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Maj to waż ny mie siąc w dzia łal no ści In sty -
tu tu Pił sud skie go – od by wa się w tym cza sie
wie le wy da rzeń zwią za nych z przy pa da ją cy -
mi wów czas rocz ni ca mi.
In�sty�tut�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go�dzia�ła�w�No�-

wym�Jor�ku�od�4�lip�ca�1943�r.�Przez�te�wszyst�-
kie�la�ta�maj�zwią�za�ny�był�za�wsze�z�rocz�ni�cą
śmier�ci�mar�szał�ka,�któ�ra�przy�pa�da�12�ma�ja�(zm.
w�1935�r.).�W�tym�ro�ku�też�wspo�mi�na�li�śmy
te�go�dnia�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go�pod�czas�mszy
św.�od�pra�wio�nej�w�ko�ście�le�św.�Sta�ni�sła�wa�Bi�-
sku�pa�i�Mę�czen�ni�ka�na�Man�hat�ta�nie.
11�ma�ja�In�sty�tut�za�pro�sił�człon�ków,�do�na�-

to�rów�i�przy�ja�ciół�na�spo�tka�nie� to�wa�rzy�skie
tzw.� Ma�jów�kę,� któ�rą� urzą�dzi�li�śmy� dzię�ki
wspar�ciu�am�ba�sa�do�ra�Wi�tol�da�Sob�ko�wa�i�Sta�-
łe�go�Przed�sta�wi�ciel�stwa�Rze�czy�po�spo�li�tej�Pol�-
skiej�przy�ONZ.
Go�ście,�któ�rzy�bar�dzo�licz�nie�przy�by�li�do�daw�-

nej�sie�dzi�by�Sta�łe�go�Przed�sta�wi�ciel�stwa�RP,�zo�-
sta�li�ugosz�cze�ni�spe�cja�ła�mi�fir�my�Adam�ba�Im�-
port�In�ter�na�tio�nal�i�świet�ny�mi�przy�staw�ka�mi�przy�-
go�to�wa�ny�mi�przez�ku�cha�rzy�Przed�sta�wi�ciel�stwa
oraz�obejrzeli�wy�stę�p�ka�ba�re�tu�Pri�ma�Apri�lis.
W�In�sty�tu�cie�pa�mię�ta�my�tak�że�o�cięż�kich�wal�-

kach�Le�gio�nów�Pol�skich�pod�Ko�na�ra�mi�w�ma�-
ju�1915�r.,�o�wy�pad�kach�ma�jo�wych�i�po�wro�cie
Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go�do�rzą�du�w�1926�r.�Pa�trzy�-
my�na�od�zna�cze�nia�woj�sko�we�ofi�ce�ra�ame�ry�-
kań�skie�go�Me�ria�ma�C.�Co�ope�ra,�wspa�nia�łe�go
lot�ni�ka�słu�żą�ce�go�w�eska�drze�im.�Ko�ściusz�ki
pod�czas�woj�ny�pol�sko�-bol�sze�wic�kiej.�Wśród
nich�–�Krzyż�Vir�tu�ti�Mi�li�ta�ri,�któ�rym�od�zna�-
czył�go�mar�sza�łek�Pił�sud�ski�10�ma�ja�1921�r.

Czy ce le dzia łal no ści In sty tu tu Pił sud skie go są
cią gle te sa me na prze strze ni mi ja ją cych lat?
Ce�le�i�mi�sja�In�sty�tu�tu�Pił�sud�skie�go�od�1943 r.

po�zo�sta�ją�nie�zmien�ne.�Jest�to�przede�wszyst�kim
gro�ma�dze�nie,�prze�cho�wy�wa�nie,�za�bez�pie�cza�nie
i�opra�co�wy�wa�nie�zbio�rów�ar�chi�wal�nych�i�bi�-
blio�tecz�nych�do�ty�czą�cych�Pol�ski�i�Po�lo�nii.�Tak
przy�go�to�wa�ne�zbio�ry�są�udo�stęp�nia�ne�ba�da�czom.
Po�wsta�ją�więc�książ�ki�o�te�ma�ty�ce�hi�sto�rycz�nej
oraz�cie�ka�we�ar�ty�ku�ły�hi�sto�rycz�ne�i�po�pu�lar�no�-
nau�ko�we.�In�sty�tut�in�spi�ru�je�ba�da�nia�na�uko�we,
proponuje�cie�ka�we�te�ma�ty,�za�chę�ca�ba�da�czy�do
po�szu�ki�wań�na�uko�wych�i�pu�bli�ka�cji.
W�cza�sie�PRL�In�sty�tut�od�gry�wał�szcze�gól�-

nie�waż�ną�rolę�w�śro�do�wi�sku�no�wo�jor�skim�i
w�Pol�sce.�Pie�lę�gno�wał�idee�nie�pod�le�gło�ścio�-
we,�gło�sił�praw�dzi�wą�hi�sto�rię�Pol�ski.�W�cza�-
sie�sta�nu�wo�jen�ne�go�or�ga�ni�zo�wał�wy�kła�dy�hi�-
sto�rycz�ne�oraz�spo�tka�nia�z�dzia�ła�cza�mi�So�li�-
dar�no�ści�i�świad�ka�mi�hi�sto�rii.
In�sty�tut�nadal�or�ga�ni�zu�je�spo�tka�nia�i�pro�gra�-

my�otwar�te,�po�nie�waż�je�ste�śmy�prze�ko�na�ni,�że
waż�ne� wy�da�rze�nia� z� hi�sto�rii� Pol�ski� na�le�ży
przed�sta�wiać�Po�lo�nii�i�Ame�ry�ka�nom.�Ma�ją�one
na�ce�lu�sze�ro�ko�po�ję�tą�edu�ka�cję�hi�sto�rycz�ną.
W�In�sty�tu�cie�od�by�wa�ją�się�spo�tka�nia�ze�zna�-
ny�mi�hi�sto�ry�ka�mi,�pro�mo�cje�ksią�żek�o�kul�tu�-
rze�pol�skiej.�Co�mie�siąc�po�ka�zy�wa�ne�są�fil�my
do�ku�men�tal�ne�w�ki�nie�Ziuk,�któ�re�cie�szą�się
wiel�ką�po�pu�lar�no�ścią.�In�sty�tut�or�ga�ni�zu�je�kon�-
fe�ren�cje�na�uko�we,�ta�kie�jak�se�rię�pt. Po lo nij -
ny No wy Jork.�Przed�sta�wi�cie�le�In�sty�tu�tu�bio�-
rą�udział�w�wie�lu�waż�nych�sym�po�zjach�w�Pol�-
sce�i�na�te�re�nie�USA.�Waż�nym�ele�men�tem�mi�-
sji�In�sty�tu�tu�jest�przy�zna�wa�nie�me�da�li�dla�przed�-
sta�wi�cie�li�Po�lo�nii�i�Ame�ry�ka�nów,�któ�rzy�swo�-
ją�twór�czość�po�świę�ca�ją�spra�wom�Pol�ski�lub
po�przez�swo�je�osią�gnię�cia�ją�pro�mu�ją.
My�ślę,�że�z�bie�giem�lat�zmie�nia�ją�się�tyl�ko

spo�so�by�re�ali�za�cji�ce�lów�In�sty�tu�tu,�tak�jest�np.

w�dzie�dzi�nie�pu�bli�ka�cji.�In�sty�tut�wy�da�je�te�raz
spo�ra�dycz�nie�książ�ki,�po�nie�waż�przo�du�ją�w�tym
wy�daw�nic�twa�pol�skie�–�czę�sto�opie�ra�jąc�się�na
źró�dłach�hi�sto�rycz�nych�z�In�sty�tu�tu.�Na�to�miast
in�for�ma�cje�o�dzia�łal�no�ści�na�szej�pla�ców�ki�za�-
war�te�są�w�co�mie�sięcz�nych�biu�le�ty�nach�elek�tro�-
nicz�nych,�biu�le�ty�nie�rocz�nym�i�pu�bli�ka�cjach�na
stro�nie�in�ter�ne�to�wej�In�sty�tu�tu:�ww.pil�sud�ski.org.
Zmie�ni�ły�się�tak�że�za�sa�dy�opra�co�wy�wa�nia

zbio�rów.�Je�ste�śmy�te�raz�w�świe�cie�elek�tro�nicz�-
nych�ka�ta�lo�gów�bi�blio�tecz�nych,�ma�te�ria�łów�źró�-
dło�wych�on�li�ne�i�elek�tro�nicz�nej�in�for�ma�cji�ar�-
chi�wal�nej.

