
Hogy az egykori Tamara Gurwick Gorska mi-
kor és hol született, azt senki sem tudja. A fes-
tônônek sikerült olyan sok idôpontot megad-
nia errôl az eseményrôl, hogy az igazi dátum
mára homályba veszett, ha igaz, talán 1898
volt az év. Halálában is hû maradt feltûnô és
izgalmas életéhez, amikor 1980-ban Mexikó-
ban meghalt, utolsó kívánsága szerint hamva-
it helikopterrôl a Popocatepetl vulkán kráteré-
be szórták. Gazdag lengyel anya és orosz apa
elkényeztetett gyermekeként hihetetlen nagy-
világi életet élt, nagy európai utazásokkal, bá-
lokkal, aminek az 1917-es forradalom vetett
véget. Férjével, Tadeusz Lempickivel emigrá-
cióba kényszerült, Párizsra esett a választásuk,
ahol megélhetésükért kezdett festeni. Feltûnô
öltözködésével és excentrikus viselkedésével,
titokzatosságával egyhamar a dekadencia és a
luxus jelképe lett a francia fôvárosban. Nem
mindennapi festményei teljes mértékben kife-
jezik a kor modernizmusát, a gépiesedést és az
art deco szellemét. De Lempicka divatos és ke-
resett portréfestô is, 28 éves, amikor már büsz-
kén vallhatja, hogy festéssel megkereste elsô
millióját. Párizs leghíresebb galériáiban állított
ki, és 1925 ôszén már Milánóban rendeztek ne-
ki önálló kiállítást.

Gabriele D’Annunzio 1863. március 12-én
született Pescarában egy gazdag földbirtokos
fiaként. Már 16 évesen megjelent elsô verses-
kötete. Firenzei, majd római egyetemi tanul-
mányai befejezése után elôször újságíró, majd
késôbb regények és színdarabok elismert és
népszerû írója lesz. Ugyanebben az idôben or-
szággyûlési képviselônek is megválasztják,
így a politikai életbe is beleveti magát. Az elsô
világháborúban repülôsként vett részt. Az ola-
szok csodálatát is katonai teljesítményeivel
vívta ki: a háború alatt kis, kétfedeles repülô-
gépével vakmerôen Bécs fölé repült, és röpla-
pokat szórva szólította fel az ellenséget a kapi-

tulációra. Majd a háború befejezése után sza-
badcsapatokkal bevette Fiumét, ezzel reagálva
a párizsi békeszerzôdés döntésére, kinevezte
magát helytartónak, és csak 1920-ban vonult
ki, miután az olasz vezetés kényszerére felad-
ta a bekebelezett várost. Mussolini veszélyes-
nek látta a poéta politikus népszerûségét, és
elérte, hogy D’Annunzio önkéntes számûze-
tésbe vonuljon a Garda-tó partján álló villájá-
ba, ahol 1938-ban halt meg.

Hogy hogyan kapcsolódik össze a két híres-
ség élete, az egy meglehetôsen érdekes törté-
net. Tamara de Lempicka elôször az említett
milánói kiállításán találkozott a commandan-
téval, ahogy a rajongói és alkalmazottai D’An-
nunziót nevezték. A latin szeretôként is
aposztrofált költô már ott flörtölt a festônôvel.
Köztudott volt róla, hogy nagyon vonzódik a
híres és tehetséges nôkhöz, naponta voltak ka-
landjai hercegnôkkel, grófnôkkel, énekes-,
táncos- és színésznôkkel – Sarah Bernhard,
Eleonore Duse, Isadora Duncan, mindannyian
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a szeretôi voltak. Így nem csoda, hogy amikor
Lempicka 1926 tavaszán ismét Olaszország-
ban tartózkodott, meghívást kapott a híres-
hírhedt villába. Ugyan egyáltalán nem volt le-
nyûgözve az öregedô költôtôl, a közeledése
hízelgett neki, és a körülötte su-
gárzó, intrikáktól sem mentes
légkör rendkívül imponált neki,
valamint azok az elképesztô tör-
ténetek is, amelyek D’Annunzió-
ról elterjedtek. A poéta nagy pi-
perkôc hírében állt, több mint
száz öltönye volt, naponta leg-
alább ötször átöltözött, s hogy
korát ôsz haja ne árulja el, telje-
sen kopaszra borotváltatta fejét.
Naponta legalább fél liter arcvi-
zet használt el, az Aqua Nuntiá-
nak elnevezett, saját maga által
kikísérletezett illatú arcvízbôl.
Tamara de Lempicka örült, hogy
felkeresheti ezt a villát, amirôl már oly sokat
hallott. Nem is csalódott, D’Annunzio hihetet-
len pompában élt a Villa Vittorialéban, a birto-
kon egy görög amfiteátrum, a repülôgépének
megépített hangár és saját hajókikötô is volt.
Az excentrikus költô nagy csinnadrattával ve-
zette végig a társaságot a házon, amelynek
egyik helyiségében mindenki megdöbbenésé-
re egy koporsó állt. D’Annunzio azt a szobát
szánta halála után a ravatalának. A körséta
drámaíróhoz méltóan teátrálisan folytatódott,
egy másik szobában a költô kinyitogatta egy
nagy szekrény ajtaját, amibôl drágábbnál drá-
gább holmik kerültek elô, az elmúlt évtizedek
kosztümjei, ékszerek, színházi rekvizítumok.
Mindezt Lempicka lábai elé szórta, majd meg-
ajándékozta azzal, amit kiválasztott. 

