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Z inicjatywy londyńskiego POSK-u (Polski Ośrodek Społeczno – Kulturalny)
przygotowaliśmy wystawę, która pozwoli przyjrzeć się bliżej twórczości jednego z
ciekawszych polskich malarzy emigracyjnych działających w II poł. XX w.
Mieczysław Lurczyński
Artysta o biografii tyle
biegle kilka języków
Kossakiem, Czesławem

– malarz, poeta, eseista, więzień obozów koncentracyjnych.
bogatej, co i tragicznej. Gruntownie wykształcony, znający
obcych, wybitnie zdolny. Przyjaźnił się z Wojciechem
Miłoszem i Leopoldem Staffem. Żołnierz AK, aresztowany w

1943 r. i wywieziony do Buchenwaldu. Na emigracji spędził całe życie, do Polski
przyjechał tylko raz – w 1968 r. W swoim paryskim mieszkaniu pozostawił
gigantyczną spuściznę malarską, która w całości, zgodnie z wolą artysty, trafiła do
POSK-u w Londynie. Zaledwie ułamek tej kolekcji prezentujemy na naszej wystawie,
przy okazji odkrywając niezwykłą biografię twórcy…
Gdy zaczynaliśmy pracować nad wystawą prac Lurczyńskiego w Polsce
problematyczną kwestią, która przed nami stanęła była znikomość danych
biograficznych. Jak to się stało, że w naszej literaturze tematu jego nazwisko
praktycznie nie występuje? Szczątkowe i lakoniczne informacje udało nam się jednak
uzupełnić dzięki zaangażowaniu koordynatorki wystawy, vice dyrektor działającej w
POSK-u galerii – Elviry Olbrich. Pozyskane materiały źródłowe, katalogi wystaw,
publikacje dramatów i tomików poezji autorstwa Lurczyńskiego sprawiły, że
uzupełniliśmy artystyczne dossier twórcy o istotne wydarzenia, ekspozycje czy
aktywności zawodowe.

Mieczysław Lurczyński
Był niezwykle płodnym artystą. Malował dosłownie wszędzie. Na targach, w parkach,
na ulicach, w podróży. Czerpał ogromną radość z pracy w plenerze, jego obrazy
przepełnione są światłem. Tworzył na płótnach, tekturach, sklejkach. Malował
szybko i sprawnie, chwytając wrażenie i ulotność naturalnego światła, utrwalając
chwilę. Jego malarstwo to hołd składany postimpresjonizmowi i fowizmowi, z
charakterystycznymi czystymi kolorami oraz energiczną, konturową, czarną liną.
Mistrzowsko dokumentował sceny rodzajowe, zwłaszcza te z codziennego życia
Arabów czy podpatrzone na targach w małych, francuskich miasteczkach. Uwodziła
go architektura Maroka i południa Hiszpanii, egzotyczna roślinność, intensywność
tamtejszego koloru. Jego twórczość malarska stała w opozycji do literackiej, w której
stale, wręcz obsesyjnie odtwarzał przeżycia obozowe.
Będąc wrażliwym dokumentalistą, ze szczegółami odtwarzał nie tylko zbrodnicze

działania okupanta, lecz także wewnętrzne życie obozowe i relacje między
więźniami. Traumatyczne przeżycia z czasów okupacji utrwalone w dramatach
„Janka” czy „Stara gwardia” spowodowały, że poszukiwał wolności i ukojenia
psychicznego w malarstwie, które złagodziłoby każdy ból. Twórczość Lurczyńskiego
z pewnością zasługuje na dokładne zbadanie i monograficzne opracowanie, niemniej
jednak już te informacje, które udało nam się odszukać czy zgromadzić znacznie
przybliżą polskim kolekcjonerom jego sylwetkę.
Wystawa „Gorzki urodzaj” to pierwsza wystawa prac artysty w Polsce od
czasów międzywojnia. W marcu tego roku minęło 75 lat odkąd artysta
opuścił ojczyznę i równo 50 lat odkąd, w 1968 r., przyjechał do Polski z
jedyną w swym powojennym życiu wizytą. Wystawa zakończy się aukcją, z
której dochód zostanie przeznaczony na działalność POSK-u w Londynie.

Katalog wystawy
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Polski Ośrodek Społeczno-Kulturalny w Londynie
zapraszają na wyjątkową aukcję dzieł Mieczysława Lurczyńskiego, kończącą
wystawę „Gorzki urodzaj”, 19 kwietnia 2018 r. o godzinie 19.00.
Dochód z aukcji przeznaczony jest na wsparcie Galerii Polskiego Ośrodka
Społeczno-Kulturalnego w Londynie.
Bohema Nowa Sztuka Dom Aukcyjny i Galeria
Warszawa, Al. Jerozolimskie 99 lok. 2
+48 22 400 77 33
zlecenia@bohemanowasztuka.pl
bohemanowasztuka.pl
facebook.com/bohemanowasztuka

Mieczysław Lurczyński (St. Petersburg 1907 – Paryż 1992)

