znanymi przedstawicielami Polskiej grupy artystycznej w Paryżu była Olga
Boznańska, która osiadła w stolicy Francji w 1898 r. Bardzo cenioną malarką dwudziestolecia
międzywojennego była także Mela Muter. Jak również polsko-żydowski malarz z kręgu szkoły
paryskiej Moïse Kisling. […] Drugi Simon Mondzain. Roman Kramsztyk, Eugeniuz Zak, Leon
Kamir-Kaufman czy wielu innych, których tu nie sposób wymienić. Głośnym echem odbiły się
w prasie działania nie związane z pracownią czy pracami malarzy, był to pojedynek na szable
Mojżesza Kislinga i Leopolda Gottlieba, który miał miejsce 12 czerwca 1914 roku18.

16

Wystawa dzieł artystów Żydowskich 1918 – 1939, GSW BWA Olsztyn 1987.
D. Franck, Bohema. Życie paryskiej cyganerii na początku XX wieku, Iskry, Warszawa 2000.
18
A. Wierzbicka w: Między Montmartre’em a Montparnasse’em, katalog z wystawy, Muzeum Śląskie w
Katowicach, 2017.
17
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Olga Boznańska

Miasto wolnych akademii, wystaw, kolekcjonerów i marszandów – tak jawił się na początku
XIX wieku artystom Paryż, niekwestionowana stolica sztuki.[…] W kolejnym stuleciu twórcy
z całego świata zaczynają masowo osiedlać się nad Sekwaną, zwłaszcza w dzielnicach
Montmartre i Montparnasse. Powstaje tam niezwykły tygiel kultur, w którym prym wiodą
artyści pochodzenia żydowskiego, przybyli najliczniej z Europy Środkowej i Wschodniej
w pierwszych latach XX wieku. Duga ich fala przybywa po I wojnie światowej19.

Maurice Mendjizky, Kiki de Montparnasse

19

K. Musiał, Katalog do wystawy Galeria Mistrzów Polskich, Muzeum Miasta Łodzi, Łódź 2011.
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Fenomen École de Paris należy do często przywoływanych zjawisk w sztuce XX-lecia. Polscy
artyści związani z tym okresem zostali odkryci przede wszystkim w latach 90-tych XX wieku
oraz na początku XXI stulecia. Szczęśliwym zbiegiem okoliczności i zrządzeniem losu było to,
że ani pierwsza ani druga wojna światowa nie sprawiły, że miasto uległo zniszczeniu. W 1914
roku główne działania wojenne toczyły się kilka kilometrów od Paryża. W czasie drugiej wojny
miasto poddało się bez walki. Za główną badaczkę Szkoły Paryskiej na gruncie polskim uważa
się Annę Wierzbicką20. Ale także duży wkład w popularyzację tego malarstwa i artystów mają
również Jerzy Malinowski z Uniwersytetu Toruńskiego oraz Artur Winiarski z Villa la Fleur.

Mojżesz Kisling, Marsylianka

20

École de Paris, katalog Desa Unicum, Warszawa 2018.
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La Ruche

La Ruche, 1918, Amedeo Modigliani

Montparnasse otworzył się na sztuki piękne. Miały tam swoje siedziby sławne akademie, takie
jak Bourdelle’a. Paryż, uważany wówczas za światową stolicę sztuki, przyciągał młodych
artystów wspaniałymi, bogatymi muzeami, barwną ulicą, współczesna sztuką,[…] wreszcie
tym, czego na próżno byłoby szukać w zniewolonej, podzielonej Polsce – atmosferą wolności21.
Bywanie w lokalach Montparnasse’u stanowiło ważną część działalności artystycznej, do
dzisiaj istnieje artystyczne osiedle La Ruche (Ul). To jedno z najważniejszych miejsc dzielnicy.
Wszyscy artyści przez nie przeszli, a wielu pozostało. Miejsce, które w opisywanym przez nas
okresie przypominało kosmopolityczne miasteczko, gdzie częściej słyszało się jidysz, rosyjski
i polski niż francuski. Ul był ośmiokątnym trzypiętrowym budynkiem, pozostałością po
wystawie światowej 1900 roku, występujący na niej jako rotunda do degustacji win. Po
wystawie pozostałości pawilonów wzniesionych przez Gustave’a Eiffela zakupił i przeniósł na
wcześniej zakupiony grunt w pobliżu rzeźni na ulicy Vaugirard na Montparnasse rzeźbiarz
21

R. Piątkowska, Między „Zemiańską” a Montparnasse’em. Roman Kramsztyk. Wydawnictwo Neriton,
Warszawa 2004.
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Alfred Boucher. Następnie przerobił na pracownie artystów. Mieszkali tu miedzy innymi Marc
Chagall, Henryk Epstein, Maurice Mendjizki. Gottlieb, Chana Orloff, Archpenko. Nie było tam
wody, gazu, elektryczności. Mieli do dyspozycji jedną izbę i niski czynsz. Każdy z wymienionych
artystów zasługuje na odrębną uwagę. Na szeroki artykuł tylko jemu dedykowany. Niewiele
znamy polskich źródeł mówiących o codziennych, towarzyskich kontaktach w środowiskach
inteligencko-artystycznych, w których tak wielu było Polaków żydowskiego pochodzenia22.
Inni
Oprócz wymienianych artystów pochodzenia polsko-żydowskiego, którzy wnieśli istotny wkład
w rozwój środowiska paryskiego, należy także wspomnieć wybitnych marszandów i konsjerżki,
bez których malarze ci nie byli w stanie przeżyć swoich pierwszych lat pobytu w Paryżu.