A festônô egy rövid párizsi kitérô után ôsz-
szel ismét visszautazott Olaszországba. Re-
mélte, hogy D’Annunzio komolyan gondolta
ígéretét, hogy portrét festet vele magáról, hi-
szen a kiállításáról szóló kritikák kivétel nél-
kül dicsérték munkáit, és a neve is egyre is-
mertebbé vált. Decemberben levelet írt a köl-
tônek, s felajánlotta, hogy meglátogatja. Ettôl
az idôponttól kezdve állandóan leveleztek. Az
elkövetkezô ötven évben Lempicka ugyan azt
állította, hogy ô csak egyetlenegyszer volt
D’Annunzio vendége, de a tény az, hogy két
alkalommal is hosszabb idôt töltött el a Vitto-
rialében. Az igazságra a mûvésznô élete végén

derült fény, amikor a gazdag olasz mecénás,
Franco Maria Ricci kiadta a festônô húszas
években készült mûveivel foglalkozó könyvet,
s benne nyilvánosságra hozta a poéta politikus
olasz házvezetônôjének naplóját, valamint Ta-

marának a költôhöz írt leveleit.
Így kiderült, hogy 1926 decembe-
re és 1927 februárja között kétszer
is felkereste D’Annunzio villáját.
A második látogatásra azért ke-
rülhetett sor, hogy az elsô alkalom
viharos elválását tisztázzák, és
hogy ismét megpróbálja a költô
portréját elkészíteni, ugyanis az
elsô találkozásuk alatt ez nem si-
került. Hiába próbált az öntörvé-
nyû költô szokásaival lépést tarta-
ni, ez lehetetlennek bizonyult.
D’Annunzio semmiféle megbe-
szélt idôpontot nem vett figye-
lembe, akkor étkezett és aludt,

amikor éppen kedve tartotta, ragaszkodott na-
pi kokain- és szexadagjához, ami nélkül élvez-
hetetlen volt a társasága, éjszakánként pedig
folyamatosan zaklatta a festônôt. Tamara, aki
ostromaitól sarokba szorítva érezte magát, egy
éjszaka megszökött a villából. De Párizsból
már levelet írt a férfinak, amiben megmagya-
rázta hirtelen elutazása okát. Újra levelezésbe
kezdtek, üzenetváltásaik szexuális évôdések-
kel voltak teletûzdelve. Ez az erotikus macska-
egér játék is bizonyítja, hogy Lempicka a kez-
detektôl tudta, hogy valójában mit jelent a köl-
tônél a felkérés. Célratörô, határozott egyéni-
ség volt, fáradhatatlanul építette a karrierjét,
ettôl a taktikától pedig azt remélte, hogy még-
iscsak megfestheti a férfi portréját. 1927 janu-
árjában már vissza is utazott Olaszországba,
hogy elhatározását megvalósíthassa. D’An-
nunzio mindent megtett, hogy megkapja az
asszonyt, már a Tamara érkezése utáni éjsza-
kán támadást indított, a festônô pedig min-
denáron meg akarta festeni híres lovagját. Az
elbeszélések szerint bárhogy mesterkedtek is,
egyiküknek sem sikerült elérnie a célját. 

