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Dzieciństwo i młodość Borisa

Boris urodził się w Leningradzie w 1924 roku. Kiedy zmarł Lenin, a Stalinowi zawa-
lił się plan pięcioletni, ojciec Borisa stracił cały majątek. Wiedząc, że stalinowskie 
władze wydadzą na niego wyrok śmierci, wyjechał z dziećmi na Łotwę. Boris miał 
wtedy zaledwie kilka miesięcy. Jednak cała rodzina pochodziła z Rosji. Wcześ niej 
mieszkali w mniejszym rosyjskim mieście. Matka pojechała na studia stomatolo-
giczne do Paryża i została dentystką. Ojciec odnosił sukcesy w biznesie. Dziad-
kowie byli producentami zbóż i należeli do rosyjskiej wyższej klasy średniej. Jak 
na Żydów – nieźle! Rodzice Borisa nie pochodzili z Petersburga, ale udało im się 
tam przeprowadzić dzięki temu, że ojcu powodziło się w interesach. Mieli piękny 
apartament w Petersburgu. Boris zawsze opowiadał, że w tym samym budynku, 
podobno wspaniałym, mieszkał kiedyś Szalapin. 

Mieszkali w Petersburgu aż do przejęcia władzy przez Stalina w 1924 roku – 
wtedy musieli uciekać. Boris prowadził więc życie typowe dla wyższej klasy 
średniej i chodził do doskonałych szkół. Była to bardzo szczęśliwa rodzina, cho-
ciaż mówił, że jego matka czuła się niespełniona jako kobieta. Żyła jednak nie-
zwykle aktywnie i lubiła swoją pracę. Miała bardzo zaangażowanych politycznie 
przyjaciół. Ojciec Borisa był biznesmenem czystej wody, gdziekolwiek się zna-
lazł, zawsze się bogacił. Zdarzyło się to wiele razy. Był zamożny w Rosji, potem 
wyjechał na Łotwę i dorobił się na Łotwie, do Ameryki przyjechał jako biedak, ale 
znowu rozkręcił interes. W Borisie też drzemały te predyspozycje – pod koniec 

O Borisie Luriem

Gertrude Stein

fot. | photo: D. Jałowik
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Boris’s childhood and youth

Boris was born in Leningrad in 1924. When Lenin died, Stalin stopped the five-year-
plan, so Boris’s father, who was a businessman, lost all his money and he knew that 
under Stalin he’d be murdered, so they went to Latvia with the children, when Boris 
was a few months old. But all his family came from Russia. They lived in a smaller 
town in Russia, and his mother was sent to Paris to study dentistry. She became 
a dentist. His father became a businessman and he was always very successful. The 
grandparents had a grain factory. They came from upper-middle class in Russia. For 
Jews that was very good! His parents were not born in St. Petersburg, they were able 
to get there eventually, because his father was a successful businessman. They had 
a beautiful apartment in St. Petersburg – Shalyapin lived in that building and Boris 
always spoke about that it was a great building. 

They lived in St. Petersburg until they had to get out in 1924. That’s when Stalin 
came in. Boris had a very upper-middle class life and he went to very good schools. 
The family was very happy, although he told me that his mother was very dissatisfied 
with her life as a woman. She was very active. She liked being a dentist and she had 
friends who were very political. His father was dyed-in-the-wool businessman. No 
matter where you’d put him, he could become rich again. It happened many times. 
He was rich in Russia. He came to Latvia and became rich in Latvia. He came poor 
to America and became rich in America. Boris, deep down, also must have had it 
in him, because at the end of his life he decided to make a lot of money. He said,  

On Boris Lurie

Gertrude Stein
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nie zadbam”, a na to potrzebował pieniędzy. Zaczął więc grać na giełdzie i został 
milionerem. Tylko nie płacił podatków, więc kiedy umarł, większość jego fortuny 
przejął fiskus.

Boris wychował się w środowisku niemiecko-żydowskim i chodził do 
 niemiecko-żydowskiej szkoły. Uchodźcy z różnych miejsc tworzyli na Łotwie bar-
dzo zwartą grupę. Boris świetnie sobie radził. W tym czasie, jako bardzo młody 
chłopak, został syjonistą socjalistycznym i aktywnie działał w ruchu. W prezencie 
na 13. urodziny dostał wycieczkę do Włoch, gdzie mieszkała jego siostra. Musiał 
jechać przez Niemcy, co było szalenie niebezpieczne. Ale pojechał tamtędy. Siostra 
wyszła za księcia i nazywano ją księżną Tranfo. Ojciec Borisa pomógł im założyć 
gospodarstwo, w którym hodowali konie. Wcześniej Asja (tak miała na imię) mu-
siała wyjechać z Łotwy. Władze miejskie groziły jej więzieniem, bo była komunist-
ką. Musiała się wynieść z miasta. Ojciec wysłał ją więc do Włoch i to ją uratowało. 
Tam poznała swojego pierwszego męża.

Mąż był także żołnierzem. Wspólnie pomogli Borisowi wydostać się z Niemiec, 
ale ojciec Borisa początkowo nie chciał wyjechać. Po Holokauście w radzie każdego 
przedsiębiorstwa w Niemczech musiał zasiadać co najmniej jeden Żyd. Ojciec Bo-
risa był urodzonym biznesmenem, miał też swoją kobietę, apartament, samochód, 
nie chciał wyjeżdżać. Dopiero za namową córki, która obawiała się, że podzieli on 
los zamordowanych matki i siostry, zgodził się wyemigrować do Ameryki. Znowu 
byli biedni. Jednak ojciec rozkręcił kolejny interes.

Boris był urodzonym artystą; nawet jeszcze przed wojną, przed pobytem 
w obozie szkicował, rysował, tworzył. Jeden z jego ulubionych kuzynów był ilu-
stratorem, więc udzielał mu wielu rad dotyczących warsztatu. Kiedy Boris przy-
jechał do Ameryki, mógł się zająć twórczością. Jego ojciec kupował wiele starych 
budynków i pozwalał mu w nich mieszkać, zanim zostały wynajęte. Przeprowa-
dzał się więc z miejsca na miejsce, gdy mieszkanie znajdowało lokatora. Potem 
znalazł pracownię na 6. Wschodniej Ulicy. Tam tworzył większość swoich prac, 
odkąd przestał pomieszkiwać na East Side, bo nigdy nie było go stać na wykup 
ani wynajęcie czegokolwiek. Mieszkał na 6. Wschodniej przez wiele lat. Miał tam 
wspaniałą pracownię, którą uwielbiał, ale wszystko musiało wyglądać jak w obozie 
koncentracyjnym. Cała pomalowana na czarno, trudno było cokolwiek znaleźć, po 
prostu okropna. Mieszkał tak do końca życia. Nieważne, ile miał pieniędzy, zawsze 
kupował najtańsze rzeczy i żył jak biedak. Czuł, że nie wolno mu wydawać, szastać 
pieniędzmi ani żyć rozrzutnie po tym, co się wydarzyło. Całe życie był tego bardzo 
świadomy, aż do śmierci. 

Pamiętał wszystko, nawet z wczesnego dzieciństwa, ludzi w obozie także. Nie-
którzy byli dla niego bardzo dobrzy. Miał tylko 16 lat, a oni wzięli go pod swo-
je skrzydła, mimo że był z nim ojciec. Jeden ze stolarzy nauczył go fachu, który 
uratował go nie raz. Inny pokazał mu, jak się ukrywać w ciągu dnia, żeby naziści 
go nie znaleźli, więc przywykł do spania w dzień, a pracy w nocy. Nie zapomniał 
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in“My work won’t exist if I don’t take care of it,” and he needed money for it. So he 
went to the stock market and became a millionaire. But he didn’t pay his taxes, so 
they took most of it away when he died.

Boris grew up in a German-Jewish community. He went to a Jewish-German 
school, and all these people who’d run away from other places, in Latvia were one 
group of friends socially. Boris did very well. At that time he became a Labor Zionist at 
a very early age, and he was very active in the movement, and his friends were also. 
For his 13th birthday, they gave him a trip to Italy as a birthday present. During that 
trip he had to go through Germany. This was very dangerous at that time. He went 
to Germany, and then to Italy, where his sister lived. She was married by that time – to 
a prince, so she was called Princess Tranfo. They ran a horse farm, they bred horses. 
Boris’s father had put them in business with the horses in Italy, so they were there. But 
she ended up getting married because the governor of their neighborhood said that 
Assya (that was her name) would be put in jail because she was a communist. So they 
said, “Get her out of town,” and her father sent her to Italy, and that’s where she found 
her first husband and that’s how she was saved, because she was in Italy, not in Latvia.

Her husband was also a soldier, so they helped get Boris out of Germany, but Boris’s 
father initially didn’t want to leave Germany. After the Holocaust, the Germans needed 
a token Jew for every capitalist venture. They had to have one Jew on the board. Now, 
Boris’s father was a natural businessman, he already had a mistress and an apartment, 
and a car, and he didn’t want to leave, but his daughter came over and said, “You’d 
better leave, look what happened to mother and sister.” So that’s when they came to 
America – and they were poor again. But his father built up another business. 

Boris was an artist from the very beginning, even before the war, before the camp, 
he had made sketches and the like. One of his favorite cousins was an illustrator, who 
gave him a lot of advice on how to work. When he came to America, he became an 
artist. His father bought a lot of old buildings and he could stay in a building until 
they rented it, so he moved from place to place until he had to get out. Then he found 
a studio down in East 6th Street, and that’s where he did most of his work, after the 
East Side rentals, as he could never afford to buy or rent. He lived in East 6th Street for 
all those years, had a wonderful studio there, he loved it. But he’d make everywhere 
like a concentration camp, the studio was all black, it was difficult to find anything, it 
was just terrible. He lived that way all his life. And no matter how much money he had, 
he’d buy the cheapest things and live very much like a poor man, he felt it was wrong 
to spend and throw money around and live extravagantly after what had happened. 
He was very conscious of it all his life, until his death. 

He remembered everything, even from his early childhood, and even the people 
in the camp. Some of them were very good to him. He was only 16, and they took him 
under their wing, even though his father was with him. One of the carpenters taught 
him how to do carpentry, which saved him in many ways, and another taught him 
how to hide all day until it got dark so the Nazis couldn’t find him, and he learned 
to sleep all day and stay up all night. He didn’t forget this for his entire life, and he 
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in tego nigdy. Tworzył zwykle nocami, a wszystkie jego domy miały czarne ściany. 
Wszystkie były pogrążone w ciemnościach i właśnie to malował. Był to dla niego 
najlepszy sposób pamiętania o Holokauście i życiu na Łotwie, więc aż do śmierci 
mieszkał w czarnej pracowni.

Wpływ przeszłości na życie Borisa

Właściwie przy każdym naszym spotkaniu coś mu się przypominało. Zaraz py-
tał, co sądzę o danym obrazie. Gdy odpowiedziałam, mówił, że przypomina mu 
on o jakimś chłopcu ze szkoły albo o jego matce. Każda rzecz przywoływała 
wspomnienie z przeszłości, z życia jego siostry – tej siostry, która zginęła. Jego 
matka i siostra zostały zamordowane w Rumbuli. Pamiętał, jak matka opowia-
dała mu o studiach we Francji albo o swojej wegetariańskiej filozofii. Dużo mó-
wił o Asji Kadis, która studiowała z Alfredem Adlerem, a potem pracowała na 
Łotwie jako psychoterapeutka. Jako dziecko Boris sprawiał kłopoty wychowaw-
cze, więc wysłano go do niej i bardzo się zaprzyjaźnili. Kiedy przyjechała do 
Ameryki, często ją widywaliśmy, bo oboje chodziliśmy do niej na terapię. Boris 
utrzymywał kontakt z przyjaciółmi, którym udało się przeżyć. Co roku uczest-
niczył w zjazdach Łotyszy i zawsze uważał się za jednego z nich. 

Boris spędził w obozie cztery lata. Ale przed wojną na Łotwie pojawili się Niem-
cy i Rosjanie. Rosjan uwielbiał, Niemcy byli straszni. Luriowie musieli udostęp-
nić wojsku swoje mieszkanie. Pewien rosyjski żołnierz zakochał się w jego siostrze 
i chciał ją zabrać do Rosji, żeby uratować jej życie, ale nie chciała wyjechać. Została 
zamordowana, chociaż miała szansę opuścić kraj. Boris zawsze bardzo lubił rosyj-
ską muzykę, literaturę i poezję. Sercem był prawdziwym Rosjaninem. 

Kobiety i dzieci [z ryskiego getta] wywieziono do Rumbuli. On i ojciec zdo-
łali pozostać razem, co zakrawało na cud, a ojciec umiał sobie radzić w obozie. 
Potrafił zatroszczyć się o Borisa, tu sprzedał papierosa, tam coś innego. W obo-
zie został bardzo aktywnym biznesmenem. Ojciec zawsze potrafił ubić interes, 
a Boris był artystą, zawsze. Kiedy ojciec przyszedł zobaczyć jego pierwszą wy-
stawę w czarnej galerii, galerii NO!artu, wykrzyknął: „Boris! Jesteś bogaty!”. 
Myślał, że wszystko się sprzeda, że wszystko schodzi od ręki. Nie miał pojęcia, 
że świat sztuki różni się od świata biznesu w zakresie sprzedaży i kupna. Boris 
odpowiedział: „Nie, to tak nie działa”. Jego ojciec był czarującym mężczyzną. 
Po wyzwoleniu spotkał na statku kobietę i ożenił się, więc Boris miał macochę. 
Lidia była Polką. Po śmierci ojca Boris walczył z nią w sądzie o jego majątek – 
pozywali się nawzajem przez jakieś 30 lat, coś okropnego. Boris był strasznie 
trudny w sprawach prawnych, pozwałby każdego. Sądził się, dopóki nie wy-
walczył sprawiedliwego podziału majątku po ojcu. Zawsze zaciekle bronił siebie 
i każdego, kto wymagał opieki.
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and that’s what he painted. That was his best way of remembering the Holocaust, his 
Latvian life, and until he died, he lived in a black studio.

The impact of the past on Boris’s life

Practically every time we saw each other, some reference would come up… He asked 
me what I thought of a painting, and when I said something, he then said it would 
remind him of some boy at school, or would remind him of his mother. Everything 
would bring back something from the past, from his sister’s life, his sister that was 
killed. His mother and sister were murdered in Rumbula. He remembered how his 
mother would tell him about her studies in France, and her vegetarian beliefs. Also, 
he talked a lot about Asya Kadis. She studied with Alfred Adler, lived in Latvia and 
was a psychotherapist. Boris was sent to her when he was very young, because he 
was a troublesome kid, and so they became very good friends. When she came to 
America, Boris and I would see her often. We both used her as an analyst. Those were 
all people from the past he would see, all his friends who survived. We would go to 
the Latvian reunion every year. For him, he was always a Latvian. 

Boris was in the camps for four years. But before the war, the Germans had been 
in Latvia and the Russians had been there, too. He loved the Russians. The Germans 
were horrible. They had to put the soldiers up in their apartment. One of the Russians, 
a soldier, was in love with his sister and he wanted to take her back to Russia, where 
he could save her, but she wouldn’t leave and so she was killed too. But she had 
a chance to get out with this Russian soldier. Boris became very fond of the Russian 
music, Russian literature, Russian poetry. He had a real Russian heart. 

The women and children [from the Riga ghetto] were sent to Rumbula. He and 
his father were able to stay together, which was a miracle, and his father was able to 
do many things in the camp. He was able to take care of Boris, to sell a cigarette, and 
sell this and that. He became a very active businessman in the camp. He was always 
business-oriented, and Boris was an artist, always. When his father came to see our 
first show in the black gallery, the NO!art gallery, he said, “Boris, you’re rich!” He 
thought everything would sell, everything goes like that. His father had no idea that 
the art world was quite different from business in selling and buying. So Boris said, 
“No, it doesn’t work that way.” His father was a charming man. After the liberation, 
he met a woman on the boat and he got married, so Boris had a stepmother. She was 
Polish, Lidia, and Boris and she were in court for years about that estate – for about 
30 years they were suing each other in court, it was terrible. Boris was a very tough 
person with legal stuff, he didn’t mind suing somebody. He kept suing until they 
gave him a fair share of what his father left him. He was very active in protecting 
himself and those who needed protection.
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Poznaliśmy się w 1961 roku. Widziałam wcześniej prace Borisa na jednej z wy-
staw zbiorowych w centrum i bardzo mnie zafrapowały. Nie znałam autora, za-
pamiętałam tylko nazwisko. W rozmowie z moim znajomym, pisarzem Elmerem 
 Kline’em, okazało się, że on i Boris są przyjaciółmi. Boris miał akurat wystawę 
we Włoszech, w Mediolanie. Razem z Samem Goodmanem i Stanleyem Fisherem 
mieli też wystawy na 10. Ulicy. Powiedziałam, że bardzo podobają mi się prace 
Borisa i chętnie go poznam. El opowiedział Samowi o mnie i o tym, że może będę 
otwierać galerię, oraz poradził mu, żeby Boris natychmiast wrócił do Nowego Jor-
ku i ze mną porozmawiał. Tak więc Boris przyleciał z Mediolanu, z galerii Artura 
Schwartza, i przyszedł do mnie do domu. Mieszkałam wtedy na rogu 5. i 9. Ulicy 
w Village i tam się poznaliśmy. To było zrządzenie losu, bo okazał się bardzo do 
mnie podobny w sposobie myślenia, zainteresowaniach i sztuce. W tym czasie 
mój dom był pełen prac Severiniego, Bauera i Légera, ponieważ kolekcjonowa-
łam je od 16. roku życia – miałam wiele wspaniałych dzieł. Obrazy kosztowały 
wtedy grosze. Europejscy marszandzi przyjechali tutaj spłukani i wyprzedawali 
je za bezcen. Byłam jeszcze dzieciakiem, więc pozwalali mi płacić w dogodnych 
ratach i mogłam kupować wszystko. W czasie kiedy poznałam Borisa, musiałam 
te zbiory sprzedawać, bo mój mąż stracił pracę i samodzielnie utrzymywałam ro-
dzinę. Nie musiałam wychodzić z domu, sprzedawałam obrazy prosto ze ścian 
i w ten sposób sama zostałam marszandką. Potem pomyślałam o otwarciu galerii. 
Właśnie wtedy spotkałam Borisa i coś między nami zaiskrzyło. Staliśmy się nie-
rozłączni. To było to. 

Relacje z Borisem

Wydał mi się niezwykle atrakcyjnym, genialnym, wspaniałym człowiekiem, do-
kładnie takim, z jakim chciałam być. To było po prostu niesamowite. W pewnym 
sensie byliśmy jak rodzeństwo, mieliśmy tyle wspólnych cech, takie samo spojrze-
nie na świat. Natychmiast zostaliśmy przyjaciółmi i to się nigdy nie zmieniło. Od 
razu, od pierwszego spotkania, wiedziałam, że jest mężczyzną dla mnie. Miałam 
rację. Zostaliśmy razem na całe lata. Wcześniej miał żonę, bardzo miłą dziewczynę, 
Béatrice. Nadal utrzymuję z nią kontakt. Ale ich związek nie przetrwał i wróciła do 
Francji. Potem się spotkaliśmy i od tego momentu byliśmy razem. 

Nasz związek rozwijał się przez sztukę i jego dobroć, ponieważ byłam mę-
żatką. Mój mąż był niezrównoważony. Co rusz trafiał na oddział psychiatryczny, 
był bardzo impulsywny. Otwarłam dużą czarną galerię na 81. Wschodniej i cza-
sami przychodziłam tam posiniaczona, zawsze mówiłam, że upadłam, albo coś 
podobnego. Boris jako pierwszy okazał mi zrozumienie i szacunek. Był wspaniałą 
osobą. Był taki łagodny. Myślę, że pobyt w obozie koncentracyjnym  uwrażliwia 
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inMeeting Boris

It was 1961. I had seen Boris’s work in one of the group shows downtown and I was very 
excited about it. I didn’t know the artist, I just remembered the name. And then this 
name came up with a friend of mine, Elmer Kline, who was a writer, and he mentioned 
he was a great friend of Boris, and that Boris was right now in Italy, in Milan, with 
his show. He was working with Sam Goodman and Stanley Fisher, and they had 
exhibitions on the 10th Street. I said, “I love Boris’s work and I’d love to meet him.” He 
told Sam about me, that I might like to open up a gallery, and that Sam should get Boris 
to come back to New York and talk to me. So Boris flew back from Milan, from Arturo 
Schwarz’s gallery, and came to my house. I lived at 5th and 9th Street at that time, in the 
Village. When I met him, it was a miracle, because he was so much like me in the way 
he thought and in what he was interested in, and the art. At that time my house was 
full of things like Severini, Bauer and Léger, and those were the things I had collected 
since I was 16 years old – a lot of great paintings. These paintings cost nothing at that 
time. All the European dealers had come here broke and they would sell at very low 
prices. Since I was a kid, they would let me pay on the installment plan, so I was able to 
buy everything. And at that time when I met Boris, I was having to sell it, because my 
husband no longer had a job and I supported the whole family. I didn’t have to leave 
the house, I could sell pictures from my wall, and so became an art dealer from home. 
And then I thought about opening a gallery. That’s when I met Boris. We met and we 
just clicked. And we never left each other after that. That was it. 

Relation with Boris

I thought that he was extremely attractive and extremely brilliant, and a wonderful 
human being, and exactly the kind of person I would like to be with. It was just 
amazing. We were like siblings in a sense, we had so much of the same qualities and 
the same attitudes towards life and the world. It was just an immediate friendship 
that never ended. First time I met him, I knew that he was the right person for me. 
And he was. We stayed together all those years. He had been married before to a very 
nice girl, Béatrice. I’m still in touch with her. But that didn’t last and she went back 
to France. Then I met him and from that point on we were together. 

It developed through art and through his kindness, because I had been married. 
My husband was a very disturbed man. He had been in and out of a hospital for 
mental problems and he had been very brutal. Sometimes, when I called at the gallery 
– I opened a big black gallery on East 81st Street – I would come with bruises and 
I always would say I fell or something like that. Boris was the first person I knew that 
understood and was careful. Just a wonderful person to be around. He was so gentle. 
I think being in a concentration camp makes a man aware of everybody’s feelings. He 
just understood the pathos of everyone and that’s the way he was with his friends. 
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in  człowieka na uczucia innych. Rozumiał każdego, co miało odzwierciedlenie 
w jego sposobie traktowania bliskich. Był cudownym przyjacielem i cudowną 
osobą. Oczywiście, był też genialny, a jego twórczość mnie fascynowała. Uwiel-
białam ją, bardzo często o niej rozmawialiśmy. Nasze relacje opierały się na jego 
pracy, chodziliśmy razem do galerii, muzeów, byliśmy razem i podróżowaliśmy 
razem. Mieliśmy też psa, którego moje dzieci przywiozły z kolonii, a Boris go 
uwielbiał. Przyprowadziłam Punch do domu Borisa, gdzie mieszkała do końca 
swojego psiego życia. Ten owczarek niemiecki był jego wielkim przyjacielem. 
Przypominał mu psy, które mieli Niemcy w obozach koncentracyjnych… ale 
 Boris dobrze się nią opiekował. Woziliśmy Punch do szpitali, kiedy zachorowała 
na raka. Miała prawdziwy pogrzeb na Long Island. Boris ją kochał. Pomagała mu 
przetrwać ciężkie chwile. 

Najwięcej czasu spędzaliśmy razem w nocy. Boris zwykle nocami pracował, 
a w dzień spał. W obozie koncentracyjnym jedynym sposobem na przetrwanie dnia 
było go przespać. Dlatego noc stała się najważniejszą porą w jego życiu. Nocami 
wybieraliśmy się na przejażdżki naszym małym austinem spritem. Jeździliśmy do 
Chinatown i na wszystkie wernisaże. Boris zaczynał pracę późnym popołudniem, 
a poranki przeznaczał na sen. Rzadko pracował rano. 

O Borisie

Całe życie był biedny. Mimo że mógł mieć pieniędzy do woli – od swojego ojca – 
nie chciał. Utrzymywał się z wypłat od niemieckiego rządu. Poza tym ojciec po-
mógł mu kupić budynek mieszkalny, więc miał dochód z czynszów; wystarczało 
na pokrycie codziennych wydatków. Procesował się też z byłą partnerką ojca, 
która chciała przejąć część majątku po nim. Dużo czasu spędzał w sądzie. W cią-
gu dnia spotykał się z prawnikami, a nocami malował, więc prowadził bardzo 
aktywne życie. 

Bywał trudny w kontaktach z innymi, ale nigdy ze mną. Oczekiwał, że ludzie 
będą wypełniali swoje zobowiązania. Nie znosił kłamców. Był bardzo moralny, 
a przy tym miły i dobry dla ludzi. Pomagał, jak mógł, ale jeśli ktoś był hardy, jakiś 
twardy biznesmen czy pracownik, on również traktował go ostro. Nic nie uchodzi-
ło takiemu na sucho. Któregoś razu tak się z kimś pokłócił, że musiał się ukrywać 
u mnie w domu, bo gonili go z nożem. Tak, bywał trudny, ale byli i tacy, których 
uwielbiał. Kochał swoich przyjaciół. Jednak kiedy ktoś z nich źle mówił o  Izraelu 
(popierał Palestyńczyków), Boris zrywał wszelkie kontakty. Kończył przyjaźń 
z każdym, kto wyrażał się negatywnie o Izraelu. Uważał, że Izraelczykom należy 
się ochrona. Kiedy jego dobry znajomy, malarz Ed Clark, powiedział o Izraelu coś 
okropnego, Boris już nigdy się do niego nie odezwał. To był koniec. Bardzo ostroż-
nie dobierał sobie przyjaciół. Nie lubił spędzać czasu z ludźmi o innych poglądach. 
Pod tym względem nie był demokratą. 
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inHe was just a wonderful friend and a wonderful person to be with. Certainly, he 
was brilliant and his work was very exciting to me. I loved his work, we discussed 
it very often. Our relationship was based on his work, going to galleries together, to 
museums together, being together, traveling together. We were there all the time 
together. As a matter of fact, I had a dog at that time that my kids had brought back 
from a summer camp, and Boris loved the dog. So I brought her over to his house and 
he had Punch for the rest of his life. She was a great, great friend for him, a German 
Shepherd. He always reminded me he had what the Germans had. They had these 
Shepherd dogs in the concentration camps… but Boris took good care of her. We took 
Punch to hospitals when she got cancer. She had a big burial service out in Long 
Island, we buried her and had a ceremony. Boris loved that dog. She would help him 
a great deal through the bad times. 

He mostly spent time with me at night, because he worked mostly nights and the 
days he slept. In the concentration camp the only way to get through the day was to 
sleep through it. So the night became the most important part of his life. We spent 
most of the time at night driving around. We had a little Austin Sprite. In the middle 
of the night we’d go to Chinatown and we would go to all the openings. He’d start 
late in the afternoon, and the mornings were always for him to sleep. He didn’t work 
much in the morning.

About Boris 

He always stayed poor in his life, I mean, even though he could have as much money 
as he wanted – out of his father’s money – he really didn’t have any. He had an 
income from the German government and that’s what supported him. Also, as his 
father helped him buy a building, he had some income from it, so his daily life was 
taken care of. And at some point he sued his father’s ex-partner, who tried to take 
part of his father’s estate, so he was in court a lot. He was in court a great deal of time. 
His daily life was full of lawyers, and in the night he was working with paintings, so 
he had a very busy life. 

He was difficult with other people, but he was never difficult with me. He wanted 
people to live up to their obligations. Boris couldn’t take a liar. He was very moral. 
He was very sweet and kind to people and he would help people if he could, but if 
somebody was tough, like a businessman or a worker that was very tough, he was very 
tough with them. He wouldn’t let them get away with anything. One time he had such 
a fight with somebody that he had to hide away in my house, they were coming with 
a knife after him. So, I mean, he was very difficult with some people, but there were 
people he loved. He loved his friends. But then when one or two of his friends spoke 
against Israel (they liked the Palestinians), he stopped talking to them forever. He just 
broke all friendships with anybody talking this way about Israel. Particularly, he felt 
that Israelis should be protected. After his very good friend Ed Clark, the painter, said 
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in Matka robiła mu kiedyś kanapki z sałatą itp., ale on zawsze wymieniał się 
z kolegami, bo lubił tłuszcz – miał niemieckie nawyki. Jedzenie było dla niego 
ważne, zaraz po malowaniu. A potem spacery. Dużo spacerował, bez przerwy. 
W Nowym Jorku wszyscy chodzą piechotą, więc i my ciągle wędrowaliśmy. Lubił 
spacery z psem. Jedynym powodem, dla którego mógł wstać rano, było zabranie 
Punch do parku – tylko wtedy czasem budził się przed południem. Oglądał też 
filmy. Chciał zobaczyć każdą włoską produkcję i inne dobre rzeczy, które poja-
wiały się w kinach. Uwielbiał Felliniego i innych. Śledził ich produkcje i razem na 
nie wszystkie chodziliśmy. Poza tym czytanie. Czytał bez przerwy. Fascynowała 
go historia. Znał historię Holokaustu, Rzymu i Rosji. Trzeba pamiętać, że eduka-
cję skończył w wieku 16 lat, więc był samoukiem w zakresie historii i geografii, 
a opanował je doskonale. Świetnie znał dzieje Hebrajczyków, zresztą mówił po 
hebrajsku i w sześciu innych językach. Pochłaniał teksty źródłowe, czytał i czy-
tał, bez końca, wyłącznie książki historyczne. Nigdy nie widziałam go z powie-
ścią w ręku. Czasami, bardzo rzadko, czytywał biografie. Zwykle była to historia, 
od Rzymu aż po Izrael.

Interesował się bardzo XVI-wiecznym rabinem Lurią, z którym był spokrew-
niony, oraz wczesną historią Hebrajczyków. Przeczytał źródła do trzech, czterech, 
pięciu tysięcy lat wstecz. Był bardzo wyedukowany w tej dziedzinie. 

Pisał właściwie od zawsze. Pisał o tym, że w jego odczuciu Amerykanie nie 
udzielili pomocy ludziom próbującym uciec z Europy; że kiedy przyjechał do 
Ameryki, nikt nie chciał słyszeć o Holokauście, rozmawiać o nim ani go po-
kazywać. Chwytał i spisywał wszystkie wspomnienia. Mam te zapiski, wkrót-
ce zostaną opublikowane. Muszę je przeanalizować i złożyć w całość. Kiedy się 
poznaliśmy, zaczął pracować nad Domem Anity, była to jego fascynacja, a potem 
napisał tę książkę. Ciągle pisał też listy do „New York Timesa”, ale nigdy ich 
nie opublikowano. Wstawiał się za Izraelem, kiedy atakowano go w prasie, ale 
zazwyczaj skupiał się na Niemczech, Francji i Włoszech, uwielbiał ludzi z tych 
krajów. Żywo interesował się polityką i Izraelem, kochał Rosjan, kochał Niem-
ców. Nie miał w sobie złości na Niemców ani o obozy koncentracyjne. Nigdy 
o tym nie mówił. Tak naprawdę traktował ten czas jako doświadczenie. Nie ży-
wił nienawiści, ale wiódł życie ofiary obozu koncentracyjnego. Trafił tam tak 
młodo, że obóz wrył się w jego życie. W wieku lat 16 łatwo ulega się wpływom. 
Było bardzo ciężko, ale przezwyciężył to i przeżył. Pozostały mu przyjaźnie 
z ludźmi na całym świecie i bardzo dbał o te kontakty. Co do listów – parę z nich 
opublikowano w różnych czasopismach. Niektóre teksty były naprawdę dobre. 
Wszystkie zostaną wydane – przygotowuję publikację jego artykułów i dużej 
biografii.

Boris uwielbiał podróżować. Bardzo dużo jeździliśmy. Chodziliśmy na wszyst-
kie filmy, wszystkie wernisaże – wiedliśmy bujne życie, ale większość czasu spę-
dzaliśmy, oglądając obrazy i rozmawiając o nich. Kiedy skończył malować ja-
kąś pracę, natychmiast pytał mnie o zdanie na jej temat i nalegał na odpowiedź: 



On Boris Lurie 23

Ge
rt

ru
de

 S
te

insomething terrible about Israel, Boris never spoke to him again. And that was it. He 
was very careful about who he spent time with. He didn’t want to spend time with 
anybody that disagreed with him. He was not democratic that way. 

His mother used to give him sandwiches with lettuce or something, and he would 
always change with his friends, because he wanted that fat – he had German tastes. 
So eating was a very important part of his life. After painting, eating, then walking. 
He walked a lot. All the time. New York is a walking city and we walked a great deal. 
He liked taking dog for a walk. The only way he’d get out in the morning was to take 
Punch to the park. So he had reason to get up in the morning and take the dog out, in 
this way he had some life in the morning sometimes. Watching a film. We went to see 
every Italian film and all the good films that came out. Fellini and all those people were 
part of his daily interest. He’d follow them and we’d see all the movies, that’s what 
we would do. And the reading. He read all the time. He was fascinated by history. He 
knew the history of the Holocaust, he knew the history of Rome, he knew the history 
of Russia. Remember, he never had any education after the age of 16, so he was self-
educated in terms of history and geography. He was very good at those subjects. He 
knew the history of the Hebrew people very well. He spoke Hebrew – he spoke seven 
languages. He would eat up sources, he would just read and read and read, and they 
were all history books, I never saw him reading a novel. He did read some biographies, 
but very rarely. Mostly history, from Roman history all the way up to Israel. 

He was very interested in Rabbi Luria, his relative, who lived in the 16th century. 
About Hebrew in the early times. He knew Hebraic sources all the way back to three, 
four, five thousand years ago. He was very well educated in that.

He always wrote. He wrote that he felt that the Americans had not helped the 
Europeans who were trying to escape. He wrote about how when he came to America, 
they didn’t want to know about the Holocaust, they didn’t want to talk about it, 
they didn’t want to show it. He caught his memories and he put them all down. We 
have his memoirs, I’m having it published. I’m having to analyze and put it together. 
When we got together, he became interested in this, and he put together House of 
Anita. He wrote letters to the New York Times all the time, they never published any, 
but he wrote a lot. He often used to write to praise Israel when they were getting 
bad press, but basically he was very involved with Germany and France and Italy, he 
loved those people. He was very interested in politics and Israel, he loved the Russian 
people, he loved the Germans. I mean, he never had any anger about the Germans 
and the concentration camps, never talked about that. As a matter of fact, it was 
just an experience he went through and he had no hatred for it, but he lived a life 
of a concentration camp victim. It came so early that it was embedded in his life. At 
16 you’re still very flexible, and it was very hard, but he went through it, he came 
out and made very good friends with people from all over the world and he kept 
them. But he would write letters and sometimes they would publish him in various 
magazines. As a matter of fact, some of his texts are very good. They are all going to 
appear – I’m getting ready to print all his works and do a big biography. 
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in „ Dlaczego tak mówisz? Co widzisz?”. Traktował to bardzo poważnie. Pamiętam, 
jak mówił, że Picasso zasięgał opinii swojej żony Françoise – w zasadzie nigdy nie 
była jego żoną. Ale pytał ją o swoje obrazy, co na nich widziała – wszystkie ważne 
chłopaki tak robią. „Co widzisz? Co o tym myślisz? Jak sądzisz, co chciałem tutaj 
przekazać?”. Pytał bez przerwy, co było bardzo miłe, bo dawało mi możliwość re-
fleksji i docenienia jego prac. 

Twórczość Borisa

Myślę, że twórczość Borisa stanowiła przełom na amerykańskim rynku sztuki. 
Malował Amerykę taką, jaką ją widział. Wprawdzie zawsze chciał mieszkać we 
Francji lub we Włoszech, ale mówił, że jego prace „wyłaniają się z nowojorskich 
ulic”, i wierzył, że tak było. Kiedy zachorował i leżał w łóżku z bolącą nogą, prze-
glądał te wszystkie świerszczyki i pod ich wpływem zaczął robić wycinanki i pin-
upy, wszystkie te babki, całą tę „trudną” sztukę. W ten sposób Boris pokazywał 
Nowy Jork takim, jaki był naprawdę. Bardzo angażował się politycznie. Malował 
mnóstwo politycznych obrazów i należał do organizacji pomagających ludziom. 
Jego sztuka jednak kręciła się wokół pinupów, wyrażania opinii, Izraela, Żydów, 
Holokaustu i pytań o przyszłość świata, bo ciągle się o nią martwił. Nie chciał, 
żeby historia się powtórzyła, nikt tego nie chciał, więc wstępował do organizacji 
zwalczających antysemityzm, rasizm… Taka była rola naszej galerii – pokazywa-
liśmy rzeczy nie do pomyślenia dla większości ludzi. Wiedzieli o tym kolekcjo-
nerzy, wiedzieli marszandzi i uważali nas za wariatów, ale dalej robiliśmy swoje 
i nie sprzedaliśmy ani jednego obrazu. Ani jednego. Utrzymywałam galerię ze 
sprzedaży dzieł z własnej kolekcji, które bardzo zyskały na wartości. Kosztowało 
mnie to może 200 dolarów miesięcznie, więc bez problemu mogliśmy sobie na 
nią pozwolić. 

Pomalowaliśmy galerię na czarno. Z tyłu był ogródek otoczony murem, zwykle 
siedziała tam Punch i było jej dobrze. Zorganizowaliśmy wystawę. Wielki Shit Show. 
Były lata 60., więc przychodzili głównie twórcy związani z pop-artem. Wszyscy 
tam zaglądali. Opatrzyliśmy wszystkie prace plakietkami z nazwiskiem galerzysty. 
Ludzie się wściekali, mieliśmy więc złą sławę, ale potem robiliśmy kolejne prezen-
tacje takich artystów jak Erró, Kusama, Lebel i inni. Organizowaliśmy mnóstwo 
interesujących wydarzeń, ale nic się wtedy nie sprzedawało. Dobrze się bawiliśmy 
przy okazji tych wystaw, były wielkie wernisaże, ale handlowaliśmy obrazami 
z mojej domowej kolekcji, które zyskały na wartości. Nie przejmowałam się zu-
pełnie, bo starczało na czynsz, a wszystko inne było w tamtych czasach śmiesznie 
tanie w porównaniu z dzisiejszymi cenami. Mogliśmy robić, co chcieliśmy, na co 
żaden inny galerzysta nie mógł sobie pozwolić. Nawet muzea nie miały takiej swo-
body, bo ich wystawy musiały się podobać – nas nie obchodziło, czy się podobają. 
Szczerze mówiąc, ludzie czasem wyzywali nas od najgorszych. Jedna pani powie-



On Boris Lurie 25

Ge
rt

ru
de

 S
te

inHe loved to travel. We traveled a great deal. We went to all the movies, all the 
openings, were very busy that way, and most of the time we just spoke and looked at 
paintings. He would ask me what I thought about each one that was finished, and he 
wanted me to give him an answer: “Why do you say that? What do you see there?” 
He was very careful about that. I remember him saying that Picasso used to do that 
with his wife at the time, Françoise – actually, she never married him. Picasso used 
to do that to her, ask her what she saw there – important boys used to do that. “What 
do you see there? What do you think about it? What do you think I’m trying to get 
at?” He would ask me all these questions, trying to get my input, which was very 
nice, because it gave me a chance to reflect and appreciate it. 

Boris’s art

I think Boris’s art was a breakthrough in the art market in America. He painted the 
American scene as he saw it. He wanted to live in France or Italy, but he said his 
work “emanates from the New York streets,” and that’s what he believed in. When 
he was sick and he was in bed with a bad foot, he saw all these girly magazines and 
that’s what started him getting involved with cut-outs and pinups and all the girlies, 
the whole thing they call “difficult” art. It was Boris’s way of showing New York as 
it really was. He was very political, he did a lot of political paintings and had joined 
some organizations to help people, but his art was all about pinups and statements, 
and Israel, and the Jews, and the Holocaust, and the future of the world, because he 
worried about it all the time. I mean, he didn’t want to see it happen again, none of 
us did, and he would take precautions by joining the organizations that were fighting 
against anti-Semitism and anti-Black and anti-… And the gallery had to do that, 
we would show things that were completely unmentionable to most people. And 
the collectors knew that, the other dealers knew that, and they took us for nutty 
people, but we never stopped it and we never sold a painting in the gallery, never 
sold a painting. So I supported it by selling pieces of my collection, which by that 
time had gone up enormously. The gallery cost less than 200 dollars a month, so we 
could do it easily.

We painted it black, and we had a garden in the back with just a brick stop, and 
that’s where Punch would stay and have a good time. And we put up a show. We did 
a big Shit Show there. And when we did it in this black gallery in the 60s, all the people 
showing up were pop artists. Everybody showed up. And what they did was on each 
piece they put the name of a dealer. People were getting very angry at us and we became 
notorious, but we also had other great shows of others. We had an Erró show, we had 
Kusama, Lebel, all these people, so we did a lot of interesting shows, but nothing was 
salable at that time. And so we just had a good time having these shows, having big 
openings, and I would sell my pieces, which went up, and I didn’t care. I mean, I’d just 
pay the rent. Everything was so cheap in those days – compared with now – we were 
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in działa, że jej niedobrze, inna, że jej słabo i zaraz zemdleje – przyszły na Shit Show 
i chyba myślały, że to wszystko jest prawdziwe. Galeria miała szczególnie silny 
wpływ na przedstawicieli pop-artu. Przyszedł Lichtenstein i wielu innych, to było 
niesamowite. Wystawialiśmy wtedy prace Kusamy, rewelacyjnej artystki, choć 
totalnie zwariowanej. Przyjaźniliśmy się z nią oboje. Zrobiliśmy wystawę  Lebela 
i innych świetnych twórców, wszystko udawało się cudownie. Dołączyli do nas 
Sam Goodman, Stanley Fisher i inni. Galeria była bardzo interesująca –  właśnie tak: 
interesująca.

Zwykle rozmawialiśmy o sztuce. Chyba się nie zdarzyło, żeby w trakcie naszego 
spotkania nie pojawił się ten temat. Jeśli nie mówiliśmy o jego sztuce, to o jakiejś 
innej. „Widziałeś się z nim?”, „Widziałaś się z nią?”, a to wszystko byli artyści, 
więc rozmowa schodziła na sztukę. Pojawiała się nieustannie, bo była dla nas naj-
ważniejsza. Był to nasz wspólny temat i dużo się od Borisa uczyłam, bo wiedział 
o sztuce rzeczy, o których ja nie miałam pojęcia. Bardzo mnie to cieszyło. Zawsze 
interesowały go świat sztuki i idące za nim pieniądze. Zadziwiało go, kiedy na co-
kolwiek dużo wydawano. Czasem przychodził na kolację i pytał: „Gdzie byliście?”, 
a kiedy mu powiedziałam, mówił: „A ile to kosztowało?!”. Odpowiadałam: „Nie 
wiem, nie ja za to płaciłam”. Nie mógł wyjść z podziwu, że jako galerzystka nie mu-
siałam za nic płacić. Pisał o tym w Domu Anity, w rozdziale dotyczącym handlarzy 
sztuką. To bardzo ciekawy fragment. 

Byłam bardzo szczęśliwa. Fascynowała mnie jego praca, traktowałam ją pra-
wie jak własną. Mówi się, że artysta pokazuje to, co sami czujemy, ale czego nie 
jesteśmy w stanie wyrazić. Tak właśnie było ze sztuką Borisa – pokazywał to, co 
czułam. Potrafił to też doskonale objaśnić, mądrze i z pasją. Próbowałam swo-
ich sił jako artystka, a moja pierwsza praca była ekspresjonistyczna, w duchu 
niemieckiego ekspresjonizmu, który bardzo mnie interesował. Boris był eks-
presjonistą na swój własny sposób. Cieszyły mnie jego twórczość i bycie jego 
muzą. Robiłam wszystko, o co mnie poprosił – pozowałam, jak tylko chciał. Nie 
traktowałam tego poważnie. Nie miałam pojęcia, co było zmanierowane, a co 
nie było, po prostu artysta sobie tego życzył. W ogóle mi to nie przeszkadzało. 
Ludzie bardzo się dziwili, ale – szczerze mówiąc – ja nigdy nie uważałam tego 
za dziwne, złe czy dobre. To była sztuka, a Boris tworzył sztukę. Dlatego pozo-
wałam tak, jak chciał. 

Nazwał to NO!art – sztuką na nie, mówiącą „nie” establishmentowi. Żeby 
nie dać się ograniczać instytucjom, ludziom u władzy, którzy kontrolują sytu-
ację zarówno gospodarczą, jak i społeczną. Swój sprzeciw wobec establishmen-
tu wyrażał właśnie przez NO!art. Zwalczał również mentalność popartową, ideę 
zamykania sztuki w muzeach i galeriach, które obchodził jedynie zysk. O swojej 
sztuce mówił, że jest nieskażona, wolna od takich zależności, a on nigdy nie bę-
dzie sprzedawczykiem. Rozmawialiśmy o Lichtensteinie czy Klinie, którzy mu-
sieli robić w kółko to samo, żeby zapewnić sobie zbyt. Na przykład Franz Kline 
podobno zawsze malował między innymi czerwone obrazy. Pamiętam, że jego 
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inable to do it for practically nothing. We could do anything we wanted, which no other 
dealer could. Even the museums couldn’t do what we did, because they had to care if 
people liked them – we didn’t care if people liked us. As a matter of fact, people would 
come and call us all kind of names. One lady said she was gonna throw up, one lady 
said she was gonna faint – they came to the Shit Show and they had this idea that it was 
real or something. It was incredible how it affected pop artists particularly. They came, 
people like Lichtenstein and everybody, it was incredible. And at that time we had 
Kusama. She was really a nut altogether, but a very, very good artist. She was a very 
good friend of Boris and ours. We had Lebel, and other good people, it was wonderful, 
Sam Goodman and Stanley Fisher, and other people would join us. That was a very 
interesting gallery, that’s all you can call it – an interesting gallery. 

We spoke about art, generally. I don’t think we saw each other and we didn’t 
speak about it. If not his art, some other art, but somehow, art would come into the 
conversation. “Did you see this one, did you see that one?” and they were all artists, 
so we talked about it. Art would come in all the time, because it was basic. That’s 
where we both agreed and it was basic to talk about. I’d get a lot of insights, because 
Boris knew a lot about art that I didn’t, and I enjoyed it very much. He was always 
interested in the art world, talked about the money going on in the art world. He 
was amazed by it, he really was. A lot of money being spent on just anything. Like, if 
he’d come back for dinner and he said, “Where did you go?” and I told him where we 
went, and he said, “Well, how much did it cost!?” and I said, “I don’t know, I didn’t 
pay for it.” He was always impressed by that, that as an art dealer I didn’t have to pay 
for anything. He talked about it in the House of Anita book, he talked about it in the 
art dealer paragraph, which is very interesting. 

I was really happy. I was really entrenched in his work, and it was almost like 
my own work. You know what they say, an artist does what you feel and can’t do 
yourself, and that’s what he did – he did what I felt. And he explained it so well and 
with such passion and such intellect. I started out as an artist and the first work I did 
was expressionism, like German expressionism, it interested me a great deal. And 
Boris was really an Expressionist in his own way. I enjoyed his work and being his 
muse, anything he would want me to do, I would do – pose any which way. I didn’t 
take this seriously. I had no idea about what is decadent, what is not decadent, it 
was just what an artist wanted, it didn’t bother me at all. People thought it was very 
strange, but truly, I never thought of it as being strange or bad or good. It was just 
art, and Boris was making art. So I did whatever he asked me to do in terms of posing.

He considered it what he called NO!art – saying “no” to the establishment. 
Not to be intimidated by the establishment, by the authorized figures, who control 
the situation, both economically and socially. He was anti-establishment, and 
NO!art represented that. And it was NO!art against the pop-art mentality, art at art 
museums and galleries that were so interested in the finance of art. He commented 
about his art that it was pure, free of all that and he would never sell out. Like, we 
talked about Lichtenstein or Kline, who had to do the same thing in order to have 
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in galerzysta, Sidney Janis, powiedział mu kiedyś, żeby ich więcej nie malował, bo 
się nie sprzedają – musiał wrócić do malowania na czarno. Za to Lichtenstein 
nie potrafił odejść od raz obranego stylu. Własny styl i wierni odbiorcy zmieniają 
artystę. Tak samo było z Gustonem i innymi, którzy nawet próbowali zmienić 
koncepcję swojej sztuki, ale wtedy nikt nie kupował ich prac, więc wracali do 
poprzedniej maniery i  wałkowali te same tematy. Stali się wiecznymi sługami 
muzeów i świata sztuki. Stanowili własność galerii, muzeów i to było tragiczne. 
Boris bardzo uważał, żeby nie wpaść w te sidła.

Był pozytywnie nastawiony do wszystkich. Twierdził, że każdy ma własny głos 
i może mówić, co zechce. Nigdy nie wyrażał się źle o innych artystach. Zrzędził na 
pop-art, bo uważał go za komercyjne przedsięwzięcie, ale doceniał przedstawi-
cieli tego nurtu i przyjaźnił się z nimi. Nigdy nie nazwał ich złymi artystami. Mó-
wił, że malują z innych powodów niż on, żeby wyrobić sobie markę, jak producent 
kremu do golenia na przykład. Ale nie występował przeciwko nim. Przyjaźnili-
śmy się z wieloma przedstawicielami pop-artu: Oldenburgiem, Lichtensteinem, 
znaliśmy ich wszystkich. Spotykaliśmy się w tej znanej knajpie Cedar Bar. Boris 
bardzo ich lubił. Szczególnie przypadli mu do gustu de Kooning, Kline i Rothko, 
abstrakcyjni ekspresjoniści, którzy tworzyli wcześniej. Oni też go lubili i pisali 
o nim bardzo miłe rzeczy. Harold Rosenberg, który promował przecież abstrak-
cyjny ekspresjonizm, pisał o nim bardzo dobrze. Nawet przedstawiciele pop-artu 
szanowali Borisa, a Shit Show bardzo wpłynął na jego życie. Inni zdali sobie sprawę, 
że nie był jednym z nich; zajmował własne stanowisko wobec świata oraz sztuki 
i nie uznawał kompromisów.

Oczywiście, wszyscy twierdzili, że nie uprawiają pop-artu, ale nawet Kusama 
dała się w to wciągnąć. Boris ich szanował, ale wyjątkowo nie lubił Warhola, o któ-
rym było wiadomo, że maluje wyłącznie dla pieniędzy. Przychodził do galerii i pró-
bował mi sprzedawać jakieś dziadostwo. Kupował mnóstwo dziadostwa. Z drugiej 
strony wiedział, jak ubić interes, i znał się na sztuce. Był inteligentny, elokwentny, 
choć biedny. Był gejem i miał poparcie środowisk gejowskich, które bardzo go pro-
mowały. Również Castelli i Ivan Karp pomagali mu wyrabiać markę, bo wiedzieli, 
że trzeba wchodzić na rynek za młodu. Castelli wynajmował osobę prywatną, która 
wykupywała całą wystawę, a potem odstępowała mu ją po kawałku. W ten sposób 
mogli powiedzieć, że obrazy były rozchwytywane, a potem odsprzedawać je zain-
teresowanym. W świecie sztuki i muzeów jest dużo dziwnych machlojek. Jeśli ktoś 
ma możliwość załatwienia wysokiej dotacji dla muzeum, pokazują jego prace. Wie-
le osób miało wystawy w Metropolitan Museum w zamian za udostępnienie swoich 
prywatnych kolekcji. Sotheby’s z kolei zatrudniał wyłącznie osoby, których rodzi-
ny miały kolekcje lub są zamożne. Niestety, wszystko kręci się wokół pieniędzy.
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ina market. I remember Franz Kline’s dealer once telling me that Kline was always 
doing some red paintings, and Sidney Janis went down there and said, “You can’t do 
them anymore, I can’t sell red paintings by Kline.” Kline had to go back to painting 
black paintings. And Lichtenstein could never change his style. Once you have 
a style and audience, it changes you. It happened to Guston and other people, who 
would change their concept of art and no-one would buy them anymore, so they 
had to keep doing the same thing over and over. They were prisoners for the eternity 
of the museums and the art world. The galleries owned them, the museums owned 
them, and it was very tragic. Boris was particularly interested in never falling into 
that pattern. 

He was very positive about everyone. He thought that everyone had their 
voice and could say what they wanted. He was never negative about an artist. He 
was nagging about pop-art, because he felt it was a commercial venture, but even 
in the pop artist, he appreciated the artist and he was friends with them. He never 
took a position that they were bad artists. He said they were painting for a different 
reason and they were making a market for them, which was just like any market, 
like shaving cream. But he was not against any of them. Many pop artists were 
his friends, Oldenburg, Lichtenstein, we knew them, we used to see them at the 
Cedar Bar, which was a famous place, where we would all meet, and he was very 
friendly with them. He particularly liked de Kooning, Kline and Rothko, the Abstract 
Expressionists that preceded him. They were very friendly with him and wrote some 
very nice things about him. Harold Rosenberg wrote very well about him, and he 
was the pusher of abstract-expressionism. Even the pop-art people respected Boris 
and the Shit Show made a big difference in his life. They realized that he was not one of 
them, that he was making a statement for himself and it could never be negotiated. 

They all claim they were not pop artists, but even Kusama ended up in that role. 
The other pop artists – he respected them, but he particularly disliked Warhol. He 
was such an obvious man, who’d just paint for money, and I know Warhol, who used 
to come to my gallery and he used to trade me pieces like junk. He’d buy all kind of 
junk, but he knew how to make money, he understood art. He was polished, smart, 
poor. He was gay, he had a big gay audience and they all pushed him like crazy. He 
was pushed very hard by Castelli and Ivan Karp, and they really made a market for 
him. They realized early in life that you have to make a market. Castelli would have 
a big dealer, a big private person buy out the whole show, and they would resell it 
afterwards. So they could say the show was sold out, and he would resell the pictures 
for the person who owned them. I mean, there’s all kinds of funny things going on 
in the art world and the museum world. If you were in a museum and you could 
get a big donation, they would show your work. They did that with many people, 
the Metropolitan Museum, trying to get their collections together. Sotheby’s, 
for instance, hired only people whose parents had a collection or who come from 
wealthy homes. Everything is based on money, unfortunately. 
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in Pornografia w sztuce Borisa

Borisa nieszczególnie obchodziła pornografia. Uważał, że kobiety mają ciężko w ży-
ciu, bo nie miały szans się przebić. Był członkiem wielu organizacji promujących 
kobiecą sztukę. Zrobiliśmy pierwszą wystawę rzeźb Kusamy, potem była Michelle 
Stuart i kilka innych artystek z naszego kręgu. Boris bardzo pilnował, żeby należały 
do naszej organizacji i miały możliwość się pokazać. Nadawaliśmy im rozgłos, ogła-
szaliśmy wystawy, wydawaliśmy promocyjne przyjęcia tak samo, jak w przypadku 
mężczyzn. Traktowaliśmy wszystkich równo, a Boris bardzo cenił kobiety i zawsze 
upewniał się, że zajmują należne im miejsce w galerii. 

Nie sądzę, żeby Boris w ogóle uznawał istnienie czegoś takiego jak pornografia. 
No, chyba że mówimy o ludziach, którzy używają jej do dziwnych rzeczy, takich 
jak sadomasochizm czy pederastia. W tamtym czasie za pornografię uważano pin-
-upy, więc można go było uznać za pornografa, którym nie był. Pokazywał tylko 
ludzką naturę. Wiele osób chodziło do nocnych klubów ze striptizem i podobnych 
miejsc. Nie przeszkadzało mu to, sam lubił takie kluby. Chodził do tych przybyt-
ków i bardzo go fascynowały, były atrakcyjne wizualnie, więc wykorzystywał 
je we wszystkich swoich obrazach. Ale nie miał nic wspólnego z pornografią ani 
z prostytutkami, nie znał tego i nie oceniał, bo nic go to nie obchodziło. Nie myślał 
o pornografii ani jej nie uprawiał, bo nie był pornografem. Ukazywał mroczniej-
sze oblicze świata, ale wtedy sprzedawano już przecież „Hustlera” czy „Playboya”, 
Boris niczym się od nich nie różnił.

Ludzie tego chcieli. Jeśli ludzie chcą, powiedzmy, palić czy brać narkotyki, 
jest to ich decyzja. Boris potrafił odnaleźć symbolikę, naturę człowieka, w jego 
potrzebach i pragnieniach. Pokazywał, jak z niej czerpać, jak korzystać z ży-
cia, żeby było przyjemne i nieograniczone przez establishment. Tak naprawdę 
uważał, że świat powinien być otwarty na wszystko, bez żadnych restrykcji. 
Nie wierzył w zakazy prawne – ani prostytucji, ani sadomasochizmu. Nie myślał 
w tych kategoriach. Według niego wszystko powinno być dostępne dla tych, 
którzy to lubią, jeśli nie krzywdzą nikogo. Był wrażliwy na krzywdę innych lu-
dzi, ale sadomasochizm – jeśli to była czyjaś bajka, to nie miał obiekcji i mówił 
o tym otwarcie.