Ja kie dzia ła nia po dej mu je In sty tut, aby przy -
cią gnąć do nie go mło dych lu dzi?
W�In�sty�tu�cie�do�brze�ro�zu�mie�my,�że�mło�dzież

sta�no�wi�na�szą�przy�szłość,�dla�te�go�ofe�ru�je�my
cie�ka�we�sta�że�dla�stu�den�tów�z�USA�i�Pol�ski
oraz�pro�gram�dla�wo�lon�ta�riu�szy,�któ�rzy�mo�gą
się�kształ�cić�w�ska�no�wa�niu,�di�gi�ta�li�za�cji�i�or�-
ga�ni�za�cji�du�żych�im�prez.�Obec�nie�w�In�sty�tu�-
cie�ma�my�21�wo�lon�ta�riu�szy;�są�to�oso�by�w�więk�-

szo�ści�mło�de,�ale�przy�cho�dzą�tak�że�star�si,�któ�-
rzy�pra�cu�ją�z�ogrom�nym�po�świę�ce�niem.
Nasza�placówka�współ�pra�cu�je�z�Cen�tra�lą�Pol�-

skich�Szkół�Do�kształ�ca�ją�cych,�wspie�ra�kon�kur�-
sy�wie�dzy�hi�sto�rycz�nej,�or�ga�ni�zu�je�lek�cje�hi�sto�-
rii�w�Ga�le�rii�In�sty�tu�tu.�Dla�dzie�ci�i�mło�dzie�ży
po�przez�szko�ły�po�lo�nij�ne�ofe�ru�je�my�lek�cje�mu�-
ze�al�ne�po�świę�co�ne�róż�nym�za�gad�nie�niom�z�hi�-
sto�rii�Pol�ski,�li�te�ra�tu�ry�i�sztu�ki.
Od�ro�ku�2011�or�ga�ni�zu�je�my�spe�cjal�ny�wy�-

kład�z�za�kre�su�naj�now�szej�hi�sto�rii�Pol�ski�dla
mło�dzie�ży.��Pierw�szy�wy�kład�z�tej�se�rii�wy�-
gło�sił�29�li�sto�pa�da�2011�r.�am�ba�sa�dor�Wi�told
Sob�ków,�sta�ły�przed�sta�wi�ciel�Rze�czy�po�spo�li�-
tej�Pol�skiej�przy�Or�ga�ni�za�cji�Na�ro�dów�Zjed�-
no�czo�nych�w�No�wym�Jor�ku.
W�mar�cu�br.�po�wsta�ła�gru�pa�mło�dych�w�In�-

sty�tu�cie� pod� kie�run�kiem� Agniesz�ki� Pe�tli� i
Agniesz�ki�Ry�bak�–�ab�sol�wen�tek�Ci�ty�Col�le�ge.

Gru�pa�or�ga�ni�zu�je�spo�tka�nia,�pro�wa�dzi�stro�nę
In�sty�tu�tu�na�Fa�ce�bo�oku�i�pro�mu�je�edu�ka�cję�hi�-
sto�rycz�ną.

Ja kie ini cja ty wy In sty tu tu uwa ża pa ni za
szcze gól ne waż ne dla spo łecz no ści po lo nij nej
lub też śro do wi ska ame ry kań skie go?
In�sty�tut�obec�nie� re�ali�zu�je�kil�ka�pro�jek�tów

zwią�za�nych�z�opra�co�wy�wa�niem�i�za�bez�pie�cza�-
niem�zbio�rów.�To�jest�szcze�gól�nie�waż�ne�za�-
rów�no�dla�spo�łecz�no�ści�miesz�ka�ją�cej�w�Sta�-
nach�Zjed�no�czo�nych,�jak�i�ba�da�czy�w�Pol�sce
i�in�nych�kra�jach.�Pierw�szym�z�nich�jest�pro�-
jekt�di�gi�ta�li�za�cji�zbio�rów,�któ�ry�po�zwo�li�na�nie�-
ogra�ni�czo�ny�do�stęp�do�ko�lek�cji�In�sty�tu�tu�w�każ�-
dym�punk�cie�na�świe�cie.
Ze�wzglę�du�na�du�że�za�in�te�re�so�wa�nie�wy�ko�-

rzy�sta�niem�zbio�rów�ura�to�wa�nych�w�1939�r.�z
pło�ną�cej�War�sza�wy�i�prze�ka�za�nych�przez�Am�-
ba�sa�dę�RP�w�1943�r.�do�In�sty�tu�tu,�po�sta�no�wi�-
li�śmy�udo�stęp�nić�online�ja�ko�pierw�sze�ko�lek�-
cje�Jó�ze�fa�Pił�sud�skie�go,�Ad�iu�tan�tu�ry�Ge�ne�ral�-
nej�Na�czel�ne�go�Wo�dza�i�Po�wstań�Ślą�skich.�Pro�-
jekt�jest�współ�fi�nan�so�wa�ny�przez�Se�nat�RP�w
gran�tach� ko�or�dy�no�wa�nych� przez� Fun�da�cję
Sem�per�Po�lo�nia,�Mi�ni�ster�stwo�Kul�tu�ry�i�Dzie�-
dzic�twa�Na�ro�do�we�go,�Na�czel�ną�Dy�rek�cję�Ar�-
chi�wów.�Ma�te�ria�ły�są�ska�no�wa�ne,�opi�sy�wa�ne
i�umiesz�cza�nie�na�stro�nie�in�ter�ne�to�wej�In�sty�-
tu�tu.�W�czerw�cu�2011�r.�udo�stęp�ni�li�śmy�du�żą
część�ko�lek�cji�Pił�sud�skie�go� łącz�nie�z�ory�gi�-
nal�ny�mi�li�sta�mi�mar�szał�ka.
Z�ko�lei�di�gi�ta�li�za�cja�ko�lek�cji�Po�wsta�nia�Ślą�-

skie,�któ�ra�za�wie�ra�per�so�nal�ne�spi�sy�po�wstań�-
ców�ślą�skich,�jest�pro�wa�dzo�na�z�my�ślą�o�ro�dzi�-
nach�po�wstań�ców�roz�sia�nych�po�ca�łym�świe�-
cie,�któ�rzy�nie�zmor�do�wa�nie�po�szu�ku�ją�in�for�ma�-
cji�o�swo�ich�przod�kach.�Ko�lek�cja�ta�zo�sta�ła�od�-
re�stau�ro�wa�na,�zmi�kro�fil�mo�wa�na�i�ze�ska�no�wa�-
na�dzię�ki�współ�pra�cy�z�NDAP�i�Ar�chi�wum�Pań�-
stwo�wym�w�Ka�to�wi�cach.�Nad�pro�jek�tem�tym
pra�cu�je�dr�Ma�rek�Zie�liń�ski,�wi�ce�pre�zes�In�sty�-
tu�tu,�i�Agniesz�ka�Pe�tla,�czło�nek�Ra�dy.�Grant�Se�-
na�tu�RP�po�zwo�lił�na�przy�go�to�wa�nie�pod�stro�ny
in�ter�ne�to�wej,�gdzie�moż�na�prze�glą�dać�obec�nie
5�ty�się�cy�do�ku�men�tów.�Nad�dal�szą�in�dek�sa�cją
ze�ska�no�wa�nych�do�ku�men�tów�obec�nie�pra�cu�je�–
dzię�ki�pro�gra�mo�wi�przy�go�to�wa�ne�mu�przez�dr.
Zie�liń�skie�go�– 20�wo�lon�ta�riu�szy.