Mieczysław Lurczyński
Malarz, poeta, eseista, więzień obozów koncentracyjnych. Urodzony 14 grudnia 1908
r. w St. Petersburgu w polskiej rodzinie urzędniczej, która została w 1905 r.
deportowana do Rosji, a w 1909 r. powróciła do Warszawy. Lurczyński ukończył
Szkołę Nauk Politycznych w Warszawie, a następnie tutejszą Akademię Sztuk
Pięknych. Między 1930 a 1939 r. jego obrazy były wystawiane w wielu polskich
galeriach, między innymi w prestiżowej warszawskiej Zachęcie (1934, 1937).
Przyjaźnił się z Wojciechem Kossakiem i razem z nim wystawiał swoje prace w

galerii w Juracie u innego artysty, Poznańskiego, w jego willi przy ul. Międzymorze
3, która w latach 30-tych była prężnym ośrodkiem kulturalnym na Helu.
W tym samym czasie zajął się pisaniem poezji. W 1937 r. wydał cykl wierszy pt.
„Judasz”, a w 1938 r. „Pieśni buntownicze”. Podczas okupacji należał do ZWZ, potem
do AK (pseud. Jan Kozłowski). Współorganizował tajne wieczory poezji, w których
udział brali Cz. Miłosz czy L. Staff. W 1942 r. ukrywał się w podwarszawskiej
miejscowości Pawłowice. Do stolicy wrócił w lutym 1943 r. i prawie natychmiast
został aresztowany przez Gestapo. Został więźniem politycznym na Pawiaku i w
połowie marca przetransportowano go na Majdanek, a stamtąd dalej do
Buchenwaldu. Dostał numer obozowy #12243. W pierwszych miesiącach pracował w
kamieniołomie przy przeciąganiu metalowych wagonów oraz wyrąbywaniu skał. Do
Buchenwaldu dochodziły listy od L. Staffa, który nieustannie wspierał
Lurczyńskiego, pogrążonego w zwątpieniu, otępieniu i chorobie.
W lutym 1945 r. Lurczyński został przeniesiony do SS Komando in Escherhausen,
gdzie dzięki umiejętnościom językowym postał tłumaczem. W marcu 1945 r. podczas
ewakuacji obozu Lurczyński uciekł z wagonu i udał się w kierunku Hanoweru. Po
zakończeniu wojny został na emigracji i osiedlił się w Hanowerze, gdzie
współtworzył Wydawnictwo Związku Wychodźctwa Przymusowego. Zaczął
intensywnie wydawać wszystko co napisał w Buchenwaldzie, czasem pod
pseudonimem Jan Kozłowski, a także tłumaczenia Puszkina czy Poe i literaturę
polską. Opublikował wówczas po raz pierwszy swój najbardziej znany dramat
poruszający tematykę holokaustu zatytułowany „Stara gwardia”.
W Niemczech intensywnie malował, miał wystawy indywidualne w Braunschweig,
Monachium, Meppen, Bramsche. W 1947 r. brał udział w międzynarodowym
festiwalu malarstwa w Edynburgu. Poza malarstwem pisał krótkie opowiadania,
nowele, poezje, sztuki teatralne. Jego utwory były drukowane w polskich pismach
literackich we Francji, Anglii, Niemczech i USA. W 1949 r. za namową przyjaciela
Stanisława Eleszkiewicza przeniósł się na stałe do Paryża, gdzie mieszkał i tworzył
aż do śmierci w 1992 r. Został członkiem „Societe Historique et Litteraire” oraz
„Societe des Artistes Independants”. Przyjaźnił się z Władysławem Czartoryskim i
Elisabeth York, którzy chętnie nabywali jego prace do swojej kolekcji. Publikował w
paryskiej „Kulturze”.

W 1968 r. jedyny raz przyjechał do powojennej Polski. Głośnym echem wśród
paryskiej emigracji odbił się jego tekst „Notatki z podróży po Polsce” („Kultura”
1969, nr 1-2, s. 143.), w którym dosadnie, piętnując patologie i nie szczędząc
szczegółów opisał życie społeczno-polityczne w Polsce. Wystawiał regularnie w
Paryżu (w galeriach: La palette Bloue, Atelier, Arcanes), Lille, Roubaix, Nancy,
Rouen, Wersalu, Londynie. Pokazywał tam prace malowane w Algierze, Hiszpanii,
Maroku, Szwajcarii i na południu Francji w Prowansji. Obok malowniczych pejzaży i
wedut, fascynował go świat arabskich jarmarków i codziennego życia. Tematem, do
którego wciąż wracał był Don Kichot, będący dla artysty symbolem dramatu życia
człowieka oraz jego gorzkich rozczarowań.
Wykorzystane materiały pochodzą z katalogu wystawy, przygotowanego przez
Bohema Nowa Sztuka Dom Aukcyjny i Galeria.
Wypowiedź wicedyrektor galerii POSK – Elviry Olbrich w programie
telewizyjnym Halo Polonia.
http://halopolonia.tvp.pl/36831363/16042018-aukcja-na-rzecz-polskiego-osrodka-spolecznokulturalnego-w-londynie
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