Boris i rynek sztuki

Co ciekawe, Boris bardzo pragnął sukcesu, ale nigdy go nie osiągnął. W tym cza-
sie, żeby odnieść sukces, potrzebne były znajomości w muzeum, zainteresowanie 
jakiegoś kuratora lub kolekcjonera – a Boris miał z nimi okropne doświadczenia. 
Pamiętam, jak poszedł do galerii, żeby pokazać swoje prace, a jakaś kobieta uciekła 
z wrzaskiem. Nie wytrzymała. Innym razem, kiedy proponował, że je wypożyczy 
do Muzeum Sztuki Nowoczesnej, zadzwonił do niego stamtąd William Liebermann, 
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inPornography in Boris’s art

Pornography was not something Boris thought much about. The fate of women 
was terrible, he felt, they had no chance. He joined many organizations to push for 
women’s art, and we did the first sculpture show for Kusama, we pushed her, then 
we had Michelle Stuart and a few other women in our group right away. And Boris 
was very careful to make sure that women were part of this organization, and that 
they had the right to be shown with us. We did that all the time, pushing them as 
much as we could, publicizing them in all the ads we took, and also just giving parties 
for them just as we did for the men. We treated them equally, and Boris was very fond 
of women and very careful about making sure that women had their rightful place. 

I don’t think he felt there was such a thing as pornography. I mean, not unless 
people use it for unusual things, like sadomasochism or pederasty, stuff like that. Pin-
ups were considered pornography, so I guess you would take him for a pornographer, 
but he was not. He was just showing the human side. Most people were very interested 
in going to clubs where people were undressing and stuff like that. He took no offense 
at that, he used to like those nightclubs too. He went to many of those pinup places 
and found them very exciting. They were visually attractive, and he used them in all 
his paintings. But he had nothing to do with pornography or prostitutes, he had no 
connections nor did he care, nor did he promote, nor did he not promote – it was not 
in his understanding at all. Pornography was not something he thought about. He was 
not a pornographer. He showed the seamier side of the world, but Hustler and Playboy, 
they were all there, there was no difference between Boris and them.

It’s what people wanted, I mean, it’s like if people want to smoke or they want to take 
dope, it’s up to them to do that. Boris was able to find a symbolic meaning, the humanity 
of people, their human needs and human desires – how to make it effective, how to 
use your life so that you get some pleasure out of life and you’re not restricted by the 
establishment. He really felt the world should be open to all this, and no restrictions at all. 
He didn’t believe in laws stopping anything – not prostitution, not sadomasochism. He 
didn’t feel that way. He felt everything should be available for that who want it without 
hurting other people. He was against hurting other people, but sadomasochism – if that 
was your thing, he had no objection to it, and he would say so openly. 

Boris and the art market

That’s an interesting thing. Boris really wanted success, but he was deprived of it. You 
know, at that time to be successful, you had to have somebody in a museum, a curator 
interested in you, or a collector buying you up – and his experiences with them were 
terrible. When he would go to a gallery and show his work, there was one woman who 
screamed and ran out of the dealer’s. She couldn’t bear it. On the other hand, when he 
tried to get the pictures to the Museum of Modern Art, the guy there, William Lieberman, 
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in który był gejem, i próbował go po prostu poderwać. Boris nie był gejem, nie okazał 
mu zainteresowania, więc nie wystawiono jego obrazów. Wszystko opierało się na 
kontaktach, tylko jeśli miało się silne poparcie, można było odnieść sukces. W ten 
sposób działała szczególnie promocja pop-artu, każdy artysta miał swoich poplecz-
ników. Również kręgi gejowskie faworyzowały swoich, poczynając od Warhola – 
oni wszyscy byli gejami. Nie ma w tym nic złego, ale faktycznie odgrywali się za 
te wszystkie lata dyskryminacji. Robili to mądrze i mieli poparcie takich ludzi jak 
Ivan Karp; pomagali im też kolekcjonerzy, którzy kupowali w galerii nawet pięć 
obrazów naraz, bo wiedzieli, że dzięki promocji zyskają na wartości. Na tym polega 
sukces artystyczny – kto kupi twoje prace. Nieważne, co wiesz, ważne, kogo znasz. 
Nie jak malujesz, tylko kto za to zapłaci. Zawsze mówiłam Borisowi, że malować 
może każdy, ale trzeba być geniuszem, żeby to sprzedać. Tak to wyglądało.

Boris pisał o znaczeniu sztuki, o tym, co miał nadzieję dzięki niej osiągnąć, jak 
ludzie mogą się dzięki niej kształcić, jak może pomóc – zwłaszcza młodym – za-
interesować się ważnymi sprawami: jak bronić słabszych przed silniejszymi, nie 
wpaść w sidła establishmentu, nie być, jak mówił Don Corleone w Ojcu chrzestnym, 
„marionetką w rękach jakichś ważniaków”. Ale Boris nie chciał pociągać za sznur-
ki. Wierzył, że powinien robić to, co uważa, tak, jak chce, i nikt nie mógł go po-
wstrzymać. Nie chodziło o pieniądze, one go nie interesowały. Zależało mu, żeby 
ludzie go wysłuchali i zrozumieli, bo przeszedł piekło i chciał mieć pewność, że nie 
będzie ono trwało wiecznie. 

Fundacje

Początkowo Boris zamierzał wysłać wszystkie pieniądze do Izraela, ale to byłoby 
nielegalne. Powstała więc fundacja na rzecz sztuki. Pojawiło się sporo osób, które 
zwęszyły interes, i chciano ją przejąć. Prawnik pracujący dla Borisa nienawidził 
jego obrazów, więc kiedy Boris zmarł, zebrał wszystko jak leci, wrzucił do obskur-
nego magazynu, nawet bez pakowania, i określił jako bezwartościowe – chyba po 
to, żeby uniknąć płacenia podatku. Miałam list od Borisa, w którym prosił mnie 
o zaopiekowanie się jego pracami, ale prawnik wymusił na nim podpisanie umowy 
przekazującej mu kontrolę nad wszystkim. Nie miał pojęcia o sztuce, więc musia-
łam iść do sądu. Tyle że nikt nie chciał się podjąć prowadzenia takiej sprawy, walki 
o spuściznę po artyście, więc nie traktowano mnie poważnie, słyszałam: „Nic się 
nie da zrobić”. Chodziłam po kancelariach z obrazami Borisa w sklepowej torbie, 
więc brano mnie za wariatkę. W końcu trafiłam na mądrego prawnika – byłego 
komunistę – który był dość inteligentny, żeby umówić się na rozmowę u mnie 
w domu. Kiedy zobaczył, jak mieszkam, wiedział już, że byłam wypłacalna, jeśli 
przyszłoby do pokrycia kosztów sądowych, i znalazł mi kogoś, kto podjął się spra-
wy. Polecił mi Tony’ego. Nie znałam go wcześniej. Tony załatwiał wszystko tak, 
żebyśmy wreszcie mogli zająć się sztuką. Zapisał w umowie, że jeśli coś pójdzie 
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inwould call him, he was gay and he tried to get Boris interested in him. Boris wasn’t, so 
they didn’t show his work. I mean, it was all about your own personal ability to help 
somebody. You could only have the actual success if there was somebody pushing 
you. I mean, it certainly was true of all pop artists, they all had someone pushing. And 
certainly, the homosexual group got all the pop artists started, starting out with Andy 
Warhol – they were all gay. Nothing wrong with it. They were pushed down so long, that 
they were getting their own back. They were very wise, Ivan Karp and all these people 
helped them, and certain collectors. I remember collectors coming and buying even five 
pieces, because they knew the prices would go up and they were going to be pushed. 
And that’s what artistic success is – who buys you. It’s not what you know, it’s who you 
know. And not how you paint, but who’ll pay for it. As I always said to Boris, if anybody 
can paint a picture, it takes a genius to make a price for it. That’s what it is.

He was writing about the meaning of art, what he hopes to do with the art, how 
we can help people learn, get young people interested in important causes, to protect 
the weaker from the stronger, not to be overtaken by the establishment, as they say 
in The Godfather – people with strings, pushing us around. He didn’t want to be one 
of these people with strings. He believed he ought to do his own thing, in the way 
he wanted to, and nobody could stop him. And money was not the answer. He was 
not interested in making money. He was interested in getting his message across, 
because he had been through hell, and he wanted to make sure that hell would not 
continue to exist forever. 

The Foundations

Originally Boris wanted all his money to go to Israel, but that was illegal. So he made 
a foundation, he wanted it to be for art. And all these people around him tried to get 
in there – they wanted to take over the foundation. The lawyer who acted for Boris 
hated Boris’s work, so when Boris died, he took it just the way it was and threw it 
in a dirty warehouse, not even wrapped, and it was valued at zero. I mean, because 
of taxes. Boris had written to me one time and wanted me to do something with the 
arts, and I have a letter to that effect, but the lawyer made him sign a contract saying 
that he was in control of everything. He knew nothing about art and so I had to go to 
court. So what happened was nobody wanted to take a case like that, fighting for the 
artist’s estate, so people would not take me seriously and they would say, “No, we 
can’t do anything.” I was walking around with a shopping bag with Boris’s painting, 
they thought I was a crazy creep. Then one of them was a smart ex-communist lawyer 
who was smart enough to meet me at my house. When he saw my house, he knew 
that I was good for the money if I had to pay up, so he found me a lawyer. He took 
me to this guy named Tony. I’d never met Tony before. I arranged for Tony to come 
and meet Boris to get this signed, so that, in the end, we would take care of the art. 
The contract said that if it didn’t go well, I’d owe them the money. I showed it to my 
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in nie tak, będę im dłużna pieniądze. Pokazałam ten kontrakt znajomemu prawniko-
wi, który został usunięty z palestry. Takie osoby są najlepszymi doradcami, bo nie 
mają nic do stracenia, więc mówią prawdę. Tony spisał się na medal, przejęliśmy 
dorobek Borisa i zaczęła się gorączkowa praca. Wydobycie wszystkiego z magazy-
nu, oczyszczenie i odpowiednie przygotowanie zajęło mi dwa lata. Nawiązywałam 
kontakty w różnych miejscach, żeby zorganizować wystawy. Praca wrzała.

Prowadzę dwie fundacje: Schaina and Josephina Lurje Memorial Foundation 
[SJLMF] i Boris Lurie Art Foundation [BLAF]. SJLMF to fundacja upamiętniająca 
matkę i siostrę Borisa, pomaga kobietom w potrzebie, chorym na raka, ofiarom 
Holokaustu – to bardzo humanitarna organizacja. W tej chwili wywozimy z Paki-
stanu młode kobiety, ofiary gwałtu, z dziećmi. Przeznaczamy olbrzymie fundu-
sze na umieszczenie ich w bezpiecznych miejscach, bo zgwałconymi kobietami 
nikt się nie zajmuje. Pomagamy im opuścić kraj. SJLMF wspomaga też szpital So-
roka w Izraelu w leczeniu chorób oczu, raka. Natomiast BLAF zajmuje się sztu-
ką i literaturą, sponsoruje powstawanie filmów, w tej chwili kręcone są trzy lub 
cztery produkcje – jedna jest o Rumbuli. SJLMF wspiera dwa szpitale ratunkowe 
w Nowym Jorku. W tej chwili pomagamy mieszkańcom East Hampton, maltreto-
wanym kobietom, kobietom chorym na raka, które nie mają odpowiedniej opie-
ki. Staramy się działać tam, gdzie rząd nie interweniuje. Chcemy sprawić, żeby 
ludzie byli choć trochę szczęśliwsi i trochę mniej bali się życia. Myślę, że nasze 
starania przynoszą efekty.

 Boris chciał, żeby ludzie patrzyli na jego prace i uczyli się z nich. Jego doświad-
czenie powinno się przekazać kolejnym pokoleniom. Wierzę, że to właśnie robimy.

Boris wiedział, jak kosztowne jest utrzymanie sztuki. Doprowadzenie jego 
dorobku do porządku pochłonęło tysiące dolarów. Fundacje Lichtensteina, 
 Kline’a działają dobrze, ale były już znane, nie budowano ich od podstaw. Nikt nie 
zaczynał tak jak ja od zera. A nawet mniej. Zero. Ta sztuka nie była warta ani grosza.

Niniejszy tekst jest zapisem wypowiedzi Gertrude Stein,  

zarejestrowanej w lipcu 2018 roku w Nowym Jorku

Opracowali Delfina Jałowik i Chris Shultz

Przełożyła Alicja Gorgoń
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infriend, who had been disbarred. I think the best people who have advised me on law 
are people who are disbarred. When they’re disbarred, they’ve got nothing to lose, 
so they tell you the truth. Tony did a wonderful job, we got the estate and I started 
working like crazy. For two years I was just getting it cleaned up, getting ready for it 
to be stored, making the connections to do the shows. We worked very hard. 

So now I have two foundations, the Schaina and Josephina Lurje Memorial 
Foundation [SJLMF] and the Boris Lurie Art Foundation [BLAF]. The SJLMF was 
mostly a foundation for Boris’s mother and sister, for women in trouble, for cancer 
victims, for Holocaust victims – it’s very humane. Right now we are getting all the 
young women out of Pakistan who were raped and having children. We gave a lot of 
money to get them put in safe places, because once they’re raped, no one cares what 
happens to them. So we are picking them up and getting them out of country. SJLMF 
helps Soroka Hospital in Israel. We do a lot of work with people with eye troubles or 
cancer troubles. And the BLAF takes care of the art and literature, and we’ve been 
helping movies get made, three or four movies are right now being made – one about 
Rumbula. The SJLMF helps two of the emergency hospitals in New York. We are just 
now helping some people in East Hampton, women who are abused – we help them, 
we help women with cancer who don’t have any other help. We try to make up for 
the things that the government does not do. We are just trying to make people a little 
happier and a little less fearful of life. We get a lot of good things done. 

Boris wanted people to look at his work and learn from it. The experience he had 
should be passed on to other generations and I think we’re doing that. 

Boris knew that it took money to support art. It cost us thousands to put things 
back in order. Lichtenstein, Kline – they all have good foundations, but they were 
already known, they didn’t have to start from scratch. Nobody’s done what I’ve 
done: from scratch. Less than from scratch – from minus. It was zero, it was zero 
amount that the art was worth. 

The present text is a transcription of Gertrude Stein’s statement  

recorded in July 2018 in New York

Edited by Delfina Jałowik and Chris Shultz
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Fotografia z 1977 roku, wykonana w studiu Luriego na 6. Wschodniej Ulicy (w ob-
skurnej nowojorskiej piwnicy, która służyła mu przez długie lata za pracownię), uka-
zuje artystę obarczonego pełnym workiem, pod którego ciężarem się ugina, z przy-
klejoną doń gwiazdą Dawida. Kompozycję tę wieńczy sowiecka chorągiewka. Twarz 
zwrócona w stronę obiektywu wskazuje, że fotografia jest świadomą kreacją. Twórca 
pochyla się nad stołem, na którym widzimy nagą lalkę, a na ścianie wisi czarno -biały 
kolaż przedstawiający kobiecą twarz, przeciętą smugą czerwonej farby jak krwawą 
blizną. Mise-en-scène tej fotografii jest niechlujne, przypadkowe, wybrane spon-
tanicznie, nieposprzątane. Nie mamy tu do czynienia z kreacyjną pedanterią, która 
 cechuje fotograficzne autoportrety. Bez wątpienia ten antyestetyzm jest zamierzony. 
Kontekst symboliczny – zgodnie z oczekiwaną konwencją interpretacyjną – dotyczy 
pokładów traumy i pamięci i jest to pierwsza, oczywista konstatacja. Zbyt jednak 
prosta, wulgarnie ewidentna, by pointować tę twórczość. 

Boris Lurie urodził się w Leningradzie w 1924 roku w zasymilowanej inteligenckiej 
rodzinie żydowskiej. Wychował się w Rydze i po agresji Niemiec na Związek Sowiecki 
wraz z ojcem został deportowany do obozu koncentracyjnego w łotewskim  Salaspils. 
Stamtąd trafili do Stutthofu i ostatecznie – do Buchenwaldu. Jego matka, siostra 
i babka zostały zamordowane, ale on i ojciec przeżyli, wyzwoleni przez Amerykanów 
w 1945 roku. Rok po zakończeniu wojny obaj wyemigrowali do Nowego Jorku. Nie wy-
brali Palestyny, lecz Stany Zjednoczone, w których narracja o ocalonych z  Holokaustu 
nie istniała w dyskursie publicznym, a oni sami zmuszeni byli do milczenia.

Boris Lurie – nestbeschmutzer pamięci? 

Bartosz Kwieciński

Boris Lurie w swoim studiu na  
6. Wschodniej Ulicy w Nowym 
Jorku, 1977, fot. J. Shneberg
Boris Lurie in his studio on East 6th 

Street, New York, 1977,  
photo: J. Shneberg
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A photograph from 1977 – taken in the dingy basement on 6th East Street in New 
York that Lurie had used for many years as his studio – shows the artist bent 
double, burdened with a bursting sack, attached to which is the Star of David. The 
composition is crowned with a small Soviet flag. The artist’s face turned towards 
the camera is a pointer: the photograph is a deliberate creation. The artist leans 
over the table, on it – a naked doll; on the wall – a black-and-white collage that 
shows a woman’s face, slashed with a splatter of red paint, as if a bloody scar. In 
this photograph, the mise-en-scène is sloppy, incidental, spontaneously thrown 
together in a disorderly manner. There is no sign of the creative pedantry typical of 
photographic self-portraits. Without a doubt, this anti-aestheticism is intentional. 
The symbolic context – in accordance with the expected interpretative convention – 
is related to layers of trauma and memory; that is the first, obvious conclusion. It is, 
however, too simple, too crude in its obviousness to summarise this art. 

Boris Lurie was born in Leningrad in 1924 into an assimilated Jewish family. He grew 
up in Riga and after the German invasion of the Soviet Union he was deported together 
with his father to a concentration camp in Salaspils in Latvia. From there, they were 
moved on to Stutthof, and finally to Buchenwald. His mother, sister and grandmother 
were murdered, but he and his father survived, liberated by the Americans in 1945. 
A year after the war ended, they both emigrated to America and settled in New York. 
Rather than Palestine, they opted for the USA, where the narrative about Holocaust 
survivors was absent from the public discourse. They were reduced to silence.

Boris Lurie – Memorial Nest-Befouler? 

Bartosz Kwieciński
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i W powojennej Ameryce nosiciele pamięci o katastrofie nie znaleźli uznania ani 
nie zostali wysłuchani, co najpełniej opisuje Peter Novick w The Holocaust in Ame-
rican Life1. Historia klęski, przegranej bez walki, nie współgra z propagandą rosną-
cego w siłę kraju, podawaną w słodko-infantylnym dekorum lat 50. Amerykańska 
popkultura ruguje również wszelkie żydowskie odniesienia: ekranizacja Dzienników 
Anny Frank (Pamiętnik Anny Frank, George Stevens, 1959) opowiada o dziewczynce 
uwięzionej gdzieś na amsterdamskim strychu. Czemu musi się ona ukrywać – nie 
jest jasne. Ten stan przymusowo nieujawnianej traumy najlepiej ukazuje arcydzieło 
Sidneya Lumeta Właściciel lombardu (1964), w którym ocalony nie może się uwolnić 
od obozowej przeszłości, powracającej jako brutalne, niezwykle intensywne flash-
-backi przecinające monotonnie depresyjną rzeczywistość głównego bohatera.     

W drugiej połowie lat 40. powstała seria prac, które Lurie nazwie prywatnymi. Są 
to przeważnie kameralne szkice tuszem lub piórkiem, akwarele, pastele z gwaszem, 
obrazy olejne o zróżnicowanych formatach pokazane publiczności przez Boris Lurie 
Art Foundation w nowojorskim Studio House w 2013 roku. 

Eva Fogelman, autorka wstępu do katalogu wystawy, psycholożka społeczna 
i psychoterapeutka doświadczona w pracy z ocalonymi, dostrzega w tych wczes-
nych dziełach wyparte wspomnienia straty najbliższych mu kobiet, reprezentu-
jących trzy pokolenia: „Już we wczesnej sztuce Luriego widzimy go opłakującego, 
świadomie lub nie, swoją matkę, siostrę i babkę. Wiele prac przedstawia sylwetki 
trzech kobiet w różnych pozach. […] W pierwszym z tych wizerunków artysta używa 
jasnych barw, jakby ukazywał szczęśliwe życie przed Holokaustem”2.

Portrety są częścią dużego (ponad 146 prac) cyklu przedstawiającego wspomnie-
nia wojenne. Z dzisiejszej perspektywy nie zaskakuje on tematycznie. Właściwie 
Lurie dosyć konwencjonalnie wpisuje się w nasze oczekiwania wobec twórczości po 
Auschwitz. Eksploruje motywy spowszedniałej dla dzisiejszych odbiorców topiki 
Shoah: drut kolczasty, powrót pracujących komand do obozu, zbezczeszczone ciało, 
komin krematoryjny, tory kolejowe, baraki oraz inne znaki opisane i przedstawio-
ne w tysięcznych figurach Zagłady. Nie zaskakuje również kolorystyka – zazwyczaj 
ciemna, w której światło gaśnie w błotnistych ugrach, brudnych błękitach, zgni-
łych, trupich zieleniach. Opowieść wyłaniająca się z tych prac jest rodzajem mrocz-
nej anegdoty, dobrze nam znanej, powtarzającej się jak refren w setkach narracji. 
Lurie stara się przy tym unikać skopofilicznej potrzeby oglądania makabry, nie eks-
ploatuje bowiem wydarzeń, których zapewne był świadkiem w obozach. Oczywi-
ście, w jakimś sensie sam sobie zaprzeczam, wysuwając coś, co może zabrzmieć jak 
zarzut – ów brak oryginalności w przedstawianiu obozu – artyście, który był uczest-
nikiem tego świata, który daje świadectwo, oraz opowieści, która jest przecież czę-
ścią jego autobiografii, niejako z definicji będącej próbą skonstruowania na nowo 

1 Zob. P. Novick, The Holocaust in American Life, Houghton Mifflin, Boston 1999.
2 E. Fogelman, Boris Lurie: Holocaust Survivor as Artist: From Mourning to Meaning, w: Boris Lurie: 1940s, 

Boris Lurie Art Foundation, New York 2013, s. 2. 
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iIn the post-war United States, those who carried the memory of the catastrophe 
found neither appreciation nor receptive ears; this was most comprehensively 
covered by Peter Novick in his The Holocaust in American Life.1 The story of a defeat, 
conceded to the enemy without putting up a fight, did not sit comfortably with the 
sugary, infantilised propaganda of a country whose power was growing in leaps and 
bounds during the 1950s. American pop culture censored all Jewish references: the 
1959 screen adaptation of The Diary of Ann Frank (George Stevens) talks about a girl 
imprisoned in an attic somewhere in Amsterdam. Why does she have to be hiding? 
This is not made clear. This state of forcibly suppressed trauma is best illustrated by 
Sidney Lumet’s masterpiece The Pawnbroker (1964), in which the survivor cannot 
free himself from the concentration camp past that keeps recurring as brutal, highly 
intensive flashbacks that cut through the monotonously depressing reality of the 
principal protagonist.

In the latter part of the 1940s, Lurie created a series of works that he was to call 
‘private’. These are mostly intimate-scale ink or pen sketches, watercolours, pastels 
with gouache and variously sized oil paintings, which the Boris Lurie Art Foundation 
put on display for the general public in New York’s Studio House in 2013.

Eva Fogelman, who has written the introduction to the exhibition catalogue, 
is a social psychologist and psychotherapist with experience in working with the 
Holocaust survivors. She sees in Lurie’s earliest paintings the repressed memories 
of the loss of the three women closest to him, who represent three generations:  
‘[I]n his early art we already see Lurie mourning his mother, sister, and grandmother, 
whether consciously or unconsciously. Many works feature the figures of three 
women in different guises […]. The first painting of the three women is done in bright 
colours, as if representing the joyous life before the Holocaust.’2

The portraits are part of a large series – over 146 works – depicting war 
reminiscences. From today’s perspective, there are no thematic surprises. Indeed, 
Lurie meets our expectations of post-Auschwitz art in quite conventional terms. 
He explores themes which today’s public perceives as clichéd: barbed wire, the 
commando groups returning to the camp, a desecrated body, a crematorium 
chimney, railway tracks, barracks and other motifs shown and described in 
thousands of representations of the Holocaust. Nor is the colour surprising – with 
dark hues prevailing, the light dying in muddy ochres and dirty blues, tinged with 
rotten, cadaver-hue greens. The story that emerges from these works is a familiar 
dark anecdote, which recurs like a refrain in hundreds of narratives. Throughout, 
Lurie attempts to avoid a voyeuristic need to watch the macabre – he does not milk 
the events that he must have witnessed in the concentration camps. It may seem 
that I am accusing the artist of a lack of originality in depicting the experience of 

1 See P. Novick, The Holocaust in American Life, Houghton Mifflin, Boston 1999.
2 E. Fogelman, Boris Lurie: Holocaust Survivor as Artist: From Mourning to Meaning, in: Boris Lurie: 1940s, 

Boris Lurie Art Foundation, New York 2013, p. 2.
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i swojego artystycznego „ja” ze skrawków, „szumów, zlepów, ciągów” tragicznej 
przeszłości. Chciałbym zwrócić jedynie uwagę na to, że nasza percepcja jest stępiona 
przez licytujące się konkursy opowiadania o Holokauście, poszukiwanie coraz bar-
dziej oryginalnego, coraz bardziej kalekiego języka. Jego narracyjna niedoskonałość 
ma się przełożyć na uchylenie rąbka tajemnicy Zagłady, na skonsumowanie tego do-
świadczenia, które ma być unikatowe i w jakiś sposób oczyszczające. Uczy nas tego 
historia reprezentacji Shoah, obwarowana coraz to wyższymi murami i epistemolo-
gicznymi obostrzeniami. Kategoria dekorum zdaje się w tych dyskursach niezwykle 
uprzywilejowana. To nic, że taka metoda pisania o Holokauście, jako pewien sposób 
konstruowania świata przedstawionego, rytmu narracji, tworzenia neologizmów 
leksykalnych, została wystarczająco skompromitowana przez pisarstwo Binjamina 
Wilkomirskiego – znaczenie miała w nim kategoria inności, podkreślenia stylistycz-
nej ekskluzywności doświadczenia Zagłady. 

W pracach z lat 40. Lurie jest daleki od silenia się na oryginalność. Widać w nich 
i szczerość, i autentyczność doświadczenia. Krytycy zwracali uwagę na pokrewień-
stwo jego twórczości w tym okresie z ekspresjonizmem abstrakcyjnym. Jednak taka 
analogia wydaje się zasadna tylko powierzchownie i może jedynie topograficznie 
(także ekspresjoniści działali przecież w Nowym Jorku). 

Zniekształcenie, transgresja postaci ludzkiej, kolor mają u Luriego nie tylko 
funkcję metaforyczną, ale i bardzo konkretną. W obozach nie było zieleni (więźnio-
wie zjadali darninę; stąd ugry), szarość nie oznacza jedynie melancholii – również 
baraki były szare, pozbawione koloru. Wątłe, tlące się sylwetki to nie tylko metafora 
słabości człowieka, ale też konkretne ludzkie widma, które kołysały się na chudych 
nogach, powracając do obozu. Boris Lurie ma tę przewagę nad Willemem de Koonin-
giem, że jego sztuka może być odczytana na dwa sposoby. Jako dokumentarna opo-
wieść o obozie i metafora XX wieku.  

Katalog wspomnianej wystawy z 2013 roku otwiera podobizna matki datowana na 
1947 rok. To duży olejny portret w ujęciu en face. Tonacja kolorystyczna w odcieniach 
brązów jest monotonna i jednolita. Młoda kobieta kieruje spojrzenie na widza, niczym 
na obrazach Rembrandta. Praca nosi tytuł Portret mojej matki przed rozstrzelaniem –  
napięcie u Luriego nie rodzi się z samej materii malarskiej, ale z kontekstu biograficznego.

Lata 50. stały się przełomowe dla Luriego, ponieważ poznał wtedy Sama 
 Goodmana. Znajomość przerodziła się w przyjaźń i zaowocowała wspólnymi projek-
tami artystycznymi. Goodman szczególnie cenił u Luriego oryginalność jego sztuki, 
nieuleganie pokusie popłynięcia z prądem. Ani rodzący się na 10. Wschodniej Ulicy 
pop-art, ani druga fala ekspresjonizmu abstrakcyjnego nie wzbudziły zaintereso-
wania artystów. Był też inny punkt wspólny, który ich do siebie zbliżył. Goodman 
w czasie wojny pracował jako fotograf – do jego zadań należało również dokumen-
towanie miejsc niemieckich zbrodni. Miał zresztą pokaźną kolekcję fotografii uka-
zujących stosy ciał, portrety wyniszczonych głodem byłych więźniów, którzy nie 
dołączyli do marszów śmierci. Zainteresowany był kolekcją zdjęć pinup girls zgro-
madzoną przez Luriego. Przez pewien czas wymieniali się fotografiami – Goodman 
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ithe camp – the world that he had had thrust upon him – in telling the story that is 
after all part of his account of his own life, in a clear attempt to reconstruct anew 
his artistic identity from the echoes, scraps, and strung-together sequences of the 
tragic past. I would simply like to point out that our perception has been blunted 
by competing accounts of the Holocaust and the search for ever-more original 
language, increasingly more and more deformed. Its narrative imperfection is 
intended to convey at least some revelations about the mystery of the Holocaust, 
permitting a consummation of that unique and in a sense cleansing experience. This 
is what we can learn from the history of the representation of the Shoah, protected 
by ever-higher walls and epistemological hedges. Under the circumstances, 
the criterion of decorum appears extraordinarily privileged. It does not matter 
that the method of writing about the Holocaust as a manner of construction of 
a fictional universe, the rhythm of the narration and lexical neologisms have been 
comprehensively put to shame by the writings of Binjamin Wilkomirski; what did 
matter was the criterion of otherness – an emphasis on the stylistic exclusivity of 
the experience of the Holocaust.

In his works from the 1940s, Lurie is anything but at pains to be original. What 
shows in these works is their sincerity and the authenticity of the experience. Critics 
have pointed out the affinity of his work of that period with abstract-expressionism. 
Such an analogy seems only superficially valid, however, and perhaps in no more 
than geographic terms (since expressionists were 
also active in New York). 

In Lurie, the deformation and transgression 
of the human form and colour perform not only 
a metaphorical but also very specific role. There 
was no greenery in the concentration camps – the 
prisoners were eating grass, hence the ochre hues; 
greyness does not solely signify melancholy – 
the barracks were also grey and dull. The frail, 
smouldering figures are not merely a metaphor for 
human fragility; they are concrete human spectres, 
swaying on their etiolated legs trundling back to the 
camp. Where Boris Lurie has the edge over Willem 
de Kooning is in that his art can be interpreted in two 
ways: as a documentary narrative about the camp 
and as a metaphor of the 20th century.

The catalogue of the 2013 exhibition starts with 
a portrait of Lurie’s mother, dated 1947 – a large oil 
painting, with the subject en face, kept in shades of 
brown creating a monotonous and uniform effect. 
The young woman has directed her gaze towards the 
viewer, as if in a Rembrandt painting. The work is 

Portret mojej matki 
przed rozstrzelaniem, 
1947, olej / płótno, 
drewno, 93 × 65 cm
Portrait of My Mother 
before Shooting, 1947,  
oil / canvas, wood,  
93 × 65 cm
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i dostarczał Luriemu zdjęcia z obozów, Lurie – podobizny na wpół roznegliżowanych 
dziewcząt. Z tego oryginalnego barteru powstało jedno z najsłynniejszych i najbardziej 
kontrowersyjnych dzieł Luriego, Kolaż kolejowy (kolej do Ameryki) z 1963 roku. Na jed-
ną z wcześniejszych prac Odkryty wagon, asamblaż, 1945 autorstwa Adolfa Hitlera (1962), 
przedstawiającą zamordowanych Żydów wywożonych na przyczepie ciężarówki, arty-
sta naniósł zdjęcie półnagiej dziewczyny we frywolnej bieliźnie odsłaniającej pośladki.

„Zestawiłem je [fotografie – B.K.] przez przypadek, ale to tkwiło we mnie”3 – 
powiedział Lurie. Z pozoru szokujące połączenie budzi automatycznie skojarzenia 
z nurtem nazi exploitation – nie wyłącznie w formie miękkiej pornografii, ale tak-
że w wyszukanych artystycznie narracjach Luchina Viscontiego (Zmierzch bogów, 
1969), Liliany Cavani (Nocny portier, 1974) czy Liny Wertmüller (Pasqualino Piękniś, 
1975) i z fascynacją popularną w latach 60. w Izraelu serią stalagów4, w których fan-
tazja sadomasochistyczna konsumowana jest w nazistowskim entourage’u. 

Ten automatyzm – zestawienie nagich żydowskich szkieletów z nagością pinup 
girl – może wywołać takie skojarzenia, oburzać, prowadzić do wniosku, że celem pra-
cy jest prowokacyjna artystyczna dezynwoltura. Jednak w przypadku Luriego takie 

3 Tamże, s. 6.
4 Konsekwencją procesu Eichmanna z 1962 roku było zaistnienie stalagów jako ogromnie popular-

nego gatunku szczególnie wśród izraelskiej młodzieży, o czym traktuje izraelski dokument Stalagi. 
Holokaust i pornografia w Izraelu (Ari Libsker, 2008). Stalagi łączyły niezwykle brutalną fantazję sado-
masochistyczną z kontekstem obozów. Fabuła tych opowieści rozgrywała się w obozach jenieckich 
i opowiadała o gwałtach na więźniach i ich torturowaniu przez nazistowskie nadzorczynie. Filmową 
wersją tej literatury były realizowane w latach 60. i 70. filmy z gatunku nazi exploitation.

Kolaż kolejowy  
(kolej do Ameryki), 
1963, kolaż / płótno,  
36,8 × 54 cm
Railroad Collage 
(Railroad to America), 
1963, collage / canvas, 
36.8 × 54 cm
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ientitled Portrait of My Mother before Shooting – with Lurie, tension is not born out of 
the painting matter itself but from the biographical context. 

For Lurie, the 1950s became a turning point; it was then that he met Sam Goodman. 
The acquaintance turned into a friendship and led to joint artistic projects. What 
Goodman especially valued in Lurie was the originality of his work and the way he 
resisted the temptation to go with the artistic flow. Neither pop-art which was just 
being born on East 10th Street nor the second wave ofabstract-expressionism held sway 
over the artists. There was something else that they had in common. During the war, 
Goodman had worked as a photographer; one of his tasks had been to document the 
sites of Nazi crimes. He did in fact have a sizeable collection of photographs showing 
piles of dead bodies and portraits of ex-prisoners emaciated with hunger who had 
not joined the death marches. Goodman was interested in Lurie’s collection of pinup 
girls. For a while, they swapped photographs – Goodman supplying Lurie with shots 
from the camps, and Lurie reciprocating with semi-naked pinups. This unorthodox 
barter resulted in one of Lurie’s most notorious and controversial works, Railroad 
Collage (Railroad to America) from 1963. On one of his earlier works, called Flatcar, 
Assemblage, 1945 by Adolf Hitler (1962), which showed the Jewish corpses being carried 
away in a lorry trailer, the artist superimposed the photograph of a scantily-clad girl in 
a frivolous negligee exposing her buttocks. 

Lurie commented, ‘By chance I juxtaposed them, but it was in me’.3 This at first 
glance shocking juxtaposition automatically evokes associations with the trend for Nazi 
exploitation – and not just its soft-porn version but also the artistically sophisticated 
narratives of Luchino Visconti (The Damned, 1969), Liliana Cavani (The Night Porter, 1974) or 
Lina Wertmüller (Seven Beauties, 1975) and with fascination with the Stalags series4 popular 
in Israel in the 1960s, in which sadomasochistic fantasy is consumed in a Nazi setting.

Such a juxtaposition of naked Jewish skeletons with the nakedness of a pinup girl 
can indeed lead to associations with automatism, provoking outrage and leading to 
the conclusion that the artist’s goal was arrogant levity. With Lurie, however, such 
a combination has a deeper and premeditated significance. The artist was barely 20 when 
he found himself in the concentration camp, the age of budding erotic affects that 
came to fruition in the scenery of the hell that was the camp. In the film documentary 
about his art (Shoah & Pin-ups, Reinhild Dettmer-Finke, Matthias Reichelt, 2007) 
Lurie said that his first sexual memories were linked to his fantasising about the naked 
female bodies that he had seen in the camp. Lurie’s was not a degenerated libido that 
prompted sexual perversity but rather one conditioned by his actual experience – 
which, in a sense, was ordinary, and the norm in the camp, since no other had been 

3 Ibidem, p. 6.
4 Following the Eichmann trial in Jerusalem in 1962, the Stalags – or German prison camps – became 

a popular theme for a series of booklets of the same title, very popular among Jewish young people. 
This phenomenon was analysed in the Israeli documentary film Stalags: Holocaust and Pornography 
in Israel (Ari Libsker, 2008). The Stalags set strikingly brutal sadomasochistic fantasy in the context 
of the concentration camp; the plot revolved around brutal rapes and tortures of prisoners by Nazi 
women wardens. During the 1960s and 1970s, this literary genre gave rise to ‘Nazi exploitation’ films.
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i zestawienie ma o wiele głębszy i przemyślany sens. Artysta przebywał w obozie jako 
niespełna 20-letni chłopak. Na ten czas przypada właściwie cały okres budzących 
się silnych afektów erotycznych, realizują się więc one w scenerii obozowego piekła. 
W filmowym dokumencie poświęconym jego twórczości (Shoah & Pin-ups, Reinhild 
Dettmer-Finke, Matthias Reichelt, 2007) powie, że jego pierwsze wspomnienia sek-
sualne wiążą się właśnie z fantazjami o nagich kobiecych ciałach, które widział w obo-
zie. To już nie zdegenerowane libido, które każe bawić się w seksualną perwersję, ale 
konkretne doświadczenie, w pewnym sensie zwyczajne i normalne, bo inne nie było 
mu dane. Oczywista konstatacja, że więźniowie obozów mieli życie seksualne w róż-
norodnych formach, nie jest dzisiaj niczym szokującym. O tym, jak bardzo oswoiliśmy 
się z tym faktem, może świadczyć scena z nagrodzonego Oscarem Syna Szawła (László 
Nemes, 2015), w której członkowie Sonderkommanda po akcji gazowania żydowskich 
kobiet rozmawiają o ich kształtach i urodzie, zachowując się jak mężczyźni, którzy 
wykonali swoją codzienną pracę i komentują dzień w czasie fajrantu, a przecież zaled-
wie przed chwilą wynosili martwe dziewczęta z komory gazowej. 

Ten osobisty poziom nie wyczerpuje jednak możliwości interpretacyjnych.  
Lurie tworzy sztukę zaangażowaną, która pozbawia nas komfortu zdystansowanego 
uczestnictwa jedynie w dyskursie.

 Każdy gest artystyczny w sztuce Luriego, który szokuje, ma swoje źródło 
w przeszłości. Tak było, kiedy wstrząśniętej publiczności Gallery: Gertrude  Stein 
w 1964 roku zaprezentował wraz z Samem Goodmanem rzeźby przypominające 
odchody. Dla artysty Shit Show (jak nazwał prezentację) był nie tylko „ironicznym 
gestem” wymierzonym w rozpasany konsumpcjonizm, ale także wspomnieniem 
obozowym z Buchenwaldu. Dziesięć dni przed wyzwoleniem obozu esesmani się 
wynieśli. Lurie dowiedział się o tym od współwięźnia w latrynie. Postanowili uciec. 
Gdyby pozostali – jak większość – mogliby stracić życie, gdyż Niemcy wrócili naza-
jutrz i zorganizowali marsz śmierci, który dla wielu skończył się tragicznie. „Gówno 
uratowało mi życie” – powie. 

Szokujące publiczność zestawienie nagich zwłok i pinup girls dla odbiorców z koń-
ca lat 50. było naruszeniem tabu, przekroczeniem poznawczych granic w opisie świata 
po Zagładzie. Po prezentacji prac Luriego w March Gallery oburzona publiczność pro-
testowała. Ten znak niezgody był początkiem ruchu NO!art, tworzącego się w opozycji 
do modnego wówczas pop-artu, który opowiadał świat przez jaskrawą popelinę.   

Lurie jako jeden z pierwszych artystów-ocalonych dostrzegł, że doświadczenie 
obozowe nie powinno podlegać żadnej konwencji czy stylowi, że wepchnięte w formę 
spodziewanych przez widza narracji staje się kłamstwem i nie służy prawdzie arty-
stycznej, ale schlebia odbiorcy. Nie chcąc go urazić, wchodzimy w obszary ugrzecz-
nionych rzeczywistości. Brytyjski psychoanalityk John Steiner nazwie to zjawisko 
„ślepym okiem”5. Widz – nawet ten partycypujący w elitarnych  dyskursach sztuki 

5 J. Steiner, Turning a Blind Eye: The Cover up for Oedipus, „International Review of Psycho-Analysis” 
1985, no. 12, s. 161.
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iavailable to him. Today, from the distance of history, we are more willing to accept 
the perception that prisoners found such sexual release as they could in concentration 
camps, as is evident, for one, from the scene from László Nemes’s Oscar-winning Son 
of Saul (2015), in which, after the action of taking Jewish women to the gas chamber, 
the male prisoners in the Sonderkommando discuss their shapeliness and looks, just 
like any other men might who had just clocked off their working shift – even though 
theirs involved carrying the bodies of the dead girls out of the gas chamber.

Nemes’s very personal interpretation is not the only possible one. Lurie removes 
from the viewer the comfort of remaining detached, engaged in no more than 
intellectual discourse; his art demands a visceral impact. 

Every shocking artistic gesture in Lurie’s art is rooted in the artist’s past. This was 
emphatically the case when Boris Lurie and Sam Goodman presented a perturbed 
audience at the Gallery: Gertrude Stein in 1964 with sculptures reminiscent of 
faeces. For the artist, the Shit Show (as he named the event) was not merely an 
ironic gesture targeting rampant consumerism but an act evoking memories from 
Buchenwald. The SS-men had left the camp ten days before its liberation, as Lurie 
had found out from a fellow prisoner whilst in the latrine. They decided to flee the 
camp. Had they stayed – as the majority did – they would in all likelihood not have 
survived, as the Germans returned the next day and organised a death march, with 
tragic consequences for many. ‘Shit saved my life,’ Lurie was to say later.

For 1950s audiences, the shocking juxtaposition of naked bodies and pinup girls 
represented the violation of a taboo, a transgression of the cognitive boundaries of 
how to describe the world after the Holocaust. After the exhibition of Lurie’s works 
in the March Gallery, there were protests from an outraged public. This reaction was 
a trigger for the NO!art movement, created in opposition to pop-art, fashionable at 
the time, with its garishly colourful interpretation of the surrounding reality.

As one of the first Holocaust survivor artists, Lurie realised that the experience 
of concentration camps should not be subordinate to any convention or style – that, 
when forced into the format of the narratives that the viewer expects, it would 
become a lie serving to flatter audiences rather than promoting artistic veracity. If 
the artist were reluctant to offend the viewer, he would be confined to a toned-down 
version of reality. The British psychoanalyst John Steiner called this phenomenon 
‘turning a blind eye’.5 The viewer – even one taking part in elitist discourses on 
contemporary art – has no desire to confront a traumatic experience in its entirety, 
subconsciously trying to avoid mental discomfort. From the ethical point of view, 
such behaviour is, paradoxically, irrational. The public would revile the artist rather 
than the perpetrators – those who locked a teenage boy behind the wire of a number 
of concentration camps, their degenerate props forcing their way into his imaginary 
world, where libido and macabre images intertwined. The demands of the public 

5 J. Steiner, Turning a Blind Eye: The Cover up for Oedipus, in: International Review of Psycho-Analysis 1985, 
No. 12, p. 161.
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i  współczesnej – nie pragnie konfrontować się z całością traumatycznego  doświadczenia, 
podświadomie chce uniknąć dyskomfortu. Z etycznego punktu widzenia jest to za-
chowanie paradoksalnie niedorzeczne. Publiczność oburzała się na artystę, a nie na 
sprawców. To oni zamknęli dojrzewającego chłopca za drutami kilku obozów, każąc 
mu tworzyć ze zdegenerowanych utensyliów świat swojej wyobraźni, w którym libi-
do mieszało się z obrazami makabry. To istotne przemieszczenie oczekiwań. Żądano 
od twórcy znalezienia odpowiedniego dekorum, ram dla opowieści z przeszłości – tak 
jakby forma i stosowność miały większe znaczenie od autentyzmu wspomnienia. 

Sztuka Luriego wytrąca widza-uczestnika z komfortu poprawności formalnej, 
a jednocześnie jest oparta nie na konfabulacji, lecz na konkretnym wspomnieniu. 

Kolaże Luriego są antyestetyczne. W pewien sposób „niechlujnie” wykonane. 
Nie mają tej precyzji, kunsztowności, którą prezentują dzieła współczesnej awangar-
dy. Są w jakiś sposób chałupnicze i quasi-amatorskie. Ta świadoma negacja powabu 
piękna wydaje się mieć dwa źródła. Pierwsze to sprzeciw wobec estetyzowania, któ-
rym cechował się wszechobecny wówczas pop-art. Drugim może być życie samej 
materii. Jej kaleka, „biedna” forma, kolor ograniczony jedynie do kilku walorów – 
wszystko to odsyła do warsztatowych możliwości sztuki powstałej w obozach. 

Wydaje się, że Lurie celowo ogranicza estetyzację swojej sztuki. Ta metoda ist-
nieje również po to, aby ostatecznie zerwać z kiczem, z jego sentymentalizmem 
i chęcią przypodobania się publiczności. Lisa Saltzman tak pisze w swym znakomi-
tym szkicu poświęconym klasycznej wystawie Mirroring Evil: „Kicz jest łatwy, sen-
tymentalny i komercyjny. W połączeniu z przedstawieniem historii transformuje on 
traumatyczne doświadczenia w fikcyjne melodramaty, nadaje katastrofom wymiar 
katarktyczny. Kicz unika refleksji i bolesnej konfrontacji wymaganych przez kulturę 
awangardową i zastępuje je przyjemnością ciągłego zaspokajania. Kicz w połączeniu 
z przedstawianiem historii, historii faszyzmu, Holokaustu, ludobójstwa czyni tę hi-
storię zbyt zrozumiałą, przyswajalną, łatwą do konsumpcji”6. 

Sztuka Luriego nie próbuje się przypodobać publiczności, nie daje się też prze-
tłumaczyć na zrozumiały język osobistego doświadczenia. Jest ono ograniczone flan-
kami pamięci i ze wszech miar indywidualne, zamknięte, niepozwalające się łatwo 
przyswoić. „Naszym jedynym panem jest prawda”7 – oznajmił artysta. Źródła jego 
twórczości wydają się nie mieć żadnego metafizycznego naddatku. Krytycy zajmu-
jący się tą sztuką zauważają, że świat wykreowany przez Luriego jest światem po-
zbawionym obecności Boga8. Według nich brak tej najwyższej instancji powoduje, że 
trudno powrócić do świata i ostatecznie przepracować traumę. Według Evy Fogelman 
metodą jej przezwyciężenia są bezkompromisowość sztuki Luriego, pójście pod prąd 

6 L. Saltzman, Awangarda i kicz raz jeszcze. O etyce reprezentacji, przeł. K. Bojarska, „Literatura na 
Świecie” 2004, nr 1–2, s. 204.

7 A. Antliff, Parodying Degeneration, w: Boris Lurie: NO! Prologue to a Retrospective, Boris Lurie Art 
Foundation, Pierre Menard Gallery, New York – Cambridge 2011, s. 15.

8 Zob. D. Kuspit, Jews, Nazis, Women: Trauma and Suffering in Boris Lurie’s Art, w: Boris Lurie: NO! Prologue 
to a Retrospective, dz. cyt.
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iwere misplaced, insisting that the artist find an appropriate framework for his stories 
from the past – as if form and propriety were more important than the authenticity 
of memory.

Boris Lurie’s art quashes the viewer/participant’s comfort of formal propriety; it 
is not based on confabulation but on things concrete and remembered.

Lurie’s collages are anti-aesthetic, to an extent sloppy in their execution. They 
lack the precision and polished craft characteristic of the contemporary avant-
garde; they seem homemade, quasi-amateurish. This deliberate negation of the lure 
of beauty appears to have a dual origin: firstly, a protest against the aestheticisation 
that pervaded pop-art, omnipresent at the time, and secondly, the life of matter 
itself. Its maimed, ‘poor’ form, with colour used only sparingly – all harks back to 
the formal means available to the art produced in concentration camps.

Apparently, Lurie limits the aesthetic appeal of his art quite deliberately, 
partly in order to make a break from kitsch with its sentimentality and desire 
to please audiences. In her excellent essay devoted to the classical exhibition 
Mirroring Evil, Lisa Saltzman writes, ‘Kitsch is 
easy, sentimental, commercial. Coupled with 
a representation of history, it transforms its 
traumas into fictional melodramas, renders 
its catastrophes sites of catharsis. It foregoes the 
reflective and enduring encounter demanded 
by avant-garde culture and offers in its place 
instant gratification. Kitsch, when coupled 
with a representation of history, a history of 
fascism, of the Holocaust, of genocide, makes 
that history all too assimilable, digestible, 
consumable.’6

Lurie’s art makes no effort to endear 
itself to the public nor is it traslatable into 
a comprehensive language of personal 
experience, flanked by his memories and entirely 
individual, closed and difficult to assimilate. 
‘Our only master is truth’,7 proclaimed Lurie. His 
art does not appear to be rooted in metaphysics. 
Lurie’s critics note that the world created by 
the artist is a world without God,8 positing that 

6 L. Saltzman, ‘Avant-Garde and Kitsch’ Revisited: On the Ethics of Representation, in: Mirroring Evil: 
Nazi Imagery / Recent Art [exhibition catalogue], ed. N.L. Kleeblatt, The Jewish Museum, Rutgers 
University Press, New York 2002, p. 141.

7 A. Antliff, Parodying Degeneration, in: Boris Lurie: NO! Prologue to a Retrospective, Boris Lurie Art 
Foundation, Pierre Menard Gallery, New York – Cambridge 2011, p. 15.

8 See D. Kuspit, Jews, Nazis, Women: Trauma and Suffering in Boris Lurie’s Art, in: Boris Lurie: NO! Prologue 
to a Retrospective, op. cit.

Kobiety na dziedzińcu 
z cyklu Kobiety 
rozczłonkowane,  
1947, olej / płótno
Women in a courtyard, 
from the series  
Dismembered Women, 
1947, oil / canvas
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i i szeroka perspektywa humanistyczna, w której przeszłość nakłada  zobowiązania na 
przyszłość. Stąd zaangażowanie artysty w ruchy emancypacyjne, antydyskrymina-
cyjne, upamiętniające ludobójstwa, równościowe i antyrasistowskie.

Powyższe konstatacje (o teodycei oraz drodze pokonania traumy przez sztukę) 
wydają się naiwne. Stanowią próbę pojęcia czegoś, co ze swej natury nie jest stwo-
rzone do pojęcia. Lurie dzieli się z widzem wspomnieniem, ale nie pozastawia złu-
dzeń: nie ma ono osobistego happy endu. Tym szczęśliwym zakończeniem są wszel-
kie tłumaczenia i starania zmierzające do zrozumienia. Szczęśliwym zakończeniem 
jest więc sztuka, która pozwala uwolnić się od traumy poprzez podkreślenie swo-
jej terapeutycznej roli. Świat Zagłady jako świat bez Boga, w którym współistnieją 
Kidusz Haszem i Kidusz Hachaim, ma bogatą tradycję interpretacyjną, ale odnoszącą 
się prawie wyłącznie do religijnych Żydów – a Boris Lurie takim nie był ani się nie 
stał. Być może najwłaściwszą perspektywą dla jego sztuki byłaby perspektywa pisar-
stwa Tadeusza Borowskiego, który przedstawia świat po obozach jako rzeczywistość 
okrytą wiecznym kirem żałoby; literalny opis tej rzeczywistości jest najwłaściwszym 
sposobem o niej opowiadania. Żadnych lekcji, żadnych umoralniających pouczeń. 
Taka żałoba wyklucza pokonanie traumy. Jak zauważył Dominick LaCapra: „Kiedy 
żałoba zwraca się ku nieobecności, a nieobecność nakłada się na utratę, wówczas 
żałoba okazuje się niemożliwym, nieskończonym, quasi-transcedentalnym opłaki-
waniem, ledwie (jeśli w ogóle) odróżnialnym od nieustającej melancholii”9. 

Utrata najbliższych artyście kobiet wydaje się źródłem owej – opisanej przez 
 LaCaprę – nieustającej melancholii. Nieobecność rozumiana jest w niej nie tylko jako 
strata, ale także niemożność rozpoczęcia jakiegokolwiek procesu żałoby. Śmierć po-
zbawiona grobu, anonimowe ciało. Bezimienność umarłych w obozach, niemożność 
zlokalizowania miejsca pochówku i ustalenia tożsamości czyni te śmierci fantoma-
mi, o których nie można zapomnieć. 

Pokiereszowane, rozczłonkowane, zdegradowane ciało pojawia się już we wczes-
nych pracach olejnych artysty. Nawet w pozornie niewinnych, „matisse’owskich” ak-
tach z cyklu Kobiety rozczłonkowane obozowe „odaliski” są jakby przepołowione. Wi-
dzimy akty składające się z fragmentów ciał. Kolaże członków. Osobne twarze, ręce, 
uda przywołują znane z fotografii stosy wyniszczonych trupów, fragmentów kości, 
bezwładnych, rozrzuconych i ułożonych w stosy istot. To zdezintegrowane ciało budzi 
niepokój, ale jest również celowo groteskowe – podobnie jak uznane za skandalizujące 
kolaże Luriego. Groteska mieści się w spektrum strategii wykorzystywanych do opisu 
rzeczywistości obozowej – od ironicznego dystansu po monumentalne narracje.

Wydaje się, że Lurie posługiwał się nią podobnie jak Hans-Jürgen Syberberg 
w swoim projekcie artystycznym Hitler, film z Niemiec (1977). Tam również ogląda-
my zaskakujące i szokujące zestawienia obrazów okrucieństwa z nagością i pięknem, 
a klasyczne kanony urody (akt) zostają natychmiast unicestwione przez przywołanie 

9 D. LaCapra, Trauma, nieobecność, utrata, przeł. K. Bojarska, w: Antologia studiów nad traumą, pod red. 
T. Łysaka, TAiWPN Universitas, Kraków 2015, s. 89.
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ithis absence of ultimate authority makes it impossible to return to the world and 
finally work through the trauma. For Eva Fogelman, one way of conquering that 
trauma is the uncompromising quality of Lurie’s art; he refuses to follow the herd 
and adopts a broad humanist perspective, in which the past imposes responsibilities 
on the future. Hence, the artist was engaged in liberation, anti-discrimination, anti-
racism, the commemoration of genocide, and equal rights movements.

The critics’ conclusions in relation to theodicy and fighting trauma through art 
seem naïve; they are an attempt to understand something that by its nature is not 
intended to be understood. Lurie shares memories with the viewers but leaves them 
with no illusion: there is no personal happy end, such as any effort to explain and 
comprehend. Thus, the happy end is art that provides a release from trauma through 
an emphasis of its therapeutic role. The world of the Holocaust as a godless world, in 
which there co-exist Kiddush Hashem and Kiddush Hachaim, has a rich interpretative 
tradition which refers, however, almost exclusively to religious Jews – unlike Boris 
Lurie, who was not, nor did he ever become one. Perhaps his art has the greatest 
affinity with the writings of Tadeusz Borowski, who depicts the post-concentration 
camp world as a reality shrouded in mourning – a reality that can be best described 
literally, without drawing any lessons or moralising. Such mourning precludes 
the overcoming of the trauma. As Dominick LaCapra notes in his Trauma, Absence, 
Loss, ‘When mourning turns to absence and absence is conflated with loss, then 
mourning becomes impossible, endless, quasi-transcendental grieving, scarcely 
distinguishable (if at all) from interminable melancholy.’9 

The loss of the women closest to him was probably the source of such melancholy. 
In LaCapra’s take, absence is not merely a loss but also an inability to embark on any 
process of grieving. In concentration camps, death had no grave; with anonymous 
bodies and the nameless dead, it was impossible to establish either their place of burial 
or identity, thus turning these deaths into a phantom that could never be forgotten.