Od ko go In sty tut otrzy mu je wspar cie na swo -
ją dzia łal ność pro gra mo wą?
In�sty�tut�ja�ko�or�ga�ni�za�cja�ba�daw�czo�-na�uko�-

wa�o�sta�tu�sie�non�-for�-pro�fit�utrzy�mu�je�się�ze

skła�dek�człon�kow�skich,�gran�tów,�do�na�cji�i�spad�-
ków.�Fun�du�sze�ze�bra�ne�z�tych�źró�deł�prze�zna�-
cza�ne�są�na�utrzy�ma�nie�sie�dzi�by�i�ad�mi�ni�stra�-
cję�oraz�two�rze�nie�fun�du�szu�sta�łe�go.�W�okre�-
sie�ostat�nich�czte�rech� lat�przy�by�ło�nam�340
człon�ków,�znacz�nie�wzro�sły�do�na�cje�i�po�moc
od�pol�skich�in�sty�tu�cji�rzą�do�wych.
Wszyst�kie�pro�gra�my�otwar�te�dla�pu�blicz�no�-

ści�są�re�ali�zo�wa�ne�z�gran�tów�pły�ną�cych�głów�-
nie�z�Pol�ski.�Mi�ni�ster�stwo�Kul�tu�ry�i�Dzie�dzic�-
twa�Na�ro�do�we�go�oraz�Mi�ni�ster�stwo�Spraw�Za�-
gra�nicz�nych�współ�fi�nan�su�ją�ga�le�na�gród,�Se�nat
RP�wspo�ma�ga�pro�gram�di�gi�ta�li�za�cji,�pro�gra�my
edu�ka�cyj�ne�dla�mło�dzie�ży�po�lo�nij�nej�i�kon�fe�-
ren�cje�na�uko�we.�In�sty�tut�Pa�mię�ci�Na�ro�do�wej
wspie�ra�di�gi�ta�li�za�cję�wy�sy�ła�jąc�do�In�sty�tu�tu�swo�-
ich�pra�cow�ni�ków.�Tyl�ko�w�tym�ro�ku�bę�dzie�my
go�ścić�8�osób�na�mie�sięcz�nych�sta�żach.

Po za pra cą w In sty tu cie zna la zła pa ni czas
na na pi sa nie książ ki “Pol ska wal czy! Dzia łal -
ność pro pa gan do wa rzą du RP na uchodź stwie
wo bec spo łe czeń stwa ame ry kań skie go 1939-
1945”, któ ra uka za ła się na po cząt ku te go ro -
ku. Czy zbio ry pla ców ki oka za ły się po moc -
ne w pa ni ba da niach?
Z�In�sty�tu�tem�Pił�sud�skie�go�je�stem�zwią�za�na

od�17�lat,�naj�pierw�ja�ko�wo�lon�ta�riuszka,�a�od
1998�pra�cow�nik.�W�2005�r.�zo�sta�łam�wy�bra�-
na�przez�Ra�dę�na�sta�no�wi�sko�dy�rek�to�ra�wy�-
ko�naw�cze�go�i�funk�cję�tę�spra�wu�ję�do�dzi�siaj.
To�wła�śnie�ma�te�ria�ły�ar�chi�wal�ne�spra�wi�ły,�że

za�in�te�re�so�wa�łam�się� In�sty�tu�tem,� ja�ko�ab�sol�-
went�ka�hi�sto�rii�za�chwy�ci�łam�się�tak�że�at�mos�-
fe�rą�pa�nu�ją�cą�w�In�sty�tu�cie�i�wspa�nia�ły�mi�ludź�-
mi.�Ma�te�ria�ły�Pol�skie�go�Cen�trum�In�for�ma�cji
prze�cho�wy�wa�ne�w�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�roz�po�-
czę�ły�mo�ją�przy�go�dę�na�uko�wą�zwią�za�ną�z�pro�-
ble�ma�ty�ką�po�li�ty�ki�in�for�ma�cyj�nej�Rzą�du�Pol�-
skie�go�na�Uchodź�stwie�wo�bec�Sta�nów�Zjed�-
no�czo�nych�w�okre�sie�II�woj�ny�świa�to�wej.�Do�-
ku�men�ty�za�war�te�w�tej�ko�lek�cji�sta�ły�się�pod�-
sta�wą�mo�jej�pra�cy�dok�tor�skiej,�któ�rą�obro�ni�-
łam�2004�r.�na�Uni�wer�sy�te�cie�Pe�da�go�gicz�nym
w�Kra�ko�wie.�Kon�ty�nu�acja�ba�dań�w�ar�chi�wum
In�sty�tu�tu�i�w�in�nych�ośrod�kach�w�USA�po�zwo�-
li�ła�na�pu�bli�ka�cję�książ�ki;�pra�ce�trwa�ły�kil�ka
lat�i�szczę�śli�wie�uda�ło�się.
Z�ar�chi�wum�In�sty�tu�tu�czer�pię�sta�le,�przy�go�-

to�wu�jąc�re�fe�ra�ty�na�kon�fe�ren�cje,�pi�sząc�ar�ty�-
ku�ły�i�zbie�ra�jąc�in�for�ma�cje�do�lek�cji�hi�sto�rii.
Bar�dzo�się�cie�szę,�że�tu,�w�No�wym�Jor�ku,�mo�-
gę�re�ali�zo�wać�mo�ją�pa�sję,�ja�ką�jest�naj�now�sza
hi�sto�ria�Pol�ski.� p
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Tylko ten człowiek wart
nazwy człowieka, 

który ma pewne przekonania 
i potrafi je bez względu 
na skutki wyznawać czynem”.

– Józef Piłsudski
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Ob�cho�dzo�ny�w�wie�lu�sta�nach�w�ostat�ni�po�-
nie�dzia�łek�ma�ja�Me�mo�rial�Day�zo�stał�pro�kla�-
mo�wa�ny�ja�ko�fe�de�ral�ne�świę�to�przez�pre�zy�den�-
ta�Ri�char�da�Ni�xo�na�wio�sną�1971�ro�ku.
Kto�wie,�czy�od�czu�wa�no�by�ko�niecz�ność�wy�-

zna�cze�nia�ta�kie�go�dnia,�gdy�by�nie�śmier�tel�ne
zma�ga�nia�po�mię�dzy�Pół�no�cą�i�Po�łu�dniem,�któ�-
re�po�chło�nę�ły�prze�szło�pół�mi�lio�na�ofiar,�zo�-
sta�wia�jąc�trud�ne�do�za�le�cze�nia�ra�ny.�W�woj�-
nie�do�mo�wej,�któ�ra�za�wsze�roz�pa�la�ser�ca�i�umy�-
sły,�nie�jest�moż�li�we�za�cho�wa�nie�neu�tral�nych
po�staw.�Nic�dziw�ne�go,�że�nie�któ�re�ko�bie�ty�wal�-
czy�ły�po�obu�stro�nach�ba�ry�ka�dy,�pod�czas�gdy
in�ne�–�a�sta�no�wi�ły�one�więk�szość�–�śpie�szy�ły
z�po�mo�cą�ran�nym.�Po�dział�na�Unię�i�Kon�fe�-
de�ra�cję�prze�trwał�w�ser�cach�do�koń�ca�XIX�wie�-
ku,�je�śli�nie�dłu�żej.�Na�tu�ral�ną�ko�le�ją�rze�czy�naj�-
więk�sze�re�sen�ty�men�ty�od�czu�wa�li�Po�łu�dniow�-
cy,�któ�rzy�nie�tyl�ko�zo�sta�li�po�ko�na�ni,�ale�i�na
do�miar�złe�go�ze�pchnię�ci�do�rzę�du�oby�wa�te�li
dru�giej�ka�te�go�rii.