Henryk Epstein, Dwie kobiety z ptaszkiem,

Jednym z bardziej legendarnych marszandów był Leopold Zborowski. Natomiast mniej znane
są zasługi dozorczyń lokali, w których wegetowali malarze. […]Pani Coudray wspomagała
artystów… Dla najgłodniejszych zawsze miała pod ręką miskę rosołu z jarzynami. […] Inna
konsjerżka, madame Salomon, weszła do legendy Montparnasse’u. za sprawą Kislinga,

22

R. Piątkowska, Między „Zemiańską” a Montparnasse’em. Roman Kramsztyk. Wydawnictwo Neriton,
Warszawa 2004.
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Zborowskiego i Modiglianiego w lokalu na ulicy Joseph-Bara 3… Przestawszy pozować w rolach
nimf, teraz dosiadała jako czarownica swojej miotły, aby przywracać porządek.
Obsztorcowywała Kislinga, jeśli w swej pracowni zbytnio hałasował, opieprzała Modiglianiego,
kiedy był zbyt pijany, i pożyczała przy sposobności 100 franków Zborowskiemu, aby mógł pójść
na kolacje do „Maxima”. […] Pani Segondet, panowała nad „Rojem” na ulicy Vaugirad… Biedni
Żydzi rosyjscy zbiegli z getta bardzo często zawdzięczali jej to, że nie szli spać z pustymi
żołądkami23. Każdy kto wszedł w środowisko „Ula” był bardzo z nim związany. Ludzi ci, przybyli
z najbiedniejszych miejsc i zdani byli tu na siebie.

Zborowski był całkowicie oddany

Modigilaniemu. Odmawiał sobie tytoniu, węgla, jedzenia, oddawał mu wszystko, żeby tylko
ulżyć jego nędzy. Kisling zakochał się w Renée-Jean, dwudziestoletniej blondynce. Dzięki
spadkowi który otrzymał, zorganizował okazały ślub. Skrzyknięto cały Montparnasse. Upojona
winem kolumna szła z domu pana młodego w kierunku merostwa z postojami w „Rotonde”
i „Dôme”. Podczas trasy weselnej całości imprezy „uroku” dodawało określanie, przez pannę
młodą swego wybranka „głupkowatym Polaczkiem”24.

Jean Lambert-Rucki, Modlitwa

Obok malarzy i konsjerżek występowały w tych zespołach zawsze modelki. Nie zawsze były
traktowane jak damy, jak równe pozostałym zebranym. […] Tym razem jednak nic nie
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J-P Crespelle, Montmartre w czasach Picassa 1900 – 1910, PIW, Warszawa 1987.
D. Franck, Bohema. Życie paryskiej cyganerii na początku XX wieku, Iskry, Warszawa 2000.
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odpowiada Kislingowi…, który pyta głośno: - Co to za nowa dziwka ? […] Młoda osoba nie
odpowiada. Poczeka, aż Kisling powtórzy to jeszcze raz, a wtedy pośle mu wiązankę starannie
dobranych obelg, na które Polak odpowie rzucając, ku uciesze całej sali, takie słowa jak
„zdzira”[…]25. To była Kiki. Najbardziej znana i zasłużona modelka malarzy Montparnasse’u.
Andre Salmon powiedział „ Kiki ? Na pewno zasłużyła, żeby ja brać za królową
Montparnasse’u”. A Kisling zawsze czekał na Kiki. Właściwe Alice Ernestine Prin. Muza
malarzy,

przyjaciółka

i

kochanka

znanych

artystów

tworzących

w paryskiej dzielnicy Montparnasse. Znana również jako piosenkarka kabaretowa. Nazywana
Reine de la Montparnasse – królowa Montparnasse’u.

Gustaw Gwozdecki, Kiki de Montparnasse, 1920

Paryż początku XX wieku najczęściej był widziany przez butelki absyntu. A dokładniej po jego
substytucie pernod’e. Pernod jest zielonkawą imitacją absyntu. Kiedy dolać do niego wody,
mętnieje jak mleko … z początku podkręca człowieka, ale później przestaje działać26.

25
26

tamże
E. Hemingway, Słońce też wschodzi, PIW, Warszawa 1977.
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Starałem się przedstawić tu tło pod przygotowywane od października tego roku wykłady
o artystach. Artystach, którzy znaleźli się w pierwszej połowie XX wieku w Paryżu. Przyjechali
do tego obcego sobie miasta na dłużej lub krócej kierowani różnymi pobudkami. To co ich
połączyło to - Paryż. Ta siła przyciągania wyłaniająca się z artystycznej stolicy świata, która
dawała poczucie wolności twórczej, pozwalała zachować świeże spojrzenie na artystyczną
rzeczywistość i dawała obietnice bycia sobą. Były to lata 1900 – 1930. W połowie lat
trzydziestych środowisko polskich artystów zaczęło powoli się dezintegrować.

Henryk Epstein, Pejzaż

Nagłe śmierci artystów, pogłębiający się antysemityzm, zmniejszony popyt na obrazy i ogólnie
zła sytuacja ekonomiczna i polityczna spowodowały, że artyści polskiego pochodzenia zaczęli
emigrować za ocean. Do Stanów Zjednoczonych. II wojna Światowa położyła kres kolonii
polskiej w Paryżu.
To był koniec pierwszej części Paryża. Paryż już nigdy nie miał być ten sam, choć zawsze był
Paryżem, i człowiek zmienił się, w miarę jak on się zmieniał. […] Paryż nigdy nie ma końca
i wspomnienia każdego, kto w nim mieszkał, różnią się od wspomnień kogoś innego. […]
Ale taki był Paryż w tych dawnych czasach, kiedy byliśmy bardzo biedni i bardzo szczęśliwi 27.

Andrzej Walczyk
Stowarzyszenie
Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz” Sekcja Kultury
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