The mauled, truncated and degraded body appears already in Lurie’s early oil 
paintings. Even in his seemingly innocuous, Matisse-like nudes from the series 
Dismembered Women the concentration camp ‘odalisques’ are apparently cut in half. 
There are nudes that consist of body parts or collages of limbs. The separate faces, 
arms or thighs evoke the piles of emaciated corpses and splintered bones – lifeless 
scattered beings, familiar from photographs. The disintegrated body is disturbing but it 
is also deliberately grotesque, as indeed are Lurie’s collages, which have been deemed 
scandalous. The grotesque is part of the spectrum of strategies employed for the portrayal 
of the concentration camp reality – spanning from ironic detachment to monumental 
narratives.

Lurie employed the grotesque in a manner similar to Hans-Jürgen Syberberg in 
his artistic project Hitler: A Film from Germany (1977). There we also have surprising 
and shocking juxtapositions of images of cruelty with nudity and beauty; the classical 

9  D. LaCapra, Trauma, Absence, Loss, in: Critical Inquiry 1999, Vol. 25, No. 4, p. 716.
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i śmierci w Zagładzie. O ile jednak Syberberg kreuje iluzje, o tyle Lurie był również 
uczestnikiem wydarzeń, do których się odnosi. Nie dokonuje falsyfikacji rzeczywi-
stości – on ją pamięta. 

Pozycja świadka zdaje się kluczowa dla zrozumienia tej sztuki. Ale to świadek 
nieskrępowany jakąkolwiek konwencją. Ani dekorum, ani artystycznym oportu-
nizmem. Jego sprzeciw wobec pop-artu i sztuki komercyjnej wydaje się oczywi-
sty. Ale wyjątkową pozycję nestbeschmutzera – tego, który kala własne gniaz-
do – osiąg nął przez odrzucenie wszelkich stosownych form pamięci. Nie akceptuje 
 granic ustanowionych przez teoretyków tuż po wojnie. Odrzucenie wszelkich po-
stulatów stosowności jest sięgnięciem do źródła nie tyle pamięci (kategorii fetyszy-
zowanej w narracjach Shoah i wciąż rozszerzanej na kolejne pokolenia), ile wspo-
mnienia. Halucynacyjnej i pierwotnej formy naszej podróży do przeszłości. Podróż 
ta w przypadku Borisa Luriego niesie obrazy śmierci, utraty, pożądania i tworzy 
z nich kolaż, co czyni ją najcenniejszym świadectwem. Pierwociną, za którą stało 
wszelkie opowiadanie o Zagładzie. Bez spodziewanej nagrody i krytycznej akcep-
tacji. Boris Lurie kala gniazdo, bo modne strategie ukazywania afektów są poza 
nim. Jego sztuka jest – paradoksalnie – powrotem do poetyki świadectwa w naj-
czystszej, nieskrępowanej postaci. 

Walizka NIE imigranta 
(antypop), 1963,  
technika mieszana, 
38 × 58,4 × 17,8 cm 
(rewers)
Immigrant's  
NO Suitcase (Anti-Pop), 
1963, mixed technique, 
38 × 58.4 × 17.8 cm 
(revers)
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icanon depicting the allure of the naked body is immediately annihilated by evoking 
death in the Holocaust. Syberberg, however, creates illusions; Lurie is a witness to 
these events. He does not falsify reality – he remembers it.

The predicament of the witness seems to be crucial for the understanding of this 
art. Lurie is a witness who is unconstrained by any conventions, decorum or artistic 
opportunism. He is clearly in opposition to pop-art and commercial art. He had arrived 
at the status of one who fouls his own nest through rejecting all appropriate forms of 
memory. Lurie accepts none of the boundaries of propriety that theoreticians set 
after the war, not so much in order to reach out to the source of memory – a category 
fetishised in the Shoah narratives and carried down through the next generations – but 
of flashbacks, on a hallucinatory and primaeval journey into the past. For Boris Lurie, 
such a journey brings images of death, loss and lust and combines them into a collage 
which results in that most precious of all Holocaust narratives: its raw bones. The artist 
seeks neither praise nor critical approval. Boris Lurie fouls his own nest because he 
has ventured beyond the fashionable strategies for depicting emotion. Paradoxically, 
Lurie’s art is a return to the poetics of bearing witness in its purest form, as unrestrained 
testimony.

Translated by Anda MacBride
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Strategia szoku pozwala przepracować trudne problemy według potrzeb własnej 
wrażliwości. Sztuka Borisa Luriego – operując zderzeniami „gorących tematów” – 
podważa przyjętą poprawność mówienia o Zagładzie i osiąga przez to ogromną in-
tensywność treści. Pokaleczona osobowość Luriego mistrzowsko posługiwała się 
ostrymi narzędziami artystycznymi.

Co sprawia, że artysta staje się wybitny i spełniony? Jakie czynniki o tym decydują?
Warto wymienić najważniejsze. Na pierwszym miejscu stoją tragiczne lub nie-

zwykłe doświadczenia z młodości. Taka biografia skazuje człowieka na nieprzecięt-
ność. Wprawdzie koszty w postaci bólu, traumy i wyobcowania bywają ogromne, 
jednak – w przypadku ludzi gotowych na twórczość – są one rekompensowane po-
czuciem wyzwolenia poprzez sztukę. To dla artystów jedyne wyjście, bo ich emo-
cjonalność nie wycisza się w terapii codzienności, tylko wymaga indywidualnych 
rozwiązań na rozprawienie się ze stresem. „Osobowość autonaprawcza” to pod-
stawowy warunek bycia artystą. Kolejnym jest znalezienie medium pozwalającego 
na zobaczenie siebie we własnym dziele. Następuje wyobcowanie problemu i tym 
samym możliwość krytycznej operacji na nim. Temu skomplikowanemu zabiegowi 
służą dzieła sztuki, wiersze, symfonie, powieści, wzory matematyczne… Znalezienie 
lub odkrycie odpowiedniej formy jest warunkiem skuteczności. Powstają „teksty”, 
które podejmują dialog z bolesnym eksperymentem, jakiego dokonało na nas życie. 
Efekty bywają różne, ale trauma staje się mniej opresyjna i bardziej wzniosła. Właści-
wy kontrakt pomiędzy biografią a medium gwarantuje artyście spełnienie  prywatne, 

Gwiazda Dawida, Holokaust 
i naga dziewczyna

Maria Anna Potocka
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Shock strategy is one way of working through difficult issues so as to suit one’s 
own sensitivity. The art of Boris Lurie – pivoted on clashing, emotionally-charged 
themes – questions he normalized, acceptable ways of talking about the Holocaust 
and as a result achieves content of huge intensity. With his lacerated personality, 
Lurie had a masterly grip on artistic tools. 

What makes an artist outstanding and fulfilled? What are the decisive factors?
Let’s mention the most important ones. In the first place come tragic or unusual 

experiences at a young age. Such a biography predestines an individual towards standing 
out from the crowd. Although there is a huge price to pay – pain, trauma and alienation – 
people ready to embrace creativity are compensated by a sense of liberation through 
art. For artists, there is no other way out. The therapy of mundanity does nothing 
to alleviate their fragile emotional state, thus artists seek individual solutions in order to 
de-stress. A self-healing personality is one prerequisite for being an artist. Another is 
to find a medium that allows the artist to see themselves in their own work, affording 
them a sense of detachment from the the problems they depict; this in turn enables them 
to engage in a critical approach to the issues in hand. This complex task can be achieved 
through works of art, poems, novels, symphonies or mathematical formulae. The key 
for the operation to be effective is to find or discover the appropriate form. The result is 
‘texts’ that take up a dialogue with the painful experiment that life has conducted on 
us. The effects differ, but the trauma can become sublimated and thus less oppressive. 
For artists, to successfully negotiate their biography and the medium they use brings 

The Star of David, the Holocaust 
and the Naked Girl

Maria Anna Potocka
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jest syntetyczne i niedopowiedziane sformułowanie problemów prywatnych. Od-
biorca musi znaleźć w dziele inspirację do wyzwolenia własnych stresów i wizji. 
Zwieńczeniem wszystkiego jest stworzenie symboli flagowych, spajających twór-
czość i manifestujących jej filozofię. 

W przypadku Borisa Luriego wszystkie warunki zostały spełnione. Życie postę-
powało z nim dostatecznie bezwzględnie. Ale go nie złamało, tylko zmusiło do walki 
z egzystencjalną opresją. Rewolucja pop-artowska podsunęła mu właściwą formę 
sztuki. A intuicja i organizacja treści pozwoliły ujawnić talent. Został wybitnym ar-
tystą dla siebie i dla innych. Symbolami flagowymi jego twórczości stały się gwiazda 
Dawida, pinup girl i słowo „NO”. 

Kształtowanie osobowości

Eksperyment, jakiego życie dokonało na Borisie Luriem, przekracza wyobrażenia 
o ludzkiej wytrzymałości. Luriowie znaleźli się w najbardziej niespokojnym miejscu 
świata i w najbardziej tragicznym okresie historii. Stali się ofiarami zderzenia dwóch 
zabójczych totalitaryzmów: stalinowskiego i hitlerowskiego. Dramat miał swój po-
czątek w Petersburgu. Zamożna rodzina żydowska, uciekając przed reżimem Stalina, 
porzuciła majątek i przeniosła się na Łotwę. W Rydze ojciec Borisa – niezwykle utalen-
towany biznesmen – znowu stał się bogaty, dzięki czemu syn mógł się uczyć w dobrej 
szkole, a siostry – studiować za granicą. Jednak Ryga okazała się większą pułapką niż 
Petersburg. Najpierw przyszli Rosjanie, potem Niemcy. Żydów zamknięto w getcie. 
Wkrótce Borisa z ojcem wywieziono do obozu pracy, a następnie do obozów koncen-
tracyjnych. Babka, matka, siostra i ukochana zostały w grudniu 1941 roku rozstrzelane 
w Rumbuli. O tym Boris dowiedział się po wojnie. W sumie przebywał w gettach i obo-
zach cztery lata. Opiekował się nim ojciec, ale pomagali mu również inni więźniowie. 

Ten zespół doświadczeń ukształtował osobowość artysty – instynkt dobra cier-
piał pod naporem obrazów zła. Gertrude Stein, jego życiowa partnerka, wielokrotnie 
wspomina o tym, jaki wpływ wywarł Holokaust na sztukę Luriego. Jednak w swoich 
obrazach nigdy – z wyjątkiem kilku fotografii obozowych przedstawiających stosy 
trupów – nie używał przedstawień nawiązujących do scen eksterminacyjnych. „De-
taliczny realizm” w odniesieniu do Holokaustu był zapewne dla niego zbyt bolesny. 
W żadnym ze znanych mi obrazów nie pojawia się fotografia z akcji Einsatzgruppen, 
mimo że można znaleźć wiele wstrząsających dokumentów z tamtych egzekucji. 
Najprawdopodobniej myśl o tym była dla niego nie do zniesienia. Cały czas w zaka-
markach wyobraźni czyhały obrazy umierania najbliższych mu kobiet. 

Masakra w Rumbuli należy do największych akcji Einsatzgruppen. W ciągu kil-
ku dni zginęło w niej prawie 30 tysięcy Żydów. To już nie była egzekucja, to było 
piek ło śmierci. Każda ofiara stawała się świadkiem zabijania najbliższych, świad-
kiem śmierci setek ludzi, a także świadkiem i ofiarą obłędu oraz bestialstwa pijanych 
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that relies on a synthetic formulation of private problems which leaves things unsaid. 
The viewer, listener or reader must be able to find in the work inspiration for releasing 
their own anxieties and visions. The corollary comes in the artist’s creation of flagship 
symbols that meld his or her art and manifest its philosophy. 

Boris Lurie ticks all the boxes. Life treated him brutally enough but did not break 
him, instead he was jolted into fighting against the existential oppression. The pop-
art revolution galvanised him towards the artistic form that was the right one for him. 
His intuition and the way he organised the content revealed his talent. Lurie became 
an outstanding artist for his own purposes as well as for others. The leitmotifs of his 
art were the Star of David, the pinup girl and the word ‘NO’.

The formation of personality

The experiment that life conducted on Boris Lurie went beyond the imaginable 
limits of human endurance. The Luries found themselves in the most volatile place 
in the world at the most tragic time in history. They became victims of the clash of 
two murderous totalitarian systems: Stalin’s and Hitler’s. The drama began in Saint 
Petersburg. The wealthy Jewish family, fleeing from Stalin’s regime, abandoned their 
property and moved to Latvia. In Riga, Boris’s father – a very talented businessman – 
again became rich, which enabled his son to attend a good school, and his daughters 
to study abroad. Yet Riga turned out to be a worse trap than Saint Petersburg. First 
the Russians came, then the Germans. The Jews were locked up in the ghetto. Soon, 
Boris and his father were taken away to a labour camp, and then to concentration 
camps. In December 1941, Boris Lurie’s grandmother, mother, sister and girlfriend 
were shot dead in Rumbula. Boris only discovered this after the war. In total, he 
spent four years in ghettos and concentration camps, where his father looked after 
him, and other prisoners also gave him a helping hand.

This compilation of experiences shaped the artist’s personality – the instinct for good 
suffered under the relentless impact of the images of evil. Lurie’s life partner, Gertrude 
Stein, often refers to the impact that the Holocaust had on Lurie’s art. Nevertheless, in 
his paintings – apart from a few concentration camp photographs that show piles of 
dead bodies – Lurie did not represent scenes of extermination. Such graphic realism 
would have probably been too painful for him. In none of Lurie’s paintings that I am 
familiar with is there a photograph from an action by the Einsatzgruppen, although 
many shattering documents of these executions can be accessed. The very thought 
of these events was in all probability intolerable for the artist. At all times, the images of 
the death of the women dearest to him lurked in his imagination.

The massacre in Rumbula was one of the largest-scale actions by the Einsatz-
gruppen; over the course of just a few days nearly 30 thousand Jews were killed. 
This was more than an execution – this was a hell of deadly destruction. Each victim 
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zabójców. Strach, ból, upokorzenie i rozpacz na widok cierpienia mieszały się ze 
sobą, tworząc przeżycie, którego nikomu nie było dane przemyśleć1. Szczególnych 
upokorzeń doznawały kobiety, które rozbierając się do naga2 przed egzekucją, były 
narażone na dowcipy i kpiny morderców. Zdarzało się, że lokalni faszyści wyciągali 
z tłumu i gwałcili młode dziewczyny, żeby chwilę później je rozstrzelać. Niemcy nie 
oponowali, ale patrzyli na to z pogardą.

Trudno o tym pisać, mówić, a nawet myśleć. A co dopiero przywoływać te sce-
ny, wiedząc, że ofiarami tego „realnego teatru zła” były ukochane osoby. Zapewne 
świadomość, że najbliżsi zginęli w komorze gazowej, znacznie mniej maltretowała 
wyobraźnię. Można było przynajmniej spekulować, że ofiary do końca miały cień 
nadziei, że kobietom zapewniono minimum intymności i że gaz oszałamiał, odre-
alniając sytuację. Egzekucje w wykonaniu Einsatzgruppen – jedno z największych 
bestialstw w historii ludzkości – nie dawały wyobraźni takiego luksusu i takiego pola 
manewru. Boris Lurie szukał ucieczki przed tymi obrazami w sztuce. To było najlep-
sze wyjście, bo sztuka pozwala równocześnie pamiętać i zapominać. 

1 Jonasz Stern cudem przeżył we Lwowie masową egzekucję. Całe życie wracały do niego tamte sceny 
i często w nocy budził go krzyk zabijanego dziecka. 

2 Dwóm Żydówkom pracującym w urzędzie niemieckim – w ramach łaski i nagrody – pozwolono pójść 
na rozstrzelanie w ubraniach. 

Lipawa, żydowskie kobiety przed rozstrzelaniem, lipiec 1941. Masakry w Lipawie  
i Mizoczu dokonane przez Einsatzgruppen miały przebieg zbliżony do masakry  
w Rumbuli, z której zdjęcia się nie zachowały 
Liepāja, Jewish women before their summary execution, July 1941. The massacres 
by Einsatzgruppen in Liepāja and Mizocz were subject to the same extermination 
orders as the massacre in Rumbula, no photographs of which are extant
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Mizocz, żydowskie kobiety z dziećmi 
przed rozstrzelaniem, 14.10.1942
Mizocz, Jewish women and children 
prior to mass shooting, 14 October 1942

Lipawa, rozstrzelane żydowskie 
kobiety, lipiec 1941
Liepāja, Jewish women shot 
dead, July 1941

witnessed the slaughter of their nearest and dearest, witnessed the death of hundreds 
of people, as well as watched the madness and bestiality of the drunken henchmen. 
Fear, pain, humiliation and despair in the face of untold suffering resulted in an 
experience that nobody could reflect on.1 The women suffered particular humiliation; 
made to strip naked2 before being executed, they were exposed to the jokes and 
sniggers of their murderers. There were incidents of local fascists dragging young 
girls out of the crowd to rape them, only to shoot them moments later. The Germans 
did nothing to stop this; they watched with contempt.

It is difficult to write, speak or even think about this; let alone recall such scenes 
in the knowledge that one’s loved ones had been the victims of this real-life theatre of 

1 Similarly, the painter Jonasz Stern miraculously survived the massacre in Lvov. Those scenes were to 
haunt him for the rest of his life; he was often woken up by the screaming of the murdered child. 

2 As a special reward, two Jewish women who worked in a German office, were permitted to go to the 
shooting fully clothed. 
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Po przyjeździe w drugiej połowie lat 40. do Nowego Jorku Boris Lurie szybko stał 
się Amerykaninem. Nie polegało to na naśladowaniu zachowań, tylko na umie-
jętności wsłuchiwania się w sygnały społeczne, na byciu obywatelem aktywnym.   
Ta  transformacja stanowiła najlepszy sposób na odciążenie europejskiego bagażu. 
Przyglądał się swojej nowej tożsamości w sztuce i w ten sposób powstał cykl American. 

Dojrzałość artystyczna Luriego przypada na początek lat 60. W tamtym czasie w po-
wietrzu unosił się duch pop-artu i Fluxusu. Strategia wizualna pierwszego oraz rozba-
wiona anarchia drugiego doskonale odpowiadały potrzebom artystycznym Borisa.

Pop-art oferował mu estetyczną szorstkość, dowolność w zestawianiu obrazów 
i materiałów oraz swobodę medialną i kompozycyjną. Wszystko mogło być połączo-
ne ze wszystkim i te zestawienia nie wymagały uzasadnień. Taki – pozornie cha-
otyczny – tekst wizualny uruchamia bardziej wyrafinowany odbiór niż przedstawie-
nie realistyczne. Obraz staje się pomyślany, a nie zobaczony. Jest współtworzony, 
a nie narzucony, ponieważ jest tajemniczy i w niespotykany dotąd sposób otwarty 
na interpretacje3. 

Fluxus opowiadał się za wyzwolonym, amatorskim uprawianiem każdego rodza-
ju twórczości. Ważna była pasja, a nie umiejętności. Należało ją ćwiczyć i wyzwalać 
na wszelkich możliwych polach. Muzyk łączył partyturę z fotografią i performan-
sem, wieńcząc całość filozofią. Kolejnym ważnym wkładem Fluxusu w rewolucjoni-
zowanie sztuki była zasada naruszania wartości i wzniosłości w sposób rozbawiony. 

Boris Lurie nie odniósł się do Fluxusu ani na „tak”, ani na „nie”, niemniej wpi-
sał się w jego twórczą rewolucyjność. Z pełnym przekonaniem uprawiał malarstwo, 
literaturę, rzeźbę i biznes. Osiągał sukcesy w każdej z tych dziedzin. Miał podobną 
do fluxusowców odwagę w operowaniu świętościami i nie bał się zestawienia gołych 
pośladków pinup girl z ciałami ofiar nazizmu. Jednak ze zrozumiałych względów nie 
zaraził się beztroską anarchią Fluxusu. Był fluxusowcem outsiderem. 

Natomiast bardzo żywo odniósł się Boris Lurie do pop-artu. Wobec tego kierun-
ku przyjął postawę zdecydowanie negatywną. Mimo że kolegował się z popartysta-
mi, siebie uważał za uprawiającego inną sztukę. Jednak jego twórczość ujawnia ty-
siące podobieństw. Sprzeciw Luriego wynikał zapewne z postrzegania tego nurtu 
jako kierunku banalnego, szukającego bardziej oszołomienia niż problemu. Jednak 
takie podejście nie przeszkadzało mu wykorzystywać formalnych, wizualnych i es-
tetycznych chwytów pop-artu. To pewna szkoda dla historii sztuki, że uszanowa-
ła niechęć Luriego i nie uwzględniła go szerzej w rozważaniach teoretycznych jako 
pop- artysty. Wprowadzenie go do takich analiz byłoby ciekawe, ponieważ w swojej 
sztuce był bliski symbolicznym komplikacjom Roberta Rauschenberga. Uprawiał po-
p-art w sposób pogłębiony. 

3 Taki model percepcji dotyczy każdego obrazu, jednak w przypadku pop-artu zakres autokreacji 
i interpretacji jest znacznie większy. Zawiera się w filozofii kierunku. 
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tormenting for the imagination, as one could at least try to speculate that until the very 
end, the victims had a shadow of hope or that women had at least a miniscule amount of 
privacy, and that the gas had taken their consciousness away, allowing the situation to 
feel less real. The mass murders carried out by the Einsatzgruppen – one of the greatest act 
of bestiality in the history of mankind – did not provide the imagination with that margin 
of comfort or the room to to manoeuvre. Boris Lurie sought refuge from these images in 
art. This was the ideal escape: art makes it possible to both remember and forget.

The language of art 

For Boris Lurie, who arrived in New York in the latter part of the 1940s, it did not 
take long to become American. That did not mean social mimicry but rather skilfully 
putting an ear to the ground to pick up social signals; Lurie was a citizen in action – 
his transformation was the best way to shed the European ballast. He scrutinised his 
new self in art; this is how his series American was born.

Lurie came of age as an artist in the early 1960s. The Zeitgeist was pop-art and 
Fluxus. The visual strategy of the former and the prankster anarchy of the latter 
coincided perfectly with what Lurie craved artistically. 

From pop-art, he took his aesthetic rough edge, with its random juxtaposition 
of images and materials, and his media and compositional freedom. Anything could 
go with anything else, and there was no need to justify such choices. Such a – 
seemingly-chaotic – visual text sets in motion a more sophisticated reception than 
a realistic representation would. The image becomes something you think rather 
than something you view. It is co-created rather than imposed, since it is enigmatic 
and, in a novel way, open to interpretation.3

Fluxus stood for the liberated practice of art of any kind by amateurs. What counted 
was passion and not aptitude. This one had to let rip in all possible fields. A musician 
would combine a score with photography and performance, adding philosophy as the 
crowning glory. Another significant contribution made by Fluxus to the art revolution 
was the principle of breaching set values and pathos with playfulness.

With Fluxus, Boris Lurie was neither a ‘yea’ nor a ‘nay’; nevertheless, he entered 
into its creative revolutionary spirit. With conviction, he practised painting, 
literature, sculpture and business. In each of these fields, he was successful. Just like 
the members of Fluxus, he had the courage to handle society’s ‘holy cows’ and did 
not shy away from the juxtaposition of a pinup girl’s bare buttocks with the bodies of 
the victims of the Nazis. For obvious reasons, however, he did not become infected 
with the carefree anarchy of Fluxus; he remained a Fluxus outsider. 

3 This model of perception applies to all painting, yet the scope of self-creation and interpretation is 
considerably greater in pop-art. It stems from the very philosophy of the movement.
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Jednym z symboli często pojawiających się w sztuce Borisa Luriego jest gwiazda  Dawida. 
W czasie wojny był to żydowski dokument tożsamości, za którym – w mniejszym lub 
większym zawieszeniu – stał wyrok śmierci. W obrazach Luriego gwiazda jest żółta 
i pojawia się jak ożywiające światło. Dzięki niej kompozycje emanują energią i wyda-
ją się pełne życia. Zupełnie inną wymowę mają gwiazdy z betonu. Są przygnębiające 
i kojarzą się z maleńkimi nagrobkami, upamiętniającymi garstki prochu rozrzucone po 
świecie. Gwiazda Dawida to jeden z najmocniejszych symboli Holokaustu. Narzucała 
obywatelom różnych krajów żydowską tożsamość4 i skazywała ich na śmierć. 

„Znowu zadaję sobie pytanie, które już setki razy zadawałem sobie i innym: jaki 
był najcięższy dzień dla Żydów5 w ciągu tych strasznych 12 lat?6 

Ani od siebie, ani od innych nie otrzymałem nigdy innej odpowiedzi, tylko tę:  
19 września 19417. Od tego dnia obowiązywało Żydów noszenie gwiazdy – sześcioramien-
nej gwiazdy Dawida. Strzępek materiału żółtej barwy – barwy, która dziś jeszcze oznacza 
zarazę i kwarantannę, a która w średniowieczu służyła do oznaczania Żydów, kolor za-
zdrości i żółci, co się przedostała do krwi, kolor zła, którego należy się wystrzegać; żółty 
strzępek materiału z czarnym napisem »Jude« – słowo to jest obramowane liniami dwóch 
przecinających się trójkątów i utworzone z grubych liter, które w swoim wyizolowaniu 
i w nadmiernym podkreśleniu ich wymiaru poziomego imitują znaki pisma hebrajskiego. 

Czy ten opis nie jest przydługi? Ależ nie, przeciwnie! Brakuje mi tylko umiejętno-
ści do jeszcze bardziej dokładnego, jeszcze bardziej wnikliwego opisu. Jakże często, 
gdy trzeba było przyszyć nową gwiazdę na jakąś nową sztukę odzieży (czy raczej 
starą, otrzymaną z magazynu odzieży dla Żydów), na bluzę czy chałat roboczy, jakże 
często obserwowałem ten strzępek materiału przez lupę, przyglądałem się poszcze-
gólnym włókienkom żółtej tkaniny, nierównościom czarnego nadruku – a wszyst-
kich tych włókienek nie starczyłoby, gdybym chciał do nich uczepić każdą z przeży-
tych tortur sprawionych przez gwiazdę”8.

 

Naga dziewczyna

W wielu kompozycjach Borisa Luriego pojawiają się powycinane z magazynów 
zdjęcia nagich lub frywolnie półnagich kobiet. Nie unikał również ujęć śmiałych, 
a część z nich wykonywał sam. Do niektórych pozowała mu jego partnerka, mająca 

4 Wielu europejskich Żydów uświadomiło sobie pochodzenie żydowskie dopiero poprzez przymus 
noszenia gwiazdy.

5 Uwaga dotyczy Niemców żydowskiego pochodzenia. 
6 Mowa o latach 1933–1945. 
7 W Polsce, na mocy rozporządzenia generalnego gubernatora Hansa Franka, noszenie gwiazdy Dawida 

obowiązywało od 1 grudnia 1939 roku.
8 V. Klemperer, LTI. Notatnik filologa, przeł. J. Zychowicz, koment. i posł. opatrzyła E. Fröhlich, aneks 

przeł. B. Baran, wyd. 3 rozsz., Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2014, s. 170. 
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trend. Despite being friends with some pop artists, he saw himself as a different kind 
of artist. Nevertheless, his art shows a multitude of similarities. Lurie’s negativity 
most probably stemmed from his perception of pop-art as banal, a trend that aimed 
to daze rather than nail down important issues. All the same, this did not stop Lurie 
from availing himself of the formal, visual and aesthetic gimmicks of pop-art. From 
the point of view of art history, it is a pity that out of respect for Lurie’s animosity, the 
artist has not been considered in a broader sense as a pop artist. It would be interesting 
to include him in such a theoretical analysis, since his art was close to the symbolic 
complexity of Robert Rauschenberg. Lurie practised in-depth pop-art. 

The Star of David

The Star of David is one of the symbols that frequently appears in the art of Boris Lurie. 
During the war, this was the identity document of the Jews, followed – sooner or later – 
by a death sentence. In Lurie’s paintings, the star is yellow and appears as a life-giving 
light. It makes the compositions emanate energy and vitality. Stars made of concrete 
exude quite a different ambiance. They are depressing, and bring to mind small 
tombstones that commemorate a handful of dust scattered throughout the world. The 
Star of David is one of the most powerful symbols of the Holocaust. It imposed on the 
citizens of different countries a Jewish identity,4 condemning them to death.

 ‘Today I ask myself again the same question I have asked myself and all kinds 
of people hundreds of times: Which was the worst day for the Jews5 during those  
12 years of hell?6 

I always, without exception, received the same answer from myself and others:  
19 September 19417. From that day on it was compulsory to wear the Jewish star, the 
six-pointed Star of David, the yellow piece of cloth which today still stands for plague 
and quarantine, and which in the Middle Ages was the colour used to identify the Jews, 
the colour of envy and gall which has entered the bloodstream; the yellow piece of cloth 
with “Jew” printed on it in back, the word framed by the lines of the two telescoped 
triangles, a word consisting of thick block capitals, which are separated and given broad, 
exaggerated horizontal lines to effect the appearance of the Hebrew script.  

The description is too long? But no, on the contrary! I simply lack the ability to pen 
precise, vivid descriptions. Many was the time, when it came to sewing a new star onto 
a new piece of clothing (or rather an old one from the Jewish clothing store), a jacket or 

4 It was only through having been forced to wear the Star of David that many European Jews became 
aware of their Jewish roots.

5 This refers to German Jews.
6 This refers to the period of 1933–1945. 
7 In Poland, the decree of the Governor General Hans Frank made wearing the Star of David armbands 

compulsory from 1 December 1939.
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twórczości Luriego zderzenie erotycznej nagości z Holokaustem jest odbierane jako 
przekroczenie granicy dobrego smaku, jako brak szacunku, a co najmniej niezrozu-
miałe zderzenie sensów z obcych planet. 

Historia sztuki odnotowuje wiele dzieł budujących napięcie estetyczne na zde-
rzeniu przeciwieństw. Do najbardziej popularnych należy zestawienie młodości ze 
starością. Taka konfrontacja jest łatwa, bo sam wygląd ciała podsuwa odpowiednie 
obrazy. Znacznie trudniej znaleźć wizerunki zderzające życie ze śmiercią. Szukając 
takiego napięcia, Lurie zestawił ciało emanujące erotyzmem ze stosem zwłok. Uzy-
skał niepokojący zgrzyt, bo frywolność spotkała się z dramatem. Za tym ryzykow-
nym eksperymentem symbolicznym można dostrzec próbę rozliczenia się z cięża-
rem własnych wspomnień. Jego cztery ukochane kobiety były przed rozstrzelaniem 
nagie. Tamta nagość na progu śmierci była upokarzająca, bo stało za nią odczłowie-
czenie ofiary. W swojej sztuce Lurie przeciwstawił więc nagości upokorzonej nagość 
zwycięską, dającą rozkosz i zwiastującą życie. 

Przedstawienie nagości erotycznej opatruje artysta zaskakującym komentarzem. 
„Pinup girls zawierają w sobie istotę niezliczonych masowych grobów żydowskich 
kobiet zamordowanych w czasie II wojny światowej. Ich zmysłowość, arcykobie-
cość, ich żarliwy gniew maskowany odgrywaną ekstazą drgających orgiastycznie 
twarzy to nic innego jak pozory skrywające wysublimowaną afirmację, prokreację 
przeciwstawiającą się śmierci, czysty, histeryczny, pełen śmiertelnego przerażenia 
przedegzekucyjny sprzeciw9.

Naga kobieta uosabia dla niego stosy ciał zamordowanych kobiet. W wielu mo-
mentach Lurie udowadnia, że nie boi się ryzykownych analogii. I zawsze ma rację, 
ponieważ miarą jego racji jest ciężar przeżyć. Konfrontacja Erosa z symbolami śmier-
ci pojawia się w wielu pracach artysty. Dobrze oddaje jego osobowość, z jednej stro-
ny okaleczoną bezpośrednim doświadczeniem śmierci, z drugiej pełną witalności 
i skłonną do radości. 

W sztuce i literaturze Luriego pojawiają się też sugestie pozwalające przypusz-
czać, że postrzegał on Holokaust i wystawianie na sprzedaż ciała kobiety jako dwie 
zbrodnie ludzkości. Pierwsza z nich szalała przez kilka lat. Druga trwa od tysiącleci. 
Mimo to – kolejna piękna sprzeczność w jego zmaganiach życia ze śmiercią – cie-
szyły go zdjęcia nagich kobiet. Również – wspomina o tym Gertrude Stein – lubił 
odwiedzać kluby striptizowe. 

Symbol nagiej, kuszącej dziewczyny ma niewątpliwie w sztuce Luriego istotną 
pozycję znaczeniową. Pinup girls w jego obrazach nie odgrywają roli banalnych na-
rzędzi masturbacyjnych, tylko stanowią symbol życia.

9 B. Lurie, wstęp do katalogu wystawy Selected Pin-ups, 1947–1973, cyt. za: Boris Lurie: NO! 14 November – 
12 December 2012, Boris Lurie Art Foundation, New York 2012, s. 67.
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individual specks of the yellow fabric, the irregularities of the black imprint  – and all 
of these individual segments would not have been sufficient, had I wanted to pin an 
agonising experience with the star on each and every one of them.’8

 
The naked girl

Many of Boris Lurie’s compositions include photographs, cut of magazines, of naked, 
or suggestively semi-naked, women. He did not shy away from daring shots, some 
of which he had taken himself. Some were posed by his partner, who had total 
confidence in his artistic concepts. For some, Lurie’s juxtaposition of erotic nudity 
with the Holocaust is perceived as tasteless and disrespectful, or at the very least as 
an incomprehensible clash of incompatible imports.

In the history of art, there have been numerous works, however, that 
construct aesthetic tension by confronting opposites. The most popular is 
the juxtaposition of old age with youth. This confrontation is easy, since the 
appropriate images are suggested by the very appearance of the body. It is less 
common to find images where life is opposed to death. In search of this tension, 
Lurie clashed a body exuding erotic force with a stack of corpses. The result is 
disturbing: frivolity meets drama. His risqué experiment is clearly underpinned 
by the artist taking stock of the burden of memory. Before they were shot dead, 
the four women he loved had been stripped naked. That nakedness on the 
threshold of death was humiliation, because it signified dehumanisation of the 
victim. And so in his art, Lurie confronted mortified nudity with a triumphant 
one that brings delight and heralds life. 

The artist supplies his depiction of the erotic nakedness with an astounding 
comment: ‘…the pinups constitute the contents of uncounted mass-graves of 
executed Jewish women of World War II. Their physical sensuality, their feminine 
gigantism, their pure anger masquerading as ecstasy in their twitching orgiastic 
faces, is nothing but a cover-up for sublime affirmation, in anti-death procreation, 
of pure though hysterical, death-frightened, pre-execution protestation.’9 

For Lurie, the naked woman personifies the piles of dead bodies. Time and again, 
Lurie proves that he is not afraid of risqué analogy. And in that he is at all times right – 
for the measure of his rationale is the heavy load of experience. The confrontation 
of Eros with the symbols of death is a recurrent motif of Lurie’s art, one that aptly 
conveys the artist’s psyche – on the one hand maimed by his close encounter with 
death, on the other – full of vitality and ready to enjoy life.

8 V. Klemperer, Language of the Third Reich: LTI – Lingua Tertii Imperii: A Philologist’s Notebook, trans.  
M. Brady, Continuum, London – New York 2010, p. 155. 

9 B. Lurie, introduction to the catalogue of the exhibition Selected Pin-ups, 1947–1973, quoted after: Boris 
Lurie: NO! 14 November – 12 December 2012, Boris Lurie Art Foundation, New York 2012, p. 67.
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Boris Lurie dorastał w świecie, którego człowiek nie potrafi, nie może i nie ma prawa 
zaakceptować. Każda sytuacja, każde wydarzenie, każdy lęk, bezradność i ból skła-
niały do mówienia temu światu NIE. Zaprzeczenie było jedyną obroną. Młodzieńcza 
edukacja Luriego – obok instynktu przetrwania – wykształciła w nim „słuch na zło”. 
Rozpoznawał jego przejawy i przewidywał konsekwencje. Artysta uważał, że tak 
długo jesteśmy ludźmi, jak długo potrafimy sprzeciwiać się złu. 

„NO”, obok gwiazdy Dawida, to najczęstszy symbol w sztuce Luriego. Nie jest to 
sprzeciw kierowany w określoną stronę. Popartyści nie uznawali takich oczywisto-
ści. „NO” Luriego to raczej sztandar negacji niż drogowskaz rewolucji. „Bądź gotów 
zaprzeczyć” – takie hasło należałoby wyhaftować na tym sztandarze. Tak więc „NO” 
nie jest w jego sztuce wyłącznie manifestacją osobistego sprzeciwu. Jest również za-
leceniem obywatelskim. Tylko postawa krytyczna, gotowość do przeciwstawiania 
się sprawom naruszającym świat wartości jest godna człowieka. 

Podsumowanie

Twórczość, a raczej artystyczne istnienie Borisa Luriego, jest przykładem czystego 
i skutecznego „kontraktu” ze sztuką. Jego życie polegało na ciągłym dialogu – po-
przez obrazy – z gwałtem zadanym młodzieńczej wrażliwości. Sztuka pomogła mu 
zamienić traumę w symbol i tym samym stworzyć przestrzeń niewinną i nieskażoną, 
pozwalającą na cieszenie się życiem. 
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the commercialisation of the female body as two crimes of humanity. The first of 
these raged for a few years, the second has been going on for centuries. Despite this 
perception – in another exquisite contradiction in Lurie’s wrestling with life and 
death – he did enjoy the photographs of naked women. And he also – as we know 
from Gertrude Stein – liked visiting strip clubs.

Without any doubt, in Lurie’s art the naked temptress is a crucial symbol. Rather 
than banal masturbation aids, these pinups are symbols of life. 

‘NO’, or defiance

Boris Lurie grew up in a world that man cannot and must not accept. Each situation 
and event, each fear, moment of helplessness or pain drove him to say ‘NO’ to that 
world. Negation was the only form of defence. The brutal schooling in life that Lurie 
received in his youth gave him both a survival instinct and an ear finely tuned to evil. 
He knew it when he saw it and he could foresee where it would lead. Lurie’s stand 
was that as long as we remain human, we are able to defy evil. 

Besides the Star of David, ‘NO’ is the symbol that appears the most frequently in 
Lurie’s art.  His is not opposition with a specific direction. For pop artists, this would 
have been too explicit. Lurie’s ‘NO’ is a banner of defiance rather than a signpost 
for the revolution. This banner ought to carry the words ‘Be ready to defy’. Thus, in 
Lurie’s art, the ‘NO’ stands for more than a mere manifestation of his own protest. 
It is also a civic command. The only stances worthy of a human being are critical 
defiance and the readiness to stand against all that undermines universal values.

Conclusions

The creativity, or rather, the living through creation, of Boris Lurie exemplifies a pure 
and accomplished ‘contract’ with art. His life depended on an unceasing dialogue – 
through images – with the violence that his youthful sensitivity had been dealt. Art 
helped him sublimate trauma into the symbolic and in the process create a space that 
was innocent and uncontaminated, where life could be enjoyed.  

Translated by Anda MacBride







Boris Lurie, lata 70., fot. L. Moser
Boris Lurie, 1970s, photo: L. Moser
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Wtedy Duchamp powiedział, że całe życie jest sztuką, 
ale Hitler wziął prawdziwe życie i ukształtował je 
tak, jak mu się podobało.
Boris Lurie1

18 lipca 1924
Boris Lurie urodził się w Leningradzie (dzisiaj 
Petersburg) jako najmłodszy z trójki dzieci Ilji 
i Szejny (z domu Chaskin) Luriów. 

Rodzina była zamożna. Ojciec odnosił sukcesy 
w interesach. Zajmował się produkcją i handlem 
w wielu branżach. Matka, po studiach w Tartu 
i Berlinie, prowadziła własną praktykę denty-
styczną w domu. Miała postępowe poglądy – de-
klarowała się jako wegetarianka, syjonistyczna 
socjalistka, jej hobby było kolekcjonowanie 
rysunków dawnych mistrzów i XIX-wiecznych 
obrazów2.

 

1 Cyt. za: W. Leidhold, Modern Art and the Political 
Discourse: An Encounter with Boris Lurie, w: KZ-Kampf-
-Kunst: Boris Lurie: NO!Art [katalog wystawy], Boris 
Lurie Art Foundation, New York 2014, s. 29.

2 Zob. J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps,  
w: KZ-Kampf-Kunst, dz. cyt., s. 42.

So then Duchamp said all life was art, but Hitler took 
real life and molded it to his liking.
Boris Lurie1

18 July 1924
Boris Lurie was born in Leningrad (now Saint 
Petersburg) as the youngest of the three children 
of Ilja and Schaina (née Chaskin) Lurie. 

The Luries were a wealthy family; the father was 
a successful businessman, who ran a number 
of production and trade enterprises in different 
fields. His wife, who had studied in Tartu and 
Berlin, ran her own dental practice from home. 
She was progressive – a declared vegetarian and 
Zionist socialist, whose hobby was collecting 
drawings by old masters and 19th-century 
paintings.2

 

1 After: W. Leidhold, Modern Art and the Political 
Discourse: An Encounter with Boris Lurie, in: KZ-Kampf-
Kunst: Boris Lurie: NO!Art [exhibition catalogue], Boris 
Lurie Art Foundation, New York 2014, p. 29.

2 See J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps,  
in: KZ-Kampf-Kunst, op. cit., p. 42.
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Boris Lurie, 1924

Siostry Borisa Luriego Żozefina i Asja, 
koniec lat 20.
Boris Lurie’s sisters Josephina and Assya, 
late 1920s 

Szejna i Ilja Luriowie, lata 30.
Schaina and Ilja Lurie, 1930s

Boris Lurie, 1926
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1925–1926 
W 1925 roku Ilja Lurie przeprowadził się do Rygi, 
rok później dołączyła do niego żona z dziećmi.

Lata 30.
Boris uczęszczał do prywatnego niemieckoję-
zycznego liceum dla młodzieży żydowskiej Ezra 
Schule. Po latach tak to skomentował: „Chodzi-
łem do niemieckiej szkoły i miałem niemieckoję-
zyczne opiekunki. Z tego powodu niemiecki jest 
dla mnie prawie drugim językiem ojczystym; to 
język Goethego, jak mówią ludzie, i język Hitlera. 
Niestety, nie czytałem Goethego, za to niewątp-
liwie odczułem wpływ Hitlera. To dlatego język 
niemiecki jest mi tak drogi. Pomimo Hitlera”3. 
 
 
 

3 B. Lurie, Anmerkungen zu Kunst, Leben und Politik, 
w: NO!art [katalog wystawy], Hrsg U. Abel, Neue 
Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 1995, s. 120.

1925–1926 
In 1925 Ilja Lurie moved to Riga, and his wife and 
children joined him a year later. 

1930s
Boris went to the Ezra Schule, a private German-
language high school for Jewish youth. Years 
later, he was to comment: ‘I went to a German 
school and had German-speaking nannies. For 
this reason, German is almost my second mother 
tongue, the language of Goethe, as people say, and 
the language of Hitler, although unfortunately 
I haven’t read Goethe, whereas I certainly felt the 
impact of Hitler. That’s why the German language 
is so dear to me. In spite of Hitler.’3 
 
 
 

3 B. Lurie, Anmerkungen zu Kunst, Leben und Politik, 
in: NO!art [exhibition catalogue], ed. U. Abel, Neue 
Gesellschaft für Bildende Kunst, Berlin 1995, p. 120.

Boris Lurie z matką, 1924/1925
Boris Lurie with his mother, 1924/1925

Boris Lurie, jego ojciec, siostry Żozefina i Asja, koniec lat 20.
Boris Lurie with his father and sisters Josephina and Assya, late 1920s
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tystyczne. W 1937 roku namalował pracę, którą 
określił mianem swojego pierwszego arcydzieła4.

Jego najstarsza siostra Asja jako zdeklarowana 
komunistka miała kłopoty w niepodległej Ło-
twie. Została wysłana na Litwę, a w wieku 17 lat 
do Włoch. Tam wyszła za mąż i mieszkała przez 
resztę życia, z wyłączeniem okresu II wojny świa-
towej i lat tużpowojennych, kiedy przebywała 
w USA5.

4 Zob. J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps,  
dz. cyt., s. 49.

5 Zob. tamże, s. 46.

From a young age, Boris showed artistic talent. 
In 1937, he painted a work that he called his first 
masterpiece.4

His eldest sister, Assya, as a declared communist, 
got into trouble in the independent Latvia. She 
was sent to Lithuania and then, at the age of 17, to 
Italy, where, having married, she spent the rest of 
her life – with the exception of World War II and 
the years immediately following the war, when 
she was living in the USA.5

4 See J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps,  
op. cit., p. 49.

5 See ibidem, p. 46.

Boris Lurie z ojcem, ok. 1937
Boris Lurie with his father, c. 1937

Boris Lurie z siostrą Żozefiną,  
połowa lat 30.
Boris Lurie with his sister Josephina, 
mid-1930s

Boris Lurie, jego matka, siostra 
Żozefina i ojciec, ok. 1937
Boris Lurie, his mother, sister 
Josephina and their father, c. 1937
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Rozpoczęła się inwazja Niemiec na ZSRR.

1 lipca 1941
Wojska niemieckie wkroczyły do Rygi. W tym sa-
mym miesiącu naziści włączyli terytorium Łotwy 
w skład Komisariatu Rzeszy „Wschód”. Wprowa-
dzono obostrzenia wobec Żydów: z przodu i z tyłu 
wierzchniego okrycia musieli nosić gwiazdę 
Dawida, nie mogli korzystać z chodników ani 
przebywać w miejscach publicznych, rodzinom 
żydowskim przysługiwała dwa razy mniejsza ra-
cja żywnościowa niż innym obywatelom. 

Sierpień – listopad 1941
W połowie sierpnia wydano zarządzenie o utwo-
rzeniu getta dla 30 tysięcy Żydów mieszkających 
w Rydze. Getto mieściło się na Moskiewskim 
Przedmieściu, w dzielnicy na wschodzie miasta, 
w której mieszkali Żydzi, Rosjanie i Polacy.  
23 października za pomocą drutu kolczastego 
i posterunków odseparowano je od pozostałej 
części Rygi. 28 listopada naziści wydzielili kwartał 
w obrębie getta (tak zwane małe getto) dla robot-
ników przymusowych6. Umieścili w nim 4 tysiące 
zdolnych do pracy mężczyzn w wieku 18–60 lat. 

28 listopada 1941
Rodzina Luriów spędziła razem ostatni wieczór. 
Matka zdecydowała o ich rozdzieleniu – Boris wraz 
z ojcem mieli się przenieść do małego getta7.

6 Ostateczna likwidacja getta nastąpiła w grudniu 
1943 roku. Zagładę na Łotwie przeżyło 103 Żydów. 
Zob. J.R. White, Riga (Lenta) (SD-Werkstätte),  
w: Encyclopedia of Camps and Ghettos, 1933–1945,  
vol. 1: Early Camps, Youth Camps, and Concentration 
Camps and Subcamps under the SS-Business 
Administration Main Office (WVHA), part B, volume 
editor G.P. Megargee, Indiana University Press, 
Bloomington – Indianapolis 2009, s. 1243. 

7 Zob. J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps,  
dz. cyt., s. 61.

22 June 1941
Germany invades the Soviet Union.

1 July 1941
German army enters Riga. In the same month, the 
Nazis made the territory of Latvia part of Reich 
Commissariat ‘East’. Rigorous rules concerning 
Jews were introduced: they had to wear the Star 
of David on their front and back, they could not 
walk on pavements or frequent public places. The 
food rations allocated to Jewish families were half 
those of other citizens.

August – November 1941
In mid-August, a decree was issued setting up 
a ghetto for the 30 thousand Jews that lived in 
Riga. The ghetto was in the Moscow District in 
the eastern part of the city, a suburb inhabited by 
Jews, Russians and Poles. On 23 October, with the 
use of barbed wire and checkpoints, the area was 
separated from the remaining part of Riga.  
On 28 November, the Nazis separated a quarter 
in the ghetto (known as the ‘Little Ghetto’) for 
forced labourers,6 and placed there four thousand 
able-bodied men of working age, 18–60. 

28 November 1941
The Luries’ last evening together as a family. The 
mother decided that they should go their separate 
ways – Boris and his father were to move to the 
Little Ghetto.7

6 The final liquidation of the ghetto took place in 
December 1943. One hundred and three Jews 
survived the Holocaust in Latvia. See J.R. White, Riga 
(Lenta) (SD-Werkstätte), in: Encyclopedia of Camps and 
Ghettos, 1933–1945, Vol. 1: Early Camps, Youth Camps, 
and Concentration Camps and Subcamps under the SS-
Business Administration Main Office (WVHA), part B, 
volume ed. G.P. Megargee, Indiana University Press, 
Bloomington – Indianapolis 2009, p. 1243. 

7 See J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps,  
op. cit., p. 61.
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30 listopada, 8 grudnia 1941 
8 grudnia matka Borisa i jego siostra Żozefina 
wraz z babką i pierwszą miłością artysty Lubą 
Treskunową8 zostały zamordowane w trakcie 
masakry w lesie w pobliżu stacji kolejowej Rum-
bula, małego miasta położonego 10 kilometrów 
od Rygi. Akcją kierował SS-Obergruppenführer 
(wyższy dowódca SS i policji) Friedrich Jeckeln 
(1895–1946)9. W ciągu dwóch dni (30 listopada 
oraz 8 grudnia) niemiecka Einsatzgruppe A10 wraz 

8 „Kochałem ją, na całego, psychicznie, seksualnie, 
pod każdym względem. Zostałaby moją żoną, 
na pewno dziewczyną. Mój ojciec także poślubił 
swoją miłość z dzieciństwa. Z Lubą byłoby inaczej – 
zupełnie, ale to zupełnie inaczej! Na pewno miałbym 
dzieci… wow!”. Cyt. za: J. Wronoski, Boris Lurie:  
A Life in the Camps, dz. cyt., s. 60.

9 Wcześniej, pod koniec września 1941 roku, kierował 
on akcją wymordowania ukraińskich Żydów 
w Babim Jarze pod Kijowem. Zginęło wówczas  
30 tysięcy osób.

10 Jedna ze specjalnych grup operacyjnych złożona 
z przedstawicieli niemieckiej policji bezpieczeństwa 
oraz służby bezpieczeństwa. Jej zadaniem było 
mordowanie tych grup ludności, które stanowiły 
zagrożenie dla sprawowania władzy przez nazistów. 
Byli to między innymi Żydzi i komuniści.

30 November, 8 December 1941 
On 8 December, Boris’s mother, his sister 
Josephina, his grandmother and his first love, 
Ljuba Treskunova,8 were murdered in the 
massacre in the forest near the railway station in 
Rumbula, a small town 10 kilometres from Riga. 
The action was carried out under the command 
of SS-Obergruppenführer (a higher SS and police 
rank) Friedrich Jeckeln (1895–1946).9 In the course 
of two days – 30 November and 8 December – 
the German Einsatzgruppe A10 and its Latvian 

8 ‘I loved her, all around, mentally, sexually, in every way. 
She would have been my wife, my childhood sweetheart 
certainly. My father married his childhood love, too. 
With Ljuba life would have been different – how totally 
different!! I surely would have had children…wow!!’ After: 
J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps, op. cit., p. 60.

9 Earlier, towards the end of September 1941, Jeckeln 
had ordered the mass murder of Ukrainian Jews in 
Babi Yar near Kiev, where 30 thousand died.

10 One of the Einsatzgruppen, or ‘Special Task Groups’, 
which were Nazi Germany Schutzstaffel paramilitary 
death squads that during World War II were 
responsible for mass killings, primarily by shooting, 
of groups that posed a threat to Nazi power, such as 
Jews and communists. 

Luba Treskunowa, koniec lat 30. 
Ljuba Treskunova, late 1930s 
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rozstrzelała według różnych szacunków 25–30 
tysięcy osób11. W tym czasie odbywała się depor-
tacja Żydów z Niemiec, którzy mieli zostać prze-
niesieni do ryskiego getta. 

Wcześniej, w dniach 21–23 listopada, radzieccy 
jeńcy wojenni wykopali w Rumbuli sześć ma-
sowych grobów. Żydów wyprowadzano z getta 
w grupach po tysiąc osób z informacją, że zostają 
przesiedleni dalej na wschód. Większość pokona-
ła trasę pieszo, wieziono wyłącznie osoby chore, 
starsze i małe dzieci. Akcję eksterminacyjną pro-
wadziło 1700 osób.

Masakra pochłonęła prawie wszystkie kobiety, 
osoby starsze i dzieci z ryskiego dużego getta oraz 
tysiąc niemieckich Żydów wysiedlonych z Berlina. 
Po przejściu przez kordon strażników i policjantów 
ofiary były pozbawiane bagaży i odzienia wierzch-
niego. Następnie prowadzono je grupami po 50 
osób nad jeden z masowych grobów. Tam musiały 
rozebrać się na mrozie. Mordowano je metodą, 
którą Jeckeln zastosował wcześniej również na 
Ukrainie. Ofiarom kazano zejść do grobu i położyć 
się w nim twarzą do ziemi. Wówczas strzelano im 
w tył głowy. Gdy pierwszy rząd ciał się zapełnił, 
kolejne osoby musiały kłaść się na ciałach wcześ-
niej zastrzelonych. Na końcu groby były zasypy-
wane przez radzieckich jeńców wojennych.

Pierwszy, drewniany pomnik upamiętniający te 
wydarzenia został wzniesiony w 1962 roku przez 
mieszkającą w okolicy zdziesiątkowaną spo-
łeczność żydowską. Nie spodobał się Sowietom, 
ponieważ umieszczona na nim inskrypcja mówiła 
wyłącznie o zamordowanych Żydach. Władze 
radzieckie poleciły więc umieścić kamienną tabli-
cę, na której widniał napis: „Ofiarom faszyzmu, 
1941–1944”. Godne upamiętnienie zamordo-
wanych nastąpiło dopiero w 2002 roku. Odsło-
nięto wtedy nowe tablice w czterech  językach 

11 Po wojnie udało się ustalić tylko 1300 nazwisk osób, 
które zginęły w tej masakrze.

collaborator formations shot dead, according to 
different estimates, between 25 and 30 thousand 
people.11 At the same time, Jews were being 
deported from Germany to be moved to the ghetto 
in Riga. 

Earlier, between 21 and 23 November, Russian 
prisoners of war had dug six mass graves in 
Rumbula. The Jews were led out of the ghetto in 
groups of a thousand each; they were told that 
they would be moved further east. The majority 
walked; only the sick or elderly and the young 
children were taken in vehicles. Seventeen 
hundred personnel were involved in carrying out 
the extermination. 

The massacre annihilated almost all the women, 
elderly and children from the larger Riga ghetto 
as well as a thousand German Jews expelled from 
Berlin. After the victims had passed through the 
throng of guards and policemen, their luggage 
and outer clothing was removed. They were then 
led, in groups of 50, to one of the mass graves. 
There they had to strip naked in the cold. They 
were murdered by the method that Jeckeln 
had earlier used in Ukraine. The victims were 
ordered to descend into the grave and lie face 
down. They were shot in the back of the head. 
As the space filled with bodies, the next victims 
had to lie on the corpses of those shot earlier. 
Finally, the graves were covered up by Soviet 
prisoners of war.

The first, wooden monument to commemorate 
these events was erected in 1962 by the local, 
decimated Jewish community. The Soviets did not 
like it, because the inscription only referred to 
the murdered Jews, and had it changed to a stone 
plaque that read ‘To the victims of fascism, 1941–
1944’. Proper acknowledgment of the victims 
came only in 2002. New commemorative plaques 
were unveiled, in four languages – Latvian, 

11 It has been possible to identify only 1 300 of the 
victims of the massacre.
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skim) oraz utworzono miejsce pamięci.

1941–1943 
Aby zwiększyć szansę na przeżycie, Boris Lurie 
pracował w getcie jako elektryk, stolarz, ogrod-
nik, pasterz, drwal, doker12. Pomogła mu również 
znajomość niemieckiego i rosyjskiego. 

Kiedy dowiedział się, że w ogrodzeniu getta jest 
niepilnowana dziura, poszedł do domu rodzinne-
go, by wyjąć ze skrytki zdjęcia. Jedno z nich zo-
stało zrobione po powrocie z wizyty u siostry Asji 
mieszkającej we Włoszech. Fotografie udało mu 
się zachować we wszystkich obozach, w których 
przebywał. Podobnie – pięciorublową złotą mo-
netę. Przez większość czasu trzymał ją w ustach. 
Była dla niego rodzajem medalionu przynoszące-
go szczęście, nosił ją ze sobą do końca życia.

25 października 1943
Boris został przewieziony z getta do obozu pracy 
Riga-Lenta13 podlegającego obozowi Kaiserwald14. 
Przebywał tam przez kilka miesięcy. Za zgodą 
władz obozowych stworzył wielkowymiarowy 
mural w jednym z pomieszczeń wspólnych15.