ZA ŁO ŻY CIEL KA I PRZE ŁO ŻO NA
O�buj�nym�ży�ciu�jed�nej�z�naj�bar�dziej�wpły�-

wo�wych�ko�biet�swo�jej�epo�ki�i�jej�po�dró�żach
po� świe�cie�moż�na� by� na�pi�sać� kil�ka� ksią�żek.
Miesz�kan�ka�No�we�go�Jor�ku�Do�ro�thea�Dix�ni�-
gdy�nie�wy�szła�za�mąż,�po�świę�ca�jąc�się�in�nym.
Nie�zbyt�uro�dzi�wa,�za�to�bar�dzo�po�saż�na�pan�-
na�uwa�ża�ła�kon�ku�ren�tów�do�swo�jej� rę�ki�za
łow�ców�po�sa�gu.�Wy�cho�dząc�z�uprzy�wi�le�jo�-
wa�ne�go�śro�do�wi�ska,�po�sta�no�wi�ła�w�moc�no
doj�rza�łym�wie�ku�ulżyć�do�li�po�szko�do�wa�nych.

Za�trud�ni�ła� się
wów�czas� ja�-
ko�sio�stra�mi�-
ł o �s i e r �d z i a ,
zdo�by�wa�jąc
od�po�wied�nie
kwa�li�fi�ka�cje
na�wła�sną�rę�-
kę.� Wy�bra�ła
opie�kę� nad
psy�chicz�nie
cho�ry�mi� w
przy�tuł�kach� i
wię�zie�niach.� Z
pa�sją� wal�czy�ła
o� po�pra�wę� ich
wa�run�ków� by�to�-
wych�i�zmia�nę�me�-
tod� lecz�ni�czych.� A
by�ło�wte�dy�mnó�stwo
do�zro�bie�nia,�zwa�żyw�-
szy�na�ża�ło�sny�stan�wie�-
dzy�w�tej�dzie�dzi�nie.
W� mo�men�cie� wy�bu�chu

woj�ny� se�syj�nej� Do�ro�thea� Dix
otrzy�ma�ła�od�pre�zy�den�ta�Lin�col�na
no�mi�na�cję�na�prze�ło�żo�ną�kor�pu�su�sa�-
ni�ta�riu�szek,� któ�ry� trze�ba� by�ło� do�pie�ro
stwo�rzyć.�Trud�no�by�ło�o�lep�szy�wy�bór,�gdyż
59-let�nia�spo�łecz�nicz�ka�od�daw�na�po�sia�da�ła�wy�-
ro�bio�ne�na�zwi�sko�w�tej�dzie�dzi�nie.�Przyj�mu�jąc
po�wie�rzo�ne�jej�za�da�nie,�Do�ro�thea�przy�stą�pi�ła
do�dzie�ła�z�wła�ści�wym�so�bie�za�pa�łem�i�ener�gią.
Do�ko�nu�jąc�se�lek�cji�wśród�mnó�stwa�kan�dy�da�-
tek,�usta�wi�ła�bar�dzo�wy�so�ko�po�przecz�kę.�Żą�-
da�ła�re�fe�ren�cji�i�od�po�wied�nie�go�wie�ku.�Od�rzu�-
ca�ła�mło�de�i�ład�ne�dziew�czę�ta,�uwa�ża�jąc�je�za
nie�od�po�wie�dzial�ne�dzier�lat�ki,�któ�re�my�ślą�tyl�-
ko�o�flir�tach�i�za�mąż�pój�ściu.�Przyj�mo�wa�ła�wy�-
łącz�nie�ko�bie�ty�doj�rza�łe�i�sa�mo�dziel�ne,�nie�za�-
leż�nie�od�ich�sta�nu.�Ka�za�ła�im�no�sić�ciem�ne�ubio�-
ry,�za�pię�te�pod�sa�mą�szy�ję.�Ża�den�nie�sfor�ny�ko�-
smyk�nie�mógł�się�wy�mknąć�spod�czer�wo�ne�go
kor�ne�tu.�Ów�ko�lor�za�pew�niał�naj�lep�szą�wi�docz�-
ność�na�po�lu�bi�twy.
Do�ro�thea�Dix�wy�ma�ga�ła�ty�le�sa�mo�od�in�nych,

co�od�sie�bie.�Stwo�rzy�ła�zdy�scy�pli�no�wa�ną�ar�mię
pie�lę�gnia�rek,�po�dzie�lo�ną�na�bry�ga�dy,�co�za�pew�-
nia�ło�im�lot�ność,�gdyż�bi�twy�roz�gry�wa�ły�się�jed�-
no�cze�śnie�w�kil�ku�miej�scach.�Każ�da�bry�ga�da

mia�ła�wła�sny�ta�bor�wraz�z�po�lo�wym�szpi�-
ta�li�kiem,�le�ka�rzem�i�chi�rur�giem,�nie
mó�wiąc�już�o�ban�da�żach�i�me�-
dy�ka�men�tach.�Pod�no�sząc�nie�-
ist�nie�ją�cy�przed�nią�za�wód�do
ran�gi�sztu�ki,�za�miast�sym�-
pa�tii� wzbu�dza�ła� je�dy�nie
sza�cu�nek,�po�łą�czo�ny�z�uta�-
jo�ną�nie�chę�cią.�Oschła�z
na�tu�ry�by�ła�zbyt�su�ro�wa,
pil�nu�jąc� prze�strze�ga�nia
re�gu�la�mi�nu� co� do� li�te�ry.
Kon�gres�przy�znał�jej�zło�ty

me�dal�po�zwy�cię�stwie.
W� myśl� szla�chet�nej� in�ten�cji

Lin�col�na�sio�stry�mi�ło�sier�dzia�opie�ko�-
wa�ły�się�nie�tyl�ko�żoł�nie�rza�mi�Unii,�ale

i�ran�ny�mi�kon�fe�de�ra�ta�mi.�Przy�-
czy�ni�ło�się�to�w�du�żej�mie�rze�do�zmniej�sze�nia
wza�jem�nych�ani�mo�zji�po�za�koń�cze�niu�woj�ny.
Choć�ów�kor�pus�li�czył�prze�szło�dwa�ty�sią�-

ce�ko�biet,� to�za�le�d�wie�kil�ka�dzie�siąt�na�zwisk
za�pi�sa�ło�się�w�hi�sto�rii,�a�tyl�ko�kil�ka�z�nich�do�-
cze�ka�ło�się�wła�snych�bio�gra�fii.�Z�ple�ja�dy�na�-
zwisk�wy�bie�rze�my�trzy�da�my,�któ�re�za�słu�ży�-
ły�so�bie�na�to�wy�róż�nie�nie.