D’Annunzio narcizmusa, excentrikussága,
barokkos stílusa, megszámlálhatatlan szeretô-
je, mindenekelôtt hosszú évekig tartó kapcso-
lata a híres olasz színésznôvel Eleonora Dusé-
val, mind-mind a legambíciózusabb Don Ju-
anként láttatta. A poéta politikus mértéktelen
szexuális életet élô férfi hírében állott, Tamara
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pedig, aki soha nem viselte el, hogy ô egy le-
gyen a sok közül, egyáltalán nem akart a köl-
tô fényes napjainak nôalakjai sorába tartozni.
A festônô verziója és a házvezetônô naplója
abban véletlenül egybecseng, hogy a költô kü-
löncségeitôl csak szenvedett, a legártalmatla-
nabb ezek közül az volt, hogy olykor a saját
koporsójában aludt. Lempicka is kellôképpen
teátrális és narcisztikus volt, de volt annyira
okos is, hogy ezt sosem túlozta el a groteszkig.
Amikor D’Annunzio megpróbált kokaint adni
neki, hogy elérje célját, Tamara olyannyira fel-
háborodott, hogy azonnal elhagyta a villát, és
elutazott Milánóba. A férfi ekkor már hiába
sajnálta, hogy elüldözte vendégét, talán azt fo-
gadta el a legnehezebben, hogy nem az övé
volt az utolsó szó.

Mindenesetre a költô felejthetetlen búcsút
szervezett. Idézzük fel ezt az eseményt a festô-
nô szavaival: „Kora reggel megérkeztem a
szállodába, egy rendkívül bensôséges partiról,
és kimerülten az ágyba zuhantam. Csak pár
percet aludhattam, amikor kopogtatást hallot-
tam. Felkeltem és résnyire nyitottam az ajtót.
Az ott álló boy leplezetlen vigyorral ezt mond-
ta: »Madame odalent a hallban egy küldönc
vár önre.« Egy küldönc? Milyen küldönc? Az
értelmem melyet még valamelyest elhomályo-
sított a pezsgô hatása, vonakodott, hogy fel-
fogja a szavakat. »Küldje fel hozzám« – mond-
tam. »Ez nem fog sikerülni, asszonyom, önnek
kell lejönnie« – ellenkezett a boy. A nyakassá-
ga feldühített, de ekkor elmondta, hogy a kül-
dönc D’Annunziótól jött. Amikor meghallot-
tam a nevet, azonnal felébredtem, belebújtam
a köntösömbe, és lesiettem a hallba. Az elsô
dolog, amit láttam, a tömeg volt egy fehér ló
körül. A lovas csak nagy nehezen tudta úgy fé-
ken tartani az állatot, hogy az meg ne taposson
valakit. Közelebb léptem, ô pedig lehajolt hoz-
zám, és így szólt: »A commandante megkért,
hogy ezt adjam át önnek« – és átadott egy te-
kercs pergament, amelyre D’Annunzio szép,
lendületes kézírásával verset írt. A költeményt
La Donna d’Orónak (az arany asszonynak)
ajánlotta. Majd még egy dobozkát is átnyúj-
tott, ami ékszerdoboznak látszott, s amelyben
valóban egy hatalmas topáz volt, ezüst fogla-
latban. A gyûrû rendkívül különleges munka
volt, fôként ha figyelembe vesszük, hogy a
nôk ezekben az idôkben kicsi, finom ékszere-
ket hordtak. Mintha rám öntötték volna, úgy

illett az ujjamra, és amikor megtudtam, hogy
D’Annunzio saját aranymûvesével külön ne-
kem készíttette, még inkább értékes lett szá-
momra, és gyémántokra sem cseréltem volna
fel.” A festônô megtartotta a gyûrût, állítását
az is bizonyítja, hogy élete végéig hordta.

El lehet mondani, hogy ritkán vert fel vala-
mi akkora port, mint kettôjük jelentéktelen vi-
szonya. Talán még azt is állíthatjuk, hogy Ta-
mara de Lempicka neve a nagy nyilvánosság
elôtt, sôt még talán a mûvészeti életben is, el-
sôsorban Gabriele D’Annunzióval való kap-
csolata miatt lett fogalom. Ehhez hozzájárult a
hetvenes években Franco Maria Ricci könyvé-
nek megjelenése, és a könyv alapján íródott
színdarab, amelyet Tamara címen mutattak be
New Yorkban és Los Angelesben. Holott a köl-
tô nem volt több a festônô életében egy láb-
jegyzetnél. A szabadelvû fiatal mûvésznô és
az erotomán olasz különös kapcsolata min-
denesetre a mûveik iránt is felébresztette a
nyilvánosság érdeklôdését, ami a mai napig
nem lanyhult. Tamara de Lempicka festmé-
nyei jelentôs összegekért kelnek el, és olyan
hírességek tulajdonában vannak, mint Donna
Karan, Jack Nicholson, Madonna és Barbara
Streisand. 

Mindketten imádták a feltûnést, a szenzá-
ciót, és mindent meg is tettek azért, hogy ne
üljön el a hírverés körülöttük. Valószínûleg
ezek után rendkívül elégedettek lennének ma-
gukkal.

WÉBER KRISZTINA
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