12 Zob. J. Wronoski, Boris Luriee: A Life in the Camps,  
dz. cyt., s. 71.

13 Jeden z 13 oddziałów podlegających głównemu 
obozowi w Kaiserwaldzie. Składał się z warsztatu 
z materiałami, magazynu mundurów dla SS 
oraz z utworzonego na przełomie lipca i sierpnia 
1943 roku obozu pracy, w którym przebywało 
900 więźniów (na jego terenie były również miejsce 
do kąpieli oraz szpital). Riga-Lenta zaopatrywała SS 
w wysokiej klasy mundury.

14 Obóz Kaiserwald niedaleko Rygi został zbudowany 
w marcu 1943 roku. Pierwszymi więźniami byli 
skazańcy z Niemiec. Po likwidacji gett w Rydze, 
Lipawie oraz Dyneburgu w czerwcu 1943 roku do 
Kaiserwaldu deportowano tych, którzy do tego 
czasu zdołali przeżyć, oraz osoby ocalałe z getta 
wileńskiego.

15 J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps, dz. cyt., 
s. 78.

Hebrew, German and English – and a memory 
site was created. 

1941–1943 
To increase his chances of survival, Boris Lurie worked 
in the ghetto as an electrician, carpenter, gardener, 
shepherd, lumberjack and stevedore.12 His knowledge 
of German and Russian also played in his favour. 

When he found that there was an unguarded 
gap in the fence of the ghetto, he went out, to 
his family home in order to fetch his secret stash 
of photos. One of these was taken after he had 
returned from Italy where he had visited his sister 
Assya. Lurie managed to hang on to all these 
photographs throughout his internment in the 
camps, as he also did with a 5-rouble gold coin, 
which – for most of the time – he kept concealed 
in his mouth. It was his lucky charm that he kept 
for the rest of his life. 

12 See J. Wronoski, Boris Luriee: A Life in the Camps,  
op. cit., p. 71.

Boris Lurie z matką, 1939
Boris Lurie with his mother, 1939
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Boris wraz z ojcem trafili do obozu Salaspils16. Tam 
przebywali dwa tygodnie17.

1 października 1944
Boris został przewieziony statkiem do obozu 
Stutt hof18. Tam po raz pierwszy widział pasiaki. 
Przydzielono mu numer 96146.

„Jedynym wyjściem w tej sytuacji jest spać, naj-
dłużej, jak to tylko możliwe, oraz pracować naj-
mniej, jak się da. Dzięki Bogu zostałem obdarzony 
umiejętnością spania”19.

3 listopada 1944
Boris Lurie został przeniesiony do obozu 
 Magdeburg-Polte, jednego z obozów satelickich 
Buchenwaldu20. Produkowano tam amunicję dla 

16 Salaspils to miasto położone 18 kilometrów od Rygi. 
Pod koniec 1941 roku utworzono pod nim obóz, przez 
Niemców nazwany Kurtenhof. W styczniu 1942 roku 
przywieziono do niego tysiąc Żydów z getta ryskiego. 
W obozie przebywali również Żydzi deportowani 
z Niemiec, radzieccy jeńcy wojenni oraz dzieci.  
13 października 1944 roku obóz został wyzwolony 
przez Sowietów. Zob. The Holocaust: An Encyclopedia and 
Document Collection, ed. P.R. Bartrop, M. Dickerman, 
vol. 1, ABC-CLIO, Santa Barbara – Denver 2017, s. 563.

17 W tym czasie w Lencie zostało już tylko 800 ro-
botników. Przeniesiono ich do obozu Salaspils albo 
Kaiserwald. Zob. J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the 
Camps, dz. cyt., s. 81.

18 Obóz założony na początku II wojny światowej, 
oficjalny status obozu koncentracyjnego uzyskał 
dopiero 7 stycznia 1942 roku. Usytuowany był 
w obrębie Wolnego Miasta Gdańska. Zarejestrowano 
w nim 110 tysięcy więźniów z 28 państw. Liczbę ofiar 
szacuje się na 63–65 tysięcy (w tym 28 tysięcy Żydów). 
W trakcie ewakuacji zginęło około 23 tysięcy więźniów. 
Zob. Obóz koncentracyjny Stutthof (1939–1945), Muzeum 
Stutthof w Sztutowie, http://stutthof.org/historia 

19 Cyt. za: J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps, 
dz. cyt., s. 84.

20 Obóz znajdował się w Ettersbergu koło Weimaru. 
Działał w latach 1937–1945. Przebywało w nim 
łącznie około 250 tysięcy więźniów. Pracowali oni 
na potrzeby firmy produkującej sprzęt wojskowy. 
W 1943 roku utworzono liczne podobozy przy 
fabrykach. Liczbę ofiar szacuje się na 56 tysięcy. 
Zob. Historischer Überblick, Stiftung Gedenkstätten 
Buchenwald und Mittelbau-Dora, http://www.
buchenwald.de/de/69 

25 October 1943
From the ghetto, Boris was transferred to the 
labour camp Riga-Lenta13 which reported to 
the camp in Kaiserwald.14 He stayed there for 
a few months. With the permission of the camp 
authorities, Boris painted a large-scale mural in 
one of the communal spaces.15

August 1944 
Boris and his father were taken to the camp in 
Salaspils,16 where they stayed for a fortnight.17

1 October 1944
By boat, Boris was transferred to the camp in 
Stutthof.18 There, for the first time he encountered 

13 One of the 13 sub-camps that reported to the main 
camp in Kaiserwald. It comprised a workshop with 
materials, warehouse of SS uniforms and a labour 
camp that housed 900 inmates, formed between July 
and August 1943. It also included communal baths 
and a hospital. Riga-Lenta supplied the SS with high 
quality uniforms. 

14 Kaiserwald near Riga was built in March 1943. 
The first prisoners were convicts from Germany. 
Following the liquidation of the ghettos in Riga, 
Liepāja and Daugavpils in June 1943, all the survivors 
were deported to Kaiserwald, along with the 
survivors of the Vilnius ghetto.

15 J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps, op. cit., p. 78.
16 Salaspils is a town 18 kilometres from Riga. Towards 

the end of 1941, the Germans set up a camp there, 
called Kurtenhof. In January 1942, a transport of one 
thousand Jews from the Riga ghetto was transferred 
there. The camp also housed Jews deported from 
Germany, Soviet POWs and children. The camp was 
liberated by the Soviets on 13 October 1944. See The 
Holocaust: An Encyclopedia and Document Collection, 
eds. P.R. Bartrop, M. Dickerman, Vol. 1, ABC-CLIO, 
Santa Barbara – Denver 2017, p. 563.

17 At the time, only 800 workers remained in Lenta. 
They were transferred to the camp in Salaspils or to 
Kaiserwald. See J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the 
Camps, op. cit., p. 81.

18 The camp was set up at the beginning of WWII. It 
was granted official status as concentration camp 
only on 7 January 1942. It was situated within the 
Free City of Danzig and 110 thousand prisoners 
from 28 countries were registered as inmates. The 
number of victims is estimated as 63–65 thousand, 
including 28 thousand Jews. During the evacuation 
some 23 thousand prisoners lost their lives. See Obóz 
koncentracyjny Stutthof (1939–1945), Stutthof Museum 
in Sztutowo, http://stutthof.org/historia 
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został zarejestrowany pod nazwiskiem Lurje. 

19 listopada 1944
Borisowi Luriemu przydzielono numer 95966, jego 
ojcu – 95967. Zostali sklasyfikowani jako łotewscy 
więźniowie polityczni pochodzenia żydowskiego 
(kategoria: Politischer Lette Jude). Boris podał, że 
jest stolarzem, urodzonym w 1922 roku.

11 kwietnia 1945
Główny obóz Buchenwald został wyzwolony przez 
6. Dywizję Pancerną 3. Armii Amerykańskiej.

Boris Lurie wraz z nowo poznanym Lwem (Lową) 
Kaliką uciekli z Buchenwaldu w momencie, kiedy 
opuścili go naziści. Dzięki temu udało im się unik-
nąć marszu śmierci. Przez kilka dni mieszkali na 
wsi w opuszczonych budynkach, potem wrócili do 
obozu. Boris nie miał na sobie pasiaka, tylko cywil-
ne ubranie, które dostał w Lencie. Musiał je tylko 
nosić na drugą stronę, ponieważ namalowano na 
nim podwójną literę X, oznaczającą wyrok śmierci.

13 kwietnia 1945
Żołnierze SS wrócili do obozu satelickiego 
w Magdeburgu, by zorganizować marsz śmierci 
do Sachsenhausen. W tym czasie poszukiwano 
w okolicy zbiegłych więźniów.

13 maja 1945
Siostra Borisa Luriego Asja, dowiedziała się, że 
jemu i ojcu udało się przeżyć. Jej mąż Dino Russi 
pracował w kontrwywiadzie armii amerykańskiej 
(Counter Intelligence Corps, CIC), dzięki czemu 
mógł ich zlokalizować.

18 maja 1945
Nastąpiło wyzwolenie Magdeburga. Boris Lurie 
wrócił do obozu z nadzieją, że spotka tam ojca. Po 
dotarciu do celu dostał gorączki i spał przez kilka 
dni. Kiedy otworzył oczy, ojciec był przy nim.

Ilja Lurie udawał rosyjskiego robotnika. W ciągu kilku 
dni zorganizował mieszkanie i założył własny interes.

the striped prisoners’ uniform. He was allocated 
the number 96146.

‘The only way out of this situation is to sleep, as 
much as possible, and to work as little as possible. 
Thank heavens I am blessed with an ability to sleep.’19

3 November 1944
Boris Lurie was moved to Magdeburg-Polte, one 
of the satellite camps of Buchenwald,20 where 
ammunition for the Polte OHG factory was made. 
In the camp’s archives he was registered as ‘Lurje’. 

19 November 1944
Boris Lurie was allocated number 95966, his 
father – 95967. They were both classified as 
Latvian political prisoners of Jewish extraction 
(‘Politischer Lette Jude’). Boris stated that he was 
a carpenter, and gave his date of birth as 1922.

11 April 1945
The main camp in Buchenwald was liberated by the 
6th Armoured Division of the 3rd United States Army. 

Boris Lurie and his new acquaintance Lev (Lova) 
Kalika escaped from Buchenwald the moment 
that the Nazis fled prior to the arrival of the 
Americans; in this way they escaped the death 
march. For a few days they hid in abandoned 
agricultural buildings, and then returned to 
the camp. Boris was not wearing the striped 
prisoner’s uniform but civilian clothes that he 
had been given in Lenta; however, he had to 
wear them inside out as they had a large double 
‘X’ painted on them, which signified a death 
sentence.

19 After: J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps,  
op. cit., p. 84.

20 The camp was situated in Ettersberg near Weimar 
and operated between 1937 and 1945, with 250 
thousand prisoners, who provided forced labour 
making army equipment. In 1943 many sub-camps 
were organised, attached to factories. The victims 
estimate runs to 56 thousand. See Historischer 
Überblick, Stiftung Gedenkstätten Buchenwald und 
Mittelbau-Dora, http://www.buchenwald.de/de/69 
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Dzięki staraniom Dina Russiego ze względu 
na znajomość języków Boris Lurie dostał pracę 
w CIC. Zadaniem organizacji były identyfikacja 
oraz lokalizowanie zbrodniarzy wojennych, a tak-
że zwalczanie nielegalnego handlu. Lurie został 
zwolniony po tym, jak próbował wykorzystać 
swoje stanowisko, żeby za darmo wejść na seans 
kinowy. Kolejną pracę dostał w punkcie informa-
cyjnym obozu dla jeńców wojennych.
 
18 czerwca 1946
Boris Lurie wraz z ojcem po 12-dniowej podróży 
statkiem Marine Flasher dotarli do Nowego Jorku. 
Od kilku lat mieszkali tam Asja i Dino Russiowie. 
 
Ilja Lurie od razu zajął się działalnością zarob-
kową – między innymi kupnem mieszkań pod 
wynajem.

 

13 April 1945
The SS-men returned to the satellite camp in 
Magdeburg in order to organise the death march 
to Sachsenhausen. They searched the area for the 
escaped prisoners.

13 May 1945
Boris’s sister Assya learnt that both her brother 
and her father had managed to survive. Assya’s 
husband Dino Russi worked in the CIC, the 
American Counter Intelligence Corps, which 
enabled him to find out where they were. 

18 May 1945
Magdeburg liberated. Boris Lurie came back to 
the camp hoping to reunite with his father. When 
he reached his destination, he became feverish 
and slept for a number of days. When he opened 
his eyes, he saw his father standing over him.

Ilja Lurie, 1945Boris Lurie, 1945
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O swojej edukacji Boris Lurie pisał: „Podstawową 
wiedzę o sztuce uzyskałem w obozach takich jak 
Buchenwald”21. Artysta na wszystkich polach 
działalności twórczej nieustannie odnosił się do 
traumatycznych przeżyć z okresu wojennego, 
własnego poczucia winy jako świadka. Bez-
pośrednio po wojnie powstały rysunki tuszem 
i akwarele oraz obrazy, na których odtwarzał 
swoje dramatyczne wspomnienia z czasu okupa-
cji, pobytu w getcie i obozach. Ich stałe elementy 
to więźniowie w pasiakach, publiczne egzekucje 
przez powieszenie, mężczyźni przy pracy, widok 
obozu otoczonego drutem kolczastym. W wielu 
z tych prac pojawiają się kobiety – te obrazy upa-
miętniają jego matkę, babkę, siostrę i ukochaną, 
które zginęły. Szczególnie ważny dla artysty stał 
się portret matki zatytułowany Portret mojej matki 
przed rozstrzelaniem (1947). Wisiał pośród licznych 
wycinków z gazet, pinupów i kolaży w jego pra-
cowni.

21 List Borisa Luriego do Thomasa B. Hessa, 31.5.1962, 
w: B. Lurie, S. Krim, NO!art: Pin-ups, Excrement, 
Protest, Jew-Art, Edition Hundertmark, Berlin – Köln 
1988, s. 66.

Ilja Lurie was posing as a Russian worker. In 
a matter of days, he found accommodation and 
set up his own business.

Late 1945
With the help of Dino Russi and aided by his 
knowledge of languages, Boris Lurie found 
employment with the Counter Intelligence 
Corps (CIC).. The goal of the organisation was the 
identification and detection of war criminals, and 
the combating of illegal trade. Lurie was fired after 
he tried to take advantage of his post in order to 
get a free pass to the cinema. His next job was in 
the camp information point for war prisoners. 

18 June 1946
After a 12-day sea journey on board the S.S. 
Marine Flasher, Boris Lurie and his father reached 
New York, where Assya and Dino Russi had 
already been installed for a number of years. 

Zdjęcie paszportowe Borisa Luriego, 1946
Boris Lurie, passport photograph, 1946

Portret mojej matki przed rozstrzelaniem, 1947,  
olej / płótno, 93 × 65 cm
Portrait of My Mother before Shooting, 1947,  
oil / canvas, 93 × 65 cm
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szkiców niż skończonych dzieł. Boris Lurie na-
zwał je obrazami prywatnymi i przez całe swoje 
życie nie prezentował ich publicznie. Pierwszy 
raz ujrzały one światło dzienne na nowojorskiej 
wystawie artysty pięć lat po jego śmierci22.

22 Wystawa Borisa Luriego The 1940s w Studio House 
w Nowym Jorku, 18 lipca – 10 września 2013.

Ilja Lurie immediately took up business ventures, 
including the purchasing of apartments for rent. 

About his education, Boris wrote: ‘The basis 
of my art education I obtained in a KZ like 
Buchenwald.’21 In every aspect of his creativity, 
the artist at all times drew on his traumatic 
experiences during the war and his own sense 
of guilt as a witness. Directly after the war, 
he made ink drawings, watercolours and 
paintings in which he reproduced his harrowing 
memories of the occupation, the ghetto and 
the concentration camps. In these there recur 
prisoners in striped prison uniforms, public 
hangings, labourers and the camp surrounded by 
barbed wire. In many of the works, women also 
appear – commemorating the artist’s mother, 
grandmother, sister and girlfriend. Amongst 
these, the significant work was the portrait of 
his mother, entitled Portrait of My Mother before 
Shooting (1947). It hung in the artist’s studio, 
amidst the many newspaper cut-outs, pinups and 
collages. 

These early works look like studies or sketches 
rather than completed pieces. Boris Lurie referred 
to them as his private paintings and never 
showed them in public. They first saw the light 
of day in the artist’s exhibition in New York five 
years after his death.22

21 Boris Lurie, letter to Thomas B. Hesse, 31.5.1962, in:  
B. Lurie, S. Krim, NO!art: Pin-ups, Excrement, Protest,  
Jew-Art, Edition Hundertmark, Berlin – Köln 1988, p. 66.

22 Boris Lurie exhibition The 1940s in Studio House in 
New York, 18 July – 10 September 2013.

Boris Lurie w pracowni
Boris Lurie in his studio
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bez tytułu [Autoportret], 1946, ołówek, kredka / papier, 29,2 × 21 cm 
untitled [Self-Portrait], 1946, pencil, crayon / paper, 29.2 × 21 cm

bez tytułu, 1946, tusz / papier, 32,7 × 20,3 cm 
untitled, 1946, ink / paper, 32.7 × 20.3 cm

bez tytułu, 1946, tusz / papier, 26 × 20 cm 
untitled, 1946, ink / paper, 26 × 20 cm

bez tytułu, 1946, tusz / papier, 26 × 21 cm 
untitled, 1946, ink / paper, 26 × 21 cm
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13–25 marca 1950
W Creative Gallery w Nowym Jorku odbyła się 
pierwsza indywidualna wystawa artysty Boris 
Lurie. Pokazano na niej 19 prac, w tym obrazy 
z cyklu Kobiety rozczłonkowane.

 

13–25 March 1950
The artist’s first individual exhibition, entitled 
Boris Lurie, took place in the Creative Gallery 
in New York. 19 works were shown, including 
paintings from the series Dismembered Women.

Dawanie chleba, z cyklu Kobiety rozczłonkowane, 1949, olej / karton, 35,6 × 53,3 cm
Giving Bread, from the series Dismembered Women, 1949, oil / cardboard, 35.6 × 53.3 cm

bez tytułu, 1946, tusz, kredka ołówkowa / papier, 22,2 × 25,7 cm 
untitled, 1946, ink, coloured pencil / paper, 22.2 × 25.7 cm

bez tytułu, 1946, tusz / karton, 22,9 × 14 cm 
untitled, 1946, ink / cardboard, 22.9 × 14 cm
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Boris Lurie po raz pierwszy po wojnie wyjechał 
do Europy. W kilka miesięcy odwiedził Francję, 
Włochy i Hiszpanię.

15–31 maja 1951
W Barbizon Plaza Galleries w Nowym Jorku odby-
ła się wystawa Dismembered Figures.

1954–1955
Artysta po raz kolejny wyjechał do Europy, a tak-
że – po raz pierwszy – do Izraela.

1955–1959
Boris Lurie wziął ślub z Francuzką Béatrice 
 Lecornu, którą poznał w styczniu 1950 roku. 
Świadkiem został przyjaciel artysty, rzeźbiarz 
Rocco Armento. Tak o Luriem mówiła Lecornu: 
„Nasze 10 lat razem było jak długa, piękna roz-
mowa przyjaciół. Dyskutowaliśmy o wszystkim, 
a Boris był wspaniały, miał błyskotliwy umysł, był 
istną fontanną pomysłów. Kochał poezję, filozofię 
i historię, czytał wszystko – oczywiście w wielu 
językach”23.
 
1957–1961 
Lurie brał udział w licznych wystawach (pierwsza 
z nich odbyła się 1 marca 1957 roku) w March Galle-
ry, prowadzonej przez artystów przy 10. Wschod-
niej Ulicy na Manhattanie. Zajmował się także 
współorganizacją ekspozycji. Były to między inny-
mi Vulgar Show (wernisaż 4 listopada 1960 roku), 
Involvement Show (wernisaż 9 kwietnia 1961 roku), 
Doom Show (wernisaż na początku listopada 
1961 roku). W 1962 roku galeria została zamknięta.
 
1959
W 1959 roku Boris Lurie wraz ze Stanleyem  
Fisherem (1926–1980) oraz Samem Goodma-
nem (1919–1967) zawiązali w Nowym Jorku 
ruch NO!art. Lurie poznał Goodmana w  Cedar 
Tavern w 1956 roku. Jako fotograf wojenny 

23 Cyt. za: J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps, 
dz. cyt., s. 113.

1951
Boris Lurie visited Europe for the first time 
since the war. In the course of a few months, he 
travelled through France, Italy and Spain. 

15–31 May 1951
The exhibition Dismembered Figures took place in 
the Barbizon Plaza Galleries in New York.

1954–1955
Boris Lurie again visited Europe, as well as – for 
the first time – Israel.

1955–1959
Boris Lurie married Béatrice Lecornu, the French 
woman he had met in January 1950. The artist’s 
friend and sculptor, Rocco Armento, was the 
witness. Lecornu would comment later, ‘Our 
10 years together were like one long beautiful 
conversation with a friend. We talked about 
everything, and Boris was brilliant, a sparkling 
mind, a fountain of ideas. He loved poetry and 
philosophy and history, and he read everything – 
in numerous languages, of course.’23

 
1957–1961 
Lurie took part in numerous exhibitions (the first 
on 1 March 1957) in the March Gallery, run by 
artists on East 10th Street in Manhattan and also 
organised exhibitions with others. These included 
the Vulgar Show (which opened on 4 November 
1960), Involvement Show (opened 9 April 1961), 
Doom Show (opened early November 1961). In 
1962, the gallery closed down.

 
1959
In 1959, Boris Lurie together with Stanley Fisher 
(1926–1980) and Sam Goodman (1919–1967) 
founded in New York the NO!art movement. 
Lurie had met Goodman in the Cedar Tavern in 
1956. As a war photographer in the Canadian 

23 After: J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps,  
op. cit., p. 113. 
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Boris Lurie w pracowni, 1961, fot. S. Goodman
Boris Lurie in his studio, 1961, photo: S. Goodman

Sam Goodman na wystawie w March Gallery, 1961, fot. B. Lurie
Sam Goodman at the exhibition in March Gallery, 1961, photo: B. Lurie

Boris Lurie w pracowni, 1961, fot. S. Goodman
Boris Lurie in his studio, 1961, photo: S. Goodman
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lenie obozów. To on namawiał Luriego do wyko-
rzystania tych materiałów w pracach dotyczących 
Zagłady. Z kolei Stanley Fisher brał udział w lądo-
waniu w Normandii. Po wojnie był poetą, nauczy-
cielem w szkole średniej i redaktorem książek. 
Luriego poznał w 1959 roku. Nurt współtwo-
rzyli również: Rocco Armento, Isser Aronovici, 
 Enrico Baj, Herb Brown, Allan D’Arcangelo, Erró, 
 Dorothy Gillespie, Esther Morgenstern Gilman, 
Allan Kaprow, Yayoi Kusama, Jean-Jacques Lebel, 
Suzanne Long, Michelle Stuart, Aldo Tambellini 
i Wolf Vostell.

Ruch NO!art tworzył opozycję do pop-artu 
i abstrakcyjnego ekspresjonizmu. Odnosił się do 
wolności i buntu wobec konserwatyzmu, tego, 
co zastane, obojętności na kwestie społeczne 
i polityczne. W przekonaniu artystów sztuka 
miała być zaangażowana, mierzyć się z trudnymi 
tematami (między innymi z rasizmem, imperia-
lizmem) oraz wpływać na to, co się dzieje w prze-
strzeni społecznej. Grupa organizowała wystawy 
i performansy w March Gallery24. Swoje działania 
określała jako antypop. Lurie tak mówił o jej ce-
lach: „Wzywaliśmy siebie nawzajem do walki 
z nieludzką komercją. Nie mogliśmy oczekiwać, 
że establishment nas wyżywi. Nie chcieliśmy 
czołgać się do tych na górze”25.
 
Słowo „NO” pojawia się w wielu pracach 
Luriego jako krytyka konsumpcjonizmu i ów-
czesnej sytuacji społecznej. Artysta wyjaśniał: 
„NO!art bazuje na historycznym doświadczeniu  
II wojny światowej. NO!art narodził się w naj-
większej na świecie kolonii żydowskiej – w No-
wym Jorku. NO!art jest produktem walczących 
armii, obozów koncentracyjnych, destrukcji 
i lumpenproletariatu. NO!art sprzeciwia się też 
amerykańskiemu, a zwłaszcza  nowojorskiemu 

24 Lurie i Goodman przejęli March Art Cooperative, 
w której prezentowano abstrakcyjny ekspresjonizm.

25 Dietmar Kirves im Gespräch mit Boris Lurie, dem 
Mitbegründer der NO!art, „Neue Bildende Kunst. 
Zeitschrift für Kunst und Kritik” 1995, Nr 1, s. 49.

army at the time, Goodman had documented 
the liberation of the camps. He persuaded Lurie 
to use the materials in works concerning the 
Holocaust. Stanley Fisher had participated in the 
Normandy landings. After the war, he became 
a poet, secondary school teacher and book editor. 
He met Lurie in 1959. Other members of the 
movement were Rocco Armento, Isser Aronovici, 
Enrico Baj, Herb Brown, Allan D’Arcangelo, Erró, 
Dorothy Gillespie, Esther Morgenstern Gilman, 
Allan Kaprow, Yayoi Kusama, Jean-Jacques Lebel, 
Suzanne Long, Michelle Stuart, Aldo Tambellini 
and Wolf Vostell.

The NO!art movement set itself in opposition to 
pop-art and abstract-expressionism. It used as 
its points of reference freedom and opposition to 
conservatism and the status quo, as well as the 
indifference to social and political issues. Artists 
felt that art ought to be engaged, facing up to 
challenging topics such as racism and imperialism  
and aiming to have an impact on social space. The 
group organised exhibitions and performances in 
the March Gallery,24 referring to what they did as 
‘anti-pop’. Lurie declared, ‘We urged each other 
on in the fight against inhuman commerce. So we 
couldn’t expect the establishment to nourish us. 
We didn’t want to crawl to those at the top.’25

The slogan ‘NO’ appears in many of Lurie’s 
works of that period, in protest against 
consumerism and the prevailing social status 
quo. The artist explained: ‘NO!art is based 
on the historical experience of World War II. 
NO!art developed in the world’s largest Jewish 
colony – New York City. NO!art is the product 
of the warring armies, the concentration camps, 
the destruction and the lumpenproletariat. 
NO!art also opposes the American environment, 

24 Lurie and Goodman took over March Art 
Cooperative, which exhibited abstract-
expressionism. 

25 Dietmar Kirves im Gespräch mit Boris Lurie, dem 
Mitbegründer der NO!art, „Neue Bildende Kunst. 
Zeitschrift für Kunst und Kritik” 1995, No. 1, p. 49.
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NO!art walczy z pełną hipokryzji inteligencją, 
przeciwko kapitalistycznej manipulacji kulturą, 
przeciwko społeczeństwu konsumpcyjnemu i co-
raz większemu ujednolicaniu środowiska arty-
stycznego. NO!art jest całkowicie nieskrępowaną 
autoekspresją poprzez sztukę, która chce osiąg-
nąć kulminację w społeczności bez jakiejkolwiek 
komercji. NO!art odrzuca całą hierarchię między-
narodowego rynku sztuki. Żaden domniemany 
postępowy krytyk nie będzie objaśniał prawdzi-
wej sztuki NO!artu niczym wszechmogący bóg 
przemawiający z góry Synaj. NO!art odrzuca ka-
non czołowych handlarzy sztuką. Nie ma jednak 
żadnych szufladek, które wygodnie pomieściłyby 
wszystkich. Ostatnią dziurą dla wszystkich na tej 
ziemi jest grób. NO!art to ekskrementy, protest, 
śmieci, gówno, zagłada, pinup. NO!art jest cho-
lernie poważny”26.

1959–1962 
Boris Lurie stworzył serię Obrazów nasyconych. 
Były to pierwsze prace, w których artysta połą-
czył ze sobą zdjęcia z obozów koncentracyjnych 
i wizerunki pinup girls – Odkryty wagon i Kolaż 
kolejowy (kolej do Ameryki). Po wojnie zdjęcia 
z obozów wykonane między innymi przez Lee 
Millera i Margaret Bourke-White były publikowa-
ne w amerykańskiej prasie.
 
W wielkoformatowych obrazach z cyklu Multipli-
kacje, których większość powstała w 1962 roku, 
Lurie wykorzystał wycięte z magazynów pinupy. 
Stały się one jednym z dominujących motywów 
pojawiających się w jego pracach. O ich wy-
dźwięku mówił tak: „Byliśmy przeciwko sprze-
dawaniu kobiet w mass mediach. I nie tylko prze-
ciwko temu. Byliśmy przeciwko komercjalizacji 
seksu przez same kobiety. Nie miałeś kasy – nie 
miałeś czego szukać. Byliśmy przeciwko tłumio-
nej agresji seksualnej mężczyzn. Sztukę inną niż 
mieszczańska, w tym naszą, przepełniała wtedy 
furia seksualna, którą ludzie topili w  alkoholu. 

26 Tamże, s. 47.

primarily the New York environment and 
the city’s art world. NO!art fights against 
hypocritical intelligentsia, against capitalist 
manipulation of culture, against consumer 
society and against the growing uniformity of 
the art environment. NO!art is wholly unfettered 
self-expression through art that wishes to 
culminate in a social environment with no 
commerce whatsoever. NO!art totally rejects the 
entire hierarchy of the international art market. 
NO!art will not have true art explained to it by 
a supposedly progressive art critic, like some 
almighty god speaking from Mount Sinai. NO!art 
rejects the historical overview of the dominant 
art dealers. But there are no pigeonholes to 
everyone’s self-satisfaction. The last hole for 
everyone on this earth is the grave. NO!art is 
excrement, protest, garbage, shit, doom, pin-
up. NO!art is bloody serious.’26

1959–1962 
Boris Lurie created the series Saturation Paintings. 
It was in these works that the artist first 
juxtaposed shots from concentration camps 
with girly pinups – Flatcar and Railroad Collage 
(Railroad to America). After the war, photographs 
of concentration camps, taken by photographers 
including Lee Miller and Margaret Bourke-White, 
appeared in the American press.

In the large-format images from the series 
Multiplications, mainly from 1962, Lurie used 
pinups cut out from magazines, which were 
to become his hallmark. This is what the artist 
himself had to say about his use of pinup photos: 
‘We were against the marketing of women in 
the mass media. And not just that. We were 
against the commercializing of sex by the women 
themselves. No money, no satisfaction. We were 
against the repressed sexual aggression of the 
men. At the time, the non-bourgeois art scene 
was totally filled with a sexual rage that people 
would drown in alcohol. Which is to say that in 

26 Ibidem, p. 47.
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kłość wobec kobiet. Dla mnie ten zbiór symbo-
lizował masowe groby, takie jak w Rydze, gdzie 
rozstrzelano głównie kobiety”27.

Pomysł wykorzystania pinupów w obrazach poja-
wił się zimą 1959 roku, kiedy artysta doznał urazu 
stopy i przez dłuższy czas musiał leżeć w łóżku. 
Zaczął wtedy przeglądać pisma erotyczne.  Pisał: 
„Stopniowo dziewczyny z pracowni  zaczęły 
atakować moją sypialnię. Patrzyłem na nie, 

27 Tamże, s. 49. 

my pinups there was also anger against women. 
For me personally, the pinup conglomerations 
also stood for mass graves, as in Riga, where 
mostly women were shot.’27

The idea of using pinups came to the artist in winter 
1959, when Lurie hurt his foot and became bed-
ridden for a while, spending time perusing stacks of 
girlie magazines. He wrote: ‘[…] gradually the girlies 
from the studio began to invade my bedroom. 
I looked at them, I watched them.  

27 Ibidem, p. 49. 

Boris Lurie w pracowni, 1961, fot. S. Goodman
Boris Lurie in his studio, 1961, photo: S. Goodman
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 przyglądałem się im. One mi się przyglądały. […] 
Przybywało ich, rozkwitały – powstawały rodzi-
ny, plemiona, nacje, rasy. Były ze mną dzień i noc. 
[…] Próbowałem je selekcjonować, eliminować, 
koronować. Nic z tego. W końcu musiałem zacząć 
działać. Coś musiałem zrobić, żeby zatrzymać ten 
ogromny przyrost. Nie było czasu do stracenia. 
Podniosłem się z łóżka. Zerwałem dziewczyny ze 
ściany. Na płótno z nimi! Zachlapać je farbą! […] 
Obrazy zaczęły schodzić ze ścian. W końcu pozby-
łem się niechcianych lokatorów, tego przekleń-
stwa, plątaniny ciał, moje ślicznotki!”28.

17 października – 7 listopada 1960
W nowojorskiej Roland De Aenlle Gallery od-
była się wystawa indywidualna Luriego Adieu 
Amerique. W obrazach z tego cyklu artysta na-
klejał na płótno wycinki z gazet, malował hasła, 
a całość pracy pokrywał warstwami kolorowej 

28 B. Lurie, Les Lions Show: Introduction (1960),  
w: B. Lurie, S. Krim, NO!art, dz. cyt., s. 21.

They watched me. […] The girlies increased and 
blossomed – families, tribes, nations, races. Day 
and night they were with me. […] I tried to select, 
to eliminate, to discard, to crown. I did not succeed. 
And then at last I had to act. Something had to be 
done to stop this monstrous growth. There was no 
time to waste. I arose from my bed. I grabbed the 
girls from the walls. Onto the canvas they went, 
around them and over them the paint. […] Paintings 
started coming off the walls. At last I was getting 
rid of the uninvited inhabitants, the curse, the 
confusion of bodies, my beauties!’28

17 October – 7 November 1960
In the Roland De Aenlle Gallery in New York, 
Lurie’s individual exhibition Adieu Amerique took 
place. In the works from that series, the artist 
stuck on to canvas newspaper cuttings, adding 
painted slogans and covering the whole work in 

28 B. Lurie, Les Lions Show: Introduction (1960),  
in: B. Lurie, S. Krim, NO!art, op. cit., p. 21.

Boris Lurie w pracowni, 1962, fot. B. Holiday
Boris Lurie in his studio, 1962, photo: B. Holiday
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do Włoch albo Francji. Wpłynęły na to negatywna 
ocena sytuacji społeczno-politycznej w USA oraz 
rozwód.

 1962
We wrześniu została otwarta wystawa Sam 
 Goodman and Boris Lurie w Galleria Arturo Schwarz 
w Mediolanie, a w listopadzie – Doom Show w Gal-
leria la Salita w Rzymie.

1963
W Gallery: Gertrude Stein w piwnicy East 24 na  
81. Ulicy odbyły się ekspozycje Boris Lurie 
(16 kwietnia – 4 maja), a potem NO!show (8 paź-
dziernika – 2 listopada). Były to pierwsze wy-
stawy zorganizowane w tej galerii. Pierwszy raz 
Lurie  wykorzystał słowo „NO” w tytule wystawy. 
Ściany galerii zostały pomalowane na czarno.

O początkach współpracy z galerzystką arty-
sta opowiadał tak: „Sam Goodman napisał do 
mnie do Paryża, że Gertrude Stein kilkukrotnie 

layers of brightly coloured paint. At that time, 
he was considering leaving the States for Italy or 
France, frustrated with the social and political 
climate in the USA and his recent divorce. 

1962
In September, the exhibition Sam Goodman and 
Boris Lurie opened in the Galleria Arturo Schwarz 
in Milan, and in November, the Doom Show in the 
Galleria la Salita in Rome.

1963
In Gallery: Gertrude Stein in the East 24 cellar 
in 81st Street, the exhibition Boris Lurie was 
shown (16 April – 4 May), followed by NO!show 
(8 October – 2 November) – the first-ever displays 
shown in the gallery. It was also the first time 
Lurie used the word ‘NO’ in the exhibition title. 
The gallery walls were painted black.

This is how Lurie recalled embarking on 
collaboration with  the gallery owner: ‘Sam 
Goodman wrote to me [in] Paris that Gertrude Stein 

Adieu America, 1960, technika 
 mieszana / płótno, 100,3 × 99 cm
Adieu America, 1960, mixed technique / 
canvas, 100.3 × 99 cm
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 odwiedziła piwnicę March, że oszalała na punkcie 
prac i zastanawia się nad otwarciem galerii na 
przedmieściach. Potem używaliśmy pomieszczeń 
Gertrude Stein Gallery podczas wystaw, które 
były pod całkowitymi kierownictwem i kontrolą 
artystów. Właścicielka wzięła na siebie bardzo 
skromne, niemniej jednak realne wydatki. […] 
Gertrude Stein, nasza »galerzystka«, która nic 
nie sprzedawała, cechowała się odwagą, której 
żaden handlarz mężczyzna nie miał”29. Gertrude 
Stein była przyjaciółką artysty aż do jego śmierci. 

1964
W Gallery: Gertrude Stein odbyły się wystawy:  
NO & ANTI-POP Poster Show (14 stycznia – 8 lute-
go) oraz NO-Sculptures Show / Shit-Show (12–30 
maja). Na tej drugiej Lurie i Goodman zapre-
zentowali obiekty przypominające odchody na 

29 B. Lurie, Shit NO! (1970), w: B. Lurie, S. Krim, NO!art, 
dz. cyt., s. 61.

visited the March basement several times, that 
she was wild about the work, was contemplating 
opening a gallery uptown. We later used the 
premises of the Gertrude Stein Gallery for shows 
that were totally under the artists’ direction and 
control. Gertrude Stein underwrote the very modest 
but nevertheless real expenses. […] Gertrude Stein, 
our “dealer” who did not sell did have the courage 
no male dealer possessed.’29 Gertrude Stein stayed 
friends with Lurie until his death.

1964
In Gallery: Gertrude Stein, two exhibitions: NO & 
ANTI-POP Poster Show (14 January – 8 February) 
and NO-Sculptures Show / Shit-Show (12–30 May) 
took place. At the latter, Lurie and Goodman 
showed objects reminiscent of human faeces in 
protest against and disgust with the art scene of 
the time. The works were made of plaster of Paris 
and wire, and painted realistically.30 

 

29 B. Lurie, Shit NO! (1970), in: B. Lurie, S. Krim, NO!art, 
op. cit., p. 61.

30 Lurie maintained that it was faeces that had saved 
his life: he happened to be in the latrine when he 
overheard a fellow inmate saying that the Nazis had 
just left the camp. Together they decided to escape, 
and this is how he evaded the subsequent death march.

Gertrude Stein, 1978

Sam Goodman na wystawie NO-Sculptures, 1964
Sam Goodman at the exhibition NO-Sculptures, 1964
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znak sprzeciwu i zniesmaczenia ówczesną sceną 
artystyczną. Prace wykonane zostały z gipsu oraz 
drutu, a potem naturalistycznie pomalowane30. 

9 czerwca 1964
Nagle zmarł Ilja Lurie. Jego druga żona, Polka 
żydowskiego pochodzenia, odziedziczyła dużą 
część majątku męża. Reszta przypadła synowi31 
i córce. Asja miała sprawować nadzór nad częścią, 
którą otrzymał brat. Ich ojciec został pochowany 
w Hajfie.

Boris utrzymywał się z handlu nieruchomościami 
oraz spekulowania na giełdzie (obracał akcjami 
groszowymi). Z czasem zgromadził znaczne fun-
dusze. Nie sprzedawał swoich prac. Po śmierci 
ojca na kilka lat przestał tworzyć, wycofał się 
także z działalności w Gallery: Gertrude Stein.

30 Zdaniem Luriego to właśnie odchody uratowały mu 
życie. Był w latrynie, kiedy usłyszał od jednego ze 
współwięźniów, że naziści opuścili obóz. Wspólnie 
postanowili, że uciekną. Dzięki temu zdołał uniknąć 
marszu śmierci.

31 Kilka lat wcześniej ojciec kupił mu dom na 66. 
Wschodniej Ulicy.

9 June 1964
Ilja Lurie died suddenly. His second wife, a Pole 
with Jewish roots, inherited a large part of her 
husband’s estate, and the rest went to Boris31 and 
his sister. Assya was to oversee the inheritance of 
her brother. Ilja Lurie was buried in Haifa. 

Boris Lurie was making a living trading in real 
estate and penny stocks; in time he succeeded in 
accumulating considerable capital. He did not sell 
his works. After his father’s death, for a few years 
he abandoned his art and withdrew from Gallery: 
Gertrude Stein.
 
 
 
 
 
 
 
 

31 A few years earlier, Lurie’s father had bought for him 
a building in East 66th Street.

Wystawa NO-Sculptures, 1964
NO-Sculptures exhibition, 1964
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Boris Lurie w pracowni, koniec lat 70., fot. J. Shneberg
Boris Lurie in his studio, late 1970s, photo: J. Shneberg
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Artysta wystawiał swoje prace w Niemczech, 
Izraelu i we Włoszech. Brał także udział w zbio-
rowej ekspozycji Aspects du racisme w Espace 
 Thorigny w Paryżu (1970).

1975
Pierwszy raz od czasu wojny Boris Lurie przyje-
chał do Rygi. Po powrocie do Nowego Jorku zaczął 
pisać Dom Anity oraz wspomnienia W Rydze (nigdy 
niepublikowane).

1970–1989 
Lurie had exhibitions in Germany, Israel and 
Italy, and took part in a group show Aspects du 
racisme in Espace Thorigny in Paris (1970).

1975
Boris Lurie went back to Riga for the first time 
since the war. On his return to New York, he 
began to write House of Anita. He also began his 
as-yet-unpublished memoirs, In Riga.

Miejsce pamięci i pomnik w Rumbuli, 1975, fot. B. Lurie
Memory site and monument in Rumbula, 1975, photo: B. Lurie
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Ukazała się antologia NO!art: PIN-UPS,  
EXCREMENT, PROTEST, JEW-ART32.

13 grudnia 1998 – 10 maja 1999
W Buchenwald Memorial w Weimarze odbyła się 
wystawa Works 1946–1998.

2002
Norman L. Kleeblatt napisał o Kolażu kolejowym 
i Obrazach nasyconych (Buchenwald) w publikacji 
towarzyszącej słynnej wystawie Mirroring Evil33: 
„[Są to – przyp. D.J.] mniej znane przykłady sztu-
ki transgresywnej dotyczącej czasów Holokaustu. 
Stawiają one widza w wysoce niewygodnej po-
zycji między pożądaniem i terrorem. […] Mówiąc 
wprost, Lurie zmusza nas, abyśmy patrząc na te 
przeciwstawione sobie sceny zbezczeszczenia, 
skonfrontowali się z własnym wojeryzmem. Ar-
tysta zrównuje nasze patrzenie na przedstawienia 
ofiar z oglądaniem pornografii”34.

W całkiem innym tonie wypowiedział się o nich 
(także w kontekście przywołanej publikacji) 
Elie Wiesel, pisarz i uczony, ocalały z Holokau-
stu i laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Pisał on: 
„Przekształcanie tragedii, która nie ma prece-
densu w historii, w groteskową karykaturę to 
nie tylko okradanie jej ze znaczenia, ale również 
zmienianie w kłamstwo. Nazywam to zdradą”35.

32 Zob. B. Lurie, S. Krim, NO!art, dz. cyt.
33 Wystawa Mirroring Evil: Nazi Imagery / Recent Art, 

Jewish Museum w Nowym Jorku, 17 marca –  
30 czerwca 2002.

34 N.L. Kleeblatt, The Nazi Occupation of the White Cube: 
Transgressive Images/Moral Ambiguity/Contemporary 
Art, w: Mirroring Evil: Nazi Imagery / Recent Art [katalog 
wystawy], ed. by N.L. Kleeblatt, The Jewish Museum, 
Rutgers University Press, New York 2002, s. 10–11.

35 E. Wiesel, Holocaust Exhibit Betrays History, 
„Newsday” 31.1.2002. Cyt. za: V. Knigge, Art Really 
Exists, No Kidding, w: NO! Compromises! The Art of 
Boris Lurie, ed. by C. Kugelmann, Jüdisches Museum, 
Kerber Verlag, Berlin – Bielefeld 2016, s. 123.

1988
The anthology NO!art: PIN-UPS, EXCREMENT, 
PROTEST, JEW-ART32 was published.

13 December 1998 – 10 May 1999
The exhibition Works 1946–1998 took place in the 
Buchenwald Memorial in Weimar.

2002
In the publication that accompanied the famous 
exhibition Mirroring Evil, Norman L. Kleeblatt 
commented on Railroad Collage and Saturation 
Paintings (Buchenwald),33 saying that they were 
‘less well-known examples of transgressive art 
about the Holocaust era that place the viewer at 
the highly uncomfortable intersection between 
desire and terror. […] Simply put, as we look at 
these opposing scenes of defilement, Lurie forces 
us to confront our own voyeurism. The artist 
equates our looking at representations of victims 
with viewing pornography.’34

Elie Wiesel – a writer and academic, and 
Holocaust survivor, awarded the Nobel Peace 
Prize – took quite a different view: ‘To turn 
a tragedy unparalleled in history into a grotesque 
caricature is not only to rob it of its meaning, but 
also to turn it into a lie. I call this a betrayal.’35

 

 

32 See B. Lurie, S. Krim, NO!art, op. cit.
33 The exhibition Mirroring Evil: Nazi Imagery / Recent 

Art, took place in the Jewish Museum in New York,  
17 March – 30 June 2002.

34 N.L. Kleeblatt, The Nazi Occupation of the White Cube: 
Transgressive Images/Moral Ambiguity/Contemporary 
Art, in: Mirroring Evil: Nazi Imagery / Recent Art 
[exhibition catalogue], ed. N.L. Kleeblatt, The Jewish 
Museum, Rutgers University Press, New York 2002, 
pp. 10–11.

35 E. Wiesel, Holocaust Exhibit Betrays History, in: 
Newsday 31.1.2002. After: V. Knigge, Art Really Exists, 
No Kidding, in: NO! Compromises! The Art of Boris Lurie, 
ed. C. Kugelmann, Jüdisches Museum, Kerber Verlag, 
Berlin – Bielefeld 2016, p. 123.
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2003
W związku z wystawą w Buchenwaldzie ukazał 
się zbiór tekstów Borisa Luriego Geschriebigtes / 
Gedichtigtes 1947–200136.

 

7 stycznia 2008
Artysta zmarł w Nowym Jorku. Został pochowany 
na cmentarzu Chof Ha-Karmel w Hajfie.

2008
Powstała Boris Lurie Art Foundation. Jest to efekt 
starań Gertrude Stein, która do dziś pozostaje jej 
prezesem.

36 Zob. B. Lurie, Geschriebigtes / Gedichtigtes 1947–2001, 
Hrsg. V. Knigge, E. Holzboog, D. Kirves, Eckhart 
Holzboog Verlag, Stuttgart 2003.

2003
To accompany the exhibition in Buchenwald, 
a volume of Boris Lurie’s texts Geschriebigtes / 
Gedichtigtes 1947–200136 was published.

 

7 January 2008
Boris Lurie died in New York. He is buried in the 
in Hof Hacarmel cemetery in Haifa. 

2008
The Boris Lurie Art Foundation was created 
with through the efforts of Gertrude Stein, who 
continues to head it as president.

36 See B. Lurie, Geschriebigtes / Gedichtigtes 1947–2001, 
eds. V. Knigge, E. Holzboog, D. Kirves, Eckhart 
Holzboog Verlag, Stuttgart 2003.

Rudolf Herz i Boris Lurie, w tle praca He-
rza Zugzwang na wystawie Mirroring Evil 
w Jewish Museum w Nowym Jorku, 2002
Rudolf Herz and Boris Lurie, behind them, Herz’s 
work Zugzwang, at the exhibition Mirroring Evil 
in Jewish Museum, New York, 2002

Boris Lurie w pracowni, 2003, fot. T. Tsuchiya
Boris Lurie in his studio, 2003, photo: T. Tsuchiya

Boris Lurie w pracowni
Boris Lurie in his studio
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Ukazało się pierwsze wydanie powieści Dom  
Anity37, którą Boris Lurie pisał od lat 70. niemal  
do śmierci.

2011
Wystawy: NO!art of Boris Lurie w galerii 
 Zwieriewskij Centr SowriemiennogoIskusstwa  
w Moskwie (1–21 czerwca); NO! The Art of Boris  
Lurie w Chelsea Art Museum, Nowy Jork  
(9 czerwca – 31 lipca). 

2014
Wystawy: Boris Lurie w Museo Vostell Malpartida  
w Cáceres (18 May – 14 July); KZ – KAMPF – KUNST. 
Boris  Lurie: NO!art w Centrum Dokumentacji Na-
zizmu w Kolonii (27 sierpnia – 2 listopada).

2016
Wystawy: Keine Kompromisse! Die Kunst des Boris 
Lurie w Muzeum Żydowskim w Berlinie (26 lu-
tego – 31 lipca); BORIS LURIE NO! w Janco Dada 
 Museum w Ein Hod (25 czerwca – 23 listopada);  
Boris Lurie. Adieu Amérique w CAMERA the Centro 
Italiano per la Fotografia w Turynie (27 paździer-
nika 2016 – 8 stycznia 2017).

2017
Wystawy: Boris Lurie. ANTI-POP w Neues Museum 
w Norymberdze (17 marca – 18 czerwca); Boris 
 Lurie in Habana w Museo Nacional de Bellas  
Artes w Hawanie (6 października 2017 – 28 stycz-
nia 2018).

2018
Wystawa Pop-Art po Holokauście w  Muzeum Sztuki 
Współczesnej w Krakowie MOCAK (26 październi-
ka 2018 – 3 lutego 2019).

Konsultacja: Chris Shultz, specjalista do spraw kolekcji Boris 
Lurie Art Foundation

37 Zob. B. Lurie, House of Anita, NO!art Publishing, New 
York 2010.

2010
House of Anita37 was published. Lurie had worked 
on the composition of the book from the 70s nearly 
until the end of his life. 

2011
Exhibitions: NO!art of Boris Lurie at the Zverev 
Center for Contemporary Art in Moscow (1–21 
June); NO! The Art of Boris Lurie at the Chelsea Art 
Museum, New York (9 June – 31 July).

2014
Exhibitions: Boris Lurie at the Museo Vostell 
Malpartida in Cáceres (18 May – 14 July);  
KZ – KAMPF – KUNST. Boris Lurie: NO!art at the 
National SocialismDocumentation Center in 
Cologne (27 August – 2 November).

2016
Exhibitions: No Compromises! The Art of 
Boris Lurie at the Jewish Museum in Berlin 
(26 February – 31 July); BORIS LURIE NO! at 
the Janco Dada Museum in Ein Hod (25 June – 
23 November); Boris Lurie. Adieu Amérique at 
CAMERA the Centro Italiano per la Fotografia in 
Turin (27 October 2016 – 8 January 2017).

2017
Exhibitions: Boris Lurie. ANTI-POP at the Neues 
Museum in Nuremberg (17 March – 18 June); Boris 
Lurie in Habana at the Museo Nacional de Bellas 
Artes in Havana (6 October 2017 – 28 January 
2018).

2018
Exhibition Pop-Art After the Holocaust at the 
MOCAK Museum of Contemporary Art in Krakow 
(26 October 2018 – 3 February 2019).

Consultation: Chris Shultz, Boris Lurie Art Foundation 
Collections Manager
Translated by Anda MacBride

37 See B. Lurie, House of Anita, NO!art Publishing, New 
York 2010.
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Akcja książki dzieje się w latach 60. w burdelu nazywanym Domem Anity, w za-
chodniej części nowojorskiego Manhattanu, gdzie przy 10. Ulicy Boris Lurie pro-
wadził galerię. Narratorem powieści jest Bobby. W rozmowie z Anitą mówi, że nie 
wie, jak ma naprawdę na imię ani skąd pochodzi. Ciągle jednak dręczy go obawa, 
że jest Żydem, choć sam stale neguje tę możliwość, co jest wyraźnym nawiązaniem 
do dręczących Luriego rozterek tożsamościowych. Razem z Hansem, Fritzem i Al-
dem pracują w domu publicznym jako kucharze i służący. Każdy aspekt ich życia 
jest określony i kontrolowany. Są zdominowani przez cztery kochanki: Anitę, Judy 
Stone, Tanę Louise oraz Beth Simpson i im w pełni oddani. Anitę traktują jak boginię 
rządzącą wszystkimi.

Boris Lurie zaczął pisać Dom Anity w latach 70. Co znamienne, niemal do końca 
życia kontynuował pracę nad książką. Artysta stworzył w niej osobliwy i przewrotny 
świat, w którym życie bohaterów podporządkowane jest praktykom sadomasochi-
stycznym. „To naprawdę ostra perwersja seksualna, neurotyczne napięcie, które za 
nic ma zgodę i niezgodę tego, kto je wywołał”1. Ból wiąże się tu z przyjemnością. Bo-
haterowie szukają seksualnych upokorzeń, szczególnie brutalnie traktują genitalia 
i inne wrażliwe części ciała, dokonują na sobie eksperymentów. W Domu Anity nie 
obowiązują żadne ograniczenia.

Opisy, które w innych przypadkach można by traktować wyłącznie jako perwer-
syjne, w tekście Luriego nabierają nowego wydźwięku, zostają naładowane odnie-
sieniami do Holokaustu. Burdel staje się metaforą obozu koncentracyjnego. Pierw-
szym sygnałem tej analogii jest określenie jednego z aktorów tej gry, Alda, mianem 

1 T. Sellers, Foreword: The House That Boris Built: Considering ‘House of Anita’, w: B. Lurie, House of Anita, 
No!art Publishing, New York 2016, s. 9.
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The story, narrated by ‘Bobby’, takes place in the 1960s in a brothel called the House 
of Anita, located on the West Side of Manhattan, in downtown New York, where 
on 10th Street, Boris Lurie ran an art gallery. To Anita, the narrator says that he does 
not know his real name or origin; he is constantly worried that he might be a Jew, 
although he rejects such possibility – all poignant pointers to Lurie’s own tortured 
identity.  Bobby works in the brothel together with Hans, Fritz and Aldo, as chefs 
and servants. Every aspect of the men’s lives is defined and controlled. They are 
dominated by four lovers: Anita, Judy Stone, Tana Louise and Beth Simpson, to 
whom they are totally devoted. They treat Anita as the goddess who rules them all. 

Boris Lurie began to write House of Anita in the 1970s and, significantly, he 
continued to work on the book almost for the rest of his life. The story conjures up 
a peculiar and perverse world in which the lives of the protagonists are subjugated to 
sadomasochistic practices. ‘This is seriously hardcore sexual perversion, the strain of 
the parapathy that does not give a damn about either the Yes or the No from its chosen 
object.’1 Pain is combined with pleasure. The protagonists seek sexual humiliation; 
they treat genitals and other sensitive parts of the body particularly brutally and 
conduct experiments on themselves. In the House of Anita  nothing is out of bounds. 

Sequences that elsewhere might be seen as merely perverse, in Lurie’s text 
acquire a different resonance, and become loaded with references to the Holocaust. 
The brothel has become a metaphor for the concentration camp. The first hint of this 
analogy is referring to Aldo, one of those taking part in the sex games, as ‘kapo’.  

1 T. Sellers, Foreword: The House That Boris Built: Considering ‘House of Anita’, in: B. Lurie, House of Anita, 
No!art Publishing, New York 2016, p. 9.
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kapo. Potem odnajdujemy ją w tytułach rozdziałów (SS Picnic [Piknik SS], The German 
Shepherd [Owczarek niemiecki]), pojedynczych wyrazach (nieustannie powracające 
słowo „Żyd” oraz nazwa tragicznego dla Luriego miejsca – Rumbula), opisach osób 
i sytuacji (bohaterowie książki charakteryzowani są za pomocą cech rasowych ty-
powych dla nie-Aryjczyków, jednej ze scen towarzyszy piosenka Wir sind die Moor-
soldaten, poluje się na ludzi, żeby obciąć im włosy, trwają eksperymenty medyczne, 
mycie toalet staje się przenośnią pracy w krematorium).

Burdel i świat sztuki również są ze sobą powiązane. Dom Anity odwiedza Han-
nah Polanitzer, ostentacyjnie określana jako handlująca artystami, a nie dziełami 
sztuki. Przesłanie Luriego jest jasne: w Domu Anity, podobnie jak w burdelowym 
świecie Hannah, handel tylko formalnie dotyczy seksu czy sztuki. W rzeczywistości 
jego przedmiotem są ludzie. Do grona gości należy też Doktor Geldpayer, którego 
nazwisko mające korzenie w dwóch językach znakomicie łączy niemiecką deprawa-
cję obozów koncentracyjnych z oślizłością dojrzałego anglojęzycznego kapitalizmu, 
w którym pieniądze przemawiają i leczą wszystkie rany. Sarkastycznie nazwany 
„Doktorem” Geldpayer uosabia gorzką, masochistyczną ambiwalencję cechującą 
Luriego, którego życie zostało trwale naznaczone przez Zagładę, ale który latami 
utrzymywał się w Nowym Jorku z wypłat od niemieckiego rządu będących rekom-
pensatą za traumę wojenną. Rzeczywistości plugawego seksu dla pieniędzy, Holo-
kaustu i świata sztuki odsyłają do siebie nawzajem i łączą się w jedno.