MA ŁA KO BIET KA
Lo�uise�May�Al�cott�uro�dzi�ła�się�w�1832�r.�w

naj�bar�dziej�eks�cen�trycz�nym�do�mu�w�Ame�ry�-
ce.�Prze�kształ�ci�ła�go�w�ide�al�ną�ro�dzi�nę�w�bar�-
dzo�po�pu�lar�nej�po�wie�ści�pt.�The lit tle wo men.
O�ile�ma�ma�March�uosa�bia�ma�rze�nia�każ�dej
cór�ki,�o�ty�le�gło�wa�ro�dzi�ny�jest�pa�pie�ro�wą�po�-
sta�cią.�I�nic�dziw�ne�go,�sko�ro�sam�Al�cott,�in�-
te�lek�tu�ali�sta�bo�stoń�skie�go�cho�wu,�był�wy�jąt�-
ko�wym�ego�istą,�któ�ry�nie�po�czu�wał�się�do�żad�-
nych�obo�wiąz�ków�wo�bec�żo�ny�i�có�rek.
Ma�jąc�już�za�so�bą�du�że�suk�ce�sy�li�te�rac�kie�w

opo�wia�da�niach�i�ese�jach�Lo�uise�wstą�pi�ła�do�kor�-
pu�su�sa�ni�ta�riu�szek�na�rok�przed�za�koń�cze�niem
woj�ny,� od�po�wia�da�jąc� na� oso�bi�ste� we�zwa�nie
prze�ło�żo�nej.�Obie�pa�nie�po�zna�ły�się�swe�go�cza�-
su�w�No�wym�Jor�ku.�Po�krót�kim�prze�szko�le�niu
świe�żo�upie�czo�na�pie�lę�gniar�ka�zo�sta�ła�przy�ję�-
ta�do�Union�Ho�spi�tal�w�Geo�r�ge�town.�Wą�tła�z
na�tu�ry�i�cho�ro�wi�ta�ko�bie�ta�pra�co�wa�ła�tu�po�nad
si�ły.�Nie�uża�la�jąc�się�nad�so�bą,�opi�sa�ła�to�obiek�-
tyw�nie�w�swo�ich�pa�mięt�ni�kach,�prze�ka�zu�jąc
rów�nież�re�la�cje�ran�nych�żoł�nie�rzy.

NIE USTRA SZO NA SA NI TA RIUSZ KA
Cla�ra�Bar�ton�przy�szła�na�świat�w�1841�r.�w

sta�nie�Mas�sa�chu�setts.�Uzy�ska�ła�zna�jo�mość�ję�-
zy�ków�i�do�bre�do�mo�we�wy�kształ�ce�nie�pod�kie�-

run�kiem�gu�wer�nant�ki,�koń�cząc�na�stęp�nie�re�-
no�mo�wa�ne�gim�na�zjum�dla�pa�nie�nek�z�za�moż�-
nych�do�mów.�Od�naj�młod�szych�lat�nie�da�ła�so�-
bą�rzą�dzić,�cho�dząc�wła�sny�mi�dro�ga�mi.

Nie� prze�pa�da�ła� za� sa�mo�lub�ną� mat�ką,
uwiel�bia�jąc�za�to�oj�ca,�któ�ry�był�za�wo�do�-
wym�woj�sko�wym�w�ran�dze�puł�kow�ni�ka.
Już�ja�ko�pod�lo�tek�jeź�dzi�ła�do�sko�na�le�kon�-
no,�przy�pa�tru�jąc�się�z�upodo�ba�niem�ma�-
new�rom.�Pa�sjo�no�wa�ła�ją�stra�te�gia�i�tak�-
ty�ka,�a�pod�kie�run�kiem�oj�ca�stu�dio�-
wa�ła�hi�sto�rycz�ne�woj�ny.�Na�próż�no
jej�ro�dzi�ciel�ka�usi�ło�wa�ła�tę�pić�dzi�-
wacz�ne�za�in�te�re�so�wa�nia�cór�ki.�Przy�-
da�ły�się�one�w�nie�da�le�kiej�przy�szło�-
ści�jak�zna�lazł.�Ucząc�przez�kil�ka
lat�w�szko�le�dla�chłop�ców,�nie�mia�-
ła�żad�nych�pro�ble�mów�z�utrzy�ma�-
niem� dys�cy�pli�ny�wśród� nie�sfor�-
nych�wy�rost�ków.�Jak�kie�dyś�sa�ma
po�wie�dzia�ła,�za�rów�no�nie�ty�po�we
dzie�ciń�stwo,�jak�i�mło�dość�przy�-
go�to�wa�ły�ją�do�ak�tyw�ne�go�uczest�-
nic�twa�w�woj�nie�se�ce�syj�nej.
Nie�zwa�ża�jąc�na�sprze�ci�wy�do�-

wódz�twa�Unii,�któ�re�ka�te�go�rycz�nie
od�mó�wi�ło�sa�ni�ta�riusz�kom�wstę�pu�na
li�nię�fron�tu�pod�czas�to�czą�cej�się�wal�-
ki,�po�ja�wia�ła�się�tam�ja�ko�pierw�sza.�Po
ze�bra�niu�lau�rów�uda�ło�jej�się�czę�ścio�-
wo� prze�zwy�cię�żyć� opo�ry� mi�li�tar�nej
biu�ro�kra�cji.�Przy�my�ka�jąc�oczy,�po�zwo�-
lo�no�jej�na�nie�for�mal�ną�re�kru�ta�cję�ochot�-
ni�czek.�Po�wo�ła�ła�i�za�ra�zem�przy�go�to�wa�ła
do� czyn�nej� służ�by� dzie�siąt�ki� sa�ni�ta�riu�szek.
Dwo�iła�się�i�tro�iła�ra�tu�jąc�żoł�nie�rzy�spod�kul.
Uzy�ska�ła�za�to�nie�tyl�ko�od�zna�cze�nia,�ale�i�po�-
wszech�ne�uwiel�bie�nie�od�współ�to�wa�rzy�szy�bro�-
ni,�któ�re�szcze�gól�nie�ce�ni�ła.�Za�pi�sa�ła�się�w�hi�-
sto�rii�pod�przy�dom�kiem�“The�An�gel�of�the�Bat�-
tle�field”.

W PO DWÓJ NEJ RO LI
Pau�li�ne�Cu�sh�man�uro�dzi�ła�się�w�No�wym�Or�-

le�anie�w�1833�r.�Po�osią�gnię�ciu�peł�no�let�no�ści
przy�by�ła�do�No�we�go�Jor�ku,�wstą�pi�ła�tu�na�sce�-
nę,�a�wkrót�ce�wy�szła�za�mąż�za�ak�to�ra.�Po�roz�-
pad�zie�nie�do�bra�ne�go�związ�ku�Pau�li�ne�za�trud�-
ni�ła�się�w�te�atrze�ob�jaz�do�wym.
Przed�sa�mym�wy�bu�chem�woj�ny�se�ce�syj�nej

za�pro�szo�no�ją�na�przy�ję�cie�wraz�z�ca�łą�tru�pą,
ka�żąc�wznieść�ak�to�rom�to�ast�za�zdro�wie�pre�-
zy�den�ta�Kon�fe�de�ra�cji.�Bę�dąc�har�dą�ko�bie�tą�z
za�sa�da�mi,�ka�te�go�rycz�nie�od�mó�wi�ła.�Oba�wia�-
jąc�się�kon�se�kwen�cji,�wy�rzu�co�no�ją�z�te�atru.
Nie�wie�le�my�śląc�Pau�li�ne�wstą�pi�ła�do�kor�pu�-
su�sa�ni�ta�riu�szek.�Nie�szcze�gól�nie�wy�róż�nia�ła
się�w�tej�ro�li,�zbie�ra�jąc�głów�nie�in�for�ma�cje
od�ran�nych.
Pięk�na�i�uta�len�to�wa�na�ko�bie�ta�za�czę�ła�też

da�wać�wy�stę�py�w�obo�zie�wro�ga,�co�uła�twia�-
ło�re�ali�za�cję�przy�ję�tej�przez�sie�bie�mi�sji.�Przy�-
ła�pa�na�pod�czas�uciecz�ki�z�ko�pią�pla�nów�bi�-
tew�nych,�ska�za�na�zo�sta�ła�na�szu�bie�ni�cę.�Zdo�-
by�wa�jąc�sztur�mem�Shel�by�vil�le�żoł�nie�rze�Unii
ura�to�wa�li�ją�w�ostat�niej�chwi�li.�Nie�zre�zy�gno�-
wa�ła�jed�nak�z�prze�szpie�gów,�pro�wa�dząc�je�na
ty�łach�i�w�mę�skim�prze�bra�niu.�W�za�mian�za
po�ło�żo�ne�za�słu�gi,�a�by�ły�one�wca�le�nie�ma�łe,
Pau�li�ne�Cu�sh�man�uzy�ska�ła�sto�pień�ma�jo�ra� i
woj�sko�wą�eme�ry�tu�rę.�Ubra�na�w�mun�dur�z�epo�-
le�ta�mi�da�wa�ła�od�czy�ty,�po�dró�żu�jąc�po�Wschod�-
nim�Wy�brze�żu.�Sy�ta�chwa�ły�wró�ci�ła�na�no�wo�-
jor�ską�sce�nę,�po�kil�ku�la�tach�wy�szła�też�po�-
now�nie�za�mąż.
Do�daj�my�na�za�koń�cze�nie,�iż�pa�mięć�hi�sto�-

rycz�na�jest�w�Sta�nach�Zjed�no�czo�nych�bar�dzo
krót�ka,�to�też�Me�mo�rial�Day�Week�end�ko�ja�rzy
się�obec�nie�zna�ko�mi�tej�więk�szo�ści�z�roz�po�czę�-
ciem�okre�su�wa�ka�cyj�ne�go.� p

Me mo rial Day ma swój po czą tek w spon ta nicz nym 
ge ście miesz ka nek Co lum bus w sta nie Geo r gia, 
któ re za ło ży ły La dies’ Me mo rial As so cia tion. 

Wy bie ra jąc spe cjal ny dzień na ob cho dy,  
człon kinie sto wa rzy sze nia przy bie ra ły gir lan da -

mi gro by kon fe de ra tów, skła da jąc 
tak że ga łąz ki ma gno lii na bez i mien nych 

mo gi łach żoł nie rzy Unii.

HALINA NIEDZIELSKA

Aniołymiłosierdzia

Cla ra Bar ton za pi sa ła się w hi sto rii pod przy dom kiem 
“The An gel of the Bat tle field”

Do ro thea 
Dix stwo rzy ła 

zdy scy pli no wa ną 
ar mię pie lę gnia rek

ZD
JĘ

 CI
A

: A
RC

HI
W

UM



CZERWIEC 20124 PrzeglądPolski DODATEK KULTURALNY nowego dziennika

Czy�żew�ska�by�ła�za�chwy�co�na�fil�mem;�po
pro�jek�cji�po�bie�gła�na�ko�la�cję�ze�zna�jo�my�mi,
do�wy�wia�du�więc�nie�do�szło.�Do�pie�ro�kil�ka
dni�póź�niej,�przy�fi�li�żan�ce�espres�so,�uda�ło�się
po�roz�ma�wiać.�Ale�tyl�ko�tro�chę.�Jak�wspo�mi�-
na� Ko�men�do�ło�wicz:� “Elż�bie�ta� (...)� za�czę�ła
znów�mi�się�ba�daw�czo�przy�glą�dać.�Od�lat�nie
zga�dza�ła�się�na�wy�wia�dy,�a�na�wet� je�śli�ko�-
muś�uda�ło�się�do�niej�do�trzeć,�to�i�tak�tekst
prze�pa�dał�w�au�to�ry�za�cji.�Mia�ła�pre�ten�sję�do
pol�skich�dzien�ni�ka�rzy,�że�cią�gle�przed�sta�wia�-
ją�ją�w�ten�sam�spo�sób.�Wiel�ka�ak�tor�ka,�któ�-
ra�przez�wy�jazd�do�Sta�nów�za�prze�pa�ści�ła�swo�-
ją�ka�rie�rę”.�Te�go�dnia�tak�że�nie�chcia�ła�za�wie�-
le� opo�wia�dać,� szcze�gól�nie� o� prze�szło�ści.
“Ży�cia�nie�da�się�po�wtó�rzyć”�–�stwier�dzi�ła.�Jak
się�póź�niej�oka�za�ło,�roz�mo�wa,�któ�rej�efek�tem
był�ar�ty�kuł�w�Pa ni,�od�by�ła�się�“do�słow�nie�w
ostat�nim�mo�men�cie”.�Czy�żew�ska�zmar�ła�pół
ro�ku�póź�niej,�17�czerw�ca�2010,�w�oto�cze�niu
kil�kor�ga�no�wo�jor�skich�przy�ja�ciół.�Na�stęp�ne�-
go�dnia,�w�War�sza�wie,�Iza�Ko�men�do�ło�wicz
prze�czy�ta�ła� w� in�ter�ne�cie� wia�do�mość� o� jej
śmier�ci.�To�wte�dy�wła�śnie�zde�cy�do�wa�ła�się
na�pi�sać�książ�kę�o�Czy�żew�skiej.�Od�pierw�szej
oso�by,�któ�rej�przed�sta�wi�ła�swój�za�miar,�usły�-
sza�ła:�“Zda�jesz�so�bie�spra�wę,�jak�bar�dzo�to
skom�pli�ko�wa�ne?”.

PO STA NO WI ŁA ZA PY TAĆ O CZY ŻEW SKĄ LU DZI,
KTÓ RZY JĄ ZNA LI, z�któ�ry�mi�się�ze�tknę�ła,�pra�-
co�wa�ła,�z�któ�ry�mi�się�przy�jaź�ni�ła,�wśród�któ�-
rych�ży�ła�–�w�Pol�sce�do�po�ło�wy�lat�60.�i�po�-
tem,�przez�po�nad�czter�dzie�ści�lat�w�Sta�nach
–�i�z� ich�wy�po�wie�dzi�uło�żyć�coś�w�ro�dza�ju
por�tre�tu.�Przed�się�wzię�cie�wy�ma�ga�ło�do�tar�cia
do�dzie�sią�tek�osób�po�obu�stro�nach�oce�anu.�W
efek�cie�na�książ�kę�zło�ży�ły�się�wspo�mnie�nia
po�nad�pięć�dzie�się�ciu�po�sta�ci�ze�świa�ta�fil�mu,
te�atru,�li�te�ra�tu�ry,�me�diów,�na�uki,�a�tak�że�osób,
któ�re� zna�ły� Czy�żew�ską� jesz�cze� w� cza�sach
szkol�nych.�Wśród�roz�mów�ców�są�zna�jo�mi�z
cza�sów�mło�do�ści,�przede�wszyst�kim�z�STS�-
-u,�ci,�z�któ�ry�mi�sty�ka�ła�się�na�pla�nie�fil�mo�-
wym�w�la�tach�60.�i�po�tem,�gdy�przy�jeż�dża�ła
do�Pol�ski�z�Ame�ry�ki:�Be�ata�Tysz�kie�wicz,�z�któ�-
rą�na�stu�diach�Czy�żew�ska�dzie�li�ła�po�kój,�Kry�-
sty�na�Cier�niak�-Mor�gen�stern,�u�któ�rej�(i�jej�mę�-
ża�Ku�by�Mor�gen�ster�na)�w�ar�ty�stycz�nym�sa�-
lo�nie�by�wa�ła�to ute la Var so vie,�Hen�ryk�Ma�-
le�cha�–�wie�lo�let�ni�ak�tor�i�kie�row�nik�ar�ty�stycz�-
ny�STS�-u,�Ol�ga�Li�piń�ska,�Boh�dan�Ła�zu�ka,�re�-
ży�se�rzy:� Fi�lip� Ba�jon,� Agniesz�ka� Hol�land,
Bar�ba�ra�Sass,�An�drzej�Waj�da.�Wie�le�osób�spo�-
ty�ka�ło�się�oka�zjo�nal�nie�z�Czy�żew�ską�przy�oka�-
zji�po�by�tów�w�No�wym�Jor�ku�–�jak�cho�ciaż�-
by�Ewa�Wi�śniew�ska,�Elż�bie�ta�Kę�piń�ska,�Da�-
niel�Pas�sent�–�je�den�z�naj�bliż�szych�świad�ków
burz�li�wej�przy�jaź�ni�Czy�żew�skiej�z�Agniesz�-
ką�Osiec�ką.�Z�gro�na�ame�ry�kań�skich�zna�jo�mych
o�Czy�żew�skiej�mó�wią�m.in.�wie�lo�let�ni�są�siad
Ber�nard�We�is�sman,�Da�rek�Za�rę�ba,�Jo�an�na�Roz�-
tro�po�wicz�-Clark,�Bar�ba�ra�Unhe�heu�er,�Nan�cy
We�ber,�Mar�ta�Pe�tru�se�wicz.�Są�ta�cy,�któ�rzy�Czy�-
żew�ską�zna�li�przez�chwi�lę,�i�ta�cy,�któ�rzy�–�jak