Publikowane fragmenty powieści przedrukowujemy za wydaniem: Boris Lurie, 
House of Anita, with a foreword, afterword, comments and appendixes by Terence 
Sellers, NO!art Publishing, New York 2016. Te z przypisów, autorstwa Terence  Sellers, 
które zawierały informacje zbędne europejskiemu czytelnikowi, zostały pominięte.
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We find further signposts in the titles of the chapters such as SS Picnic, or The German 
Shepherd and in some recurrent words such as ‘Jew’.‘Rumbula’ – a singularly tragic 
location for Lurie – is referred to explicitly, and there are descriptions of characters 
that point to their non-Aryan racial characteristics. One of the scenes is accompanied 
by the song Wir sind die Moorsoldaten, people are hunted in order to cut their hair 
and are subjected to medical experiments; washing out the latrines is a metaphor for 
working in the crematorium. 

The brothel and the art world are similarly intertwined. The House of Anita is 
visited by Hannah Polanitzer, pointedly called an artist – rather than an ‘art’ – dealer. 
Lurie’s emphasis is clear: in the House of Anita, just as in the brothel-like world of 
Hannah, the trade – nominally in sex or art – is in human beings themselves. Another 
visitor is Doctor Geldpayer, whose name in its blending of two linguistic roots 
splendidly links the German depravity of concentration camps with the sleaziness of 
mature English-speaking capitalism, where money talks and heals all wounds. The 
sarcastically named ‘Doctor’ Geldpayer conveys the bitter, masochistic ambivalence 
of Boris Lurie, whose life had been indelibly marked by the Holocaust, yet who for 
years survived in New York on payments that he received as compensation for his 
war trauma from the German government. The reality of sordid sex for money, the 
Holocaust and the art world have come full circle – to blur into one.

The fragments of the novel published here have been reprinted from the 
publication: Boris Lurie, House of Anita, with a foreword, afterword, comments and 
appendixes by Terence Sellers, NO!art Publishing, New York 2016. The comments 
(footnotes) by Terence Sellers have been edited to remove references which are 
irrelevant for European readers.
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Rzut oka na samego siebie

Wszystkie panie rozeszły się do różnych swoich ważnych zajęć. Chyba poszły na jakieś pory-
wająco inspirujące seminarium na uczelni. Osobiście odprowadziłem je do wyjścia i skłoniłem 
im się na pożegnanie, a potem zamknąłem za nimi drzwi. Anita lekko pacnęła mnie na pożeg-
nanie w usta, tak że rozbiła mi nos, ale i tak przydałoby mi się coś, co by mnie podniosło na 
duchu. Nastrój znów mi się obniżył, jak słupek rtęci w termometrze. Dość to u mnie normlane.

Gdy kota nie ma, myszy harcują. Gdy tylko nasze panie zniknęły za drzwiami, Fritz i Hans 
natychmiast wyciągnęli te swoje radzieckie, komunistyczne lektury, narkotyk dla chłopców- 
-niewolników. Kapo Aldo postanowił zapewnić sobie – i tylko sobie – odrobinę uciechy przy-
długim striptizem. Zaczął zrzucać z siebie kolejne elementy garderoby. Żaden z nas nie zwra-
cał na niego uwagi.

Ja tymczasem wkradłem się do sypialni Anity. Drzwi były uchylone, więc teoretycznie nie 
złamałem żadnych przepisów, a w każdym razie nie dopuściłem się żadnego poważnego na-
ruszenia prawa. Stanąłem przed ogromną antyczną szafą, w której drzwi wstawiono zgrabne 
lustro. Teraz odbija się w nim cała moja sylwetka, tak jak zazwyczaj ukazuje się w nim piękna 
postać Anity.

Powietrze przenika jej niesamowity, niemal odurzający zapach – subtelne połączenie nieco 
męczącej skórzanej nuty perfum i tego, co mój niezwykle wrażliwy nos rozpoznaje jako włas-
ną woń jej ciała. Kolejne elementy stroju – jedwabne pończochy (bo ona nosi tylko jedwabne, 
nylonem gardzi), spódnica i kapelusz – leżą porozrzucane na futrzanych dywanikach, tapi-
cerowanych krzesłach, niepościelonym łóżku i w innych przypadkowych miejscach. Wyczu-
wam wspaniałość jej nagiego ciała, odwróconego kształtnymi pośladkami w moją stronę. Wy-
czuwam tycjanowsko pyszną zmysłowość.

W tej gęstej atmosferze romantyzmu i kobiecej doskonałości moje odbicie w lustrze pre-
zentuje się wyjątkowo żenująco: kwadratowa postać średniego wzrostu w zupełnie zwy-
czajnym stroju roboczym, na dodatek nieszczególnie świeżym i do tego niezbyt dokładnie 
 wypranym i odprasowanym. Krawędzie niebieskich pasków piżamowego uniformu miejsca-
mi mocno już wyblakły, a białe tło nabrało brązowawego odcienia ekskrementów. To przez 
niedbałe pranie maszynowe. Błękit na białym tle prezentuje się dobrze tylko pod warunkiem 
zachowania czystości kolorów. Jakiekolwiek przebarwienie, jakikolwiek dodatek, najdrob-
niejsze spłowienie czy zblaknięcie – i takie połączenie staje się po prostu paskudne. Dlaczego 
uniformy więźniów szyje się ze śnieżnobiałego materiału w niebieskie pasy?1 Czyż tęcza nie 
ma jeszcze wielu innych barw?

1 W rękopisie Lurie wykreślił słowo „sługa” i napisał o „więźniach”. W kontekście całej historii „sługa” wydaje się 
stosowniejszym określeniem, redaktor postanowił jednak tę zmianę zachować. 
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Self-Appraisal

The Mistresses have all gone away on some important errand, some brain-exploding university 
seminar, I think. I personally escorted them to the door, bowed as they left, and shut the door 
behind them. Anita gave me a little good-bye pet-slap on my mouth, which hurt my nose. But 
I needed the encouragement. My mood, as only too customary to my nature, is down again, 
like quicksilver in a thermometer.

While the cats are away, mice play – no sooner did our patronesses leave than Fritz and Hans 
pulled out their Soviet-Commie read ing stuff, that opiate for slave-boys. Kapo Aldo began 
entertaining himself, and solely himself, going through his entire wardrobe in a non-stop 
striptease performance. None of us paid any attention.

But I, I sneaked into Anita’s bedroom – the door has been left ajar, so actually I did not 
transgress on regulations, not to the fullest extent, I place my body before the huge antique 
closet, whose doors were inlaid with gracefully shaped mirror-glass. Now my entire frame is 
reflected in it – as was, at other times, Anita’s beautiful body.

The glorious, intoxicating odor of Anita, a gentle mixture of arrogant leathery perfume 
scents, intermixed with what my alert nose inter prets as her very own body emanations, 
pervades the air. Pieces of clothing, a silk stocking – she wears only silk, despises nylon – 
a skirt, a hat, have been carelessly left on the fur rugs, on easy-chairs, on the unmade bed, 
wherever they happen to have fallen, I sense Anita’s exquisite nude body suspended in the air 
above, the gracious back side turned towards me – a Titianesque luxury radiating sensuality.

As against this highly-charged atmosphere of romanticism and femi nine perfection, the 
reflection of my own figure in the looking-glass is nothing but disgusting. A medium-height, 
square-built person in common service uniform, one not too fresh, neither well-laundered 
nor ironed. The edges of the blue stripes on the pajama-uniform are washed out in places, with 
the white background turned brown ish, excrement-like. Careless machine-laundering. Sky-
blue against white only works if the colors are pure throughout. As soon as any other color 
addition, admixture, or erasure, or fading occurs, this combination becomes positively dirty. 
Why are the prison uniforms always designed with blue stripes on a virgin white background?1 
Aren’t there an infinite number of colors in the rainbow?

The serviceman in the mirror looks weathered, but still young. One shoulder slightly 
stoops, as if broken. His belly is suspiciously pro truding. Not enough hard work, nor heavy 
exercise; the authorities should make him work harder. Yet his back is slightly bent as if he 
were used to perpetually carry heavy burdens. Why then isn’t his belly firm?

1 In the manuscript Lurie crossed out “servants” and wrote in “prison.” In the context of the fiction, servants’ is 
more appro priate, but the Editor has retained his change. 
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Sługa w lustrze sprawia wrażenie doświadczonego przez życie, choć jest jeszcze dość mło-
dy. Jeden bark ma lekko opuszczony, jakby złamany. Brzuch podejrzanie mu wystaje. Najwy-
raźniej brak mu ciężkiej pracy, zbyt mało się rusza. Władze powinny zadbać, żeby się musiał 
bardziej wysilać. Jego plecy są za to lekko zaokrąglone, jak gdyby przywykł do noszenia du-
żych ciężarów. Dlaczego jednak w takim razie ma słabe mięśnie brzucha?

Odwracam się bokiem. Pośladki mocno wystają. Unoszę górę uniformu, aby w lustrze uka-
zała się talia. Jest bardzo wąska, jak u kobiety. Biodra też rozmiarami odbiegają od męskich.

Podwijam rękawy: jego nadgarstki i dłonie są wyjątkowo delikatne – zupełnie jak gdyby 
nie został stworzony do ciężkiej pracy. Co z niego za mężczyzna? Czy jakikolwiek rzymski pa-
trycjusz sprowadziłby sobie do stajni takiego niewolnika z jednej z odległych podbitych pro-
wincji? Czy jakikolwiek starożytny ateński demokrata zniósłby obecność takiego niewolnika 
w swojej sypialni? Nawet Żydzi z nowojorskiej dzielnicy odzieżowej nie zatrudniliby kogoś 
takiego do popychania wózków wzdłuż 7. Alei. On po prostu nie wygląda, jakby się nadawał 
do pracy. W każdej chwili może się przewrócić i tylko będą przez niego problemy natury ubez-
pieczeniowej.

Dlaczego zatem – z jakichże to powodów – Pani Anita znajduje dla takich delikwentów jak 
ja miejsce w swojej stajni?

Przez otwarte okno wlatuje do środka pszczoła. Głośno bzyczy. W mieszkaniu na dzie-
wiątym piętrze to dość nietypowy widok. Chmury się rozeszły i w ślad za pszczołą do pokoju 
wpada też promień słońca.

Pszczoła siada na staromodnym świeczniku. Przyglądam jej się uważnie w całkowitej ci-
szy, po chwili ponownie rozlega się bzyczenie. Pszczoła znów się zatrzymuje, tym razem na 
XIX-wiecznym obrazie przedstawiającym kobietę z haremu, a dokładnie na jej sutku. Potem 
wędruje w górę i przysiada na oku.

W zapachy mojej ukochanej wplata się teraz gryzące świeże powietrze i nagle czuję się tak, 
jak gdybym płynął nad ziemią. W każdej chwili mogą otworzyć się drzwi i do środka wejdzie 
moja 16-letnia piękność. Z początku będzie zaskoczona, widząc mnie w swojej sypialni, ale 
potem od razu weźmie mnie w ramiona. Tu, przed lustrem. Przez chwilę będziemy tak stać 
w bezruchu, tylko lekko na siebie napierając.

Jej sztywne ciemne włosy będą mnie łaskotać w policzek. Otoczy mnie zapach nieco inny 
niż dyskretny zapach włosów Anity. Włosy mojej ukochanej pachną lasem, leśnymi stawami. 
Ona ociera się o moją twarz, nic więcej nie robi. Przytulamy się do siebie trochę mocniej… 
Pszczoła znów zaczyna bzyczeć i usiłuje się wydostać, ale nie trafia w otwarte okno, tylko 
uderza w szybę, spada na ziemię i znika w długim włosiu futrzanego dywanu.

Dalej się sobie przyglądam. Zdejmuję bluzę uniformu, a potem także piżamowe spodnie 
w paski i kalesony. Na ramionach i palcach mam liczne blizny. Tylko niektóre rozpoznaję: 
skaleczyłem się w palec, gdy chwyciłem zdjęcie ukryte za stłuczoną szybką. Przedstawiało 
jakiegoś starszego człowieka. Czy miałem dziadka?

Powyżej łokcia mam różne oznaczenia: numery, litery i znaki wytatuowane lub trwale 
odciśnięte na skórze, ale teraz już zamazane. To pewnie jakieś standardowe urzędowe identy-
fikatory służbowe. Tylko czemu jest ich tak dużo? Pełno ich mam na obu ramionach. Nie pa-
miętam, żebym w tak wielu miejscach służył, choć wiem, że służyłem. Duża liczba świadczyć 
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I turn sideways; the man’s posterior disgustingly protrudes. I gather up my service-jacket 
so it reveals the form of my waistline; it is very narrow, like the waist of a woman. The hips are 
way beyond the dimensions of ordinary males.

I lift my sleeves – the wrists and hands on this man are uncom monly narrow and delicate. 
It looks as if he were specifically built not to engage in hard work. What kind of a male is 
he? What Roman patrician would have acquired such a prisoner, from a dis tant conquered 
province, for his stable? What ancient democratic Athenian could have tolerated the sight of 
such a slave in his bed room? Even the Jews in the garment district of New York wouldn’t hire 
someone like this to push carts along 7th Avenue. He just does not look right as a working stiff; 
he might collapse and cause insurance problems.

Why then, for what perverse reason, does Mistress Anita allow the likes of broken-down 
specimens like me in her stable?

A loud buzzing bee breaks in through the open window, a rare occurrence in a ninth-floor 
apartment. The clouds have dispersed and a burst of sunshine follows the bee as I track its flight.

She first takes a rest on the antique chandelier. All is quiet, I watch attentively, then the 
buzzing starts again. She has found a resting-place on a nineteenth-century painting of a harem 
woman, right on the lady’s nipple. Then she climbs up the painting and rests in the eye.

The smell of fresh, pungent air intermixed with my love’s fragrances makes me feel 
like I’m floating. At any moment the door will open, and my 16-year-old beauty will come 
in. Confused at first to have found me in her bedroom, she will then embrace me right 
where I stand, in front of the mirror. We will remain like that for a while, just leaning 
against each other.

Her dark straw hair will tickle my cheek. It will smell quite different from Anita’s discreet 
scent. My love’s hair smells of the forest, of for est ponds. She brushes up against my face, but 
does nothing more. We hold each other a little tighter… the bee starts buzzing again and tries 
to exit, misses the open window and smashes against a shut window, falls and disappears into 
the hair of the fur carpet.

I continue my self-appraisal. My service-jacket comes off, then my striped pajama pants 
and underpants. There are a number of marks on my arms and fingers. I know the origin of 
only a few: here is a cut on my finger, from handling a broken glass-framed picture – of an old 
man? Did I have a grandfather?

My arms above the elbows show a series of markings: number, letters, and signs tattooed or 
indelibly stamped, now washed out. Must be regular old institutional service identifications. 
Why are there so many? Both arms up to my shoulders are covered in them. I do not recollect 
having served in so many places. But I do know I served. The great number could indicate that 
my services were not appreciated; or may be evidence that I had served one large concern, 
with many branches.

My chest and shoulder hair is getting sparser; so is the hair on my legs. That is natural 
when one enters a certain age. My naked stom ach is protruding much more than when in 
uniform. I do indeed have effeminate hips. My feet are like my hands, small and delicate. But 
calves and thighs are highly muscular. They seem to have had more exercise than any other 
part of my body. They are like an ath lete’s – was I running a lot? Running away a lot?
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może o tym, że moja praca nie była wysoko oceniana. Może też wskazywać, że służyłem dla 
jednego dużego koncernu, który miał wiele oddziałów.

Na klatce piersiowej i rękach rzedną mi włosy. Tak samo jak na nogach. To normalne, gdy 
się wkracza w pewien wiek. Nagi brzuch wystaje jeszcze bardziej niż wtedy, kiedy jest osłonięty 
bluzą uniformu. Rzeczywiście mam biodra jak kobieta. Stopy mam takie jak dłonie, małe i deli-
katne, za to łydki i uda są wyraźnie umięśnione. Wydaje się, że wykonują cięższą pracę niż inne 
części mojego ciała. Wyglądają jak u sportowca. Czyżbym dużo biegał? Może dużo uciekam?

Na udzie mam odciśnięty znak mojej obecnej miłości, Matki Anity. Tuż nad nim jest ame-
rykańska flaga, którą wytatuowałem sobie z własnej inicjatywy. Matka Anita mnie za to po-
chwaliła. Chętnie przesuwa po niej palcami, żeby się przekonać, czy skóra lekko napuchła 
i stała się wrażliwsza. Spodobało jej się, że postanowiłem umieścić flagę tuż obok jej znaku2.

Teraz może przyjrzę się w lustrze twarzy tego mężczyzny, tak całkowicie obiektywnie. Ja-
kiej jest rasy, jakiej narodowości? Jakie cechy charakterystyczne dla przynależności klasowej 
zdradza ta bezwstydnie wystawiona na widok publiczny twarz? Czy da się z niej cokolwiek 
wyczytać – a jeśli tak, to co? O jakich właściwościach psychicznych świadczy? Jakie zdradza 
tajemnice, jeśli w ogóle jakieś zdradza?

Ciało tego człowieka to zapis opowieści. Jego twarz milczy.
Mogę jednak zapewnić, że niezależnie od obiektywnej nijakości mojej twarzy jestem do-

bry w swoim fachu. W tej twarzy coś żyje, naprawdę, nawet jeśli wydaje się skarłowaciałe 
i bez wyrazu. Oddycha gdzieś pod pomarszczoną powłoką, utrzymując mnie przy życiu. Kar-
mi mój umysł myślami i fantazjami emocji. To wcale nie jest na odwrót. W lustrze ta żywa 
istota przedstawia się okropnie, ale przecież wszyscy wiedzą, że lustra kłamią.

A gdy to coś odejdzie, to co wtedy? Czy myśl zupełnie zdominuje żywą materię i będzie 
dalej istnieć samodzielnie? Czy na starość się przepełnię, jak przepełniony życiem i wiecz-
nie żywy Buchenwald?3 Poniewieranie przez najróżniejsze Anity jest może dobre dla uczniów 
Buchenwaldu, temu człowiekowi tymczasem potrzebne jest uczucie nieżyjącej 16-letniej ko-
chanki4.

2 Co dziwne, bohater tego znaku nie opisuje.
3 Sługa sam staje się obozem. Używa w odniesieniu do siebie rzeczownikowej nazwy Buchenwald. Autor przybył 

do obozu jako 19-latek, po czterech latach nazistowskiej niewoli. Najwyraźniej wiedział, że Buchenwald był nie 
tylko obozem pracy, ale również obozem zagłady, a w związku z tym tam jego udręka się zakończy.

4 Obóz w Buchenwaldzie powstał już w 1937 roku. Trafiało tam wielu więźniów politycznych, a także jeńcy 
wojenni. W tym sensie obóz był swego rodzaju „szkołą” dla nowo przybyłych. Dlaczego „poniewieranie przez 
najróżniejsze Anity” miałoby być dobre dla jego uczniów? To wątek o znaczeniu kluczowym dla książki, który 
wielokrotnie w niej powraca. W tym rozdziale – i w jeszcze kilku innych – pojawia się zmarła dziewczyna Luba 
i podważa rządy Anity. To wizja z wcześniejszego życia bohatera, w którym zna on miłość nieskażoną torturami.
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Branded on my thigh is the mark of my present love, Mother Anita. Right above it, an 
American flag I had tattooed on my own personal initiative. Mother Anita praised me for it – 
she enjoyed sliding her fingers over it to see if the skin was raised and sensitive. She was proud 
I selected a spot for the flag right next to her trademark.2

Now let me examine this man’s face in the mirror, and entirely objec tively. What race is 
he, what nationality or class characteristics does the face divulge beneath its unashamedly-
to-all exposed surface? What character traits if any does it convey? What psychological make-
up does it reveal? What secrets if any will it let go of?

The man’s body tells a story. The face is silent and does not reply.
But I am an excellent professional – that I can assure you, despite the objective condition 

that my face says nil. But it lives, please believe me – though nondescript, shrunken. It breathes 
under its crinkled coverings, keeps me alive, keeps feeding thought and fantasy emotion to 
my mind – it’s not the other way around. In the mirror my living thing looks dreadful, but 
mirrors are known to lie.

And once this thing goes, what then? Will my brainworks have chewed up enough living 
matter, to go on, on its own? Will I in my old age be filled out, as a life-brimming, forever alive 
Buchenwald?3 Being knocked about by the Anitas is good for a Buchenwaldic student – but he 
needs the affection of a 16-year-old, non existent love.4

2 Oddly enough, he does not describe what this trademark looks like.
3 A servant becomes himself the camp; he is the noun Buchenwald. By the time the 19-year old author arrived 

there, he had already survived for four years. He must have known that Buchenwald was not only a work camp, 
but also an extermination camp, which would then have placed him at the end of his torments.

4 Buchenwald opened early, in 1937, and held many political prison ers, as well as foreign POWs. In this respect the 
camp could have acted as a “school” for the new arrivals. Why is being “knocked about by the Anitas … good” 
for such a student? This central dilemma of House of Anita reappears consistently. This is one of the few chap ters 
where the dead girlfriend, Ljuba, comes to subvert the rule of the Anita’s: a vision from his early life, when love 
was not compli cated by torture.
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Na polowaniu w Central Parku

Niczego chyba – poza służbą – nie lubimy tak bardzo jak maszerowania.
Nigdy nie maszerujemy w piżamowych uniformach, zawsze w zwykłych cywilnych ubra-

niach, które narzucamy na wierzch.
Nakładamy zupełnie normalne czapki i kapelusze, żeby nasze krótko przystrzyżone wło-

sy z wygolonym na gładko pasem pośrodku nie przyciągały spojrzeń gapiów5. W przeciwnym 
razie ktoś z laików mógłby coś nieprzyjemnego powiedzieć. Nawet w najbardziej oświeco-
nych miastach nowoczesne praktyki kulturowe budzą pewien opór, a my nie chcemy anta-
gonizować mas.

Maszerujemy zatem incognito. Przypominamy zwykłą grupę przechodniów, choć masze-
rujemy równym krokiem i cicho śpiewamy – tak cicho, aby nikt poza nami tego nie słyszał.
Śpiewamy nasz Marsz Domu Anity.

Walnij mi, walnij!
Zgnój mnie, zgnój!
Zgnój mnie, zgnój mnie, zgnój!

Kopnij mnie, kopnij!
Kooooopnij mnieeeeeee!

Kop, kop, kopnij
Kopnij mnie, koooopnij, kopnij mnie!

Zgnieć mnie, zgnieć mnie, zgnieć!
Zniszcz mnie, zdepcz
Sponiewieraj mnie, sponiewieraj!
Walnij mi, walnij mi!
Zlej mnie
Zlej mnie
Zlej!

5 Nawiązanie do stygmatyzujących skutków przebywania w skrajnych warunkach, do wyniszczenia spowodowanego 
wygłodzeniem i wstydu odczuwanego przez więźniów. Autor tekstu o wyzwoleniu obozu w Mauthausen wyjaśnia to 
następująco: „Więźniów zwykle strzyżono tak, że golono głowę po bokach, a następnym razem golono głowę przez 
środek” (zob. https://www.scrapbookpages.com/Mauthausen/KZMauthausen/Liberation/aftermath.html).
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On the Hunt in Central Park

There is hardly anything else – besides our service – we love to do better than to march.
We never go marching in our pajama uniforms but rather dress our selves in conventional 

civilian garb which is pulled over the pajamas.
We cover out heads with ordinary caps or hats, to keep curious eyes from observing our short-

cropped hair, with the clean-shaven path in the middle of the scalp.5 Otherwise this feature might 
provoke unfavourable comment from civilians. As there is yet some resis tance, even in this most 
enlightened of cities, to advanced cultural practices. And we prefer not to antagonize the masses.

Our march is a march incognito. We appear to be a plain band of civilians, though we walk 
in step, and sing together quietly, so very quietly that no one besides ourselves can hear it.  
We sing our House of Anita Marching Song:

Hit me hit me
Hate me hate me
hate me hate hate hate me

Kick me kick me
Kckkkickmekckme

KKKK’ck kick’ck
kick ck CK kick kick me

Miss me miss me miss me
mess me mash me mess me
Miss me miss, mess me mess
Crinch me crinch me
hit me hit me
piss me
piss me
piss me

5 Stigmatic evidence of dire physical conditions shared. Deterioration from starvation; the “shame” of the 
inmate. “Prisoners were customarily given haircuts in which the sides of the head were shaved, and for their 
next haircut, the middle of their head would be shaved.” (See: http://scrapbookpages.com/Mauthausen /
KZMauthausen/Liberation/aftermath.html) 
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Idziemy wzdłuż Central Parku, a potem wchodzimy do środka. Patrzymy na szwendające się 
bez celu grupki buntowników. Z jakże wielką przyjemnością maszerujemy w kierunku 5. Alei, 
którą zwykle przemierzają cywilne parady. Mijamy dziwnie ubranych, brudnych ludzi, którzy 
rzępolą coś na gitarach, mając nadzieję na narkotyki, bijatykę czy inne patologiczne podniety.

Gdzie się taka podnieta znajdzie, tam idą, wiedzeni szczeniackimi buntowniczymi popę-
dami. Cel się dla nich nie liczy, nie realizują żadnego projektu nakreślonego przez światlejsze 
umysły. Można ulżyć czarnym terrorystom? No to już! Wesprzeć zamożne rozpasane matrony? 
No to już!

Kłębią się na dzikich ulicznych imprezach homoseksualistów. Bezrefleksyjnie i zupełnie 
bez potrzeby włączają się w kolejne zbędne marsze, stają ramię w ramię z ulubieńcami tłu-
mów, intelektualistami i artystami awangardy. Nasze wyjścia do Parku mają zdecydowanie 
większy sens.

My prowadzimy żniwa włosów.
Wchodzimy do parku i nasze nozdrza zaczynają się rozszerzać jak u psów myśliwskich. 

Zapach drzew i trawy miesza się z wonią hamburgerów i frytek, lodów i słodyczy. Przez to 
wszystko wyraźnie przebija się jednak zapach włosów – długich i przepoconych włosów, któ-
re młodzi ludzie zupełnie bezcelowo zapuszczają.

Przed oczami stają nam góry włosów: włosów buntowników, włosów Hipisów6. Włosów 
niezbyt czystych, za to bardzo długich i elastycznych. Dobrze odżywionych, giętkich włosów 
amerykańskich Hipisów. 

Oczyma duszy widzimy już nasz obfity plon. Pani Anita uśmiechnie się i odwróci wzrok, 
gdy zrzucimy z ramion zdobycze z całego dnia. Pani Beth ujmie w dłonie długie i elastyczne 
jasne pasmo, zacznie je macać i przeciągnie sobie wzdłuż pochwy, wykrzykując: „To się na-
zywa dobry Hipis!”.

Wyobrażam sobie, jak Pani Tana Louise chwyta garść włosów i wpycha je Hansowi w usta, 
tak że niemal go dusi. Krzyczy przy tym: „Lubisz przecież włosy Hipisów, czyż nie? To towar 
najwyższej klasy!”.

*  *  * 

Przyczajamy się na skałach za polaną, z dala od szwendających się po parku tłumów. Obser-
wujemy wydłużoną i szczupłą postać spoczywającą na trawie.

Mężczyzna ma na sobie typowo miejski, klasyczny, acz niezbyt schludny strój. Świe-
ci słońce, więc poluzował krawat i rozpiął guziki białej koszuli. Spokojnie drzemie. Z boku 
na trawie, obok butów i skarpetek, leży otwarta książka. Najpewniej większość czasu spędza 
w zamkniętych pomieszczeniach, bo skórę ma anemicznie bladą.

Spod czapki wystają włosy w ilości raczej niezadowalającej, za to twarz porasta imponują-
ca ogniście ruda broda. Kolor z tych rzadkich, bujność nadzwyczajna.

Należy podkreślić, że trudno jest obciąć brodę szybko i sprawnie. To zupełnie co innego 
niż przyciąć długą grzywę spływającą Hipisowi po plecach. Zupełnie! Nie można zajść obiektu 

6 Autor konsekwentnie w całej książce stosuje w tym słowie wielką literę.
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We pass along Central Park West, and into the park itself, where malcontents straggle 
along in incoherent bands. What great pleasure we feel thus to march towards 5th Avenue, 
where civilian marching parades customarily take place. We march past the weirdly dressed, 
dirty folk, strumming at guitars, in search of viciousness, drugs, and anti-social excitement.

Wherever they find such excitement, giving vent to their immature rebellious urges, they 
go – no matter the purpose or the project, organized by more cunning minds. Release for black 
terrorists? They go. Support for wealthy malcontent matrons? They go.

With their numbers they fill up the wild homosexual street parties. With reckless, futile 
gestures they populate the innumerable point less marches, taking their places alongside 
celebrities, intellectuals, and avant-garde artists. But our excursions into the Park are more 
purposeful than all that.

We are after a harvest of hair.
We wander into the park, our nostrils palpitating like a pack of hunting dogs. The smell of 

trees and grass intermixes with that of hamburgers and French fries, ice cream, and sweets. 
But outstand ing is the pungency of hair – the long, sweaty hair worn to an abundant degree 
by the young people.

In our minds we see vast mountains of hair – the hair of malcon tents, Hippie Hair!6 Not 
very clean hair, but very long and elastic. Well-nourished, supple, American Hippie Hair.

In our minds we anticipate the joyful result of a successful harvest. Mistress Anita will 
smilingly look away as we unburden ourselves of prize catches of the day. Mistress Beth 
will grab at a long and supple blonde strand, to try it out for feel, stroking it against her vagina 
while shouting, “That’s a good Hippie!”

I imagine Mistress Tana Louise grabbing a handful, and stuffing it into Hans’ mouth until 
he almost chokes, all the while yelling, “You like Hippie hair don’t you? Premium stuff!”

*  *  * 

Behind a clearing, away from the crowds milling about, we are perched on a high rock, spying 
on a long, lean figure resting on the grass.

The man is dressed in conservative, if shabby, city clothing. White shirt unbuttoned in the 
sun. Tie loosened. Dozing in peaceful con tentment, an open book on the grass by his side, next 
to his shoes and socks. His skin is anemic indoor white.

This figure does not have any particularly noticeable amount of desirable hair showing 
under his cap. But to compensate he pos sesses an impressive, wildly growing fire-red beard, 
a coloration quite rare and of magnificent opulence.

Let me say it is extremely difficult to cut a beard off quickly and expertly. It is not like 
cutting off a Hippie’s long mane from the back! No! You cannot stalk the subject from 
behind, sneaking up on him unawares, abruptly relieving him of his possession. You must 
approach the subject openly, without cover. And you must succeed in your task without 
harming the prize.

6 Author’s capitalization of “Hippie” kept throughout.
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od tyłu, nie da się podejść niepostrzeżenie i bez ceregieli pozbawić go włosów. W tym przy-
padku trzeba się ujawnić, nie sposób działać z ukrycia. Dzieła zaś trzeba dopełnić tak, aby nie 
uszkodzić łupu.

Mężczyzna zdaje się spokojnie spać w popołudniowym słońcu. Są więc całkiem spore 
szanse, że atak na naszą rudobrodą ofiarę zakończy się powodzeniem.

Procedura wygląda tak: wszyscy czterej musimy działać sprawnie7. Oczy osobnika trzeba 
szybko i dokładnie zakryć. Głowę przytrzymujemy dłońmi, a resztę ciała przyciskamy dość 
mocno do ziemi, na wypadek gdyby ofiara się obudziła i zaczęła gwałtownie poruszać – wów-
czas bowiem coś mogłoby się nie udać i doprowadzić do uszkodzenia brody.

Na szczęście jesteśmy odpowiednio przeszkoleni i mamy wystarczająco duże doświadcze-
nie, aby taki frontalny atak przeprowadzić. Tego typu akcje należą jednak do niebezpiecz-
nych, zwłaszcza w przypadkach takich jak ten – gdy osobnik ma długie, tykowate ciało w nie-
złej kondycji fizycznej.

Łowcy za nagrodę wystarczy jednak sama radość polowania i świadomość ryzyka wyzna-
czającego cienką granicę między sukcesem a porażką.

7 Podczas pobytu w obozach Lurie wraz z innymi więźniami, być może kapo, mógł uczestniczyć w obcinaniu 
i gromadzeniu włosów z głów i bród innych więźniów.
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The man seems happily asleep in the afternoon sun. So we may attempt our foray on this 
victim of ours, this red-beard, with decent odds of success.

Our procedure: all four of us are needed to swiftly carry out the operation.7 The subject’s 
eyes are covered quickly and firmly. We hold his head down with our palms while the rest of 
the body is pressed to the ground, with more than ordinary pressure, in case he awakens and 
moves violently, which could cause a mishap and dam age to the beard.

Fortunately, we have had enough training and experience in this frontal approach. But 
the action is still dangerous, particularly in a case like this, where the subject’s body is long, 
lanky, and in good physical condition.

But the excitement of the hunt, the risk which lives on the knife-edge of failure or success, 
that is reward enough to a hunter.

7 When in the camps, Lurie, and other prisoners, possibly Kapos, may have been enjoined to cut off fellow 
prisoners’ hair and beards for collection.
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Wizyta handlarki artystami8

W kuchni i w kwaterach służby mamy najnowsze wynalazki elektroniczne, dysponujemy też 
specjalistycznym sprzętem (takim jak choćby Sarkofagi), nadal jednak nie udało się w naszym 
Domu zainstalować sprawnie działającego dzwonka do drzwi.

Pani Anita konsekwentnie odmawia jego założenia. Twierdzi, że to by naruszyło nieskazi-
telną czystość naszego Przybytku.

Gdy zatem spodziewamy się gościa, sługa musi go oczekiwać – często bardzo długo – 
w holu zwanym Wejściem. To zadanie zwykle przypada mnie.

Tego dnia Pani Anita poinformowała mnie, że mam wyjść na powitanie znanej handlarki 
atystami, kobiety dość ustosunkowanej, a potem zaprowadzić ją do gabinetu Pani i tam ocze-
kiwać na dalsze dyspozycje.

Zająłem więc miejsce w Wejściu. 30 minut po umówionej godzinie – goście przybywający 
do Domu Anity niezmiennie się spóźniali – pojawiła się bardzo przystojna dama w obszernym 
futrze z norek. Podała mi swoją wizytówkę. Zaprowadziłem ją do gabinetu i stanąłem z boku, 
czekając na kolejne rozkazy.

Pani Anita wstała zza biurka i swobodnie wyciągnęła dłoń w geście powitania.
– Słynna Hannah Polanitzer!9 Tyle o pani słyszałam. I o pani galerii, oczywiście. Bardzo się 

cieszę, że w końcu mogę poznać panią osobiście. Zechce pani może coś zjeść albo wypić?
Kobieta skromnie odmówiła, z pewnym wahaniem i lekkim uśmiechem wyjaśniając, że 

jest na diecie. Po krótkiej chwili dodała:
– Bardzo mi się to pomieszczenie podoba, zwłaszcza te zdjęcia wszystkich pani sławnych 

przyjaciół. Zobaczmy, kogo wśród nich rozpoznam. 
Wskazała Malraux i stwierdziła, że na tym zdjęciu całkiem młodo wygląda. Dotknęła też 

palcem oprawionych fotografii Tristana Tzary, Stantona Macdonalda-Wrighta, Jacksona Pol-
locka i Pabla Picassa (na jego zdjęciu znajdowała się dedykacja: „A ma Passion – ma Maitresse 
Culturelle – Pablo”). Powiedziała:

– Jedno z jego oczu spogląda tak sugestywnie, jak gdyby miało zaraz wyskoczyć ze zdjęcia! 

A to prezydent Kennedy? Czy Robert? A może Edward?10 – Panna Polanitzer przeniosła wzrok 

8 Lurie wspomina niekiedy o tej postaci, określając ją jako marszandkę czy handlarkę dziełami sztuki („art-
dealer”), częściej jednak pisze o niej „artist-dealer”, co sugeruje, że kobieta handluje nie tyle pracami ludzi, ile 
samymi ludźmi. W kontekście rozpatrywanego przez nas zagadnienia symbolizuje ona zatem pachołków Hitlera, 
oficerów SS bądź inne osoby, które wykorzystywały ludzi – Żydów czy artystów – w nieludzki sposób.

9 Nadal trwają dociekania w kwestii tożsamości pierwowzoru Panny Polanitzer. Do grona liczących się marszandek 
z lat 60. i 70. ubiegłego stulecia zaliczają się Ileana Sonnabend, Peggy Guggenheim oraz Paula Cooper.

10 Jednoznacznie osadza to akcję na początku lat 60. XX wieku, przed zabójstwem Jacka i Roberta Kennedych. Może to być 
także drobna aluzja do kobieciarskich zapędów Kennedych. Z jakichże innych powodów mogliby poznać panią Anitę?
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The Artist-Dealer’s Visit8

Despite the latest electronic innovations in the kitchen, in our ser vants’ quarters, and in our 
specialized service equipment, such as the Sarcophagi, what is sadly missing from our House 
is a properly functioning door-bell.

Mistress Anita steadfastly refuses to install a proper bell, saying it would spoil the pristine 
purity of the Establishment.

Therefore when a visitor is expected, a servant has to await his or her arrival – oftentimes for 
an extended period – in the entrance hall, known as “The Entree.” This job is customarily mine.

On this day Mistress Anita has informed me that I am to afford entrance to a well-known 
artist-dealer, a woman of some standing, and accompany her to the Mistress’s study to await 
a further disposition.

So I took up my post in the Entree. 30 minutes past the appointed hour – visitors to the 
House of Anita were invariably late – a very good-looking woman appeared, clad in a large 
mink coat, and presented her calling-card. I escorted her to the study and stood aside, in 
expectation of further orders.

Mistress Anita got up from behind her desk and informally extended her hand in greeting, 
“You are Hannah Polanitzer!9 I’ve heard so much about you, and your gallery, of course. It is 
a pleasure to finally meet you in person. Can I offer you some refreshment?”

The woman shyly declined, haltingly replying with a self-effacing smile that she was on 
a diet. After a brief pause, Miss Polanitzer observed, “I truly admire this room, and these photos 
of all your cel ebrated friends. Let’s see which ones I can identify.” She proceeded to pick out 
Malraux, whom she remarked was, “Quite young in this picture.” Tapping framed images of 
Tristan Tzara, Stanton Macdonald-Wright, Jackson Pollock, and Pablo Picasso, whose photo 
was inscribed: “A ma Passion – ma Maitresse Culturelle – Pablo,” she remarked, “One of his 
eyes is so intense it is coming right out of the photo!” 

“Is this President Kennedy? Or Robert? Or is it Edward?”10 Miss Polanitzer picked up 
another photo, “And him, isn’t this General Rommel, in his funny Afrika Korps uniform? 
Looking almost like an Englishman!” she added gaily.11 

8 Lurie now and then mentions this character as an “art-dealer,” but more often writes “artist-dealer,” which implies 
the lady deals in the persons themselves, and not only their works. As per our thematic, she is therefore equivalent to 
Hitler’s minions, an SS officer or adjunct – someone who uses human beings (Jews, artists) inhumanly.

9 Who might be the original for Miss Polanitzer is still a subject for research; powerful female art-dealers in the 
1960s and 70s include Ileana Sonnabend, Peggy Guggenheim, and Paula Cooper.

10 This query places us squarely in the early 1960s, before the assas sinations of both Jack and Robert Kennedy. This 
may be a slight cut to the famous womanizing of the Kennedys as well. How would they know Mistress Anita, 
except as her subjects?

11 Generalfeldmarschall Erwin Rommel of the Afrika Korps was apparently outstanding in not being a vicious Nazi. 
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na kolejne zdjęcie. – A to? Czy to nie generał Rommel w tym swoim śmiesznym mundurze 
Afrika Korps11? Wygląda prawie jak Anglik! – dodała radośnie.

– To feldmarszałek Rommel – odparła Anita poważnym tonem.
– A tu Lew Trocki, i to z meksykańskim artystą Siqueirosem, który go próbował zamordo-

wać! I Heinrich…
– Joseph – poprawiła ją z wyprzedzeniem Anita – Goebbels.
Panna Polanitzer rozpięła futro. Spod płaszcza wyłoniła się niezmierzona ilość złotych ozdób: łań-

cuchów, łańcuszków, bransoletek i pierścionków. Całości dopełniał połyskujący pasek. Ten barokowy 
bezmiar biżuterii, w całości wykonanej z najszczerszego złota, zrobił na Anicie duże wrażenie.

Zdejmując odzienie, uśmiechnęła się nieśmiało. Dała tym samym Anicie do zrozumienia, 
że zdaje sobie sprawę z jej wyższości i mądrości.

– Olśniewający strój – powiedziała Anita z przekonaniem. – Uwielbiam inkaską i majańską bi-
żuterię. Niektórzy twierdzą, że jest zbyt agresywna, że ma w sobie coś z broni. Dla mnie to sztuka.

Handlarka artystami wskazała na niewielki wisiorek na swojej szyi.
– Tę figurkę wykonał specjalnie dla mnie Giacometti – oznajmiła. – Z pewnością kojarzy pani 

te jego najnowszego stylu patykowate figurki z obozów koncentracyjnych, odlewane ze złota?12 
A do tego Marcel Duchamp wykonał odlew pochwy swojej żony – wskazała na mniej więcej 
20-centymetrowy twór ze złota i rubinu13. A to? Niby tylko penis przeszyty strzałą, ale ładny, 
prawda? Dzieło zupełnie współczesne, jakiegoś nieznanego twórcy, ale i tak mi się podoba.

Niemal mogłem czytać w myślach Pani Anity. Jej oczy mówiły: „Piękny tyłeczek ma ta Ży-
dówka! Jak by to było odrzeć ją z połyskliwej spódnicy i zanurzyć palce w tym rubensowskim 
ciałku? Oto jest arcydzieło wyrzeźbione z filet mignon dla zaspokojenia moich fantazji”.

Wykształcony, cywilizowany człowiek musi jednak umieć nad sobą zapanować – i Pani 
niewątpliwie to potrafiła. Była w doskonałym nastroju, bez trudu zrezygnowała z oficjalnego, 
akademickiego chłodu. Otworzyła szufladę biurka i powiedziała radosnym tonem:

– Mam tu coś ciekawego, co chętnie pani pokażę.
Wyjęła kilka przedmiotów ze swoich cennych zbiorów i rozłożyła je na biurku.
– Pukiel włosów z Auschwitz, w oryginalnym opakowaniu – wyjaśniła. – A tu kości, drob-

no i starannie zmielone. Autentyczne pozostałości z dołów obozowych. – Zanurzyła palce 
w proszku. – Faktura ziaren jednoznacznie wskazuje na ich wyjątkowe pochodzenie14.

Potem wyciągnęła łyżkę, zupełnie zwyczajną łyżkę o prostym kształcie.
– Wie pani, że naziści nie udostępniali w obozach łyżek? Tę dostałam od komendanta 

 Kocha. W młodości studiowałam w Niemczech i poznałam go w barze…15

11 Wiele wskazuje na to, że feldmarszałek Erwin Rommel z Afrika Korps wyróżniał się wśród nazistów jako 
człowiek nieskory do okrucieństwa. Ignorował rozkazy zabijania żydowskich żołnierzy, cywilów i pojmanych 
komandosów. W późniejszym okresie kojarzono go ze spiskiem, który miał doprowadzić do zgładzenia 
Adolfa Hitlera. Po zamachu Hitler chciał go usunąć bez rozgłosu z uwagi na jego status bohatera narodowego. 
Feldmarszałek został zmuszony do połknięcia cyjanku, a jako przyczynę zgonu do akt wpisano atak serca.

12 Szwajcarski rzeźbiarz Alberto Giacometti (1901–1966) żył w okresie, w którym wydarzyło się Shoah, więc taka 
ocena jego pracy ma charakter obraźliwy. Zob. także przypis 18.

13 Alexina „Teeny” Duchamp była wcześniej żoną Pierre’a Matisse’a, a więc synową malarza Henriego Matisse’a. 
W tamtym okresie udzielała się na scenach artystycznych Nowego Jorku i Paryża.

14 Chodzi o niesławny proch z pieców krematoryjnych, który sprzedawano i wykorzystywano w Rzeszy jako nawóz.
15 Wizja wykorzystania przedmiotu o tak podstawowym znaczeniu dla przeżycia w obozie jak łyżka w charakterze 
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“It’s Feldmarschall Rommel,” Anita interjected severely.
“And here’s Leon Trotsky, with the Mexican artist Siqueiros, who tried to murder him! 

And Heinrich…”
“Joseph,” Anita corrected her in advance, “Goebbels.”
Miss Polanitzer unpeeled herself from the confines of her mink. Out came an infinite number 

of gold artifacts – chains, chainlets, wristbands, rings, and a wide, sparkling belt around her waist. 
I notice Anita is impressed with this baroque ad infinitum of artefacts, as they are all of purest gold.

All the while she disrobed the lady smiled coyly, conveying to Anita that she knew she was 
in the presence of a wiser, superior personage.

“Your outfit is stunning,” said Anita with conviction, “I simply adore Incan and Mayan 
jewelry. Some feel it is too aggressive, almost like weaponry. But to me, it is Art.”

The artist-dealer pointed to one small piece around her neck, “This little figurine 
was made especially for me by Giacometti,” she declared. “You are familiar of course 
with his very latest style of skinny concentration-camp figurines, cast in gold?12 And 
this one – a cast that Marcel Duchamp made of his wife’s vagina.” She fingered a gold 
and red ruby construction, about eight inches long.13 “And this – just a penis pierced by 
an arrow. It’s pretty, though, isn’t it? Contemporary, by someone unfamous, but I love 
it just the same.”

I could read the look in Mistress Anita’s eye: “What a beautiful der riere on this Jew-thing,” 
she was clearly thinking, and “How would it feel to strip off the sparkling golden tinsel of her 
skirt, search with my fingers that Rubenesque flesh? Here is a masterpiece sculpted in filet 
mignon, created for my fantasy.”

But an educated, civilized person must be disciplined enough to maintain self-control, and my 
Mistress is all of that. She was in an excellent mood, and had shed her official academic composure. 
She opened her desk drawer, and said happily, “I have something creative to show you.”

She removed several of her prized artefacts, arraying them on her desk.
“A clump of Auschwitz hair, in the original box,” she explained to Miss Polanitzer. “And 

here are bones, ground down meticulously to the finest gravel – genuine leftovers from the 
concentration camp’s pits.” She ran her fingers through the sand, “The texture of these grains 
gives away their precious provenance.”14

She then pulled out a spoon, a very regular spoon, primitively fashioned. “You know the 
Nazis did not provide for spoons in the camps, Kommandant Koch gave this to me when I was 
a young girl, studying in Germany, I met him in a bar…”15

Orders to kill Jewish soldiers, civilians, and captured commandos were ignored. Later in the war, Rommel was 
linked to the conspiracy to kill Adolf Hitler. In the aftermath of this, because Rommel was a national hero, Hitler 
desired to eliminate him quietly. The Feldmarschall was forced to commit suicide with a cyanide pill; his cause of 
death was written up as a heart attack.

12 The Swiss sculptor Alberto Giacometti (1901–1966) would have been alive throughout the Shoah, so this 
assessment of his subject matter is scurrilous. See also footnote 18.

13 Alexina “Teeny” Duchamp had been married to Pierre Matisse and was the daughter-in-law of Henri Matisse the 
painter. She was active in the New York and Paris art scenes at this time.

14 The infamous gravel from the crematoria ovens, which was sold and used for fertilizer throughout the Reich.
15 That such a life-giving implement in the camps as a spoon would be playfully given to a pretty girl as a souvenir 

suggests that Lurie’s vocabulary of humiliation is infinite.
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Anita na chwilę przerwała:
– Pani jest wyznania izraelickiego, prawda? – zapytała gościa.
– Ależ oczywiście – odparła pospiesznie Panna Polanitzer.
– W takim razie być może nie znajduje pani przyjemności w oglądaniu tych przedmiotów. 

Tyle że to jest Sztuka, a więc pani dziedzina, a w każdym razie artefakty…
– Niewątpliwie ma pani rację – odparła Panna Polanitzer lekko skonfundowana. – Zawsze, 

od dziecka, bardzo się interesowałam Sztuką. Może zabrzmi to jak bluźnierstwo, ale moim 
zdaniem te pamiątki to nawet coś więcej niż Sztuka. Moim zdaniem one mają walor erotyczny. 
Tak, zdecydowanie, wyraźnie to wyczuwam!

– Proszę, niech pani podejdzie – szepnęła Anita do handlarki. Jej nastrój należałoby okreś-
lić jako poetycki. Niewątpliwie miała ochotę powiedzieć coś ważnego. – Proszę mnie oświecić 
w kwestii życia Sztuką, jej prawdziwego przeżywania: jej macek, korzeni i pnączy wrastają-
cych w dzikie włosy jaskiniowców i oplatających aż do utraty tchu współczesnego, cywilizo-
wanego człowieka, jeśli nie cały cywilizowany świat.

Anita, jeśli tylko chce, niewątpliwie potrafi pięknie dobierać słowa.
– Ja handluję wyłącznie nieżyjącymi artystami – odparła Panna Polanitzer w pośpiechu. – 

A co najwyżej takimi już niemal na wylocie. Lubię załatwiać sprawy szybko, ale sępem nie 
jestem. Ja, w przeciwieństwie do pani, nie mam niewolników.

Anita z królewską godnością zignorowała ten przytyk.
– No dobrze, a co mogę dla pani dzisiaj zrobić?
– Proszę mi sprzedać swoje dzieło Sztuki, Judy – powiedziała Panna Hannah bez zbędnych 

ceregieli. – Dobrze zapłacę.
– Ile? – zapytała Anita, ale potem jakby się zreflektowała. – No cóż, będę się musiała nad 

tym zastanowić. Tu w grę wchodzą pewne kwestie natury nie tylko finansowej, ale też osobi-
stej i etycznej. No i artystycznej, sama pani rozumie. Ja w pewnym sensie kocham Judy. Oczy-
wiście nie jako osobę, ale jako dzieło Sztuki.

Rozpoczęły się negocjacje. Hannah Polanitzer mówiła teraz zupełnie normalnym tonem, 
jak gdyby w towarzystwie Anity czuła się całkiem swobodnie.

– Cała Madison Avenue zastanawia się nad sprzedażą tej pani rzeźby. A skoro do kogoś ma 
w końcu trafić, to dlaczego nie do mnie?

Anita nie odpowiedziała. W tym momencie handlarka artystami nie zdołała oprzeć się po-
kusie i wskazała na wizerunek Adolfa Hitlera, zajmujący honorowe miejsce na ścianie gabinetu.

– Jak pani może z tym żyć? – zapytała, otulając szyję futrem, zupełnie jak gdyby właśnie 
przeszedł ją zimny dreszcz. Przesunęła palcami przyozdobionymi złotem po udzie, delikatnie 
je przy tym pocierając, najpierw od zewnątrz, a potem od środka. Drugą ręką dotykała w tym 
czasie rozlicznych złotych wisiorków na szyi.

Anita odparła skromnie:
– Dla mnie to zdjęcie to jedynie świadectwo przynależności do pokolenia. Nie sposób zaprze-

czyć, że to właśnie on ukształtował świat, w którym teraz żyjemy. Czyż zatem nie jest Sztuką? Pani 

zabawnego prezentu wręczonego na pamiątkę młodej, ładnej dziewczynie świadczy niewątpliwie o tym, że Lurie 
potrafił bezbłędnie opisać upokorzenie.
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Here Anita interrupted herself, “You are of the Israelitic persuasion, aren’t you?” she asked 
her guest.

“Of course I am,” replied Miss Polanitzer eagerly.
“Perhaps it isn’t pleasant for you to look at these items. But it is Art – your field – or at 

least, artefacts.”
“It certainly is,” but she seemed a bit confused. “I’ve always been devoted to Art, since 

I was a little girl. It might sound blasphemous, but I think these relics are not just Art. I think 
they are erotic. Yes definitely, I feel it!”

“Come here to my desk,” Anita whispered to the dealer. She is in a poetical and declamatory 
frame of mind, “Enlighten me about the life of Art, as it is really lived. Its tentacles, its roots, its 
clutching vines entwined in the wild hair of cave-men reaching out and choking the modern, 
civilized man, if not the entire civilized world itself.”

Anita surely knows how to choose her words, when it suits her.
“I trade exclusively in dead artists,” Miss Polanitzer said hastily, “or almost popped-off 

specimens, I like to get in and out, swiftly, but I am not a vulture. And I’m no slave-keeper, 
like you.”

Anita, queen-like, ignored this insult. “Well, then – what can I do for you today?”
“Sell me your Art creation, The Judy,” Miss Hannah said this in straightforward 

determination. “I will pay a good price.”
“How much?” Anita asked, then stopped herself. “Well, I must think about it. There are 

certain personal, ethical and financial questions involved. Also, artistic, you see – I love The 
Judy, in a way. Not as a person, of course, but as an Art creation.”

Hannah Polanitzer adopted a casual tone, completely at ease with Anita, now that they 
were at the point of negotiation: “All of Mad ison Avenue is trying to figure out how to deal this 
sculpture of yours. It will fall into someone’s lap – why not mine?”

Anita gave no response. At that point, the artist-dealer cannot help but bring up the subject 
of the image of Adolf Hitler, prominently displayed on the office wall.

“How can you live with that?” she asked, gathering the loosely hanging fur coat around 
her neck, as if she was feeling a chill. She moved her gilded fingers along her thigh, rubbing 
it gently, first on the outer side, then on the inner, her other hand fingering her many gold 
neck-chains.

Anita replied modestly, “To me, this picture of Hitler is merely an expression of our age. 
You cannot deny he fashioned the world we now live in. He is therefore Art? But you Miss 
Polanitzer, being of the Israelithonic persuasion,16 loving the avant-garde, which Hitler 
belonged to, whether you like it, or not – you cannot help but try to block out his influence on 
the Arts. Still, see how he excites you physically.”

Anita was watching, with a steely look, the progress of the woman’s hands along her body. 
She has forgotten herself, the artist-dealer has, to the extent that she gently fondles the black 
silk blouse above her breasts, inserting her fingers into the opening.

16 Lurie likes to employ various suffixes to Israel- when describing Jews. Earlier he uses “-itic”, and here “-thonic”, 
derived from the Greek “kthon”, which means “earth” – so would signify a salt-of-the-earth Jew.
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tymczasem, Panno Polanitzer, jako Izraelochtonka16, a zarazem miłośniczka awangardy, do której 
przecież Hitler należał, czy się to pani podoba, czy nie, stara się za wszelką cenę zanegować jego 
wpływ na Sztuki. Zresztą sama niech pani zechce zauważyć, jak on panią pobudza fizycznie.

Anita z niewzruszoną miną przyglądała się wędrówkom dłoni Hannah, która zapomnia-
ła się na tyle, że w pewnym momencie zaczęła delikatnie obmacywać czarny jedwab bluzki 
w okolicy piersi i zanurzyła palce w dekolcie.

Spódnica się uniosła, a palce pieściły śnieżnobiałą skórę po wewnętrznej stronie ud. Sięgnęły kra-
wędzi błękitnych majtek i przemierzyły czarną głębię jej kobiecości. W końcu Hannah powiedziała:

– Hitler i eksterminacja Żydów? – Jej palce wciskały się w wilgotne krocze. – Dorastałam 
z tym strachem i zawsze sobie wyobrażałam, że pewnego dnia i po mnie przyjdą. To nie tak, 
że ja jakoś szczególnie lubię Żydów. Tak naprawdę to ich nie znoszę. Ale zasymilować się też 
za bardzo nie potrafię. Nawet przez myśl by mi nie przeszło, żeby sypiać z chrześcijaninem…

– A z chrześcijanką? – wtrąciła Anita. 
Panna Polanitzer puściła tę myśl mimo uszu. Cmoknęła głośno i prowokacyjnie, ślina pły-

nęła jej z ust. Wpatrywała się Anicie w oczy bez zażenowania, ale jednocześnie ulegle. Splunęła.
– Ci żydowscy mężczyźni. Wydaje im się, że są jakimś darem od Boga. Wydaje im się, że 

są jednym wielkim fiutem. Obrzydliwym i brzydkim. Obrzydliwie śmierdzącym. Tkwi w tym 
jakaś sprzeczność, nie uważa pani? No ale bez sprzeczności nie ma wielkości. Tak myślę, że 
może jednak poproszę o coś do picia.