Zu�zan�na�Ła�pic�ka�–�pa�mię�ta�ją�ją�od�za�wsze.�Nie
spo�sób�wy�mie�nić�wszyst�kich.
Po�wsta�ła�książ�ka�bar�dzo�in�te�re�su�ją�ca.�Au�-

tor�ce�uda�ło�się�na�ogół�unik�nąć�ba�na�łu�za�da�-
wa�nych�py�tań,�a�roz�mów�com�utrzy�mać�ta�ką
tem�pe�ra�tu�rę�i�szcze�rość�wy�po�wie�dzi,�że�żad�-
na�nie�wy�da�je�się�zbęd�na.�Spra�wy�oso�bi�ste�po�-
ru�sza�ne�są,�jak�się�wy�da�je,�w�nie�zbęd�nym�za�-
kre�sie,�z�za�cho�wa�niem�sza�cun�ku�dla�bo�ha�ter�-
ki.�W�ukła�dzie�książ�ki�nie�jest�waż�na�chro�no�-
lo�gia,�lecz�od�kry�wa�nie�su�biek�tyw�nych�prawd
o�nie�zwy�kłej�ak�tor�ce�i�ko�bie�cie.�Czy�żew�ska
jest�ca�ły�czas�w�cen�trum,�tro�chę�jak�na�sce�nie,
a�wspo�mnie�nia�oświe�tla�ją�ją�z�róż�nych�stron,
wy�do�by�wa�jąc�nie�kie�dy�szcze�gó�ły,�in�nym�ra�-
zem�za�le�d�wie�za�rys�po�sta�ci.�By�da�lej�iść�w�te�-
atral�ną�me�ta�fo�rę,�bar�wy�za�le�żą�od�punk�tu�wi�-
dze�nia�po�szcze�gól�nych�nar�ra�to�rów.�W�tych�fle�-
szach�“El�ka”�jest�co�chwi�la�in�na,�a�opi�nie�o
niej�czę�sto�skraj�ne.�“Roz�mo�wy�z�nią�za�wsze
by�ły�o�czymś”;�“za�in�te�re�so�wa�nia�i�zdol�no�ści
mia�ła�[...]�re�ne�san�so�we”;�“czy�ta�ła�trzy,�czte�ry
książ�ki�ty�go�dnio�wo”;�“ży�cio�wo�by�ła�po�pro�-
stu�głu�pia”;�“ni�gdy�nie�by�ło�wia�do�mo,�w�ja�-
kim�bę�dzie�na�stro�ju”;�“lek�ce�wa�ży�ła�lu�dzi,�ob�-
ra�ża�ła”;�“by�ła�do�bra”;�“lu�bi�ła�de�mo�ra�li�zo�wać
lu�dzi”;�“wpro�wa�dza�ła�ta�ką�pew�ną�ner�wo�wość”;
“by�ła�ła�ko�ma�na�by�cie�kimś”;�“ni�gdy�się�nie�skar�-
ży�ła”;�“mó�wi�ła�róż�ne�rze�czy�w�ta�ki�spo�sób,�że
był� i�dow�cip,� i�au�to�iro�nia,� i� tra�gizm”;�“by�ła
bar�dzo�ka�pry�śna,�bar�dzo�trud�na�i�bar�dzo�nie�-
rów�na”;�“z�jed�nej�stro�ny�eks�cen�trycz�na,�a�z�dru�-
giej�–�od�da�na,�życz�li�wa,�cha�ry�zma�tycz�na”;�“nie�-
obli�czal�ność�jej�za�cho�wań�przy�cią�ga�ła”.

Z ODŁAM KÓW WSPO MNIEŃ WY ŁA NIA SIĘ HI STO -
RIA Z PO ZO RU PO WSZECH NIE ZNA NA. Oto�pięk�na
dziew�czy�na�z�pro�stej�ro�dzi�ny,�w�któ�rej�róż�nie
by�ło�z�mi�ło�ścią�(Elż�bie�ta�kil�ka�lat�spę�dzi�ła�w
do�mu�dziec�ka),�do�sta�je�się�do�szko�ły�te�atral�-
nej,�wcho�dzi�w�ar�ty�stycz�ny�krąg�STS�-u,�sta�je
się�gwiaz�dą�fil�mu.�Gra�u�naj�więk�szych�–�Sko�-
li�mow�skie�go,�Ha�sa,�Waj�dy,�Na�sfe�te�ra�–�i�z�naj�-
więk�szy�mi,�jak�Zbi�gniew�Cy�bul�ski,�z�któ�rym
stwo�rzy�ła�cu�dow�ny�du�et�w�Giu sep pe w War -

sza wie.�Zna�ją�ją�wszy�scy�i�ona�zna�wszyst�kich.
Zwią�za�na�ze�Sko�li�mow�skim,�roz�sta�je�się�z�nim
dla�słyn�ne�go�dzien�ni�ka�rza�New York Ti me saDa�-
vi�da�Hal�ber�sta�ma,�wy�jeż�dża�z�nim�do�Ame�ry�-
ki.�Świat�no�wo�jor�skiej�eli�ty,�roz�wód,�pro�blem
z�od�na�le�zie�niem�się�w�za�wo�dzie,�al�ko�hol�i�zwy�-
cię�stwo�nad�nim,�wie�le�nie�do�ce�nio�nych�ról�–
m.in.�na�off�-off�-Broad�wayu,�w�se�ria�lach�–�co�-
dzien�ne�wi�zy�ty�w�bi�blio�te�ce,�top�nie�ją�ce�gro�no
przy�ja�ciół.�Po�lek�tu�rze�książ�ki�oka�zu�je�się�jed�-
nak,�że�to�tyl�ko�ze�wnętrz�ność.�Czy�żew�ska�by�-
ła�bar�dzo�osob�na,�w�swej�po�zor�nej�nadak�tyw�-
no�ści�nie�do�stęp�na.�W�jej�ży�ciu�nic�nie�pod�le�-
ga�ło�sche�ma�tom�i�żad�na�zna�jo�mość�z�nią�nie
by�ła�ła�twa.�“By�li�śmy�od�po�cząt�ku�przy�ja�ciół�-
mi,�w�jej�wer�sji�przy�jaź�ni”�–�mó�wi�Da�rek�Za�-
rę�ba.�To�jed�no�z�naj�waż�niej�szych�zdań,�ja�kie
pa�da�ją�na�te�mat�Czy�żew�skiej�w�książ�ce.