– Córuniu – powiedziała Pani Anita – powinna się pani zastanowić nad tym, jaki angielski 
płynie z tych pani słodkich usteczek. Mówi pani językiem – nazwijmy to – ubogim, wulgar-
nym i przykrym dla ucha.

– Pani język zaś – odcięła się Panna Polanitzer – to w ogóle nie jest język. To popłuczyny pustego 
frazesu. Kogóż obchodzi, że mój angielski to nie angielski? Tak jak pani mówią tylko ludzie nieau-
tentyczni, a mój język to język prawdziwej amerykańskiej awangardy, odrodzony mame-loshen17. 

– Ależ wprost przeciwnie – oświadczyła Anita spokojnie. – To właśnie z uwagi na opłakany 
stan otaczającej nas rzeczywistości powinniśmy kultywować język i kulturę, stale je wzboga-
cać i doskonalić, ostrzyć je jak sztylety.

– A kogo pani zamierzać dźgać tymi swoimi sztyletami? – odparła Panna Polanitzer. – Swoich 
niewolników? Czy pani sądzi, że ja nie umiem pani rozgryźć? Zachowuje się pani tak, jak gdyby 
w pojedynkę prowadziła pani bitwę o cywilizację i kulturę. To ja pani powiem, że dalece panią 
wyprzedzam. Ja pobudzam kwiaty do rozwoju! Łaskoczę je, żeby szybciej i piękniej rozkwitały. 
A potem je ścinam… Ja przekazuję piękno ludziom – zakończyła nieco bez przekonania, skupiając 
się na pocieraniu szwów swojej spódnicy. – Napełniam żołądek dolcami, ale też Sztuką i Pięknem, 
żeby mi te dolce lepiej wchodziły. Bo musi pani wiedzieć, że ja jestem Amerykanką, nie ma we 
mnie nic z tych anarchistów i socjalistów. Oni niech sobie gadają do upadłego, dla mnie liczy się 
dolar. Dolar ma tę magiczną moc, że wszystko oczyszcza: i przeszłość, i teraźniejszość.

16 Odnosząc się do Żydów, Lurie chętnie stosuje najróżniejsze przyrostki do członu „Izrael”. Wcześniej zastosował 
wariant „izraelicki”, teraz posługuje się słowem „Izraelochtonka” – nawiązując do greckiego „kthon”, czyli 
„ziemia” – co ma oznaczać Żydówkę będącą solą swojej ziemi. 

17 Mame-loshen – w jidysz „język ojczysty”. Panna Polanitzer wspomina o odbudowywaniu żydowskiej dumy, 
którą Anita stara się zdeprecjonować.
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Her skirt is lifted up, her fingers caress the snow-white skin inside her thighs. She reaches 
over the peak of her blue panties, across the dark hollow of her sex, and finally speaks:

“Hitler and the extermination of the Jews?” her fingers pressing down on the slip-slap 
of her crotch, “in my imagination, I grew up with this terror, I always felt that one day they 
would come for me too. Not that I like Jews particularly. Can’t stand them, really. But I can’t 
assimilate either. Wouldn’t dream of sleeping with a Christian man.”

“And a Christian woman?” Anita interjected. But Miss Polanitzer skipped over that, and 
smacked her lips, loudly and provocatively, her mouth full of spit and overflowing. She gazed 
directly, but sub missively into Anita’s eyes and spit out, “Jewish men. They think they are 
God’s gift. All cock, in their minds. Disgusting and ugly. Disgusting, it stinks. Contradictory, 
don’t you think? But it’s only in contradiction that there’s greatness. Um, I think I’ll take you 
up on that drink.”

“Daughter dear,” said Mistress Anita, “you ought to examine the manner in which your 
pretty lips form the English tongue. Your lan guage is, how shall we say, debased, vulgar, and 
jarring on the ears.”

“And yours,” retorted Miss Polanitzer, “isn’t even language. It drips off the page of 
a dried-out text. If my English is not English, who cares? No one talks like you but fakers. 
Meanwhile my tongue is the language of the real avant-garde in America, the Renaissance of 
Mameloshen.”17

“On the contrary,” Anita declaimed quietly, “the deplorable condi tions around us are 
precisely why we should cultivate our language, elevate it, improve it constantly, hone it 
sharp as a dagger.”

“And who is it you’re going to stab, with that dagger of yours?” retorted Miss Polanitzer. 
“Your slaves? You think I don’t know what goes on in your mind, Madame? You act as if you, all 
by yourself, fight the battle for civilization and culture. Hell, I’m way ahead of you, I stimulate 
the flowers! I tickle them, so they grow fast, and big. And then I cut them down. I distribute 
beauty to the people,” she ended lamely, and began to rub the seam of her skirt deliciously. 
“I fill my stomach with greenbacks, and Art and Beauty too, to help the greenbacks go down 
easier. I am an American, you see. Not like these anarchists or socialists. While they talk 
themselves blue in the face, I worship the dollar. The dollar wipes everything away, magically. 
Both past and present.”

17 Yiddish for “mother tongue.” Miss Polanitzer is making a case for a resurgence in Judaic pride, which Anita slaps 
down.
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Żyd w szafie

– Anito, powiedziałam, że teraz bym się czegoś napiła.
Hannah Polanitzer wyraźnie się rozchmurzyła. Nadstawiam uszu, żeby dobrze usłyszeć, 

czego sobie życzy.
– Szampan… To mnie odpręży i wprawi w dobry nastrój. No więc, Anito, dostanę Judy, 

prawda? Obiecałaś przecież.
– Tak, córuniu.
Handlarka artystami wyciągnęła do niej rękę.
– Po prostu mnie przytul, dobrze? To takie przyjemne. Teraz mam się ochotę po prostu 

przytulić… Moją cipkę dostaniesz później.
Wracam z szampanem i szklanką ciepłego mleka, którą zawsze raczy się moja Pani Anita, 

i zastaję je obie na czarnej skórzanej kanapie.
– Zdaję sobie sprawę, że jesteś Artystką – szepcze Anita do ucha Hannah – więc twojej 

poetyckiej wyobraźni nic nie powinno ograniczać. To zupełnie słuszne założenie. – Rozsiada 
się wygodnie. – Odwróć się, córuniu, pomogę ci się uspokoić. Znajdę ten przegrzany punkt, 
w którym się rodzą twoje pomysły.

W zasadzie Panna Polanitzer była już całkowicie rozluźniona, gdy zwinne palce mojej Pani 
dotknęły jej i zaczęły ją masować, prowokacyjnie uciskając i ugniatając źródło wszystkich jej 
pomylonych i nietrafionych odczuć.

– Czy to sprawia ci przyjemność, córuniu?
– Tak, o, tak. Wielką. Wszystkie problemy w cudowny sposób ustępują. 
Polanitzer leży rozciągnięta na kanapie. Nadal nie zdjęła futra, które się całe kotłuje i gnie-

cie, tak samo zresztą jak jej włosy. Spódnicę ma rozpiętą, podobnie jak bluzkę. Górna część jej 
ciała jest całkowicie odsłonięta. Złota biżuteria leży w nieładzie na podłodze.

Panna Polanitzer to niewątpliwie zmysłowa kobieta. Rzeczywiście najbardziej zachęcająco 
wygląda w negliżu. Zwykle jednak unikam kontaktu z Żydówkami.

– To ci się podoba, prawda, moja droga uczennico?
– Mocniej, proszę. Proszę, zrób to mocniej – mówi Hannah łagodnym, błagalnym tonem. Po-

tem jednak dodaje bardziej stanowczo: – Mocniej! Powiedziałam: mocniej! Mocniej i szybciej! – 
W końcu zaś po prostu rozkazuje: – Wkładaj i wyjmuj. Mocniej i szybciej, ty stara pizdo.

Anita odpowiada prowokacyjnym żartem:
– Czy mogę pocałować cię w to miejsce, z którego wychodzą na świat małe Żydki?
Mocno obejmuje Hannah za ramię, wystawiając palce wolnej ręki do ssania.
 – Ależ tak, tak! – Panna Polanitzer śmieje się gwałtownie. 
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The Jew in the Closet

“Anita, I said I’ll have that drink now.”
Hannah Polanitzer has cheered up. I perk up my ears to get her order with exactitude.
“Champagne… it’ll relax me, and put me in the mood. Now Anita – you’ll let me have The 

Judy, won’t you? You promised.”
“Yes, my daughter.”
The artist-dealer reaches out for Anita’s arm. “Just hold me tight, would you? It feels so 

good! That’s all I want, to be held… I’ll let you have my little pussy later.”
When I return with the champagne, and for my Mistress Anita her customary glass of 

warm milk, the couple have moved onto the black leather couch.
“I realize you are an Artist,” cooed Anita in Hannah’s ear, “and you must give free poetic 

rein to your imagination. That is as it should be.” She adjusted her position on the couch. “Just 
turn around, my daughter, and let me calm you down. Let me find that over-heated spot 
where your ideas come from.”

In fact Miss Polanitzer was completely relaxed as my Mistress’ fin gers nimbly stretched 
and kneaded her; pulling and pushing provoc atively at the source of all her misconstrued and 
misguided feelings. 

“Are you enjoying that, daughter dear?”
“Oh yes, I am very much, it is marvelous, it resolves everything.”
Polanitzer is stretched out on the couch. She still has her fur coat on, but it is rumpled, in 

disorder, as is her hair. Her skirt is unzipped, her blouse is open, her upper body fully exposed. 
Her gold jewelry is strewn across the floor.

I am aware of Miss Polanitzer’s sensuous qualities, she indeed looks most inviting in this 
state of deshabille. But I habitually retreat from any contact with Jewish women.

“You like it just like this, my little student?”
“Harder, please. Please fuck me harder,” Hannah says this softly, imploringly. But then her 

tone becomes more insistent, “Harder! I said harder! Harder, faster!” and finally commanding, 
“In and out! Much harder and faster, you old cunt!”

Anita jokes provokingly, “Can I kiss you where all the little Jews come from?” She has 
one arm wrapped tightly below the woman’s shoulder, giving her a generous opportunity to 
suckle at the fingers of her free hand.

“Oh yes, please do!” Miss Polanitzer laughs impetuously. Anita begins to rub her body 
along the bundled flesh, but then her object shakes her cropped head, and inquires, “Mistress? 
Could we torture one of your slave sons, together?”

“Which one, my daughter? A German, or a Jew?”
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Anita zaczyna pocierać ciało ściśnięte na kanapie, aż nagle jej partnerka unosi krótko 
przystrzyżoną głowę i pyta:

– Nauczycielko, a czy mogłybyśmy razem potorturować jednego z twoich synów niewol-
ników?

– Którego, moja córuniu? Niemca czy Żyda?
– Och, Żyda! Żyda!
Zastanawiałem się, którego z żydowskich niewolników moja pani chciała zaangażować 

dla uciechy tej kobiety. W dzisiejszych czasach bardzo o nich trudno. Ani Honorowi Izraelici, 
ani też prawdziwi importowani Izraelczycy zwykle nie najlepiej się sprawdzają w roli niewol-
ników. Ci drudzy są zbyt agresywni, zbyt buńczuczni. A pierwsi… Niby udają pokornych, ale 
gdzieś w głębi duszy nadal skrywają poczucie wyższości.

Oczywiście w naszej Instytucji nie ma na stałe żadnych Żydów niewolników. Czyżby Pani 
Anita miała na myśli mnie?

Przecież ja nie jestem Żydem, to chyba oczywiste. Kapo Aldo jest Włochem, Hans i Fritz 
są Niemcami. Żaden do tego plemienia nie należy. Ja też nie. To jasne jak słońce. Nie jestem 
Żydem. Kogo ona ma w takim razie na myśli?

– Bobby, najdroższy – odzywa się Pani Anita.
Przeszywa mnie dreszcz. Bynajmniej nie dlatego, że boję się, co ze mną zrobią – bo to się za-

wsze kończy przyjemnie. Jeśli jednak Pani zamierza mnie przedstawić jako Żyda, to będę musiał 
stanąć na wysokości zadania i nim zostać, a wówczas mój los będzie na zawsze przesądzony.

Anita wskazuje na szafę i nakazuje:
– Bobby, proszę, wydobądź stamtąd to, co się tam znajduje. Ustaw przy lampie, a potem 

tak oświetl, żebyśmy dobrze to widziały.
Wypełnienie tego polecenia okazuje się wcale nie takie proste.
Otwieram drzwi szafy. W środku jest zupełnie ciemno. Staram się wymacać, co tam jest, 

i stwierdzam, że większość przestrzeni zajmuje duży obiekt. Palcami wyczuwam szorstkość 
tkaniny. Taksując przedmiot od dołu, próbuję ustalić, co będę musiał podnieść.

Półbuty. Nie, drewniane chodaki. Potem szorstkie spodnie. Ocieram się o coś, co przy-
pomina dłoń, ale jest zimne jak lód. Druga dłoń, a w niej zaciśnięty metalowy przedmiot. Coś 
jakby… łyżka. Kurtka z tego samego szorstkiego materiału. Uniform. W pasie figura18 jest ob-
wiązana liną.

Przykładam dłonie do figury, pod uniformem wydaje się pusta. Niedożywiona. Dość dziw-
nie pachnie, ale nie jakoś ohydnie. Na upartego dałoby się z takim zapachem żyć19.

18 Niemieckie słowo „Figuren” oznacza zarówno figurę, jak i lalkę. To kolejne odwołanie do specyficznego 
słownictwa III Rzeszy, w tym przypadku odnoszącego się do śmierci i umierających w obozach. Ciała więźniów 
„w przekonaniu esesmanów nie zasługiwały nawet na to, żeby nazywać je »trupami« czy »zwłokami« (dzięki 
jednemu ze świadectw wiemy, ze można je było określać jedynie mianem Figuren – figur, figurantów, kukieł)” 
(G. Agamben, Co zostaje z Auschwitz. Archiwum i świadek, przeł. S. Królak, Wydawnictwo Sic!, Warszawa 2008, 
s. 50–51). W istocie swej perwersyjna koncepcja, zgodnie z którą ludzi się głodzi, a mimo to zmusza do pracy, 
doprowadziła do powstania bytów, które balansowały na granicy między życiem a śmiercią. W odniesieniu nich 
stosowano określenie „muzułman”. Byt ten nie tylko wyglądał – zdaniem nazistów – dziwnie, jak klęczący 
muzułmanin, schylony podczas modlitwy, ale również nie wykazywał normalnych ludzkich reakcji, na ogół 
zachowując daleko idącą bierność, co również uznawano za cechę właściwą dla Wschodu.

19 Dość dziwaczny przejaw nostalgii. Lurie osobiście doświadczył fatalnych warunków sanitarnych i miał kontakt 
z wiecznie niedomytymi więźniami, którzy roztaczali wokół siebie smród.
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“Oh yes the Jew! The Jew!”
I wonder which Jewish slave does my Mistress have in mind, for the amusement of the 

lady? Members of this group are increasingly hard to obtain these days. Neither the Honor-
Israelites, nor proper imported Israelis possess anymore the makings of good servants. The 
latter are too aggressive, and cocky. The former? Beneath their affected humility, they still 
possess a sense of superiority.

And of course there are no in-residence Jew-slaves in our Institu tion. Could Mistress Anita 
possibly have me in mind?

But I’m not a Jew – that’s clear, Kapo Aldo is an Italian, Hans and Fritz are Germans – none 
of them are of that tribe. But neither am I. It’s crystal clear. I’m not. Who does she have in 
mind?

“Bobby, dearest,” says Mistress Anita.
I am trembling, not that I’m afraid of being played with – that always ends pleasurably. But 

if my Mistress is going to proclaim me as a Jew, then, well, even though I am not, I will have to 
grow to become one. My fate will be irrevocably sealed.

Anita points towards the closet, and orders me, “Bobby, please bring out what is in there, 
and place it by the desk lamp. Then adjust the light, so we may see it well.”

This will turn out to be much simpler said than done.
I open the closet door. It is pitch dark inside, I feel around, and dis cover that a large object 

is taking up most of the closet. My fingers feel the friction of a rough cloth surface. Starting at 
its bottom, I check out what it is I must lift.

Shoes. No, wooden clogs. Then rough trousers, I brush against something like a hand, as 
cold as ice. The other hand, clutching a metal object. Feels like… a spoon. A jacket made of 
the same rough material. It’s a uniform. There’s a rope wound around the figure’s18 waist line.

I press my palms against the figure – it feels hollow underneath the uniform. Undernourished. 
It smells funny, too, but not obnox ious. One could almost live with this stench.19

My fingers travel to neck and face. Its skin hangs down in creases, around the throat and 
sunken cheeks. They are unappetizingly overgrown with patches of stubbly hair, spaced 
irregularly. Tearing the figure’s service cap off, I feel his hair – it is cut short, military-style, 
with an alley neatly shaved down the center.

I manage to get the cap back on the figure’s head before it starts to disappear inside the 
dark closet, and begins to shake. I too begin to shake – I’m really scared. The figure appears to 
be fashioned out of some pliable material, because although it’s shaking it does not fall down. 
Perhaps it is anchored to the ground.

18 In German, Figuren means figures, or dolls. Again accessing the Third Reichians specific vocabulary, here to refer 
to the dead and dying in the camps: “ …under no circumstances were they to be called ‘corpses’ or ‘cadavers,’ 
but rather simply Figuren, figures, dolls.” The innate perversity of leaving people unfed, and yet still forced 
to work, resulted in the creation of a being, somewhere between alive and dead, called the Muselmann, that 
is German for “Muslim.” This being not only (to them) looked strangely like a Muslim kneel ing, praying and 
hunched over, but he no longer had any normal human reactions, and was inclined to a major passivity which 
was as well considered an Eastern attribute. See: G. Agamben, Remnants of Auschwitz: The Witness and the Archive, 
trans. D. Heller-Roazen, Zone Books, New York 1999.

19 A queer moment of nostalgia. The insanitary conditions in which the perpetually unwashed prisoners lived, that 
reek, was something Lurie did indeed live with.
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Moje palce wędrują w stronę szyi i twarzy. Skóra zwisa fałdami, zarówno na szyi, jak i na 
zapadłych policzkach – pokrytych zupełnie nieciekawie nieregularnymi kępkami zarostu. 
Ściągam figurze z głowy czapkę i czuję włosy, krótko ścięte jak u żołnierza, tyle że z pasmem 
wygolonym na gładko pośrodku.

Udaje mi się nałożyć czapkę z powrotem na głowę, jeszcze zanim głowa zaczyna znikać we 
wnętrzu ciemnej szafy. Figura zaczyna się trząść i ja też się trzęsę. Naprawdę się boję. Ta postać 
musi być wykonana z jakiegoś elastycznego materiału, bo drży, ale się nie przewraca. Może 
została jakoś przymocowana do ziemi.

Bardzo ostrożnie obejmuję ją w pasie i przyciągam do siebie. Zaczyna się od tego trząść 
tak mocno, że mam wrażenie, jak gdyby zaraz miała mi uciec. Przyciskam ją sobie do brzucha 
i usiłuję unieść, ale ona wymyka mi się z objęć i wygina.

To ciężki mężczyzna. Bardzo ciężki jak na ten stan niedożywienia.
– Proszę, błagam pana, niech pan mi się pozwoli wyjąć z szafy – mówię. Mężczyzna ociera 

się o mnie i opiera na mnie. Czuję, jak krew wzbiera mi w żyłach. Apeluję ponownie: – Dość 
długo już pan tu siedział bez dostępu do świeżego powietrza. Proszę pana, niech pan zrobi tak, 
jak mówi Anita!

Z figury wydobywa się niski, przeciągły głos:
– Nie, zostaw mnie w spokoju.
Boję się. Jeśli nie zdołam wyciągnąć go z szafy, to kobiety w zamian zażyczą sobie mnie.
Głos staje się skrzekliwy: 
– Mam dosyć zabaw. Nie mam już ochoty na zabawy20.
– Jesteś Żydem niewolnikiem i one właśnie ciebie chcą. To przecież dla ciebie nic takiego. 

Jesteś do tego przyzwyczajony.
Próbuję ciągnąć go za nogi, ale są jak odlane z żelaza. Nachylam się przed nim i atakuję 

tułów, ale on pozostaje niewzruszony. Nie wiem, co się ze mną dzieje, ale czuję, jak wzbierają 
we mnie i wytryskują ze mnie soki życiowe. Potem po raz pierwszy spoglądam na jego penisa. 
Sterczy do przodu, twardy jak stal.

Znów rozlega się przeciągły skrzek:
– Dzięki tobie znów poczułem się jak mężczyzna! Niczego się nie boję. Niech się te dziwki 

mną pobawią, przynajmniej tobie darują21.
Obawiam się, że on jednak ma się czego bać, ale sam jestem tchórzem. Bardziej się boję, 

żeby nie zechciały sobie ze mnie zrobić Żyda niewolnika. Zrobię wszystko, aby samemu nie 
zostać Żydem.

Figura wychodzi z szafy całkowicie wyprostowana, a ja obejmuję ją w pasie, żeby się nie 
kołysała na boki. Idziemy prosto na miejsce egzekucji, do biurka Anity. Zdejmuję mu czapkę 
i wkładam w prawą dłoń, żeby wyglądał tak, jak powinien, gdy staje przed kimś wyższym od 
siebie rangą. Spoglądam na niego w pełnym świetle.

20 Stary i wymęczony niewolnik Anity zatracił wolę życia. To między innymi dlatego Bobby tak bardzo się boi. 
Więźniowie w obozach często unikali muzułmanów, ponieważ nie chcieli stać się tacy jak oni. Podobnie rzecz się 
ma w przypadku Bobby’ego, który sobie uświadamia, że w przyszłości również może się upodobnić do zombie.

21 W obozach ludzie bliżsi śmierci czasami oddawali życie, aby ratować innych. Zdarzało się jednak i tak, że 
kurczowo się go trzymali, aż do utraty resztek nadziei.



House of Anita: Fragments 135

Very carefully I clasp the figure around its waist, and press it towards my own body, which 
causes it to shake so furiously it feels as if it might get away. Pressing my stomach against it, 
I attempt to lift it up. But it escapes my embrace, swinging away…

This is a heavy man, very heavy, despite his skeletal, undernour ished state.
“Please I implore you, do let me take you out of this closet,” I say. The man rubs and sways 

against me, I feel my own blood heating up and plead, “You’ve been in here long enough, 
without fresh air… Just do as Anita says, please, sir!”

From the figure a low, rubbery sound emits, “No… leave me alone.”
I am afraid. If I cannot pull this man from the closet, the women will want me instead.
It begins to screech, “I’ve had enough of games! I want to play no more.”20

“But you are the Jew-slave they want. It’s no big deal for you. You’re used to it.”
I try pulling him by his legs – cast iron. I bend over in front of him and hurl his torso up. He 

remains unmoved. I don’t know what has come over me – I feel my life-juices rising up and 
gushing from me. Then I notice his penis for the first time. It is erect and hard as steel.

Then another rubbery squeal, “You make me feel like a man again! I fear nothing! I’ll let the 
bitches play with me. It’s better that you be spared.”21

I fear he will have plenty to worry about; but I am a coward. I am more afraid that they will 
want me as their Jew-slave. And I’ll do anything not to be the Jew myself.

The figure walks out of the closet perfectly erect. I keep my arm around his waist to cut 
down on his swaying. We go straight to the execution site – right by Anita’s desk. I remove his 
cap and place it in his right hand, in the manner appropriate for greeting superiors. And I have 
a full look at him in the light.

What a horrible sight.
His face is cut up with festering scars. He has a bullet-hole the size of a half-dollar coin 

between his eyebrows – an exit wound for the missile which had entered the back of his neck.22

This makes his unshaven hollow face look even gloomier. I consider for a moment whether 
or not to suggest to him that I shave him, before he is presented to the Mistresses Anita and 
Hannah Polanitzer. But no, I say nothing. The ladies will probably prefer him just as he is.

I am at peace now. No aftermath, no weakness, despite the fact that I do indeed regret 
having brought this figure from the closet. I might have refused. But it’s too late now (as usual 
with me) to do anything about it.

I turn my attention again to Mistress Anita and Miss Polanitzer; the latter is fully naked, 
save for her bra and a pair of shoes. She exclaims, “Well I’ll be darned! Look at the man’s 
features!” She points at me. “He looks just like this servant of yours!”

20 This old, worn-out slave of Anita’s has lost its will to live. One reason Bobby is so afraid: prisoners in the camps 
often avoided the Muselmänner, fearful of becoming like them. So too for Bobby, his eventual fate is revealed in 
this zombie-like creature.

21 In the camps, those closer to death would sometimes give up their lives to save others. While others clung 
tenaciously, when all hope was lost.

22 Lurie here describes the results of the infamous neck-shot wound. This emblematic wound, an inversion of 
the “third eye,” if you will, is the exit wound from the pistol-shot to the back of the head - known by Third 
Reichians as the Genickschuss. The image appears repeatedly, from this point on, in Lurie’s text. The narrator 
himself inserts his finger into such a wound, in the center of his own forehead, just between the eyes.
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Cóż za straszliwy widok!
Twarz ma całą przeoraną jątrzącymi się ranami. Między brwiami dostrzegam dziurę wiel-

kości półdolarówki. To otwór wylotowy. Wyleciała tędy kula, która go trafiła w tył głowy22.
Jego nieogolona, zapadnięta twarz robi od tego jeszcze bardziej ponure wrażenie. Przez 

chwilę się zastanawiam, czy mu nie zaproponować, że go ogolę, zanim go pokażę Paniom 
Anicie i Hannah Polanitzer. Ostatecznie jednak nic nie mówię. Panie pewnie będą go wolały 
w takim stanie.

Uspokoiłem się. Żadnych konsekwencji, żadnej słabości. Chociaż ciężko mi z myślą, że 
wyprowadziłem tę figurę z szafy. Mogłem odmówić. Teraz jest już jednak za późno, żeby co-
kolwiek z tym zrobić (zwykle dochodzę właśnie do takiego wniosku).

Przenoszę wzrok na Panią Anitę i Pannę Polanitzer, która teraz jest już zupełnie naga, jeśli 
nie liczyć stanika i butów. Wykrzykuje:

– A niech mnie! Jaka męskość! – Potem wskazuje na mnie. – Wygląda zupełnie jak ten pani sługa.
Jak ja? A jeśli on faktycznie wygląda jak ja? 
Tylko że on nie jest mną, więc jakie to ma znaczenie…
– Czy to może brat tego niewolnika? Hm? – Panna Polanitzer uważnie mi się przygląda. – 

Cóż, może to jakaś wersja ekspresjonistyczna. Maxa Beckmanna. Albo Schmidta-Rottluffa23.
Zaraz potem jakby z dziewczęcą nieśmiałością zwraca się do Anity:
– No to co zrobimy z tym ŻYYYYYDEM?
– Na pewno coś wymyślisz, moja córuniu. Taka jesteś mądra. – Anita trzyma w rękach 

złoty łańcuch, którego wcześniej nie zauważyłem. Wisi na nim złota gwiazda Dawida (z pew-
nością z czystego złota), należąca do Panny Polanitzer. Anita wymachuje nią w przód i w tył 
w okolicach dołu, w którym kryje się jej pochwa. – Jesteś przecież bardzo mądra, czyż nie? 
A do tego jesteś Artystką! Użyj wyobraźni.

Panna Polanitzer gwałtownie siada. Anita musi strzepnąć obolały palec (zanim go uwolniła 
spomiędzy warg, przyjaciółka go ugryzła).

– Cóż za zniewaga! Jestem przekonana, że wychodził z szafy z penisem w stanie wzwodu. 
A teraz nie ma po tym wzwodzie nawet śladu.

– Też to zauważyłam, córuniu – mówi Anita, która już zapomniała o bólu i wróciła do sie-
bie. – To przejaw całkowitego braku szacunku wobec nas. Odbijemy to sobie.

Wyczuwam, że już nie będę potrzebny, więc skłaniam się i wychodzę z gabinetu.

22 Lurie opisuje ślad, który pozostawiał po sobie niesławny strzał w tył głowy. To bardzo charakterystyczna rana, 
stanowiąca swego rodzaju odwróconą wersję trzeciego oka i tworząca otwór wylotowy po kuli wycelowanej 
w potylicę. Taki strzał w słowniku III Rzeszy określano jako Genickschuss. Odtąd obraz ten wielokrotnie pojawia 
się w tekście. Sam narrator umieszcza palec w takiej ranie, na środku własnego czoła, dokładnie między oczami.

23 Max Beckmann i Karl Schmidt-Rottluff byli niemieckimi malarzami ekspresjonistami, których prace 
zaprezentowano podczas nazistowskiej wystawy Entartete Kunst (sztuki zdegenerowanej). Jak można 
podejrzewać, Panna Polanitzer chce przez to zasugerować, że uważa wygląd Bobby’ego za przejaw degeneracji.
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Like me? What if he does look like me?
But he isn’t me – so who cares?
“Is he perhaps the brother of this slave? Hmm?” She continues to study me, “Well, maybe 

he’s the Expressionistic version. Like a Max Beckmann. Or a Schmidt-Rottluff.”23

Girlishly, coyly she then asks Anita, “What shall we do with the JEEEEWWWW?”
“I’m sure you’ll think up something, my daughter. You are very smart.” Anita is holding 

a gold chain that I had not noticed before. Dangling from it is a pure gold (I am sure) Star of 
David, belonging to Miss Polanitzer. She is moving that object to and fro along the hollow pit 
where her vagina resides. “Very smart, you are, yes! And an Artist! So use your imagination.” 

Miss Polanitzer sits up abruptly from the couch, causing Anita to shake her finger in pain 
(her friend bit it as she released it from her mouth).“How insulting! I clearly saw an erect penis 
when he came out of the closet. But now the erection is gone.”

“I noticed that too, daughter,” says Anita, recovering her composure after the pain. “He is 
showing no respect for us. We will get even.”

I sense my attendance is no longer required, and bow out of the office.

23 Max Beckmann and Karl Schmidt-Rottluff were both German Expres sionist painters included in the Nazi’s 
Entartete Kunst (“Degenerate Art”) show. We may consider that Miss Polanitzer thus refers to slave Bobby’s 
appearance as a kind of a “degenerate” image.
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Podróżnicy

Ze sprzątaniem nie najlepiej mi dzisiaj wieczorem poszło. Udałem się do toalety dla służby 
ocenić tam stan czystości. Gdy tylko wszedłem, zaatakował mnie dziwny zapach.

Nie była to ostra woń ekskrementów, raczej smród mokrych brudów, które już od dawna 
czekają na pranie. W słabo wentylowanym i wilgotnym pomieszczeniu w podziemiu dało się 
wyczuć coś więcej niż tylko pot. Jakby nasienie zalegające w szczelinach starej cementowej 
podłogi. Jakby niemal już wyschnięte dywany przesiąknięte krwią. Pachniało w sumie jak 
w szpitalnej sali operacyjnej, tyle że w takiej, w której się nie używa środków do dezynfekcji24.

Smród był tak silny, że omal nie uciekłem. Ale potrafię być wytrwały. Włączył mi się instynkt 
psa stróżującego. Odezwał się we mnie owczarek niemiecki. Stróż obozu koncentracyjnego25.

Któż to ośmiela się kalać godność naszej Instytucji zapachami Ostfrontu26?
Ostatecznie się okazało, że zapach nie dochodził z toalety. Na parkiecie w wejściu zauwa-

żyłem skupisko postaci, które siedziały w kucki jedna przy drugiej jak podczas jakiejś po-
spiesznie zwołanej narady. Przycupnęli na podłodze jak Cyganie.

Mieli na sobie, co prawda, prowincjonalne ubrania, i to takie, które wyszły z mody już kil-
ka lat temu, ale było w nich coś znajomego. Niepokojąco znajomego. Czyżby to byli uczniowie 
wielkiej wojny ojczyźnianej? Przez głowę przemknęła mi myśl: homini sovietici.

Pięcioro ich było: bardzo stara kobieta, która mocno spała; przystojna kobieta w średnim 
wieku, która siedziała wyprostowana w bezruchu; urokliwie pulchna i niewinnie wyglądająca 
dziewczyna, mniej więcej 16-letnia; malutkie dziecko, pozostawione samo sobie na podłodze, 
ale starannie opatulone, oraz chłopczyk-żołnierz. Wszyscy sprawiali wrażenie nienagannie 
czystych, a jednak – co do tego nie mogło być żadnych wątpliwości – właśnie od nich bił ten 
zapach. Każde z nich miało między oczami wyraźny ślad, wielką krwawiącą ranę27.

– Jak się tu dostaliście? – wykrzyknąłem.
Już nie byłem zły. Moje zmysły jakby zaczęły inaczej pracować, a ja inaczej odbierałem ten 

zapach. Przed oczami stanął mi obraz spokojnego, jesiennego lasu, w którym powietrze przesy-
ca szczególnie ostra woń – ponieważ właśnie rozpoczyna się gnicie wszelkich żywych tkanek.

– Drzwi były puste – odparła Matrona.

24 Lista odrażających zapachów wskazuje na bardzo konkretne miejsce – salę tortur, która tylko udaje laboratorium.
25 Lurie miał owczarka niemieckiego, sukę o imieniu Punch. To jej – jak również Samowi Goodmanowi – zadedy-

kował No!art: Pin-ups, Excrement, Protest, Jew-art (Edition Hundertmark, 1988). Tak ją opisał: „Transporter broni 
rodzaju żeńskiego od urodzenia w 1965 roku aż do 1977 roku, przez 12 długich psich lat, teraz już na emeryturze, 
ledwo słyszy, mało co widzi, toczy ją choroba”. 

26 Ostfront – front wschodni. Teren okupacji niemieckiej, na którym skupiał się plan ostatecznego rozwiązania.
27 Ślad między oczami mógł stanowić skutek strzału w tył głowy. W szeregach SS sposób wykonywania Genick-

schuss uznawano za świadectwo kompetencji strzeleckich. Strzał był perfekcyjny, kiedy kula trafiająca ofiarę 
w tył głowy pozostawiała otwór wylotowy dokładnie między oczami.
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The Travellers

I did not get very far with my cleaning duties tonight. As I entered to inspect the servants’ 
toilet, an unbecoming smell irritated my nostrils.

It was not the pungent smell of excrement. The stench was like dirty laundry left long 
unwashed. Something beyond sweat, in an ill-ven tilated, musty cellar. Like semen in the 
cracks of an old cement floor. Like blood-soaked rags almost dried up. In fact, it smelled like 
a sur gery theater on a hospital, without the saving grace of disinfectant.24

The smell was of such power I nearly beat a retreat. But I can be stub born, and an instinct 
kicked in like that of the guard-dog; a German shepherd dog, to my very fiber! A concentration-
camp hound! 25

Who was it that dares to sully the dignity of our Institution with this Ostfront stench?26 
The origin of this odor was not in the toilet after all. Sprawled on the parquet of the entree 

were several figures, crouched together into a frightened huddle. A group of Gypsies would 
rest like that on a floor.

Though dressed in a provincial garb fashionable many years ago, there was something 
familiar about them – disturbingly famil iar, Alumnae of the forties, and the Great Fatherland 
War? The thought passed through my head: “Homini Sovietici”.

There were five of them: an ancient woman, fast asleep; a handsome middle-aged 
woman, sitting erect and unflinching; a lovely round, innocent-looking girl of about 16; 
a tiny child, unattended on the floor, but carefully bundled up for warmth; and a young 
soldier-boy. All seemed spotlessly clean, but no question about it – the smell emanated 
from them. And each possessed a pronounced mark between the eyes, that of a big bloody 
wound.27

“How did you get in here?” I exclaimed.
I was no longer angry. In fact, within my sensibilities, the smell substantially transformed. 

I found myself imagining that I was in a peaceful, autumnal forest, when the air in the woods 
is particularly pungent – for it is then that living matter begins to rot away.

24 This list of frightening stenches all boil down to one source: the tor ture-room, masquerading as a theater of 
science.

25 Lurie had a German Shepherd named Punch, to whom – alongside Sam Goodman – he dedicated NO!art: Pin-ups, 
Excrement, Pro test, Jew-art (Edition Hundertmark, 1988): “a female arms carrier since birth in 1965 and up to 1977 
12 whole long dog-years, now retired, hard of hearing, weak of eye and wrought by disease.” 

26 Ostfront: The Eastern Front, a focus of the German occupation for the Final Solution.
27 The mark between the eyes could be the result of the Genickschuss. It was considered a feat of marksmanship 

among the SS – to shoot a victim in the back of the head in such a way, that the exit wound might appear 
precisely between the eyes.



Dom Anity. Fragmenty 140

Najpewniej chodziło jej o to, że drzwi były otwarte.
– Kim pani jest, proszę pani? Nie miałem okazji obejrzeć pani wizytówki.
Bardzo grzecznie, acz z wyraźnie wyczuwalną nutą sarkazmu, kobieta odparła:
– Bardzo mi przykro, ale tam, skąd przybywamy, zwyczajowo nie nosi się przy sobie cartes 

de visite.
– Kto was tu w takim razie przysłał?
– Adwentyści dnia siódmego z okolic Rumbuli. I towarzysz Stalin. Przyzna pan, że dość to 

nietypowe połączenie.
– Rumb…? Gdzie jest ta… Rum… Jak jej tam…28

– Bardzo, bardzo daleko. – Uśmiechnęła się. Z otwartej dziury w czole spłynęła jej po 
twarzy kropelka krwi. – Jak mogłeś, Bobeńka? Nigdy nie zadałeś sobie trudu, żeby się czegoś 
o tym dowiedzieć?

Pomyślałem: „A niby czemu miałbym?”, ale nie powiedziałem tego głośno.
– Bo powinieneś się dowiedzieć – odpowiedziała kobieta – podobnie jak o kilkuset innych 

miejscach. Powinieneś powtarzać sobie te nazwy po trzy razy dziennie przez całe życie. Ale ty 
tego nie robiłeś, Bobeńka.

„A że niby dlaczego miałbym to robić?”, znów zapytałem sam siebie, nie odzywając się.
Matrona ponownie mi odpowiedziała, jak gdyby czytała w moich myślach:
– A że niby dla własnej informacji i umoralnienia. Rumbula znajduje się na Łotwie, 

niedaleko od wybrzeża Morza Bałtyckiego, kilka mil od Rygi. Nie da się tego miejsca tak 
łatwo znaleźć na mapie. Teraz leży w Związku Radzieckim, ale w naszych czasach to była 
mała stacja na trasie kolejowej do Moskwy. Nadal nietrudno to miejsce przegapić, bo pro-
wadzi do niego tylko niepozorny drogowskaz ustawiony przy głównej drodze, na którym 
jest napisane: „Pomnik ofiar faszyzmu”29. Jest tam osiem masowych grobów, w tym jeden 
zwany grobem dziecięcym.

Matrona przerwała i zaczęła mi się uważnie przyglądać. Poczułem dyskomfort, ale też ja-
kieś wewnętrzne ciepło. Odezwała się ponownie:

– Nad każdą główką kamień nagrobny. Stoją tam dwie tablice pamiątkowe. Na jednej wid-
nieje napis po łotewsku i po rosyjsku: „Tutaj ponad 50 tysięcy radzieckich obywateli innych kra-
jów, radzieckich jeńców wojennych i innych ludzi zostało w okrutny sposób pomordowanych 
przez faszystowskich okupantów”. Na drugiej napis głosi: „Ofiarom faszyzmu”. Jest w jidysz.

Kobieta mówiła dalej, nie bez pewnego zadęcia:
– Ślady po miejscu zbrodni dokonanej przez nazistów przez lata po prostu sobie leżały 

w postaci zwykłego żwiru kostnego. Dopiero niedawno stanęły tablice, ustawili je nielicz-
ni pozostali w Rydze członkowie społeczności żydowskiej30. Mówią, że rząd coś zaniedbał, 

28 Rumbula to mała miejscowość w okolicach Rygi na Łotwie, gdzie 30 listopada i 8 grudnia 1941 roku Einsatzgruppe z po-
mocą policji łotewskiej dokonały masakry ponad 30 tysięcy Żydów. Bobby jak zwykle wykazuje się niewiedzą w kwestii 
niezwykle ważnej dla Luriego, którego babka, matka, siostra i ukochana dziewczyna Luba zostały właśnie tam zamordo-
wane. Jest to rozdział o zasadniczym znaczeniu, w którym rozpoczyna się proces otwierania najgłębszych ran autora.

29 Znak został umieszczony przez władze radzieckie i odnosił się do nazistów.
30 Miało to miejsce w 1962 roku. Lurie mieszkał już wówczas od blisko 20 lat w Nowym Jorku i najpewniej słyszał 

o trudnościach związanych z ustawieniem pomnika. Pierwszy, drewniany pomnik, ustawiony przez pozostałych 
w Rydze członków społeczności żydowskiej, został zlikwidowany przez władze radzieckie. 
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“The door was empty,” the Matron answered.
She must have meant the door was open. “And who are you, Madame? I have not examined 

your calling-card.”
In a well-mannered cadence, with an underlying sarcasm just beneath the surface, she 

replied, “We are not in the habit of carrying cartes de visite where I have come from, I regret 
to say.”

“Then who sent you here?”
“A Seventh-day Adventist from the countryside near Rumbula. And Comrade Stalin. An 

unlikely team, don’t you think?”
“Rumb? Where is, ah… Rum… whatever.”28 
“Very far away,” she smiled. A drop of blood from the open hole in her forehead began 

coursing down her face. “How could you know, Bobenka? You never bothered to learn 
about it.”

I thought, And why should I? but did not ask the question aloud.
“Because you should have learned it,” answered the woman, as if reading my thought, 

“and several hundred other names like it. You should have repeated them to yourself three 
times a day for your whole life. But you did not do so, Bobenka.”

And why exactly should I do that? I again asked myself, not aloud.
And again as if reading my thoughts, the Matron replied: “Exactly. For your information 

and edification, Rumbula is located in Latvia, nor far from the Baltic Sea, a few miles out of 
Riga. You will not find that spot on a map very easily. It is now in the Soviet Union, but in 
our time it was a tiny railway stop-over, on the tracks to Moscow. There is still not much 
that calls attention to the spot, except for a small road sign, along the highway, which reads: 
‘Monument to Victims of Fascism.’29 There are eight mass graves there, including one known 
as ‘The Children’s Grave.’”

Here the Matron stopped and looked at me carefully. Her gaze was uncomfortable to me, 
yet also warmed me in a strange way. She went on: “A stonework over each of the children’s 
heads. The site has two memorial stones. One of them is carved in Latvian and Russian, 
‘Here over 50,000 Soviet citizens of other countries, Soviet Prisoners of War, and others 
were cruelly put to death by the Fascist occupiers.’ The other simply reads: ‘To the Victims 
of Fascism.’ In Yiddish.”

In a somewhat pedantic manner she continued, “The remains of this Nazi killing field had 
been left as mere bone-gravel for many years. Only recently have markers been placed, by 
what was left of the Jew ish community in Riga.30 The government has been quite negligent, 

28 Rumbula. The small town near Riga, Latvia – the site of the mas sacre of over 30,000 Jewish people by Einsatzgruppe 
and the Latvian police on November 30 and December 8, 1941. Bobby as usual affects an ignorance of a place which 
was of the utmost impor tance to the author Lurie, whose grandmother, mother, sister, and his beloved girlfriend, 
Ljuba, were all murdered at that place. This chapter is core, the beginning of the opening of the deepest wound of 
the author’s life.

29 A sign placed at Rumbula by the Soviets, in reference to the Nazis.
30 This took place in 1962 and undoubtedly the author Lurie, by then living nearly 20 years in New York, had heard 

of the attempts at a memorial. The first one, built of wood and erected by the remnants of the Jewish community 
in Riga, was taken down by the Soviets. 
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że miał na głowie inne projekty. To przejaw antysemityzmu, strach przed rozbudzeniem na 
nowo żydowskiej tożsamości etnicznej…

Teraz już rozumiem. Ta piątka to tak zwani podróżnicy.
Podróżnikami nazywa się ludzi, którzy uczestniczyli w pierwszych translokacjach. Ci lu-

dzie podobno nigdy nie zniknęli. Tak samo jak ja nie zniknę31.
Nadal nie rozumiem, po co przybyli do Nowego Jorku.
– Pani Michelson nas tu przysłała. Namówił ją do tego towarzysz Stalin, z sobie tylko zna-

nych powodów.
Znów zwracam uwagę na to, że ci ludzie mają na sobie nadzwyczajnie czystą – jakby właś-

nie wypraną – odzież. Pytam Matronę, jak to możliwe.
– Za sprawą pani Michelson, która mieszka teraz w Hajfie w Izraelu. Ona nas wyposażyła 

na tę podróż. Ona jest adwentystką dnia siódmego, a ta religia mówi, że trzeba ocalić ostat-
nich pozostałych przy życiu Żydów. Tamtej grudniowej nocy, w czasie egzekucji w lasach pod 
Rumbulą, ukrywała Żydów w stertach ubrań, a oni potem zdołali uciec32.

Wciąż nie rozumiem, po co ta piątka przybyła do Nowego Jorku.
– Doszło do kilku niekontrolowanych spotkań żydowskich nacjonalistów, więc pani Mi-

chelson przysłała nas tu samolotem. Wiesz, że mamy zupełnie nowe lotnisko? Ryga Rumbula, 
zaraz naprzeciwko tego lasu, po drugiej stronie drogi. Powiedziała, że tu będziemy bezpiecz-
niejsi niż w Rumbuli.

– Ale Nowy Jork? Chyba nie ma na świecie bardziej niebezpiecznego miejsca!33

– Bobeńka, pani Michelson tłumaczyła, że w naszej sytuacji to najbardziej niebezpieczne 
miejsce będzie dla nas akurat teraz najbezpieczniejsze.

31 Eufemizmu „translokacja” używano w III Rzeszy na określenie przymusowych transportów Żydów i innych osób 
„niepożądanych” do obozów koncentracyjnych. W wielu przypadkach wiązało się to z ich eksterminacją. W naj-
wcześniejszej fazie procesu translokacji uważało się, że przenoszeni ludzie faktycznie trafiają w nowe miejsce i tam 
pracują – tym bardziej że czasami więźniów zmuszano, aby wysyłali do domu pocztówki i informowali, że są zdro-
wi i szczęśliwi. Uwaga narratora – „tak samo jak ja nie zniknę” – zbliża go do odtworzenia zapomnianej przeszłości.

32 Frida Michelson była jedną z trzech najprawdopodobniej osób, które uszły z życiem z masakry w Rumbuli. Ma-
trona wspomina, że pani Michelson ratowała Żydów, ale nie do końca pokrywa się to z prawdą. Michelson sama 
została uratowana. Napisała wspomnienia zatytułowane I Survived Rumbuli. Tak zwani podróżnicy zmierzający do 
lasu w Rumbuli mogli mieć na sobie swoje najlepsze, czyste ubrania. Bohaterowie książki mogli zatem występo-
wać w „najlepszej” odzieży – albo zostać wyposażeni w ubrania ofiar. Niekiedy spekulowano, że sam Hitler mógł 
być adwentystą dnia siódmego. W przeciwieństwie do wielu innych, tego Kościoła Rzesza całkowicie nie zdele-
galizowała. Być może stało się tak między innymi dlatego, że niemieccy i austriaccy adwentyści dnia siódmego 
popierali Hitlera, jako że powstrzymywał się on od spożywania herbaty, kawy, alkoholu oraz mięsa. Chociaż był 
to jeden z największych zbrodniarzy w historii świata, to ponieważ zgadzał się z koncepcjami zdrowotnymi Ellen 
G. White, rzekomo danymi przez Boga, niektórzy adwentyści dnia siódmego okazywali mu oddanie i uznanie 
(zob. C. Schroder, Seventh-day Adventists, 2002, w ramach UCSB Oral History Project, http://www.history.ucsb.
edu/projects/holocaust/Research/Proseminar/corrieschroder.htm).

33 W latach 70., gdy książka zaczęła powstawać, Nowy Jork słynął z niskiego poziomu bezpieczeństwa na ulicach. 
Wskaźniki przestępczości – począwszy od liczby morderstw, a na przestępstwach przeciwko mieniu skończyw-
szy – zaczęły rosnąć już pod koniec lat 60. i utrzymywały się na bardzo wysokim poziomie w latach 70. i 80. 
„W latach 70., 80. i na początku 90. XX wieku Nowy Jork uchodził za jedną z najbardziej niebezpiecznych me-
tropolii świata. Jako świat pełen przemocy i licznych zagrożeń został przedstawiony między innymi w realistycz-
nych filmach takich jak Wojownik, Ucieczka z Nowego Jorku [oraz Taksówkarz]. [Ludzie] bali się korzystać z metra, 
spodziewali się, że mogą zostać napadnięci pod własnym domem, z niepokojem myśleli o hordach ćpunów.  
31 na 100 tysięcy mieszkańców Nowego Jorku ginęło co roku w wyniku morderstwa, 3668 padało ofiarą kra-
dzieży” (T. Rogers, What Really Cleaned up New York, Salon.com, 19.11.2011, https://www.salon.com/2011/11/19/
what_really_cleaned_up_new_york/).
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preoccupied with other projects they say. That is an expression of antisemitism, a fear of 
creating a Jewish ethnic re-awakening…”

Now I understood – the five of them were “Travellers.”
Travellers are the people from one of the initial Translocations. One hears that such people 

never really disappeared. And neither will I.31

Still I cannot understand how they had come to New York.
“Mrs. Michelson sent us here. Comrade Stalin put her up to it, for his own reasons.”
I again remark that these individuals are dressed in unusually clean clothing. As if they 

had just been laundered. I ask the Matron how this had come to be.
“Mrs. Michelson, now living in Haifa, Israel – she outfitted us for this trip. She is a Seventh-

day Adventist, and in their religion it says that the last surviving Jews must be saved. During 
the executions that took place in Rumbula woods, that night in December – she hid Jews 
within the heaps of clothing, and they managed to get away.”32

I still cannot understand why these five had come to New York.
“There have been unauthorised gatherings by the Jewish national ists. So Mrs. Michelson 

sent us here by airplane. You know we have a brand-new airport, ‘Riga-Rumbula,’ across the 
highway from the forest. She said we would be safer here than in Rumbula.”

“But New York? This must be the most unsafe place in the world!”33

“Mrs. Michelson explained that in our condition, Bobenka, the unsafest place today would 
be for us the most safe.”

She keeps calling me by my real name, which is odd – even with the foreign ending. But 
Bobenka sounds even more endearing to my ears than Beth Simpson’s “Bobchik.” It occurs to 
me that I must be somewhat well-known among Russians.

31 Translocations is a Third Reichian euphemism employed to describe the enforced transport of Jews and other 
“undesirables” to the con centration camps. In many cases they were exterminated along the way. In the earliest 
days of the translocations, it was believed the people taken away were actually in a new place and working; 
especially as sometimes from the camps they were com pelled to write false postcards home, stating that they 
were healthy and happy. The narrator’s interjection of “And neither will I” – brings him closer to a recognition of 
this forgotten past.

32 Frida Michelson was one of apparently three people who survived the site of Rumbula massacre. The Matron 
mentions Mrs. Michel son as saving Jews, but this is not accurate; she was herself saved. She wrote a memoir 
entitled I Survived Rumbuli. The “travelling people” marched to the Rumbula forest may very well have been 
dressed in their best, clean clothing. These travellers are thus wearing those original “best” garments – or have 
been outfitted in the discarded habilements of the victims. There has been some speculation that Hitler was 
himself a Seventh-day Adventist. The Church was not fully banned with many others during the Reich regime; 
it seems one of the reasons was that Seventh-day Adventists in Germany and Austria were supportive of Adolf 
Hitler because he abstained from tea, coffee, alcohol, and meat. He was one of the greatest mass-murderers 
we have ever known, but because he seemed to agree with Ellen G. White’s ‘God-given’ health message, some 
Seventh-day Adventists gave him their devotion and praise. (See: C. Schroder, Seventh-day Adventists, 2002, part 
of the UCSB Oral History Project, http://www.history.ucsb.edu/projects/holocaust/Research/ Proseminar/
corrieschroder.htm).

33 In the 1970s when this book was written, New York City had noto riously dangerous streets. Crime rates, 
from murder to property crimes, began rising in the late 1960s and reached enormous levels throughout the 
’70s and ’80s. “In the 1970s, ’80s and early ’90s, New York was viewed as one of the world’s most dangerous 
 metrop olises – a cesspool of violence and danger depicted in gritty films like The Warriors, Escape from New York 
[and Taxi Driver.] [Peo ple were] terrified to use the subway, of being mugged outside their apartments, and an 
overwhelming tide of junkies. 31 out of every 100,000 New Yorkers were murdered each year, and 3,668 were 
victims of larceny.” (T. Rogers, What Really Cleaned up New York, Salon.com, 19 November 2011, http://www.
salon. com/2011 /11 /19/whatreallycleaned_up_newyork/).

http://www.history.ucsb.edu/projects/holocaust/Research/
http://www.salon
http://www.salon
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Ona ciągle zwraca się do mnie, używając mojego prawdziwego imienia. Dziwne to, 
zwłaszcza że dodaje tę obcą końcówkę. „Bobeńka” brzmi nawet jakoś czulej niż „Bobczik” 
Beth Simpsons. Najwyraźniej Rosjanie dobrze mnie znają.

– Jesteście głodni? To podróżowanie od 1941 roku musiało was zmęczyć.
– Dziękuję, ale strawa dla ciała nie jest nam potrzebna. Tylko dla umysłu. – Jej orzechowe 

oczy połyskują jak żarzące się węgle. – Dla umysłu to owszem, potrzebujemy, i to coraz wię-
cej. I tego apetytu nie da się zaspokoić.

– To może kieliszek wina, tak na wzmocnienie? Może chociaż to mogę zaproponować, 
skoro nie jecie?

– Żadnego wina – odparła Matrona poważnym tonem – żadnego kawioru, żadnego szam-
pana. Dziękuję. Z przysmaków raczymy się tylko, choć i to z rzadka, karabinami, pociskami 
i granatami. Czy coś takiego możesz nam zaproponować?

– Słucham? Czy powinienem z tego wnioskować, że popieracie bolszewików? Że jesteście 
stalinistami?

– Kiedyś bym się nazwała arystokratycznym liberałem. Z zawodu byłam lekarzem, lekar-
ką. Wykształcenie odebrałam jeszcze w czasach, gdy na Zachodzie byłoby to w zasadzie nie 
do pomyślenia34. Tylko że liberałowie całkowicie stracili wpływ na Hitlera i przyglądali się 
z boku, jak Rosjanie i Niemcy wyrzynają się nawzajem. Liberalizm doprowadził do powstania 
faszyzmu, faszyzm doprowadził do powstania dołów, a faszystowskie doły skłoniły mnie do 
zawierzenia Stalinowi. Niezależnie od tego, co Stalin zrobił, w szczególności co zrobił okrut-
nego, trzeba było właśnie Stalina, żeby zatrzymać nazistów. Czy Stalin się mylił? Oczywiście, 
że tak. Ale on przynajmniej starał się rozbudzić ducha międzynarodowego braterstwa wszyst-
kich ludzi. Choć oczywiście – kończy wywód Matrona – my tego wszystkiego nie wiemy. 
Umarliśmy 8 grudnia 1941 roku.

Spoglądam na jej towarzyszy. Babcia mocno śpi, chrapie35. Młoda dziewczyna gapi się 
w ścianę. Chłopiec-żołnierz skręcił sobie papierosa z kawałka gazety i z dużą wprawą puszcza 
kółka z dymu.

Przyznaję, że przyglądam mu się z podziwem. Nigdy nie udało mi się opanować sztuki 
puszczania kółek z dymu, nawet kiedy jeszcze paliłem. Kiedy ja właściwie rzuciłem? On to 
robi bez żadnego wysiłku, jednocześnie głaszcząc śpiące dziecko i wyrównując materiał, który 
je otula.

34 Matka Borisa Luriego była stomatologiem i prowadziła gabinet w rodzinnym domu, zarówno w Petersburgu, jak 
i w Rydze.

35 Jako dziecko, jeszcze w Rydze, Boris Lurie sypiał w jednym łóżku z babką. Najwyraźniej mu to nie odpowiadało.
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“Are you hungry? It must have been a wearying trip since 1941.”
“Thank you, but we do not require food for the stomach… but for the mind.” Her hazel-

brown eyes are glowing like embers. “For the mind, yes. More and more so. We are never sated 
thus.”

“What about a glass of wine, to fortify you? At least that, since you don’t eat?”
“No wine,” the Matron answers quite seriously, “no caviar, no cham pagne. No thank you. 

The only delicacies we eat – rarely enough – are guns, bullets, and grenades. Have you any of 
those?”

“Madame? Am I to take it from certain remarks you have made, that you are supportive of 
the Bolsheviks? That you are a Stalinist?”

“I had been an aristocratic liberal. By profession a doctor, a woman doc tor, trained when 
such a practice was nearly non-existent in the West.34 But the liberals lost all control of 
Hitler, and stood aside to let the Russians slug it out with the Germans. Liberalism created 
Fascism, and Fascism created the pits; the Fascist pits converted me to Stalin. Aside from 
Stalin’s deeds, or misdeeds, it required Stalin to put an end to the Nazis. Was Stalin wrong? 
Of course he was. But at least he was trying to build an international brotherhood of all the 
people. Of course,” she concludes, “we do not know this. We died on December 8, 1941.”

I glance at the woman’s companions. The grandmother is fast asleep and snoring.35 The 
young girl is staring straight into the wall. The soldier-boy has rolled himself a cigarette out of 
a piece of newspa per, and is expertly blowing smoke rings.

I confess that I watch this admiringly. I could never master the art of blowing smoke rings – 
even before I stopped smoking. Which was – when? He blows them effortlessly, while petting 
the sleeping baby and straightening its swaddling covers.

34 Boris Lurie’s mother had been a dentist, conducting a practice from the family homes in both St. Petersburg and 
Riga.

35 As a child in Riga, Boris Lurie slept in the same bed with his grand mother, an arrangement he apparently did not 
much enjoy.
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Fakty z mojego życiorysu

Wspomniałem, że najwyraźniej Rosjanie dobrze mnie znają. Za sprawą Matrony szybko do-
wiedziałem się o licznych szczegółach dotyczących mojego życiorysu. Teraz przypomniałem 
sobie dzień, w którym Anita łagodnym i czułym tonem opowiadała mi – jak twierdziła – o mo-
jej przeszłości, tłumacząc przy okazji, jak to wszystko rozumieć. 

Wcześniej nic na ten temat nie wiedziałem, niczego nie pamiętałem.
Powiedziała mi, że miałem wśród swoich przodków zarówno naukowców, jak i tatarskich 

jeźdźców. Twierdziła, że moja matka była boginią, która się ukrywała pod postacią człowieka, 
a ojciec był zdobywcą – choć innym od siejących spustoszenie i pożogę Tatarów. Opowiadała 
o tym, jak to w okresie owocowania mojej matki nasienie mojego ojca zostało wymieszane 
z nasieniem od naukowca i od oficera – co się dość często zdarzało w europejskich armiach 
jeszcze na początku XX wieku.

Anita opisywała moje narodziny: słońce się na chwilę zatrzymało… a nasza planeta zamar-
ła na swojej osi; ptaki z dalekich północnych krajów latały w dzikim szale w tę i we w tę, jak 
gdyby wyczuwały zbliżający się koniec świata.

Ja się urodziłem, a świat dalej biegł swoim torem. Natura przygotowała mnie na oba moż-
liwe losy: na wielkość i władzę oraz na nieszczęście i ból.

Anita twierdziła, że wychylenie wahadła było kwestią czystego przypadku – że to od ni-
czego nie zależało. Tak czy owak był w tym jednak jakiś element wielkości – wielkości cier-
pienia, wielkości mocy i energii, wielkości zadawania bólu innym.

– Ta śmierć, której tyle razy się wymknąłeś – powiedziała – będzie cię zawsze prześla-
dować, mój kochanku o krwawym rodowodzie. Aby się przekonać, czy w ogóle jest ci dane 
żyć, raz po raz będziesz się wystawiać na niebezpieczeństwo… Los dotąd pomagał ci omijać 
niebezpieczeństwa i ich unikać, ale te prawdziwe jeszcze nie dały o sobie znać. Sam, zupełnie 
sam, będziesz sobie musiał poradzić. Wykazać się wiarą i wytrwałością. Gdzieś w głębi duszy 
zdajesz sobie z tego sprawę, to widać we wszystkich twoich poczynaniach. Przyjdzie ci toczyć 
długie boje, mój kochaneczku! Aż w końcu nadejdzie dla ciebie czas śmierci. Tak jest, nawet 
jeśli tobie się wydaje, że nic o tym nie wiesz. Cały czas zmierzasz w tym kierunku, pchany 
przez siłę potężniejszą od ciebie.

Mój sen na jawie przerywa dziewczyna podróżniczka, która nagle wykrzykuje do Matrony 
po rosyjsku:

– Dlaczego tyle opowiadasz o tym starym niedołędze Stalinie? Tacy ludzie zawsze twier-
dzą, że oni tylko służą, że służą ludziom, że wypełniają rozkazy. – Potrząsa wściekle jasną 
czupryną. Kosmyki jej włosów aż się elektryzują z tej złości. – Ja przecież wiem, co on i ludzie 
tacy jak on nam zrobili! Zaprowadzili nas nad grób i nas zastrzelili.

Młoda dziewczyna wymachuje rękami w moim kierunku.
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My Biography Revealed

I have said that it seemed I was well-known among the Russians. Through the Matron, details 
of my biography were being revealed to me at a rapid pace. I now recollected the day that Anita 
had gently and lov ingly elucidated for me what she said was my past, and its significance. 

Of which I had known nothing, could remember nothing.
She had told me I was a descendant of both scholars, and Tartar horsemen. She 

proclaimed that my mother had been a Goddess in human disguise, and that my father had 
been a conqueror – though of a different type than the plundering and burning Tartars. She 
described how at the time of the fructification of my mother, my father’s semen was mixed 
with that of a scholar and officer – which was common enough in European armies, up and 
into the beginning of the 20th century.

Anita described my birth: for a moment the sun stood still… and the entire planet froze on 
its axis. Birds in far-off Nordic countries fluttered back and forth wildly as if sensing the world 
was coming to an end.

So I was born, but the world continued on its prescribed course. Nature had equipped me 
to go either way: to greatness and power, or to misery and pain.

Anita declared that the swing of this pendulum was entirely depen dent on coincidence – 
on mere accident. But in either case, great ness was involved; the greatness of suffering, the 
greatness of power and energy, and the greatness of meting out of pain to others.

“The death you have escaped so many times,” she told me, “will always haunt you, my 
lover Blood-semen. To test if you are really meant to live at all, you will be drawn again towards 
danger. Fate has carried you around and over the obvious dangers. But other dangers have still 
to reveal themselves. You will have to man age, all by yourself, with faith and perseverance. 
Deep down, you know this: it stands spelled out in your natural actions. You will have to fight 
lengthy battles, my lover! Until your natural death arrives. Though in your head you seem to 
know not a thing. You stumble along, directed by greater forces.”

My daydream is interrupted by the Traveller girl, shouting at the Matron in rapid-fire 
Russian: “Why speak you so much of that decrepit old soldier Stalin? Such men always claim 
they are servants, servants of the people, and under orders!” She shakes her blonde hair 
furiously, the strands short-circuiting the air with anger. “But I know what he, and what men 
like him did to us! They march you to the edge of a grave, and shoot you!”

The young girl flings her hand in my direction: “I ask you, Mother, what safety may we really 
expect here? Protected by this man, this soldier, this servant? Safety, in his care?” The girl is still 
furiously speaking in the Russian tongue; quite inexplicably I understand every word.

“HIM I know perfectly well! He is the one who embraced me, the day we left! And then he 
killed me! It is HE who exterminated me!”
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– Powiedz mi, mamo, dlaczego niby mielibyśmy tu być bezpieczni? Ten człowiek ma nas 
chronić? Ten żołnierz, ten sługa? Mielibyśmy być bezpieczni pod jego opieką?

Dziewczyna wściekle peroruje po rosyjsku. Z niewiadomego powodu rozumiem każde jej 
słowo.

– JEGO to ja akurat dobrze znam. To on mnie przytulił tego dnia, gdy wyruszyliśmy! A po-
tem mnie zabił. To ON mnie eksterminował!

Nic z tego nie rozumiem. Dziewczyna zasłania twarz, jak gdyby nie miała ochoty na mnie 
patrzeć.

– On był wtedy bardzo przystojnym chłopcem, a jakże. Takim poetyckim, takim przeko-
nującym. A jaką paskudną twarz ma teraz! – Ciągnie oskarżycielskim tonem: – Ileż to godzin 
przesiedział na kanapie w ciemności, z ręką na moim ramieniu. Tylko na ramieniu. Albo na 
dłoni. Nic więcej. Tacy byliśmy zakochani, szaleńczo zakochani. On mnie tak okrutnie uwiel-
biał. A gdy się rozstawaliśmy po raz ostatni? Ani słowa nie powiedział. Żadnego pożegnania. 
Tacy byliśmy dzielni! – Dziewczyna zaczyna się trząść. – No i ten Żyd poświęcił to swoje smut-
ne ciało… aby żyć życiem sługi i niewolnika. A ja w tym czasie szłam do lasu pod Rumbulą 
w przejmującym zimnie. Wkrótce już nóg nie czułam. Zostawili mnie w lesie, nagą w śniegu. 
To nie tak, że nie wiedzieliśmy, co się dzieje. Słyszałam płacz i krzyki, serie z karabinów ma-
szynowych. A ON w tym czasie spał w swojej kwaterze dla niewolników w getcie36. Pewnie już 
polerował buty jakiemuś Niemcowi. Już był podnóżkiem, niewolnikiem, tak po prostu!

Potok słów płynie tak gwałtownie, że w pewnym momencie dziewczyna pluje już krwią. 
Krople padają na moją twarz jak grad pocisków. Uderzają z taką siłą, że zupełnie tracę orienta-
cję. Nieraz doświadczyłem bicia, ale jeszcze nigdy nikt mnie nie dotknął tak boleśnie. Nikt mi 
nigdy takiego ciosu nie wymierzył. Z jakiegoś jednak powodu dobrze się z tym czuję.

Po kilku chwilach udaje mi się unieść nieco powieki. Widzę przed sobą twarz dziewczyny, 
wykrzywioną z bólu. Pluje na mnie.

– Wiedz, że ja na zawsze już pozostanę piękną 16-latką! Piękną jak bohaterka literacka 
uwieczniona w dramacie o Rumbuli. Ale ty? TY już nigdy nie będziesz miał 16 lat! Zostaniesz 
paskudnym starym niewolnikiem i do końca życia będziesz lizał buty Amerykanów. Będziesz 
lizał te buty tak samo skrupulatnie, jak wcześniej przez cztery lata lizałeś buty Niemcom37.

Zaczyna łkać. Podnosi z ziemi opatulone dziecko i mocno tuli je w ramionach.

36 Ludność żydowska zamieszkująca getto w Rydze została zdziesiątkowana, ale mężczyzn pozostawiono przy życiu 
i wykorzystywano do niewolniczej pracy. Wszystkie kobiety, a także starcy i dzieci, zostali wyprowadzeni do 
lasu pod Rumbulą i tam zamordowani. 

37 Lurie trafił do niewoli w sierpniu 1941 roku, w wieku 17 lat. Razem z ojcem mieszkał i pracował przymusowo 
w getcie w Rydze, a potem w obozie pracy w Lencie. Co dość zaskakujące, obozem tym zarządzał Żyd podający 
się za oficera SS, niejaki Fritz Scherwitz. Dzięki jego protekcji – przypominającej działania Oskara Schindle-
ra – Lurie i jego ojciec zostali przydzieleni do hospicjum dla żołnierzy Wehrmachtu jako „złote rączki, asystenci 
i służący do zadań wszelakich”. Do obozu koncentracyjnego trafili dopiero w sierpniu 1944 roku, gdy do Rygi 
zbliżała się armia radziecka. Scherwitz dopilnował, aby 800 jego pracowników trafiło do KZ Salaspils, w ten 
sposób gwarantując im względne bezpieczeństwo i chroniąc przed masowymi egzekucjami, które „z pew-
nością poprzedziłyby odwrót sił niemieckich”. W listopadzie 1944 roku Lurie wraz ojcem zostali internowani 
w KZ  Buchenwald-Magdeburg, gdzie pozostali aż do kwietnia 1945 roku. Lurie daje tu wyraz swoim wyrzutom 
sumienia. Przeżył, ponieważ podporządkował się władzom nazistowskim. Mógł żyć dalej w Ameryce tylko dla-
tego, że został niewolnikiem (zob. J. Wronoski, Boris Lurie: A Life in the Camps, w: KZ-KAMPF-KUNST: Boris Lurie: 
NO!art, NO!art Publishing, New York 2014).



House of Anita: Fragments 149

I am stunned. I watch as she covers her face, as if to spare herself the very sight of me. 
“He was a very good-looking boy then – yes, he was. So poetic, and confidence-inspiring. 

And now look at that ugly face.”
Accusingly, she remembers, “How many hours would he sit on the couch, in the dark, and 

hold my shoulder – just my shoulder? Or my hand. And no more. We were madly in love, so in 
love, so terribly did he adore me. And when we parted, for the last time? Not a word spoken. 
No good byes. We were so brave.”

The young girl begins to tremble. “So then this Jew removed his sorry corpse… to live the 
life of a servant and slave! While I was marched to Rumbula forest, through the freezing cold. 
Soon I felt my legs no longer. In the forest I was left, naked in the snow. We were not unaware 
of what was happening. I heard the cry ing, the shouting, and the machine-gun bursts. While 
HE was sleeping in his slave-quarters in the Ghetto!36 Already polishing some German’s boots. 
Already a rag, a slave, this orderly!”

The girl’s monologue grows so violent she is spitting blood. It falls like a bullet-shower on 
my face, hitting me so hard my mind goes blank. Never in my long experiences of beatings 
have I been so pain fully hit. It is like no blow I have ever felt before. Yet it feels good.

After a few moments, I manage to open my eyes slightly. I see the girl’s face distorted by 
pain. She spits at me:

“You see I am and always will be 16 and beautiful! Beautiful as a heroine, immortalized 
in the drama of Rumbula. But you? YOU will never be 16 again! You will remain a hideous 
old slave, licking the boots of the Americans for the rest of your life. Licking boots, no less 
thoroughly, than you did those of the Ger mans before them, for four years.”37

She bursts out sobbing, and collects the bundled child from the floor, holding it tightly in 
her arms.

*  *  *

Like she says: back then, I had held her shoulder.
The skinny, shrivelled-up grandmother has been trying with great effort to listen in, 

holding her hand up to her ear so as not to miss a word of the girl’s. Once in a while she shakes 
her head, as if to assure herself she has caught the meaning of the conversation.

With difficulty, she untwists the upper part of her knotted body, raises herself part way up 
from the floor, and shakes an arm in excitement:

36 The Riga Ghetto was decimated of Jewish humanity but for those males fit for slave-labour. All women, elderly, 
and children were marched to the Rumbula forest for execution. 

37 Lurie first underwent captivity in August 1941, at the age of 17. He and his father lived and worked as slave-
laborers within the Riga ghetto, and then to Lenta’s Arbeitslager. This facility was strangely under the control 
of an imposter, a Jew masquerading as an SS Offi cer, one Fritz Scherwitz. Under his protection, which has been 
likened to the work of Oskar Schindler, Lurie and his father were assigned to the Wehrmacht Solder’s Hospice as 
“handy-men, attendants, and all purpose valets.” They did not go to their first concentration camp until August 
of 1944, when the Russian army was approaching the Riga area. Scherwitz then arranged for his 800 workers to 
go to KZ Salaspils camp, where they would be relatively safe from a mass slaughter “that would surely precede 
a German retreat.” By November 1944 Lurie and his father were interned at KZ Buchenwald-Magdeburg, where 
they remained until April 1945. Lurie’s guilty conscience here speaks: he survived because he “submitted” to the 
Nazi rule. He only con tinued to survive in America because he lives as a slave. (See: J. Wronoski, Boris Lurie: A Life 
in the Camps, in: KZ-KAMPF-KUNST: Boris Lurie: NO!art, NO!art Publishing, New York 2014).
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*  *  *

Tak jak mówi, wtedy dotykałem jej ramienia.
Wychudzona i zasuszona babka stara się słuchać. Przykłada dłoń do ucha, żeby nie uronić 

ani jednego słowa dziewczyny. Raz po raz potrząsa głową, jak gdyby chciała się upewnić, że 
dobrze wszystko usłyszała.

Z trudem rozprostowuje górną część swojego powykręcanego ciała, częściowo się podnosi 
i poruszona wymachuje rękami.

– Dajcie już chłopcu spokój. Czego od niego chcecie? On miał wtedy tylko 16 lat! Nie wy-
daje wam się, że dość wycierpiał?

Jej głos przeszywa mnie do żywego. Pobrzmiewa w nim okropny akcent. To gwara z jakiejś 
białoruskiej wsi, mowa niewykształconej prowincji.

Pozostali słuchają z szacunkiem, bo w Rosji starsi ludzie, nawet ci niewykształceni, mają 
posłuch.

– Wbiłaś szpony w tę biedną mysz – strofuje dziewczynę – i nie chcesz puścić. Nawet kot 
od czasu do czasu pozwala myszy uciec. Nie widzisz, że on też krwawi? Co się stało, to się nie 
odstanie.

– Babcia ma dużo racji – mówi Matrona. – Nie rozumie tylko, że nienawiść potrafi przekreś-
lić miłość, którą zastąpiła. 

– Zapytam cię o coś, Bobeńka. W czyje ramiona się rzuciłeś, gdy zostawiłeś swoją Ukochaną?
– Wtedy nie wiedziałem – jąkam się. – Nie wiedziałem.
– Zostawiłeś ją dla Bogini Niewolnictwa.
Skąd miałem wiedzieć, jakich wyborów będę musiał dokonywać w przyszłości? Poszed-

łem za głosem instynktu przetrwania, a on mnie powiódł w niewłaściwym kierunku.
Babcia się zgadza:
– Owszem, poszliśmy na śmierć, ale nie tak, jak to jeszcze dzisiaj ludzie mówią, nie jak 

owce. Szliśmy z godnością. I teraz stawiają nam pomniki38.
Wykrzykuję:
– Byłbym szczęśliwszy z wami, od początku. Ale czy nie pokierował mną Bóg? Czy to na-

prawdę Bogini Niewolnictwa zadecydowała o moim losie? Ja wiem tylko, że też poszedłem 
ślepo – jak owca – tyle że na inną rzeź.

Przełożyła Magda Witkowska

38 Pierwszy pomnik upamiętniający masakrę w Rumbuli został postawiony dopiero w 1962 roku i nie zyskał 
aprobaty władz radzieckich – ponieważ dotyczył wyłącznie pomordowanych Żydów. Była to jednak obłudna 
argumentacja, ponieważ w tym miejscu zginęli wyłącznie Żydzi. Ostatecznie zastąpił go pomnik o ogólniejszej 
wymowie, z podpisem „Ofiarom faszyzmu”. Dopiero w 2002 roku odsłonięto bardziej adekwatne tablice.
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“Leave the boy alone, already! What do you want from him? He was only a boy of 16 then! 
Don’t you think he has suffered enough, as it is?”

Her accent is something terrible. The sound of it grinds at my bones: a Byelorussian peasant 
dialect, the unschooled speech of the hinterlands.

The others listen with great respect, for old people, even if uneducated, are in Russia 
listened to with reverence.

“You have sunk your claws into this poor mouse,” she scolds the girl, “and you won’t let 
go. Even a cat lets a mouse get away once in a while! Don’t you see he too is bleeding? What is 
done is done.”

“What grandmother says makes a lot of sense,” says the Matron. “But what she fails to 
understand is that hatred can overturn the love that preceded it.”

“I ask you to think, Bobenka – for whose arms did you leave those of your Beloved?”
“I didn’t know, then,” I stammer, “I didn’t know!”
“You left her for the Goddess of Slavery.”
How could I have known what choices lay ahead? Instinct to survive had taken me by the 

hand, and led me in the wrong direction.
The grandmother agreed, “We went to our death, yes – but not like people still say, like 

sheep. We went with dignity. And now they put up monuments to us.”38

I cry aloud, “I would have been happier being one with you. From the very start. But 
was I not led by God? Was it really the Goddess of Slavery who took me? All I know is that 
I followed – like a lamb – to a different kind of slaughter.” 

38 The first monument to the Riga-Rumbula Holocaust was only put up in 1962, which the Soviets of the time 
did not approve of – as it mentioned only the Jews murdered. This was a disingenuous argu ment, as only Jews 
were killed there. A more bland memorial went up, stating “To the Victims of Fascism.” Finally, in 2002, more 
appropriate monuments were erected.
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[1947]

Noc, Stutthof

O szóstej dzień się kończy. Wszędzie zapada cisza, tylko lekkie pochrapywanie niesie się przez 
barak, od czasu do czasu ktoś cicho wzdycha albo mówi do siebie. Gumowa pałka, która ten 
tłum uciszyła, też leży bezczynnie w kącie lepszej izby, gdzie sypiają panowie, jadają kolację 
kapo albo blokowi i opowiadają sobie, co nowego, podczas gdy ich słudzy układają się do snu.

Nocą niewielka lampa nad wejściem roztacza skąpe światło, widzę ludzi pośpiesznie bieg-
nących dokądś w skarpetach, a potem wracających… zwykły widok w spokojną noc, o jakiej 
więzień marzy, żeby trwała wiecznie… pod warunkiem że da się spać w towarzystwie dwóch, 
trzech współwięźniów na jednej pryczy, pod warunkiem że nie trzeba odrywać od pleców 
skrwawionej kurtki, pod takim warunkiem.

Kolejny dzień dobiegł końca i nie ma najmniejszego sensu myśleć o tym, co się tego dnia 
wydarzyło: takie samo pośpieszne wstawanie na gwałt jak wczoraj, taka sama – chyba że już 
mniejsza – kromka chleba, którą za chwilę jakiś inny kacyk maźnie marmoladą, potem, przy 
wyjściu z baraku, jedna miska „kawy” na trzech, później szukanie tego z tą miską, często 
na próżno… rozglądanie się za jakimś spokojnym miejscem… umykanie przed jakimś innym 
pejczem, któremu nieuchronnie gdzieś tam wejdzie się w drogę. Wydaje się, że tu wiecznie 
pada, szlam przecieka ci do butów… a po apelu, który trwa godzinami, próbujesz jak zwykle 
wymknąć się z oblężenia, wmieszać się między kaleki z bloku naprzeciwko, dopaść jakichś 
spokojniejszych miejsc w obozie, byle tylko nie iść do pracy. Jeśli dasz radę, biegniesz na duży 
plac przed główną bramą, gdzie dużo się dzieje. Stoją tam kolumny, kolumny starych i „lep-
szych” więźniów, przemykasz szybko między nimi, wpadasz do latryny, udajesz bardzo zaję-
tego, dopóki nie zacznie świtać, dopóki kolumny nie wyjdą z obozu. Tymczasem wchodzą do 
latryny sprzątacze i jeśli szczęście ci dopisze, nie wypędzą cię na ulicę… Potem, w południe, 
zawsze ci grozi, że nie dostaniesz miski zupy, boś nie pracował. A kiedy już jesteś spokojny, 
bo masz tę miskę zupy w brzuchu, zauważasz, że barak jest okrążony, i nie widzisz już innego 
wyjścia, jak tylko iść do pracy. A co znaczy praca… wiesz z doświadczenia.

A teraz, kiedy zapadła cisza i chyba wszyscy posnęli, schodzę z pryczy, koc rozkładam na 
podłodze pod oknami, widzę oświetlone ogrodzenie, za nim kilka świateł ze źle  zaciemnionych 
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[1947]

Night, in Stutthof

It’s 6 pm and the day is at end. Everything is quiet, soft snoring sounds fill the air of the barracks 
and now and then a soft sigh or the sound of someone talking to himself. And then there is the 
rubber billy club used to quiet the crowd lying idle in the corner of the better quarters where 
the masters sleep, where the kapos and camp elders dine as they exchange stories of the latest 
news after their servants have already settled in for the night. 

The small night lamp above the door to the entrance casts a dim light where I can see people clad 
in stockings run hastily back and forth… the very picture of a quiet night which an inmate might 
wish would last forever… providing that he could sleep in the company of but one or two comrades 
in the bunk, providing that he doesn’t have to rip the bloodied jacket off his back, providing that. 

Another day has come to an end, and there is no point in thinking about what happened that 
day: the same hurried, helter-skelter getting out of bed in the morning as the day before, the same 
slice of bread – smaller perhaps than the last – smeared with marmalade by some other chief; 
then, on the way out of the barracks, a bowl of “coffee” for three and later, the often futile search 
for the man in charge of the bowl… the search for a quiet place… then the narrow escape from yet 
another of the whips with which one is inevitably forced to cross paths. It seems like it’s always 
raining here, the mud oozes through your boots… and then, as usual, at the close of the hours-
long roll call, you try to muscle through the mass of people surrounding you, to blend in with the 
cripples housed in the block on the opposite side, to make your way to the camp’s less populous 
areas where you might avoid work detail. Should you succeed, you proceed to the large courtyard 
in front of the main gate which is bustling with life. People are standing around in columns there, 
columns formed by elder inmates and “better” ones, and you quickly dash between them, you 
run to the toilet, pretending to be busy doing your business, until the day fades into grey, until the 
columns have left the camp. In the meantime, the barrack room duty comes to clean the facilities, 
and if you’re lucky, they don’t put you out on the street… Then comes lunch time, when you are 
forever at risk of forfeiting your bowl of soup if you haven’t been to work. Once your bowl of soup 
is safely in your belly, you notice that the barracks are surrounded and there is no other way out 
but to report for work detail. And what work detail entails… that you know from experience. 

Selected Short Pieces and Poetry
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okien pałacowego budynku SS, i z wolna zasypiam. Cudowne uczucie – wiedzieć, że się będzie 
miało spokój do czwartej.

Budzą mnie gwizdy i krzyki: niektórzy jeszcze się ociągają, inni szybko wskakują w ubra-
nia. Należę do tych drugich. „Wszyscy wychodzić”, wrzeszczy po polsku jakiś głos. Mam dość 
rozumu, żeby nie być ani wśród pierwszych, ani wśród ostatnich. Na dworze jest zimno i su-
cho – prawdziwy cud tutaj – i ze wszystkich baraków ciągną kolumny. Najpierw, ustawieni 
piątkami, maszerujemy pod głośną komendę. Potem głos zanika, pierwsi w kolumnie prawie 
biegną, podczas gdy ci z tyłu idą wolnym krokiem. Inne kolumny włączają się do naszej i kiedy 
jesteśmy u celu, stanowimy jedną wielką masę widzów stojących wokół na wpół oświetlonej 
plamy pośrodku placu obozowego… i chyba nie bardzo rozumiejących, o co tu chodzi. Wszyst-
kie ulice, które prowadzą do placu, są przepełnione, ludzie wiszą u okien baraków, żeby coś 
dojrzeć. Inni, pewnie większość, nie dbają o to, co się dzieje, nawet nie patrzą na ten jasno 
oświetlony punkt. Niemal równocześnie rozpoznajemy rusztowanie, szubienicę. Przypomi-
namy sobie, że już poprzedniego dnia tu stała, wszyscy wiedzieliśmy, że kogoś powieszą… ale 
już dawno o tym zapomnieliśmy… Teraz zaczyna się uspokajające pomrukiwanie – co pew-
nie znaczy: aha… więc o to chodzi! – przerwane głośnym „cisza!”. Nie słyszymy, co ten ktoś 
mówi, tylko że najpierw mówi po niemiecku, potem po polsku. A potem pojawia się jakaś 
postać, postać chłopca. Większość z nas się odwraca i patrzy w przeciwną stronę. Inni, którzy 
są już w połowie drogi z powrotem, odwracają się, zatrzymują i jednak czekają. A ja patrzę 
tam, gdzie na stołku stoi on, wydaje się spokojny i opanowany. Nikt nie rozmawia i nikt nic 
do niego nie woła. To, co oczywiste, musi nastąpić, a kara naprawdę nie jest wielka. Starszy 
obozu kierujący ceremonią kopie w stołek, chłopak opada i zawisa. A wtedy jednak wszyscy 
czapki z głów, najpierw ci z przodu, koło szubienicy, a potem jakby falą dalej. Podczas gdy 
ci na końcu dopiero zdejmują czapki, ci z przodu włożyli je już z powrotem. Podobno jeszcze 
zawołał: „Niech żyje Armia Czerwona i Związek Radziecki!”. Ale ja tego nie słyszałem.

W drodze powrotnej do baraków nie idziemy już w zwartych kolumnach. Znowu rozma-
wiamy, może ciszej niż przedtem. I wydaje mi się – to oczywiście bzdura – jakbym tylko ja 
poświęcił choćby jedną jedyną myśl chłopcu, ślusarzowi, który przyjechał z Rosji i walnął ja-
kiegoś esesmana kluczem monterskim w głowę. Może dlatego ta myśl mnie naszła, że jednak 
wierzyłem, że zostanę przy życiu. Może. A ten nieznany wiszący towarzysz bohater: w co on 
wierzył?

Potem znowu jest noc, a później ranek. Także w Stutthofie koło Gdańska jest jasno w dzień 
i ciemno w nocy. Ale szaro, posępnie i dżdżyście jest tam zawsze – teraz na pewno też.
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And now, now that things have quieted down and everything seems to be asleep, I climb 
down from the bunk boards, spread my blanket on the floor in front of the windows, look out 
at the floodlit fences and beyond them, to a few lights shining through the poorly blinded 
windows of the palatial SS building, and slowly fall asleep. It is a wonderful feeling to know 
that I will have my peace until four o’clock in the morning.

I am woken by whistles and screams: many hesitate to get dressed, others are fully clothed 
in a flash. I belong to the latter group. “Everybody up and out,” a voice bellows in Polish. I have 
enough sense not to place myself amongst the first nor amongst the last. Outside, it is cold 
and dry  – a veritable miracle in this place  – and columns of people are streaming from all of 
the barracks. At first, we’re ordered to form rows of five and march to the sound of booming 
commands. Then the voice falls silent, the people at the front of the column are nearly running, 
while those at the back are walking slowly. Other columns join in with ours, and once we’ve 
reached our destination, we have formed one single mass of onlookers standing around a half-
lit spot at the centre of the camp… with scarcely a clue as to what is going on. All the streets 
leading to the courtyard are overfilled, people are hanging out the windows of the barracks 
looking at something. Others, probably the majority, really don’t care what is going on, don’t 
even bother to look in the direction of the brightly lit spot. All at the same time, we realize it’s 
a scaffold, a gallows. Then we remember that it had already been there the day before, everyone 
knew that someone was about to be hanged… and yet we had all long since forgotten about it… 
a reassuring murmur set in – as if to say: oh… that’s what it is! It was quickly stifled with a shout 
of “Quiet!” We don’t even hear what the man is saying, we only notice that he is first speaking 
German, then Polish. And then a figure comes into view, the figure of a young man. Most of 
us turn around and look in the opposite direction. Others, those who are already halfway back, 
turn around, and stop to wait after all. And I look over to where he is standing on a stool, and it 
seems to me as though he is entirely calm and at peace. No one speaks, and no one calls out to 
him. What is about to happen is self-evident and the punishment is truly none too severe. The 
camp elder who is conducting the ceremony kicks the footstool out from under the young man 
who falls and is hanged. And then all the caps start coming off, beginning at the front near the 
gallows, continuing like a wave through the rest of the crowd. By the time the people at the back 
have taken their hats off, those at the front have already put them back on. He is said to have 
called out: “Long live the Red Army and the Soviet Union!” But I didn’t hear that. 

There are no closed columns on the way back to the barracks. People are talking again, 
more quietly than before. And it seems to me – it’s nonsense of course – as though I were the 
only one who was in the least bit bothered by the thought of this young man, a metal worker 
from Russia who hit an SS man over the head with his wrench. Maybe the reason it bothered 
me so much was that I believed I would stay alive. Maybe. And the unknown hanging hero 
comrade: What did he believe?

And then it’s night again, and later, morning. And even here in Stutthof near Danzig, it 
is light by day and dark by night. But it is always grey, gloomy and rainy there – even to this 
day, I am sure. 
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[1955]

Tutaj, Friedlu, w Nowym Jorku, 
jest inaczej niż w Buchenwaldach

Idziesz do doktora, a on patrzy na ciebie
pod kątem
czyś wart dla niego sto or tysiąc
dolarów w walucie KZ-Reichu.

[4 kwietnia 1984]

Trzy żmije

pływają w wodzie ponad betonowym sufitem, jedna bez głowy. Nie, jedna bez ciała – ma tyl-
ko głowę. Ciało już zjedliśmy. Ale czy to prawda, że głowie wyrośnie nowe ciało, żebyśmy 
znowu mogli je zjeść? A może to nowe ciało będzie bardziej zaszłe szlamią, słabsze, niedobre 
do jedzenia? A może to, co zżarliśmy, to jednak była ryba. I tylko rybia głowa teraz całkiem 
sama pływa w koło? Te dwie żmije, które taplają się tam w betoniastej wodzie, to moje dwie 
siostry – ta duża i bardziej krzepka, i ta bardzo piękna siostra, która już dawno jest wśród 
umarłych. A głowa żmii czy może jednak ryby – to jestem ja.

[luty 1985]

Trzy osobne linijki – –

co brzydkie, jest jednak piękne, a co piękne, jest brzydkie!
ach, daj mi trochę czasu na ból!
kocham prostytutki paryskie.

[marzec 1985]

Zaklinanie Heinricha Heinego

Dlaczego, na Boga (…Wszechmogącego), nie piszesz w języku gett? Dlaczego w egipskim 
języku amerykańskiego niewolnictwa? Myślę… ha, ha! już od 39 lat próbuję – jeśli można 
to nazwać myśleniem – zawiązując w supeł mój mózg… w wysokoegipskim języku drapa-
czy chmur. I dlaczego nie w pełnej krwi wysokoniemieckim? Te sympatyczne dadaistycz-
ne wnuki (wybacz… – nie w sensie pokrewieństwa linearnego) intelektualistów z sonder-
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[1955]

Here, in New York, Friedl, 
it is different than in our little forests and Buchen-walds 

You go to the doctor and he looks you
over 
wondering whether you are worth a hundred or a thousand 
ConCentRation-Camp Dollars.

[April 4, 1984]

Three Snakes 

are swimming in the water above the cement ceiling, one of them has no head. No, one has no 
body  – only a head. We have already eaten its body. Is it really true that a new body will grow, 
attached to the head, so we can eat that one, too? Or will the new body be slimier, slimmer, 
not exactly edible? Maybe it was a fish that we devoured instead? But a fish head swimming 
around all on its own? Those two snakes swishing around in that cement water are my sisters – 
the one, bigger and more robust and the other, very pretty sister, who has long since entered 
the world of the dead. The snake head or fish head – that one is me. 

[February 1985]

Three separate lines – – 

what’s pretty is ugly, but what’s ugly is pretty! 
will ya give me some time for the pain!
I love Parisian prostitutes. 

[March 1985]

Beseechment to Heinrich Heine

Why on Earth (…for heaven’s sake) don’t you write – in the language of the ghetto? Why the 
language of Amero-Egyptian captivity? I’ve been thinking… ha ha! For the past 39 years, been 
tryin’, if you can call it thinking: twisting my brain around in skyscraper-High Egyptian. Why 
not in Full-Blooded Old High German? Those sweet little Dadaist (pardon me… non-blood-lineal) 
grandchildren of the intellectuals among the SD-Sonderkommandos “might find it very much 
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kommand SD „might find it very much amusing”. A właśnie to teraz robię: w niemczyźnie 
podludzi z najgłębszego masowego grobu. Czemu więc nie w języku twojego getta? Język 
żydowski, skoncentrowany niegdyś w okiełznanych przestrzeniach, wskrzeszony przez 
Wyższych Dowódców SS i Policji za sprawą kolegiów wniebowstąpienia z niemieckim ję-
zykiem wykładowym… już prawie zaczynał istnieć, w pierwszym państwie żydowskim, 
z oficjalną pieczęcią z orłem – ale czas wyznaczony przez eurozachodnie władze od kul-
tury nie pozwolił mu rozkwitnąć w pełni. Trzy czwarte mieszkańców getta mówiło nim 
pięknie, prawdziwym, niewzgardzonym językiem żydowskich matek. Ale nie moje ja, 
kokietujące zbałtowionym niemieckim w kwartale za drutami – królik tej lingwistycznej 
wiwisekcji dokonywanej na samym sobie.

Jidysz nauczyłem się późno i z ociąganiem, chociaż ojciec i matka mówili nim z lubo-
ścią – w sytuacjach intymnych i nieintymnych, kiedy się kłócili (wtrącając histeryczną-
-i-łagodną mowę Rosjan). W jidysz potrafiłem tylko pogadywać bardzo nieswobodnie… 
dopiero od czasów Stalingradu w Drugim Roku (pierwszego, niemieckiego, a nie później-
szego drugiego, amerykańsko-egipskiego niewolnictwa) – w wieku 18 lat. I nie w świet-
lanej Armii Czerwonej, lecz w niewolniczym komandzie szturmowym getta. Gdzie jidysz 
jest językiem wszystkich martwych matek (na Wolności Dzisiaj też). I zacząłem nim mó-
wić, jakbym go znał od zawsze (z wyjątkiem tych rozlicznych duchowności, o których nie 
miałem pojęcia…), no i proszę! Słowa wychodziły mi piękne jak z obrazka! Teraz piszę, ja, 
Wielki Poeta Sufferance, czyli tego, co nazywają Holokaustem (jak mógłby pisać taki Dan-
te, którego nie czytałem) – zamiast strzelać do arabskich wiosek, aby znowu poczuć, że 
mam jaja, z wściekłości. Zmuszam się do rozumowania, racjonalnie i cool, i pozytywnie, 
tak jak imigrant dipis powinien – w Nebulae-Jew-Yorkicum. Amerykańskie litery opano-
wałem chyba całkiem dobrze? Ale ten anglo-faraoński szyk zdania to ledwo, ledwo. Jego 
sycząca finezja pozostaje mi obca. W kacetach za dużo żarłem. W języku imperialistycz-
nym daję sobie jakoś radę. Mimo że tubylcy czują, że mówię po starobolszewicku. Ale… 
czytanie samemu tego, co napisałem, to tortura. A ci, którzy mnie czytają za filiżankę 
kawy, nie mówią nic, tylko przełykają. W moim wysokoniemieckim posiadam jednako-
woż niejakie wyrafinowanie uczuć. A jidysz moich dziadków już dawno uleciał z wiatrem. 
Do kogo i po co mam szwargotać w tym swoim zaświatowym bałtyckim narzeczu nie-
mieckich Żydów z Rygi? Ci, którzy powinni usłyszeć moje wybuchające zdania, przecież 
i tak ich nie usłyszą.

Rosyjski, pierwszy język, który mi wpoiły mamki w Leningradzie, ostatnio też wszędzie 
wraca ze stalową siłą, tak jak to będzie ze wzgardzonym towarzyszem Stalinem. Po rosyjsku 
mówię zupełnie dobrze; jeśli dłuższą chwilę, to z miszmaszowym akcentem (znacznie gorzej 
niż Gruzin Stalin). Mój jidysz kwitnie krótko… po trzech minutach nabiera ciężaru nagrob-
ków. Natomiast lekka konwersacja po egipsko-anglosaksońsku idzie mi już całkiem nieźle, 
jeśli tylko nie staram się ukrywać mnogiej diaspory, która we mnie wrosła. Lecz każda dłuższa 
rozmowa kończy się dławiącym skurczem krtani. Coś takiego może się zdarzyć nawet naj-
normalniejszemu z tych, dla których jest to język ojczysty. Wydaje mi się jednak, że synowie 
i córki wszystkich narodów rozmawiają nie ze sobą, tylko obok siebie, a słowa przelatują im 
mimo uszu. I nie ma znaczenia, czy jest to język matek ich matek, żyjących czy umarłych 
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amusing.” And that is precisely what I’m up to here: bringing German-for-Subhumans up from 
the depths of mass graves. Why not talk yourself silly in the language of your ghetto? There was 
a time that the Yid’ language was concentrated in hedged-in spaces, brought briefly back to life by 
Upper-Echelon-SS-and-Police as part of instruction is ascension, taught in colleges with German 
as the language of instruction; its seeds were already planted in the first new Jewish State, eagle-
stamped with the Imperial seal of approval – but the deadline set by the authority vested in Euro-
western culture cops stopped it in its tracks before it could come to full fruition. Three quarters of 
ghetto inmates were native speakers who spoke it beautifully – the true, unadulterated, Jewish 
mother tongue. But back then, in the barbwired quarter – my Balticspookspeaking German-
wielding coquettish Self did not: guinea pig in this linguistic self-vivisection. 

I only learned later and laggardly Yiddish, even though my father and mother spoke it 
with relish  – intimately, and not so intimately, when they squabbled (interlaced with 
hysterically endearing Russia-speak). I could only parlay in Yiddish very unfreely… as far back 
in time as Stalingrad in Year the Second (of the first German one, not the subsequent Amero-
Egyptian Captivity)  – and I am 18. And not with the shining Red Army, but rather the Ghetto 
SlaveSturmkommando. Where Yiddish is the language of all dead mothers (also in Freedom 
Today). And I began speaking it as if I’d been at it from the get-go (excepting the myriad soul-
spiritual things I knew nothing about…), and voila! The words came to me picture-pretty! 
Now, Great Poet of Sufferance, of what they call the Holocaust (as if it could have been written 
by a certain Dante, whom I have never read), I am writing you – in lieu of going out and 
shooting up Arabian villages, in the interest of giving my balls a renaissance – in my rage. 
Forcing myself to reason, rational and cool and positive, as behoving of a displaced immigrant 
here in New-Jew-Yorkicum. Do I have a good grasp of the American alphabet? Hardly the 
anglo-Pharaonic syntax. I’m still a stranger to its sibilant subtleties. I overgorged myself in the 
ConCentRation Camp. Somehow I’ll get it right, in the Imperialist Tongue. Even though the 
locals in these parts feel that I speak Old Bolshevik. And then… reciting to myself what I have 
written is torture. And those who read my work for the price of a cup of coffee say nothing, 
they just gulp. In my High German, I do, however, possess for a certain emotional finesse. 
But the Yiddish my grandparents spoke has long since flown the coop. To whom and to what 
end should I quatsch in my After-Lived-Baltic-Yekke Deutsch? Those who should hear my 
sentences blow up can’t hear it anyway. 

The first language that flowed from the milk of my wet nurses in Leningrad was Russian. 
Ultimately, it always comes back, strong-as-steel, like that vilified comrade Stalin will. 
I can play that puppy like a fiddle; melding a mishmash of accents allargando (much more 
pronounced than the Geee-orgian Stalin). Speaking Yiddish with flourish only lasts a short 
while… after three minutes of it, it turns heavy as a tombstone. Egypto-Anglo-Saxon works 
wonders for small talk, so long as I don’t try to bury the many Diasporas growing inside me. 
But for any sort of more drawn-out conversation in any one of those horse harnesses: Gagh! 
The same could happen to even the normalest of native speakers. But it seems to me that 
the sons and the daughters of all nationalities talk cross-purposed circles around each other 
and themselves, words fling and flit about their ears. And it matters not whether this is the 
language of their mothers’ mothers, whether alive or deceased by natural causes. They talk at 
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zwyczajną śmiercią. Rozmijają się w rozmowie, kładąc słowa w uszy żywych/martwych, nie 
słuchając siebie nawzajem; mniej więcej tak, jak w Babilonie.

Kaleczę narodowosocjalistyczny język (moi drodzy niemieccy przyjaciele, dla których 
niemiecki jest językiem ojczystym, nie miejcie mi tego za złe, to podświadomy bełkot – 
nie mogę wyrzucić go z mózgu…). Czasem i do moich uszu lgnie język niemiecki i śpiewa 
tak melodyjnie, że nie muszę drżeć ani dygotać. To za sprawą mojej wielkodusznej, choć 
niekrewnej ciotki i jej podziwu dla kunsztowności języka: ta nobliwa bałtycko-niemiecka 
dama nakarmiła mnie truskawkami z bitą śmietaną, gdy stojąc wysoko na krześle, wy-
recytowałem Grenadierów Heinego, po czym dzielnie zeskoczyłem na ziemię w ogrodzie. 
Moja obecna przy tym mama wtrąciła po niemiecku kilka słów, zwracając hrabinie uwa-
gę… że wcale nie każdy mały rosyjski Żyd jest tak utalentowany, jak jej się wydaje. Zro-
dziło to we mnie niejaką miłość do poezji, wciąż ją jeszcze czuję, gdy jem truskawki z bitą 
śmietaną. Ale wtedy nie wiedziałem, że tak jak inni żydowscy Niemcy Heinego sam znajdę 
się „w areszcie ochronnym” w goetheańskich obozach zagłady i że nie trafię tam jako gre-
nadier, lecz jako Żyd i bez słodkiej śmietanki. Truskawki arystokratycznej damy na ryskiej 
plaży pozwalają mi teraz poetyzować – nie miejcie mi za złe, to podświadome – w zemści-
wej niemczyźnie.

Myślisz, mój przyjacielu, mój przyjacielu ludożerców, że tego, co zdarzyło się kiedyś, już 
nie ma? Mój ojciec, niech spoczywa w pokoju, kiedyś w zamyśleniu powiedział do siebie, lecz 
w mojej obecności, żeby mnie chwyciło za jaja: „S’ist alz a Cholem” (chimera). On nigdy nie 
zgrzeszył obojętnością, był, jak powiadał, „wielkim fabrykantem”. Mylił się. Co się zdarzy-
ło i było, to nigdy nie znika. To żyje forever, darling, na niedosiężnych wysokościach albo 
głęboko w otchłani nieszczęścia. I zawsze wraca i pięknie puka do drzwi mózgu. Jeśli akurat 
nie mojego, to do twojego-i-twojego i do zgniłego twojego-i-twojego-i-mojego. To tyle, jeśli 
chodzi o „zrozumienie”, nie „zaciemnianie”.

Mocno obandażowany język niemiecki puka teraz do drzwi mojej duszy. Znowu chce 
wejść. Daje mi dzisiaj… kanapkę, którą „wolna” robotnica niemiecka zostawiła dla mnie przy 
polerce w zakładach Polte-Werke w Magdeburgu, filii obozu Buchenwald. Była piękna, jas-
nowłosa i nigdy nie powiedziała ani słowa (czy tylko dlatego, że było to zabronione?). Praw-
dopodobnie nie miała śmiałości, bo tak jak się pojawiła w huku fabryki, tak od razu znikła… 
zostawiając mi w spadku maszynę do polerowania granatów. To był nadzwyczaj duży kawałek 
złota, ta kanapka posmarowana prawdziwym ersatzem margaryny… i może dała mi odwagę, 
by od tej pory dobrowolnie szlifować, nawet jeśli moje działa, z powodu braku dynamitu, czę-
ściej chybiają celu, niż trafiają; tak czy inaczej strzelam, może ze względu na truskawki i bułkę 
z margaryną – i mam nadzieję, że prawdziwymi kanapkami, ciastem z truskawkami i śmietaną 
będę w waszym niemieckim języku strzelał, a nie srał.

Mój rodak z racji rasy, Heinrich Heine, szepce mi do ucha: „Mój dziadek i babcia też nie 
znali niemieckiego wysokiego jak Alpy, nic się nie martw! Wejdź na ogrodową ławkę i pierdź, 
głośno! Takie czasy”, mówi, „że trzeba śmierdzieć sumiennie!”.

I znowu jestem gotów. Ten inny, wąsaty Heinrich z SS szczęśliwie mnie przeoczył. „Ale 
pisz mi z miłością do ucha, co mam powiedzieć, ażebym nie okrył jakąś sromotą ciebie i two-
jego językowego kunsztu!”, mówię do starego akademika Heinricha Heinego.
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cross purposes, putting words in the ears of those alive/dead without listening to each other, 
more or less the way it was back in Babylon. 

I’m trash-talking the National Socialist language (please don’t take offense, my dear native 
German-speaking German friends, it’s just subconscious drivel, not to be taken seriously – 
it’s just that I can’t keep it from ringing in my head…). Sometimes, even in my earlobes, the 
German language clings, the German language sings so melodically that it doesn’t cause me 
to quiver and quake. It’s just the elegant linguistic art of my generous, however unfamiliar 
aunt: a noble Baltic German lady who fed me strawberries and cream after I’d stood on a chair 
reciting Heine’s Grenadiers, then boldly leapt down to the ground in the garden. My mother 
was there to throw in a few words of German to remind the countess that not every little 
Russian-Jewish boy was as talented… as she seemed to think. That cultivated in me a certain 
love of poetics that I still feel today whenever I eat strawberries and cream. But at the time I had 
no way of knowing that Heine’s Jewish Germans would be taken into “protective custody” 
and placed in Goethe’s extermination-concentration camps not as grenadier, but rather as 
a kike and without the cream. Those strawberries given to me by the aristocratic lady on the 
beach in Riga are what allow me to write poetry, please don’t take offense, it’s a subconscious 
thing – in rrrretrrributive German. 

What say you my friend, you who are friends with cannibals, you think that which has 
happened in the past is no more? My father, may he rest in peace, used to say to himself, 
pensively, but in my presence so it would kick me in the balls, “S’ist alz a Cholem” (chimera). 
He never committed this apathetic sin; he was, as he said: a “major manufacturer.” He was 
wrong. What has-happened-and-has-been – that never disappears. It lives forever, darling, 
at inaccessible heights or deep down, in the Seelenschmiehl. And always returns to knock 
politely at the door of the mind. And even if not my one, then yours, and in the putrefied case 
of yours-and-yours-and-mine. So much then for “comprehension,” not obfuscation. 

The heavily bandaged German language is now knocking at the door to my soul. It wants to 
be let back in. Today it hands me… a slice of buttered bread placed on a polishing machine in the 
munitions factory at the Buchenwald satellite camp in Magdeburg, left behind for me by a “free” 
German servant girl… And she was pretty and blond and she never said a word (if only because it 
was forbidden?), probably didn’t have the courage because she disappeared as quickly as she had 
appeared in the drone of the factory… thus leaving me to inherit the grenade polishing machine. It 
was an extraordinarily large piece of gold, this butter bread, buttered with real ersatz-margarine… 
and probably gave me the courage to voluntarily keep sanding away even though, more often than 
not, my ammo missed its mark for lack of dynamite; I keep shooting anyway, maybe for the sake of 
the strawberries and the margarine bread roll – and I hope that in the process, I’ll be shooting, not 
shitting upon real butter bread, real cake with strawberries and cream in your German language. 

My racial compatriot Heinrich Heine whispers in my ear: “My granddaddy and grandma 
didn’t speak High-As-The-Alps German either, no worries! Climb up on the garden bench and 
fart, loudly! Times like these,” he said “are made for stinking up the place in good conscience!” 

I’m at the ready again. Fortunately, that other moustached SS-Heinrich didn’t get me. 
“Please write sweet somethings in my ear, tell me what to say to keep me from besmirching 
you and your German linguistic gift!” I say to the old academic Heinrich Heine. 
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Kanapka, która mi kiedyś tak smakowała, ciąży mi na piersi niczym zwłoki, margarynę 
zżerają zmydlane mrówki, a truskawki wylatują mi z ust jak odwetowe V-2 – po niemiec-
ku, we wszechniebiańską wieczność. Chagall, pochodzący z Witebska mego ojca, jest dziś – 
dead! – Potrzebujemy nowo narodzonych pięcioletnich genialnych małych rosyjskich Żydów! 
Czyli znowu – mnie!

Ojczulek Stalin pomaga mi wejść na ogrodową ławkę. Wtedy jeszcze nie wiedział, że swo-
jego rodzonego syna (…także swojego syna, mnie), grenadiera w niewoli, tchórzliwie pozwoli 
zamordować. Moją mamę też zastrzelili, w zlodowaciałym sosnowym lesie. Co się stało z hra-
biną, bałtycką damą, nie wiem. Ten, który mnie zamknął, Heinrich Himmler, wciąż jeszcze 
nie popełnił samobójstwa. Ale inni führerzy zostali uwiezieni przez Amerykanów i papieża 
do Ameryki Południowej, żeby śpiewali tam tango. Co się stało z „wolną” piękną niemiecką 
robotnicą proletariuszką, też nie wiem: muszę spróbować kiedyś ją zlokalizować pod gruzami 
w Magdeburgu. Przecież miałem wtedy nadzieję… że się we mnie zakocha, w prawie „mu-
zułmańskim” zewłoku. A jeśli chodzi o Stalina, to przecież wiecie… umarł i teraz, potrząsając 
mocarną pięścią, wraca do naszej śmierdzielni. Na razie czuje się jeszcze dość słabo. Ja tkwię 
gdzieś, z duszą Hitlera, w górach wokół Berchtesgaden. Tylko Heinrich Heine wciąż żyje i po 
wsze czasy będzie jadł truskawki ze śmietaną. Jak mówią – w języku naszych martwych ma-
tek: „Rozinkes mit mandlen”.

[23 września 1990]

Pewnego razu 
stoję sobie w kolejce
do wydawanej zupy.

Posuwamy się wolno
ale zawsze „naprzód!” – my bohaterowie kombatanci!
w stronę parującego kotła.

Wcale nie jesteśmy tacy głodni.
Tu płaci się za zasługi
za dożywotnio dobre uczynki
za dożywotnie dokonania
za dożywotnią dzielność i heroizm
za dożywotnio piękne rodzaje sztuki
za dożywotni wdzięk oblicza
i dawno oddane przysługi.

Teraz się nam rewanżują, na koniec,
miską zupy; 
która paruje, 
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That buttered bread which once tasted so good weighs heavy as corpses on my heart, the 
margarine is gulped down by saponified ants, and I spew the strawberries from my mouth 
like a V-2 retribution missile – in German for the almighty splendiferous eternity. Chagall, 
who hailed from the same town of Witebsk as my father  – today he is – dead! We need a new 
generation of five-year-old Genius-Russian-Jewish boys! In other words – more mes!  

Papa Stalin helps me get up on the garden bench. He didn’t know at the time that he’d be letting 
his own biological son (… and also a son of his, me) be murdered as a grenadier in prison. My mommy 
was shot to death, too, in the frozen pine forest. Whatever happened to the Baltic German Countess, 
I know not. And that Heinrich Himmler who put me away never did succeed in committing suicide. 
But the Americans and the Pope managed to lure the rest of the Führers to go tango singing in South 
America. Whatever happened to that pretty little “free” German working girl, I don’t know either: 
someday I’ll have to try and find her beneath the ruins in Magdeburg. Back then, I’d hoped… that she 
would fall in love with me, the man who’d seemed as near death as a “Muselmann”  – the walking 
dead of the camps. And what happened to Stalin, you all know that… he died and now is coming 
back strong and swinging, right here in our stinking outhouse. For the moment, he’s feeling rather 
weak. I’m hanging out somewhere, with Hitler’s soul, in the mountains around Berchtesgaden. 
Heinrich Heine is the only one who’s stayed alive all this time and he’s forever eating strawberries 
and cream. Or, as they say  – in the dead mama’s-tongue: “Roshinkes mit Mandeln.”  

[September 23, 1990]

Once upon a time
I stood in a line
where soup was being served. 

The line was moving slow
yet always this “Forward, March!” – we are the Hero-Combatants! 
to the point of the pot boiling over.

We aren’t even that hungry. 
Here is where you get what you deserve, payback
for a lifetime of good deeds 
for a lifetime of earnings
for a lifetime of bravery and heroism 
for a lifetime of fine arts and artifices 
for a lifetime of grace into your face
and services long since unredressed. 

All your favours will be returned, in the end, 
in one bowl of soup; 
gone up in steam
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której nie jemy
jesteśmy kwita
ale nadal 
w więzieniu dla młodocianych.

Powinniśmy być zadowoleni
a ledwie się uśmiechamy.
Słońce świeci – rzecz zupełnie naturalna.
całkiem radzi się układamy 
pod zielenią.

Miska jest pusta
Kocioł bucha parą
mała lokomotywa.
Wodnista chmura w powietrzu
opowiada się za pokojem
wojowniczo.

[30 grudnia 1990]

Jestem w połowie rosyjskim chłopem
w połowie żydowskim arystokratą;
rosyjski chłopek
taki okrąglutki, z czerwonymi policzkami,
białą jak śnieg brodą
kryje się
ogłupiały, w zwisających
spływających kruczoczarnych włosach

brodatego arystokraty

i uśmiecha łagodnie
w chrystusową brodę:
co też mu się
stało?
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it’s hard to swallow
now that you’re even 
now that you’re still 
forever stuck in juvenile detention. 

You’re supposed to be satisfied, 
but scarcely muster a smile. 
The sun shines – seeming altogether natural. 
You’re entirely content to lay 
yourself down to sleep beneath the green. 

The shallow bowl, empty;
the pot, boiling steam
like a petty little locomotive. 
The cloud of waterbroth-sludge in the air 
is pro peace, 
militantly so. 

[December 30, 1990]

I’m half Russian farmer, 
half Jew’sh-Aristocrat; 
the little Russian farmer, 
rotund, with flush-red cheeks, 
a snow-white beard 
hides
confused, hanging in the gallows-hung
strains of my raven black hair 

in the bearded aristocrat

smiling slightly 
into the Christlike beard: 
what in the world 
happened to him? 
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[11 stycznia 1991]

Niemcy!

miło mi, że leżą
nieopodal
mojego serca 
– tam są ewakuowane groby
– dwa damskie palce, z czerwonym manikiurem.

Dlatego zapach mojego serca
bijącego 
na kuchennym stole rzeźnika
zawsze będzie wisiał w powietrzu:

Niemcy

– do kucharzy mnie ciągnie
– albo do sądu.

[13 maja 1996]

Trzeba prawdziwej zręczności
by prowadzić stada kaczek

Znad lasku w Rumbuli unoszą się dymy
wszędzie na świecie dokoła jest świat 
a kto chce wiedzieć, skąd tutaj tyle 
ukrytych ogni rytualnych

ten gra w plamach słońca na tym/ co było/ Nowym Jorkiem/ rolę ściany.
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[January 11, 1991]

Germany! 

lies fondly 
not far afield of 
my heart of hearts 
– there lie the evacuated graves
– two lady’s fingers, nails manicured red. 

That’s why the scent of 
my heart beating itself 
on the kitchen butcher-block table 
will forever hang in the air:

Germany 

– drags me down to the bone
– into the dish, or into court. 

[May 13, 1996]

You must be truly skillful
to guide the flocks of ducks

The smoke from those little Rumbula woods 
worldwide the whole world is all around
and who would want to know what of which 
hidden little ritualistic flames 

is playing, sullied by the sun, on/what was/New York/little wall
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[15 czerwca 1996]

Żyd dobrze płaci
za hitlerowski sauerkraut.

Dodaje, razem z sosem pomidorowym,

do słowa ty sos umarłych

– kochanie –
ty oczywiście jesteś Żydówką?

[17 czerwca 1996]

KOBIETY

niezgrabne, tłuste
palą
papierosy, płomienie Auschwitz, płomienie Nagasaki – 

każdy z ich czerstwych aktów, w popiele-smole 
   zastygły –
one jeszcze zatańczą...

plotkując, świntusząc, klaszcząc,
   bez rozkazu!
niedługo staną się ofiarami
   i całe to
plotkowanie, krakanie, gadanie będzie im 
   wybaczone!

Ja – oglądacz – 
będę mordercą, winnym, odpowiedzialnym 
za myślenie bez działania, 
wykonywanie poleceń w majestacie prawa. 
Aż całego świata magiczny tytoń 
w złoto niewykonalnych dzieł
ze spalonych ciał, moich sztywnych zwłok
w popiół się obróci.
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[June 15, 1996]

The Jew pays a heavy price
for his Hitlerian sauerkraut. 

Add a dollop of tomato sauce, 

death dollop of tomb-ato sauce

into you – my darling – 
you are, I presume, a Jewess? 

[June 17, 1996]

THE WOMEN

plump ones, fat ones, 
smoking
cigarettes, flames of Auschwitz, flames of Nagasaki –

each one of their robust nudes, their naked acts trapped 
     in the ash-tar –
they will yet dance…

gossipmongering, farrowing sows, tattling their applause 
     without bidding!
soon they will fall victim
     and all
their trash talk, their crowing, their twaddling
     will be forgiven!

I – inspector  – 
am become murderer, the guilty one, the debtor
for thoughts without action alone
my marching orders fullright well in hand:
Until all the worlds’ sacred tobacco 
into the gold of impossible works 
crafted from the burned bodies of my stiff cadaver 
turns to ash. 
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Dopóki ci życia starczy,
tchórzliwy artysto z SS, będziesz się musiał pocić,
paskudząc pańskie ściany
luksusowego mauzoleum czaszek
dla nowych wybrańców z US-SD
pinupową dekoracją.

[3 sierpnia 1997]

BEZWZGLĘDNIE
po przeczytaniu Auschwitz Petera Weissa
muszę pójść na lody.

Gdzie byłem JA?
TAM NIE byłem.
Byłem gdzie indziej.

Jak można powiedzieć, że się w takim miejscu
w ogóle było?

Byłem w pewnych miejscach, 
gdzie lodów nie dawano.

Teraz już do lodów zapłakać nie potrafię.
Z Auschwitz wyrośli lodowi synowie.

[2 listopada 1997]

Z trzaskiem sypią się maszyny.
Wszystko w porządku, w świecie sztuki! – 
nie ma już żadnych stylów

Złota krew – 
płynie w najszykowniejszych witrynach 
gigantycznych butików przy Madison Avenue

Omijając tradycyjne kolumny
nie moich już Żydów.
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As long as you still cling to life, 
you cowardly SS artist, you’ll have to sweat bullets,
to dirty the walls of the 
luxury-skull-mausoleum-supremacy 
of the chosen ones this new UdS-SA, manboy
with the pinup décor. 

[August 3, 1997]

ABSOLUTELY
having just read Peter Weiss’s reading of Auschwitz
I must eat ice cream. 

WHERE was I? 
Wasn’t THERE. 
Was somewhere else. 

How can anyone have possibly 
been in such a place? 

I was in many places 
where to eat ice cream was forbidden. 

Now I cannot even snivel into my ice cream
And ice cream sons are the spawn of Auschwitz. 

[November 2, 1997]

In a snap, the machines fall to pieces. 
All hail, in the world of art! –
there is more no styles

Golden blood  –
flows into the poshiest Madison Ave-esque
Mammoth-Boutique display cases

Passing by commonplace columns 
of mine no more Jews. 
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[1998]

Malarstwo bierze się z puszki
konfektów
z zatopioną
gwiazdą Dawida z sierpem i młotem
pod ugwieżdżonymi swastykami

[21 stycznia 1998]

W moich najlepszych obozowych majtkach w paski
na wysokich obcasach
żeby podobać się SS
w czarnym biustonoszu nabitym od więziennych zup 
czerpanych z dna kotła, gdzie są najgęstsze 
– w jedwabnych pończochach, dla kapo w czas wojny największym rarytasie 
rządzę – tymi na placu apelowym już teraz – stojącymi w równych szeregach 
moją nagą pupą absolutnie apelująco widoczną – 
zawsze przecież chodzi o te dwie połówki,
seksualnie zabezpieczone – 
– w świetle reflektorów padającym na przyszłego wisielca
 wieczny idiota krzyczy:
Niech żyje Armia Czerwona i towarzysz Stalin – –       
– za tym to ja już jestem całą ponadczasową wieczność
w moim pięknym pięknie brudnej świni –
wystrzępionym
przez striptizową elegancję nadchodzącej wielkiej wolności 
ja, zawsze aktywna
w starej i najnowszej baśniowej krainie Babel
– kulturtregersko teutońska i tatarska bestia równa Judaszowi

a teraz, by dać świadectwo prawdzie o tych butikach
liberalnym muzeum nowobogackich
zamiast podstarzałych esesmańskich zadków – –
o genialnym Andym-Ass-hole nie wspominając, błagam

by w odbycie świata sztywnym od wojennego złota 
śpiewać króla Dawida lamentacyjne psalmy miłości.
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[1998]

The art of painting comes from a can
of confections
topped by candymelted 
Star-of-David-with-Hammer-and-Sickle
beneath a star-studded Swastika

[January 21, 1998]

Outfitted in my Sunday-best Striped-ConcentrationCamp-Underpants 
on high heels
so as to appeal compliantly to the SS
my black bra splash-crashes into the thickest portion 
of self lovesomely consumed inmate soups
– in my rarest wartime kapo silk stockings
I manage them – those now already assembled at Roll Call Square – in out-plumbed alignment
flatly rollcalling with my naked bottom in plain view –
it always involves the two halves, 
of the sexually-secured –
– cast in the deer-in-the-headlights glow of the one who would be hanged
the Eternal Idiot screams:
Long live the Red Army and our Comrade Stalin – – 
– I have already been at this for an eternal eternity
in my beautiful beauty dirty sow sourness  –  
already frazzled 
by the striptease elegance of the coming Great Freedom 
and activist I am always 
in the old country and in this new Babylonian-Fairyland 
– Teutonic bearer of culture and Tatarian Judas-like beast

now to the truth about these boutiques 
of liberalisms museum of the nouveau riche 
in place of the antiquated bum-bottomed SS-es – – 
not to mention a certain genius Andy-Ass-hole, I pray 

that now in the entombed by war gold bowels, once and for all, 
the passionaria Psalms of King David will be sung. 
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[10 marca 1998]

Kiedy jesteś wewnątrz takich Buchenwaldów, 
wiesz, że to istnieje naprawdę.
Ale święcie wierzysz, że na zewnątrz tego nie ma,
że wystarczy wyjść, by zobaczyć,
że wszystko w dobrym, nowo narodzonym kraju się układa.

Prawda.
Na zewnątrz poranna kawa jest już trochę lepsza
i pałki tłuką tylko tych ostatnich
ale w głowie
nie mam jakiegoś zwykłego kapo, który jest temu winny
tylko siebie samego: poddanego wyzwolonej władzy
czego dyktatura wolności wymaga zwłaszcza ode mnie.

W zbezczeszczonej Świątyni Jerozolimskiej
nie można świętować wyzwoleńczej Chanuki:
w scenach kościelnych z biciem dzwonów na cześć morderczych hord herosów,
nie może być nigdy miejsca na dumę z profanacji. – 
W Buchenwaldach wolno jeszcze mruczeć modlitwy.

W Buchenwaldzie możesz robić, co chcesz
grzeszyć aż do niechybnej zguby 
pomstując na Wielką Chmurę i buchenwaldzkie chmurki.

W demonstrowanych społeczeństwu muzealnych grobowiskach
wolno prawdę duszy
futurystyczno-globalistycznymi
anarchokapitalistycznymi
metodami szybkiego działania
dla społecznego dobra
przesłonić chmurami.

W Buchenwaldzie – Miejscu Pamięci
możesz dokonać szczytowego wyczynu
nawet oszołomiony, wokół krematorium zrekonstruowanego w pomniejszeniu pędząc
kuśtykając
na siebie samego w piecu popatrzeć.
A potem żyć wiecznie.
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[March 10, 1998]

When you are put inside such Buchenwalds, 
then you know it really does exist. 
And yet in the depth of your soul you believe 
that outside it exists not, 
that everything will work itself out in the newborn land. 

Right. 
Out there on the outside the morning coffee is somewhat better 
and billy clubs only thrash the behind 
but in your own head 
there is no simply-kapo, guilty as charged
none but yourself: loyal subject set free from the masters
the way the dictatorship of freedom demands especially for me. 

In Jerusalem’s defiled temple 
one cannot celebrate Hanukkah-Liberation: 
in the bell-chiming ecclesiastical scenes for the Murder-Hero-Hordes
sacrilege shall never again be splayed. –
In the Buchenwalds you’re still allowed to whisper-pray. 

Buchenwald, that’s where you can do whatever you want
sin yourself to putrefaction,
billowing cloud and buchenwaldish whisps of clouds be damned. 

In the upper-crusted show-me museum-mausoleums 
the soul truth can be
overclouded 
well with futuristic-globalistic
anarchocaptialistic 
high-speed methods 
into social goods. 

At the Buchenwald Memorial 
there you can reach peak performance 
you can even race like mad around the rebuilt mini-me model of the crematorium 
limping
looking at yourself in the oven. 
And then you can live forever. 



Wybór krótkich form prozatorskich i poezji 176

W Pomniku Buchenwaldu
możesz bez umiaru wyszydzać realizm, logikę.
Duchy: zarówno bohaterów, jak i strażników z piekła rodem,
posyłać w kosmos.

To miejsce jest przecież takie prawdziwe.

To miejsce jest przecież takie prawdziwe,
na zewnątrz tylko małpy w maskach
odprawiają karnawały.

W Buchenwaldzie – Miejscu Pamięci czy nie
można by tam zamykać wszystkich,  
co byłoby słuszne! I niesłuszne!
A to wszystko, co tam wcześniej wygasło – 

To przecież prawda: zupełnie nic.

Od samego początku.

W ogóle nie odgrywa roli.
Wewnątrz czy na zewnątrz.

Bo uszy zamarzają w oczach per design
można by nawet powiedzieć naukowo
czasami jest lepiej –
a zawsze piękniej! Wewnątrz
niż na zewnątrz, dobrym, wolnym,
kapo-demokratom bez kapów.
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At the Buchenwald Mahnmal
you can really rail against realism, logic. 
The ghosts: Heroes, and the devil’s keepers alike, 
you can beseech them to high heaven. 

It is that sort of bona fide place. 

It is that sort of bona fide place
where on the outside it’s only apes 
who twirl the Carnival in masks.

In Buchenwald  – the Memory Site, 
could one not incarcerate everyone there, 
that would be right! And also not right at all!
And All that wasn’t snuffed out there in the first place – 

That’s right: nothing at all. 

As soon as it has happened. 

Doesn’t play any role whatsoever. 
Whether inside or outside. 

Because ears freeze in the eyes by design
you could even say scientifically 
sometimes it’s better – 
ever more beautiful! Inside 
than on the outside, inside the Good, the Free, 
inside this headless Kapo-capositic democrat. 
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[śmierć Wolfa Vostella, 3 kwietnia 1998, Berlin]

Ten przez niemieckich kunsztowników
zwariowanych artystów
może nielubiany, a i wyszydzany
czysto niemieckich sztuk zawodnik 
wagi ciężkiej 
aryjski Żyd chasyd
teraz niestety, niestety
przerzucił krwawiące kule swojej NIE!sztuki NO!artu 
na przeciwległy brzeg tej rzeki:

a my z tego brzegu, z tym ziemskim bólem mięśni –
nie tylko powinniśmy, lecz i możemy
być mu pomocni 
w jednoczeniu bezinteresownie 
przez życie i śmierć uciskanych rzeczywistych sztuk,
jesteśmy przecież wszyscy uwieszeni jego pejsowatych baków
na beton, po Vostellowemu włochato, 
po Vostellowemu twardo.

[7 sierpnia 1998]

Dosyć! basta –
W Nowym Jorku nie ma NICZEGO NIKOGO 
tylko telefon i faks
na duże dystanse w bok i w tył,
wypalone ruiny NIE! sztuki na Lower East Side
stały się wyobcowaną rozrywką
a diamentowy jedwab Upper East Side
pozłacanym gettowym płotem aktu końcowego:
Nowy Jork, przystań dla żądnych ucieczki w sławę i przygodę
stał się po prostu niczym
w opadającym płatkach śniegu nowo przybyłych szybkich dusz – 
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[Death of Wolf Vostell, April 3, 1998, in Berlin]

That whom the German 
art-crazed makers
may have been less loved, more lampooned 
pure German ponderously heavy pieces 
heavyweight
Aryan-Jewish Chossid 
his Nein!kunst NO!art bleeding crutches 
on the opposite banks of this river
has now entered the Hereafter: 

and we are expected not only to possibly 
be of some help to him –
to unify the unbusinesslike 
life-death stifled realArt-arts, 
from here, with bleeding heartache of the Here-and-Now 
all caught up as we are in his Payottied–Muttonchops 
cement-like, Vostell-haired, 
Vostel-hard hooked. 

[August 7, 1998]

Enough! basta  –
there is NOTHING NADA NONE in New York 
only phone lines and fax machines 
to the broad sideways backwards long distance, 
the Nein-Art ruins of arson on the Lower East Side
has become estranged entertainment 
and diamondsilk Upper East Side 
are goldplated closing act Ghetto-Fences: 
New York, refuge for those craving fame and adventure 
simply reduced to nothing, to nada 
in the falling snowflakes of newly minted speeding souls  – 
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MROWISKO: ZUPEŁNIE NIC: GALOPOWAĆ:
najlepiej zostać w mieszkaniu
przemykać między barakowymi blokami ulic drapaczy chmur 
tylko w pustą noc:
w domu nad płonącym stosem papierów
wściekły szał pracy – 
dla zdrowych duchem i przyszłych marzycieli.

[30 grudnia 1998]

Uważaj, żebyś się z Żydami za blisko nie przyjaźnił –
Jeszcze kiedyś zechcą, żebyś ty – ty sam –
ryzykując głowę 
ich – ukrywał.

[23 maja 1999]

Moja Real Girl – naprawdę jest – 
jak to opisał w słodko-słonych słowach 
rosyjski Amerykanin Irving Berlin –  
w swoich Blue Skies. 

Ale czasami się pojawia, rozfragmentowana,
jako pinup girl w literackich
i prawdziwie pornoliterackich żurnalach,
gdzie nieoszczędzona przez upływ czasu,
niekiedy z nogami na wpół rozłożonymi
wciąż jeszcze pozwala się fotografować
w pozie dziewczyny lat 16 lub niewiele więcej 
czasami też widzę jej szerokie słowiańskie oblicze
o lubieżnie żydowskich, niemal afrykańskich pożądliwych wargach
z wyrazem zawstydzenia, że ona tak w negliżu, rozebrana,
tylko z musu reklamuje w całostronicowych anonsach 
domów towarowych wyprzedaż biustonoszy.
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IT’S TEEMING: NOTHING NADA: GALLOPING:
best to stay in your apartment 
to sweep through the block-barracks of cavescraper-streets
only in the dead of night: 
to stay home atop the burning stake of papers
smoldering the rabidfrothed workamania  – 
for spirits that are whole and for future dreamer Menschen. 

[December 30, 1998]

Be careful not to become too friendly with a Jew –
However much it may be expected of you – by you yourself  – 
at the risk of your own head, 
that some day or another – you will hide him. 

 
[May 23, 1999] 

My Real Girl – really is  –
in the salty-sweet wordsmithed terms 
of the Russian American Irving Berlin –
in her Blue Skies. 

Sometimes, though, she shows up, piecemealed, 
as a pinup girl in literary 
and in really porno-literary journals, 
where desecrated through the ages by time 
at times with legs half-spread open
she still passes herself off, idlemealed, 
as little more than sweet 16
and sometimes I see her big-boned Slavic face
with its voluptuously Jewish, almost African lusting lips
shamefacedly so in her negligèe 
and tortured-bareassed bra, drop trowed 
in full-page ads, 
in department stores, to be sold out. 
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Ten widok robi na mnie cudowne wrażenie;
szokujące – potem jednak: poraża!
I jak to jest, że tak wiele pięknych dziewcząt
w tym straszliwie zasypywanym drukami mieście
wygląda niemal dokładnie tak samo – dzisiaj też – jak ona?

– Wyłaniającej się spod ziemi i śniegu
w tym skrajnym pomieszaniu ras zawsze osobnej
 jeszcze długo przyjdzie jej istnieć.

Wydaje się, że nikt
– nawet ten najbardziej uwielbiany –
nie jest jedyny w swoim rodzaju.

[18 lipca 1999]

Dobra kacetowa suka

Suka o imieniu Punch, rasy owczarek niemiecki, pilnowała mnie (szczekając jedynie… a na-
wet ciepło liżąc potencjalnego agresora po twarzy) w najgorszym okresie masowych pożarów 
na nowojorskim Lower East Side oraz rasistowskich i narkomańskich napaści w latach 70. 
Przez dwa lata leczona na raka, dożyła 12 lat i w 1977 roku umarła.

Muszę jednak powiedzieć, że Punch miała głęboko zakorzenione przesądy natury nielibe-
ralnej, które może odziedziczyła (za sprawą rasy?) – nie lubiła małych dzieci (może dlatego, że 
dziesięcioro własnych utraciła zaraz po porodzie) ani nikogo, kto dziwnie wyglądał: bezdom-
nych, hipisów… i odmiennych rasowo, w szczególności czarnych. Zasadniczo była pod każ-
dym względem ultrakonserwatywna, żaden ustalony porządek nie miał prawa być naruszany.

Ale to tylko na początku, bo kiedy już zawarła znajomość, stawała się tak liberalna jak 
Amerykanie… była przecież Amerykanką… i de facto tylko w niewielkim stopniu Niemką, 
a prawdziwą Żydówką to już najmniej.

Mimo swoich zadziwiających cech charakteru bardzo mi pomogła w NO!artowskiej produk-
cji artystycznej, kiedy wszyscy uważali już ten ruch za umarły. A bez niej – kto wie? – może ta 
produkcja już w tamtych nożowniczych latach byłaby się skończyła, podobnie jak ja sam.

Tak czy inaczej… ona mnie pilnowała… jak wartownik w kacecie? Tak naprawdę z jednym 
czy drugim z tych psich morderców dało się niekiedy żyć: jeśli przypadkiem udało się pięknie 
zejść na równy duchem poziom (ale taki układ miał najczęściej także realistyczne przyczyny 
o podłożu profitowym): mimo wszystko byliśmy wszyscy członkami jednej wielkiej rodzi-
ny! Tak przynajmniej powiedział mi scharführer (?) Hoffmann, komendant podobozu w Mag-
deburgu, już w okresie wyzwalania (i podczas ucieczki swojej i wartowników oraz kapów): 
„Chodź z nami, mój chłopcze, wszyscy uciekamy przed Amerykanami!”, i mówił to z całą 
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At first glance, the sight of it works wonders for me; 
shocking – then it hits me! 
And how is it that so many pretty women 
in this filthy shrieking cesspool of a city
look almost exactly the same – and in these days of all times – as she does? 

– Emerging from this selfsame camouflage of empire and snow
here, in this crass racial mumbo-jumbo 
must always, forever set apart, for a long time to come continue to exist. 

So it seems that no one 
– not even the Holiest of Holies –
is one of a kind. 

[July 18, 1999]

The Good Concentration Camp Dog

The German Shepherd dog named “Punch” guarded me (only with her bark… or even by 
licking a potential attacker warmly in the face) during the worst period of widespread arson 
and violence driven by race and drug addiction on New York’s Lower East Side in the 1970s. 
She died in 1977 at the age of 12 after she’d been cured of cancer two years earlier. 

I must say, though, Punch harbored severe illiberal prejudices which she had perhaps 
inherited (based on her breed?)  – she couldn’t stand young children (perhaps because she lost 
ten of her own shortly after their birth) or anyone who looked weird: the homeless, hippies… 
anyone who appeared to be of a different race, Negroes especially. In general, she was ultra-
conservative in every regard, nothing that was in proper order should be disturbed. 

Well, but that was only in the beginning, once she got to know you, she was just as liberal as 
the Americans… she was American after all… and de facto not very German, hardly a real Jewess. 

Despite her startling character traits, she was extremely supportive of my NO!Art productions 
at a time when everyone thought it was dead. And without her – who knows? The production 
may have shut down entirely – just like me – during these cutthroat watershed years. 

Anyway… she guarded me… like a concentration camp guard? Indeed, a person could 
sometimes get along with one or the other of these killer dogs: if you happened to settle nicely 
into the same mindset (most often, though, there were pragmatic profit-driven reasons for 
such arrangements), after all, we were all members of the same big family! At least that’s 
what the squad leader (?) Hoffmann, commander of the satellite camp Magdeburg told me, 
already at the time of liberation (and while he and his entire squad and kapos were making 
their escape): “Come with us, young man, we’re all getting away from the Americans!” he 
said, in all seriousness, even as he held a bottle of beer in one hand and a revolver in the 
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powagą, mimo butelki piwa w jednej ręce i rewolweru w drugiej. Bo przecież my wszyscy 
stanowimy wspólnotę, można powiedzieć! A ja, pod przemożnym wrażeniem takich poglą-
dów, automatycznie stanąłem przed nim na baczność, z prośbą o informację – żeby on, „dobry 
ojciec”, pomógł mi się dowiedzieć, co się stało z ludźmi z szonungsbloku, gdzie był już mój 
ojciec. (Hoffmann to wielokrotny morderca, zabijał własnymi rękami).

Cóż, trzeba przyznać, że miał rację, kiedy mówił, że my wszyscy, razem z psami wartow-
niczymi, stanowimy wspólnotę. To okazuje się każdego dnia. Ale żeby uciekać przed wyzwo-
leniem! Coś takiego zdarza się i dzisiaj w pokrętnych kompaniach.

Punch, mój kacetowy pies wartowniczy, rzuciła mi jeszcze jedno, ostatnie, pełne miłości 
spojrzenie, kiedy w szpitalu po raz ostatni wywożono ją na umieranie. Naprawdę to zrobiła, 
podnosząc ku mnie łeb.

Miałem nieodparte wrażenie, że młody lekarz w szpitalnym kacecie wbrew mojemu pole-
ceniu jednak ją zlikwidował. Była przypadkiem beznadziejnym. On był potem nawet za bar-
dzo zadowolony. Wyglądał jak młody doktor Mengele na zdjęciach z Auschwitz, a nawet ład-
niej; miałem nieodparte wrażenie, że był nowojorskim Żydem.
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other. Because, after all, you could say that we all belong together! And me? Automatically 
overwhelmed by convictions of this nature – stood at attention before him, asking him for 
information so that he, the “good father,” could come to my aid – what had happened to the 
people in the convalescence block to which my father had once been assigned. (Hoffmann was 
a serial murderer who had more than once killed with his own hands). 

Well, he was right about that: all of us, guard dogs included, were all stuck together in the 
same heap. There was proof of that every single day. But to run away, from the liberation! That 
still happens to this day in the slippery heap. 

My concentration camp guard dog Punch cast one last loving look my way while she was 
at the hospital for the last time, just before she was rolled away to die. She really did, as she 
lifted her head and turned it toward me. 

I got the distinct impression that the young concentration camp doctor at the hospital had 
euthanized her against my wishes. She was a hopeless case. Afterward, he was satisfied with 
himself. He looked like the young Dr. Mengele in the photos from Auschwitz, maybe even 
better; I got the distinct impression that he was a New York Jew. 
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[6 sierpnia 1999]

To przecież jasne dla wszystkich, którzy odczuli to na własnej skórze, że jeśli uczciwie, szcze-
rze pomyśleć, tylko innego rodzaju Holokaust niż poprzedni, oparty jedynie na pełnej wiary 
nadziei na sukces, a nie wyłącznie krwawa łaźnia, może nas wyciągnąć z tarapatów; taki, któ-
ry przynajmniej na początku będzie piękny jak rozwijający się kwiat – 

a tylu świadomych chrześcijańskich wójtów – im jest tak dobrze, mają tyle odwagi, jedzą róże 
jak mój pies – tak przecież zobojętniało, że wyrwania z letargu, choćbyś im je  czekoladą osło-
dził, też nie chcą, bo tak dobrze jest w tym wielkim domu wariatów, po co więc znowu jakiś 
Holokaust, skoro Moskwa i Tel Awiw oraz Berlin będą teraz wytrute pachnącymi kolczastymi 
różami, z których dla kilku dzielnych Serbów przygotowano miód do wylizania – idzie, nie-
uchronnie idzie ku innemu, dobremu Holokaustowi – 

Och! Re-wo-lu-cjoniści!
Zostańcie już lepiej pod płaszczykiem
„estetyzowania” nakazanego wszystkim kuźniom.
Gówno się piętrzy na szczytach gór,
by oskarżać Boga.
Nie skarżcie się! Załatwcie to krótko obciętymi paznokciami!

Znów robisz dziecinną rebelię?
Nie: gromadzę kamienie.

Aż ich góra wybuchnie jak Wezuwiusz. 

Przełożyła Barbara Ostrowska
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[August 6, 1999]

It is clear to everyone with first-hand experience, in the event that they reflect upon it 
honestly and obviously, that the only thing which will release us from the jam we are in is 
another Holocaust, but with a different twist this time, hoping – with religious fervour – 
for a positive outcome – and not just a bloodbath, but a bath that would be, at least in its 
beginnings, a blooming beauty –

and all those wilful Christian sheriffs-in-suits, living the life of Schultheiß, gutsy as all get-
out, putting on the dogs to live high on the hog, have become so deaden-dumbed that they’d 
turn up their noses at the shake-up even if it were covered in chocolate, it’s so great here in 
this sprawling insane asylum, why another Holocaust, with the cities of Moscow and Tel Aviv 
and even Berlin poisoned now by concertina-wire-silk Scotch roses, as bait to be offered those 
brave united Serbs as honey to lick up – it’s moving, inexorably, toward a different, good 
Holocaust – 

Oh! The Re-Vo-Lu-Tionaries! 
Why the hell don’t you just stay hidden beneath the smokescreen 
of those founders of “The Aesthetic”. 
The shit is piling up on the mountaintops, 
to bewail the God. 
Don’t complain! Do it with your short fingernails! 

Then! Are you throwing another one of your infantile rebellions? 
No: stack the stones. 
 
Until they erupt like Vesuvius. 

Translated by Lillian Banks

 



Boris Lurie w pracowni, 1961, fot. S. Goodman
Boris Lurie in his studio, 1961, photo: S. Goodman



PRACE
WORKS



190
Zbombardowany most, 1946, pastel, gwasz / papier, 43,2 × 55,9 cm
Bombed Bridge, 1946, pastel, gouache / paper, 43.2 × 55.9 cm

obrazy prywatne
private paintings



191
bez tytułu, koniec lat 40., olej / deska, 50,8 × 38,1 cm
untitled, late 1940s, oil / board, 50.8 × 38.1 cm



192
Niemiecka dziewczyna przed barem GI, 1945–1946, pastel / papier, 52,1 × 71,1 cm
German Girl in Front of GI’s Bar, 1945–1946, pastel / paper, 52.1 × 71.1 cm



193
Wyzwolenie Magdeburga, 1946, pastel, gwasz, / papier, 48,3 × 63,5 cm
Liberation of Magdeburg, 1946, pastel, gouache / paper, 48.3 × 63.5 cm



194
Więźniowie rosyjscy odbywają karę w Stutthofie, 1946, olej / deska, 102,9 × 76,2 cm
Russian Prisoners Being Punished in Stutthof, 1946, oil / board, 102.9 × 76.2 cm



195
Szubienica w Stutthofie, 1946, pastel, gwasz / papier, 58,4 × 43,2 cm
Hanging at Stutthof, 1946, pastel, gouache / paper, 58.4 × 43.2 cm



196
Więźniowie wracają z pracy, 1946, olej / płótno, 45,1 × 63,5 cm
Prisoners Returning from Work, 1946, oil / canvas, 45.1 × 63.5 cm



197
Apel w obozie koncentracyjnym, 1946, olej / płótno, deska, 71,1 × 100,3 cm
Roll Call in Concentration Camp, 1946, oil / canvas, board, 71.1 × 100.3 cm



198

prace ze zdjęciami z obozów koncentracyjnych
works with the photos from the concentration camps

Odkryty wagon, asamblaż, 1945 autorstwa Adolfa Hitlera, 1962, litografia / papier, 40,6 × 61 cm
Flatcar, Assemblage, 1945 by Adolf Hitler, 1962, lithograph / paper, 40.6 × 61 cm



199
Kolaż kolejowy (kolej do Ameryki), 1963, kolaż / płótno, 36,8 × 54 cm
Railroad Collage (Railroad to America), 1963, collage / canvas, 36.8 × 54 cm



200
ŁADUJ, z cyklu Malarstwo nasycone, 1972, technika mieszana / płótno, 59,7 × 87,6 cm
LOAD, from the series Saturation Paintings, 1972, mixed technique / canvas, 59.7 × 87.6 cm



Zdjęcie Coney Island z brązu z NIE, z cyklu NIE! obrazy, 1963, asamblaż / płótno, 71,1 × 61 × 5,1 cm
Bronze, Coney Island Photo with NO, from the series NO! Paintings, 1963, assemblage / canvas, 71.1 × 61 × 5.1 cm



Obraz nasycony (Buchenwald), z cyklu Obrazy nasycone, 1960–1963, kolaż / płótno, 91,4 × 91,4 cm
Saturation Painting (Buchenwald), from the series Saturation Paintings, 1960–1963, collage / canvas, 91.4 × 91.4 cm

bez tytułu, z cyklu Obrazy nasycone, 1963, technika mieszana / ręcznik, 52,1 × 71,1 cm
untitled, from the series Saturation Paintings, 1963, mixed technique / towel, 52.1 × 71.1 cm



203
Lolita, 1962–1963, kolaż / płótno, 142,2 × 102,9 cm
Lolita, 1962–1963, collage / canvas, 142.2 × 102.9 cm



american

Mort aux Juif! (Israel Imperialiste), 1970,  
lakier, olej / płótno, 228,6 × 322,6 cm
Mort aux Juif! (Israel Imperialiste), 1970,  
enamel, oil / canvas, 228.6 × 322.6 cm



205



206
Amerykanin, 1970, technika mieszana / karton, 172,7 × 114,3 cm 
American, 1970, mixed technique / cardboard, 172.7 × 114.3 cm



207
Amerykanin, 1970, technika mieszana / deska, 124,5 × 63,5 cm
American, 1970, mixed technique / board, 124.5 × 63.5 cm



208
Amerykanin, 1970, technika mieszana / karton, 124,5 × 124,5 cm
American, 1970, mixed technique / cardboard, 124.5 × 124.5 cm



209
Amerykanin, 1970, technika mieszana / deska, 198,1 × 114,3 cm
American, 1970, mixed technique / board, 198.1 × 114.3 cm



(NIE) Balsam dla dzieci, z cyklu NIE! obrazy, 1963,  
technika mieszana / płótno, 97,8 × 205,7 cm
(NO) Baby Lotion, from the series NO! Paintings, 1963,  
mixed technique / canvas, 97.8 × 205.7 cm

z serii nie! obrazy
from the series no! paintings



211

(NIE) Balsam dla dzieci, z cyklu NIE! obrazy, 1963,  
technika mieszana / płótno, 97,8 × 205,7 cm
(NO) Baby Lotion, from the series NO! Paintings, 1963,  
mixed technique / canvas, 97.8 × 205.7 cm



212
NIE (czarno-białe), z cyklu Nie!obrazy, 1963, monotypia / płótno, 55,9 × 86,4 cm
NO (Black & White), from the series No!paintings, 1963, monotype / canvas, 55.9 × 86.4 cm



213
NIE-plakat (kwiaty), z cyklu Nie!obrazy, 1963, offset / płótno, 76,2 × 61 cm
NO Poster (Flowers), from the series No!paintings, 1963, offset / canvas, 76.2 × 61 cm



214
NIE z panią Kennedy, z cyklu Nie!obrazy, 1963, kolaż / płyta, 35,6 × 27,3 cm
NO with Mrs. Kennedy, from the series No!paintings, 1963, collage / board, 35.6 × 27.3 cm



215
NIE z rozciętą głową, z cyklu Nie!obrazy, 1963, technika mieszana / płótno, 61 × 76,2 cm
NO with Split Head, from the series No!paintings, 1963, mixed technique / canvas, 61 × 76.2 cm



NIE z żyletkami, z cyklu Nie!obrazy, 1962,  
asamblaż / karton, 38,1 × 30,5 cm
NO with Razor Blades, from the series No!paintings, 1962, 
assemblage / cardboard, 38.1 × 30.5 cm

NIE-płyta, z cyklu Nie!obrazy, 1962,  
akryl / winyl, 35,6 × 35,6 cm
NO Record, from the series No!paintings, 1962,  
acrylic / vinyl, 35.6 × 35.6 cm

NIE na żółtym pasku, z cyklu Nie!obrazy, 1963,  
akryl, olej / płótno, 49,5 × 35,6 cm
NO on Yellow Stripe, from the series No!paintings, 1963,  
acrylic, oil / canvas, 49.5 × 35.6 cm



Żółte NIE-wycinanki, z cyklu Nie!obrazy, 1962,  
akryl, tusz / karton, 94 × 76,2 cm
Yellow NO Cutouts, from the series No!paintings, 1962, 
acrylic, ink / cardboard, 94 × 76.2 cm

NIE-EIN, z cyklu Nie!obrazy, 1962,  
olej / płótno, 64,8 × 72,4 cm
NO-ON, from the series No!paintings, 1962,  
oil / canvas, 64.8 × 72.4 cm

Pomarańczowe NIE, z cyklu Nie!obrazy, 1962,  
olej / płótno, 25,4 × 27,9 cm
NO in Orange, from the series No!paintings, 1962,  
oil / canvas, 25.4 × 27.9 cm



218
NIE z linoleum, z cyklu Nie!obrazy, 1962, technika mieszana / płyta, 62,9 × 47,6 cm
NO with Linoleum, from the series No!paintings, 1962, mixed technique / board, 62.9 × 47.6 cm



219
bez tytułu, z cyklu Nie!obrazy, 1963–1964, asamblaż / płyta, 44,5 × 47 cm
untitled, from the series No!paintings, 1963–1964, assemblage / board, 44.5 × 47 cm



220
Odczuwać malarstwo. NIE z czerwonym i czarnym, z cyklu Nie!obrazy, 1963, akryl / płótno, 55,9 × 88,9 cm
Feel Painting: NO with Red and Black, from the series No!paintings, 1963, acrylic / canvas, 55.9 × 88.9 cm



221
Chińskie NIE, z cyklu Nie!obrazy, 1966–1969, olej / płótno, 133,4 × 82,6 cm
Chinese NO, from the series No!paintings, 1966–1969, oil / canvas, 133.4 × 82.6 cm



222
bez tytułu, 1963, technika mieszana / płótno, 94 × 77,5 cm
untitled, 1963, mixed technique / canvas, 94 × 77.5 cm



223
NIE na podartych zdjęciach pinup girls, z cyklu Nie!obrazy, 1962–1963, kolaż / płyta, 33 × 63,5 cm
NO on Torn Pin-ups, from the series No!paintings, 1962–1963, collage / board, 33 × 63.5 cm

Srebrne NIE na podartych zdjęciach pinup girls, z cyklu Nie!obrazy, około 1963, 
kolaż / karton, 40,6 × 48,3 cm
Silver NO on Torn Pin-ups, from the series No!paintings, c. 1963, 
collage / cardboard, 40.6 × 48.3 cm



224
Srebrne NIE, z cyklu Nie!obrazy, 1962, olej / płótno, 56,2 × 61 cm
Silver NO, from the series No!paintings, 1962, oil / canvas, 56.2 × 61 cm



225
Srebrne NIE (wycinanka i monotypia), z cyklu Nie!obrazy, 1963, technika mieszana, 40,6 × 50,8 cm
Silver NO (Cutout and Monotype), from the series No!paintings, 1963, mixed technique, 40.6 × 50.8 cm



226
Szablon NIE, z cyklu Nie!obrazy, 1963, technika mieszana / płyta, 62,2 × 45,7 cm
NO Stencil, from the series No!paintings, 1963, mixed technique / board, 62.2 × 45.7 cm



227
bez tytułu, z cyklu Nie!obrazy, 1963, sprej / płyta, 55,9 × 52,1 cm
untitled, from the series No!paintings, 1963, spray / board, 55.9 × 52.1 cm



NIE jako szablon, z cyklu Nie!obrazy, 1969, akryl / płótno, 34,3 × 76,2 cm
Stenciled NOs, from the series No!paintings, 1969, acrylic / canvas, 34.3 × 76.2 cm



229



230

NIE na zdjęciu pinup girl, z serii Twarde zapisy, 1971–1972,  
technika mieszana / płótno, 50,8 × 68,6 cm
NO on Pin-up, from the series Hard Writings, 1971–1972,  
mixed technique / canvas, 50.8 × 68.6 cm

NIE na odwróconych zdjęciach pinup girls, z cyklu Twarde zapisy, 1972,  
technika mieszana / płótno, 57,2 × 66 cm
NO on Reversed Pin-ups, from the series Hard Writings, 1972,  
mixed technique / canvas, 57.2 × 66 cm



231

NIE na zdjęciu pinup girl, z cyklu Twarde zapisy, 1972,  
technika mieszana / płótno, 61 × 55,3 cm
NO on Pin-up, from the series Hard Writings, 1972,  
mixed technique / canvas, 61 × 55.3 cm

NIE na odwróconych zdjęciach pinup girls, z cyklu Twarde zapisy, 1972,  
technika mieszana / płótno, 47,6 × 57,2 cm
NO on Reversed Pin-ups, from the series Hard Writings, 1972,  
mixed technique / canvas, 47.6 × 57.2 cm



232
NIE ze zdjęciem pinup girl i kwiatami, 1963, technika mieszana / płyta, 88,9 × 88,9 cm
NO with Pin-up and Flowers, 1963, mixed technique / board, 88.9 × 88.9 cm



233
bez tytułu, z cyklu Celowe pinup girls, z cyklu Nie!obrazy, 1975, kolaż / płyta, 61 × 61 cm
untitled, from the series Deliberate Pin-ups, from the series No!paintings, 1975, collage / board, 61 × 61 cm



234
bez tytułu, z cyklu Nie!obrazy, 1963, kolaż / karton, 42,6 × 36,8 cm
untitled, from the series No!paintings, 1963, collage / cardboard, 42.6 × 36.8 cm

NIE z czaszką i piszczelami, z cyklu Nie!obrazy, 1963,  
akryl, sprej / płyta, 63,5 × 59,1 cm
NOs with Skull and Crossbones, from the series No!paintings, 1963,  
acrylic, spray / board, 63.5 × 59.1 cm



NIE ze zdjęciami pinup girls i cieniem, z cyklu Nie!obrazy, 1959–1963, technika mieszana / płótno, 114,3 × 115,6 cm
NO with Pin-ups and Shadow, from the series No!paintings, 1959–1963, mixed technique / canvas, 114.3 × 115.6 cm



236

bez tytułu, z cyklu Nie!obrazy, 1963–1970,  
technika mieszana / płótno, 129,5 × 95,3 cm
untitled, from the series No!paintings, 1963–1970,  
mixed technique / canvas, 129.5 × 95.3 cm



NIE ze szminką, z cyklu Nie!obrazy, około 1962,  
technika mieszana / deska, 119,4 × 71,1 cm
NO with Lipstick, from the series No!paintings, c. 1962,  
mixed technique / board, 119.4 × 71.1 cm

bez tytułu, z cyklu Nie!obrazy, początek lat 60.,  
technika mieszana / płyta, 50,8 × 30,5 cm
untitled, from the series No!paintings, early 1960s,  
mixed technique / board, 50.8 × 30.5 cm



238

z serii torby nie!sztuki
technika mieszana, 1974

from the series no!art bags
mixed technique, 1974

96,5 × 78,7 cm
96.5 × 78.7 cm

63,5 × 25,4 cm
63.5 × 25.4 cm



239
99,1 × 69,9 cm
99.1 × 69.9 cm

111,8 × 68,6 cm
111.8 × 68.6 cm



240
100,3 × 58,4 cm
100.3 × 58.4 cm

63,5 × 25,4 cm
63.5 × 25.4 cm



241
99,1 × 71,1 cm
99.1 × 71.1 cm

91,4 × 58,4 cm
91.4 × 58.4 cm



pinup girls
Termin „technika mieszana” oznacza w przypadku tej serii połączenie w różnych 
konfiguracjach: malarstwa akrylowego, monotypii, asamblaż, transferu
In the context of this series, 'mixed technique' refers to any combination of the 
following: acrylic painting, monotype, assemblage and transfer

Pinup girls nad matką z dzieckiem, z cyklu Multiplikacja, 1947–1957, technika mieszana / płótno, 91,4 × 76,2 cm
Pin-ups over Mother and Child, from the series Multiplication, 1947–1957, mixed technique / canvas, 91.4 × 76.2 cm



243
Sałatka, z cyklu Multiplikacja, 1962, technika mieszana / płótno, 114,9 × 99,1 cm
Salad, from the series Multiplication, 1962, mixed technique / canvas, 114.9 × 99.1 cm



Ugaś swoje pragnienie, z cyklu Multiplikacja, 1962, technika mieszana / płótno, 174 × 107,3 cm
Quench Your Thirst, from the series Multiplication, 1962, mixed technique / canvas, 174 × 107.3 cm



245
Ugaś swoje pragnienie, z cyklu Multiplikacja, 1962, technika mieszana / płótno, 174 × 107,3 cm
Quench Your Thirst, from the series Multiplication, 1962, mixed technique / canvas, 174 × 107.3 cm

Małe dziewczynki, z cyklu Multiplikacja, 1962, technika mieszana / płótno, 118,1 × 179,1 cm
Little Girls, from the series Multiplication, 1962, mixed technique / canvas, 118.1 × 179.1 cm



246
Lustro, z cyklu Multiplikacja, 1962, technika mieszana / płótno, 91,4 × 66 cm
Mirror, from the series Multiplication, 1962, mixed technique / canvas, 91.4 × 66 cm



247
Czarna Susan, z cyklu Multiplikacja, 1962, technika mieszana / płótno, 135,2 × 132 cm
Black Susan, from the series Multiplication, 1962, mixed technique / canvas, 135.2 × 132 cm



248
Jaki to rodzaj miłości?, z cyklu Multiplikacja, 1962, technika mieszana / płótno, 177,8 × 180,3 cm
What Kind of Love Is This?, from the series Multiplication, 1962, mixed technique / canvas, 177.8 × 180.3 cm



249
Duży NIE-obraz, z cyklu Nie!obrazy, 1963, kolaż / płótno, 166,4 × 215,9 cm
Big NO Painting, from the series No!paintings, 1963, collage / canvas, 166.4 × 215.9 cm



250
Lumumba jest martwy (Adieu Amerique), 1959–1961, kolaż / płótno, 181,6 × 196,9 cm
Lumumba Is Dead (Adieu Amerique), 1959–1961, collage / canvas, 181.6 × 196.9 cm



251
Suzy słodka, 1963, technika mieszana / płótno, 129,5 × 106,7 cm
Suzy Sweet, 1963, mixed technique / canvas, 129.5 × 106.7 cm



252

z serii czerwone obrazy
1961–1969, technika mieszana / płótno

from the series red paintings
1961–1969, mixed technique / canvas
 

91,4 × 82,6 cm
91.4 × 82.6 cm

88,9 × 57,2 cm
88.9 × 57.2 cm



253
61 × 61 cm
61 × 61 cm

61 × 57,8 cm
61 × 57.8 cm

77,5 × 99,7 cm
77.5 × 99.7 cm



254
Niemieckie słowo „Bóg”, połowa lat 70., asamblaż / tkanina, 86,4 × 90,2 cm
German Word ‘God’, mid-1970s, assemblage / textile, 86.4 × 90.2 cm



255

gwiazdy dawida
stars of david

Żółta gwiazda Dawida na czerwonej fladze, 1973, akryl / tkanina, 118,1 × 62,2 cm
Yellow Star of David over Red Flag, 1973, acrylic / textile, 118.1 × 62.2 cm



256
Przerobione flagi izraelskie z żółtą gwiazdą Dawida, 1974, olej / tkanina, 102,2 × 76,2 cm
Altered Israeli Flags with Yellow Star of David, 1974, oil / textile, 102.2 × 76.2 cm



257
bez tytułu, 1960–1974, technika mieszana / siatka, 40,6 × 35,6 cm
untitled, 1960–1974, mixed technique / net, 40.6 × 35.6 cm

bez tytułu, 1970, technika mieszana / karton, 76,2 × 76,2 cm
untitled, 1970, mixed technique / cardboard, 76.2 × 76.2 cm



bez tytułu, 1971–1974, tkanina, farba / płótno, 61 × 45,7 cm
untitled, 1971–1974, textile, paint / canvas, 61 × 45.7 cm

bez tytułu, koniec lat 60., olej / plastik, 62,2 × 50,8 cm
untitled, late 1960s, oil / plastic, 62.2 × 50.8 cm



259
bez tytułu, 1970–1974, technika mieszana / płótno, 61 × 41,9 cm
untitled, 1970–1974, mixed technique / canvas, 61 × 41.9 cm



bez tytułu, 1972, technika mieszana / płyta, 60,3 × 44 cm
untitled, 1972, mixed technique / board, 60.3 × 44 cm

bez tytułu, początek lat 70., technika mieszana / płyta, 61 × 43,2 cm
untitled, early 1970s, mixed technique / board, 61 × 43.2 cm



261
bez tytułu, 1981, technika mieszana, 61 × 90,2 cm
untitled, 1981, mixed technique, 61 × 90.2 cm



Żyd jest martwy, 1964, technika mieszana / płótno, 190,5 × 315 cm
A Jew Is Dead, 1964, mixed technique / canvas, 190.5 × 315 cm



263
Żyd jest martwy, 1964, technika mieszana / płótno, 190,5 × 315 cm
A Jew Is Dead, 1964, mixed technique / canvas, 190.5 × 315 cm



264

SABER Hdwe, niedatowane,  
technika mieszana / karton, 213,4 × 66 × 14 cm
SABER Hdwe, undated,  
mixed technique / cardboard, 213.4 × 66 × 14 cm



bez tytułu, niedatowane,  
technika mieszana / karton, 137,2 × 45,7 × 10,2 cm
untitled, undated,  
mixed technique / cardboard, 137.2 × 45.7 × 10.2 cm

bez tytułu, 1970–1974,  
technika mieszana / karton, 205,7 × 49,5 × 7,6 cm
untitled, 1970–1974,  
mixed technique / cardboard, 205.7 × 49.5 × 7.6 cm



266
bez tytułu, 1970–1973, technika mieszana / karton, 43,2 × 27,9 × 5,1 cm
untitled, 1970–1973, mixed technique / cardboard, 43.2 × 27.9 × 5.1 cm



267
bez tytułu, niedatowane, technika mieszana / karton, 45,7 × 29,2 × 10,2 cm
untitled, undated, mixed technique / cardboard, 45.7 × 29.2 × 10.2 cm



268
bez tytułu, 1974, technika mieszana / karton, 81,3 × 44,5 cm
untitled, 1974, mixed technique / cardboard, 81.3 × 44.5 cm



269
bez tytułu, 1971–1973, technika mieszana / karton, 43,2 × 26,7 × 8,9 cm
untitled, 1971–1973, mixed technique / cardboard, 43.2 × 26.7 × 8.9 cm



270
bez tytułu, 1972–1974, technika mieszana / karton, 49,5 × 24,1 × 12,7 cm
untitled, 1972–1974, mixed technique / cardboard, 49.5 × 24.1 × 12.7 cm



271
bez tytułu, 1970–1974, technika mieszana / karton, 48,3 × 40,6 × 11,4 cm
untitled, 1970–1974, mixed technique / cardboard, 48.3 × 40.6 × 11.4 cm



272
bez tytułu, 1972–1974, technika mieszana / karton, 35,6 × 40,6 × 19,1 cm
untitled, 1972–1974, mixed technique / cardboard, 35.6 × 40.6 × 19.1 cm



273
bez tytułu, lata 60., technika mieszana / karton, 53,3 × 27,9 × 7,6 cm
untitled, 1960s, mixed technique / cardboard, 53.3 × 27.9 × 7.6 cm



Nóż w cementowej gwieździe Dawida, 43,2 × 30,5 × 30,5 cm
Knife in Cement Star of David, 43.2 × 30.5 × 30.5 cm

Cementowa gwiazda Dawida, beton, 1972–1974, 20,3 × 50,8 × 55,9 cm
Cement Star of David, concrete, 1972–1974, 20.3 × 50.8 × 55.9 cm



z serii lina i gwiazdy dawida
1970–1974, beton, lina, metal 

from the series rope and stars of david
1970–1974, concrete, rope, metal

22,9 × 154,9 × 7,6 cm
22.9 × 154.9 × 7.6 cm

25,4 × 139,7 × 6,4 cm
25.4 × 139.7 × 6.4 cm

25,4 × 154,9 × 7,6 cm
25.4 × 154.9 × 7.6 cm

24,1 × 154,9 × 7,6 cm
24.1 × 154.9 × 7.6 cm

24,1 × 152,4 × 8,9 cm
24.1 × 152.4 × 8.9 cm

24,1 × 142,2 × 8,9 cm
24.1 × 142.2 × 8.9 cm

Cementowa gwiazda Dawida, beton, 1972–1974, 20,3 × 50,8 × 55,9 cm
Cement Star of David, concrete, 1972–1974, 20.3 × 50.8 × 55.9 cm



276

walizki i pudła
suitcases and boxes

NIE!pudełko imigranta, 1963, technika mieszana, 63,5 × 101,6 × 61 cm
Immigrant’s NO!box, 1963, mixed technique, 63.5 × 101.6 × 61 cm



277
Walizka NIE imigranta (antypop), 1963, technika mieszana, 63,5 × 78,7 × 33 cm
Immigrant’s NO Suitcase (Anti-Pop), 1963, mixed technique, 63.5 × 78.7 × 33 cm

Walizka NIE imigranta (antypop), 1963, technika mieszana, 38,1 × 58,4 × 17,8 cm
Immigrant’s NO Suitcase (Anti-Pop), 1963, mixed technique, 38.1 × 58.4 × 17.8 cm



278

z serii noże w cemencie
1972–1974, metal, drewno, cement

from the series knives in cement
1972–1974, metal, wood, cement

60,3 × 17,2 × 41 cm
60.3 × 17.2 × 41 cm

48,3 × 30,5 × 73,7 cm
48.3 × 30.5 × 73.7 cm



45,7 × 28 × 45,7 cm
45.7 × 28 × 45.7 cm

32 × 95 × 32 cm
32 × 95 × 32 cm

58,4 × 29 × 16 cm
58.4 × 29 × 16 cm



81 × 53,3 × 38,1 cm
81 × 53.3 × 38.1 cm

29,2 × 66 × 32 cm
29.2 × 66 × 32 cm

71,1 × 68,6 × 20,3 cm
71.1 × 68.6 × 20.3 cm



52,5 × 81,3 × 55 cm
52.5 × 81.3 × 55 cm

81 × 53,3 × 38,1 cm
81 × 53.3 × 38.1 cm

71,1 × 68,6 × 43 cm
71.1 × 68.6 × 43 cm

41 × 95 × 23 cm
41 × 95 × 23 cm



282

biustonosze, gorsety
interwencje na przedmiotach codziennego użytku

bras, corsets  
interventions on everyday objects

NIE-biustonosz (NIE odlane w cemencie), 1972–1974, 25,4 × 66 × 3,8 cm
NO Bra (NO Cast in Cement), 1972–1974, 25.4 × 66 × 3.8 cm

NIE-biustonosz (NIE odlane w cemencie), 1972–1974, 36,8 × 78,7 × 6,4 cm
NO Bra (NO Cast in Cement), 1972–1974, 36.8 × 78.7 × 6.4 cm



283
bez tytułu, 1972–1982, 86,4 × 58,4 × 10,2 cm
untitled, 1972–1982, 86.4 × 58.4 × 10.2 cm



284
bez tytułu, 1964, 3 × 83 × 64,5 cm
untitled, 1964, 3 × 83 × 64.5 cm

bez tytułu, 1973, 20 × 35 × 32 cm
untitled, 1973, 20 × 35 × 32 cm



285

poduszki
„Biedne” pomniki w formie poduszek – obiektów stworzonych przez artystę, by upa-
miętnić ofiary masowego mordu w Rumbuli na Łotwie, które nie zostały odkopane 
ani upamiętnione w latach 70. Na poduszkach kładziemy głowy, zmarli składają je na 
wieczność.

pillows 
‘Poor’ memorials in a form of pillows – objects which the artist created in order 
to commemorate the victims of mass murder in Rumbula, Latvia, that were not 
excavated, not memorialised in the 1970s. The pillows are places where we lay our 
heads, and the dead lay their heads forever.

bez tytułu, 1972–1975, technika mieszana, 15,2 × 52,1 × 36,8 cm
untitled, 1972–1975, mixed technique, 15.2 × 52.1 × 36.8 cm

bez tytułu, 1972–1974, technika mieszana, 22,9 × 59 × 43,2 cm
untitled, 1972–1974, mixed technique, 22.9 × 59 × 43.2 cm
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bez tytułu, 1972–1976, technika mieszana, 17,8 × 50,8 × 38,1 cm
untitled, 1972–1976, mixed technique, 17.8 × 50.8 × 38.1 cm

bez tytułu, 1972–1977, technika mieszana, 24,1 × 50,8 × 41,9 cm
untitled, 1972–1977, mixed technique, 24.1 × 50.8 × 41.9 cm
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bez tytułu, 1970–1974, technika mieszana, 7,6 × 62,2 × 20,3 cm
untitled, 1970–1974, mixed technique, 7.6 × 62.2 × 20.3 cm



Pogrom „Kristallnacht” 
9.11.1938

Okno pamięci

„Kristallnacht” (noc kryształowa) to zapowiedź Holokaustu. 
Ten pogrom pokazał, że część społeczeństwa niemieckiego jest 
już zaprawiona w nienawiści i gotowa na czyn. Po kilku latach 
nazistowskiej propagandy udało się Żydów odczłowieczyć. 

„Kristallnacht” – którego symbolem jest rozbite szkło – oznacza 
odczłowieczanie bliźniego. Okno pamięci ma ostrzegać przed tą 
zbrodnią. 

“Kristallnacht” Pogrom
9 November 1938

Window of Memory

“Kristallnacht” (Night of Broken Glass) was a harbinger of the 
Holocaust. The pogrom showed that a section of German society 
had been primed with hatred and ready to act. After several years 
of Nazi propaganda, the Jews had been successfully dehumanised. 

“Kristallnacht” – symbolised by broken glass – stands for the 
dehumanisation of human beings. Window of Memory is intended 
to forewarn against this crime.
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