IST NIA ŁO DLA NIEJ PRZEDE WSZYST KIM AK TOR -
STWO. OCZY WI ŚCIE “W JEJ WER SJI”. Ży�wio�ło�-
we,�in�tu�icyj�ne,�po�zba�wio�ne�sztucz�no�ści.�W�la�-
tach�60.�ak�to�rek�o�jej�ta�len�cie�i�swo�bo�dzie�gry
by�ło�w�Pol�sce�ma�ło.�“Bar�dzo�do�brze�ro�zu�mia�-
ła�po�sta�cie,�któ�re�gra,�pod�jed�nym�wa�run�kiem,
że�są�ta�kie�jak�ona.�Ona�gra�ła�sie�bie�(...).�Tak
gra�li�Cy�bul�ski,�Jan�czar,�Po�lań�ski�i�Sko�li�mow�-
ski”�–�mó�wi�An�drzej�Waj�da.�We�dług�Ka�zi�mie�-
rza�Kut�za�“by�ła�na�tu�ral�na,�bez�ogra�ni�czeń,�ha�-
mul�ców.�Mia�ła�w�so�bie�sza�leń�stwo”.�Mo�że�gdy�-
by�gra�ła�tyl�ko�warsz�ta�tem,�tech�ni�ką,�“ze�wnętrz�-
nie”,�by�ło�by�jej�ła�twiej.�Czy�żew�ska�za�ame�-
ry�kań�skie�za�wo�do�we�nie�speł�nie�nie�pła�ci�ła�wię�-
cej�niż�kto�kol�wiek�–�wie�dzia�ła,�że�re�zy�gnu�jąc
z�ak�tor�stwa�mu�sia�ła�by�zre�zy�gno�wać�z�sa�mej
sie�bie.�“Mu�sia�ła�mieć�wi�dow�nię,�choć�by�jed�-
no�oso�bo�wą�–�mó�wi�jed�na�z�roz�mów�czyń.�–�Bo
El�ka�to�by�ła�ak�tor�ka�z�cha�rak�te�ru.�In�te�re�so�wał
ją�wy�stęp,�za�chwyt�wi�dzów.�Na�wet� jed�ne�go,
jak�nie�by�ło�wię�cej”.�Tym�sil�niej�prze�ży�ła�po�-
raż�kę�po�wro�tu�na�sce�nę�Te�atru�Dra�ma�tycz�ne�-
go�w�spek�ta�klu�Szó sty sto pień od da le niaw�ro�-
ku�1994,�gdy�na�pre�mie�rze�sa�la,�wy�peł�nio�na
po�brze�gi�daw�ny�mi�zna�jo�my�mi,�przy�wi�ta�ła�ją
chło�dem.

Jej�oso�bo�wość�i�jej�ar�ty�stycz�na�toż�sa�mość
by�ły�dla�oto�cze�nia�nie�ustan�nym�te�stem�na�to�-
le�ran�cję,�cier�pli�wość,�lo�jal�ność,�przy�jaźń.�Ona
sa�ma� eg�za�mi�ny� ży�cio�we� zda�wa�ła� róż�nie.
Ukształ�to�wa�na�przez�śro�do�wi�sko�STS�-u,�w�któ�-
rym�wszy�scy�by�li�mło�dzi,�pięk�ni�i�zdol�ni�–�jak
wspo�mi�na�Zu�zan�na�Ła�pic�ka�–�nikt�nie�miał�pie�-
nię�dzy,�ale�wszy�scy�mie�li�czas,�by�się�wspól�-
nie�ba�wić�i�ra�zem�two�rzyć�sztu�kę,�ni�gdy�z�nie�-
go�nie�wy�ro�sła.�W�Sta�nach�wciąż�ży�ła�w�sty�-
lu�STS�-u.�Ale�tam�już�to�by�ło�nie�do�za�ak�cep�-
to�wa�nia.�Jak�opo�wia�da�Ol�ga�Li�piń�ska,�Czy�-
żew�ska�“by�ła�zja�wi�skiem�nie�po�wta�rzal�nym.�(...)
To�był�bar�dzo�przy�ja�zny,�życz�li�wy�i�do�bry�Czło�-
wiek.�Po�ma�ga�ła�wszyst�kim,�któ�rzy�po�ja�wi�li�się
w�No�wym�Jor�ku�bez�gro�sza�i�per�spek�tyw.�Prze�-
cho�wy�wa�ła�w�swo�im�do�mu,�da�wa�ła�pie�nią�dze
i�pre�zen�ty”.�A�Omar�San�ga�re�na�zy�wa�rzecz�po
imie�niu:�“Elż�bie�ta�by�ła�wy�god�nym�przy�ja�cie�-
lem,�ale�w�No�wym�Jor�ku.�Wie�le�osób�przy�-
jaź�ni�ło�się�z�nią�wła�śnie�na�tej�za�sa�dzie.�Moż�-
na�by�ło�się�u�niej�za�trzy�mać,�moż�na�by�ło�się
po�chwa�lić�zna�jo�mo�ścią�z�nią.�By�ła�przy�dat�na.
(...)�Kie�dy�przy�je�cha�ła�do�Pol�ski�i�oka�za�ło�się,
że� trze�ba�się�nią�za�jąć,�(...)� to�nie�by�ło�zbyt
wie�lu�chęt�nych”.�Z�ak�cep�ta�cją�sa�mej�Czy�żew�-
skiej,�mi�mo�licz�nych�de�kla�ra�cji�przy�jaź�ni,�by�-
ło�róż�nie.�Zda�niem�Pio�tra�Cie�śla�ka�“nie�by�ła
do�koń�ca�lu�bia�na�przez�śro�do�wi�sko”.�Nie�któ�-
rzy�jej�za�zdro�ści�li,�in�ni,�jak�An�drzej�Ła�pic�ki,
w�któ�rym�po�dob�no�pół�ży�cia�się�ko�cha�ła,�uwa�-
ża�li,�że�“przez�czter�dzie�ści�lat�je�cha�ła�na�daw�-
nej�sła�wie”.

WŁA ŚNIE DLA TE GO, ŻE “ODZIE RA ŁA LU DZI Z LU -
KRU”, ŻAD NE ZE WSPO MNIEŃ O NIEJ NIE JEST OBO -
JĘT NE.W�książ�ce�Ko�men�do�ło�wicz,�tro�chę�jak
we�Wszyst ko na sprze dażWaj�dy,�oprócz�peł�-
ne�go�sprzecz�no�ści,�wciąż�nie�uchwyt�ne�go�wi�-
ze�run�ku�po�sta�ci�cen�tral�nej,�po�wsta�je�wie�lo�-
wy�mia�ro�wa�pa�no�ra�ma�śro�do�wi�ska,�w�któ�rym
Elż�bie�ta� ży�ła� (sko�ja�rze�nie� tym� bar�dziej
upraw�nio�ne,�że�na�zy�wa�no�Czy�żew�ską�Cy�bul�-
skim�w�spód�ni�cy,�i�że�w�tym�wła�śnie�fil�mie
za�gra�ła�jed�ną�ze�swych�naj�lep�szych�ról).�Wie�-
le�o�świe�cie�wo�kół�“El�ki”�mó�wi�li�sta�nie�obec�-
nych�w�książ�ce�jej�po�świę�co�nej.�Nie�wszy�-
scy�chcie�li�roz�ma�wiać.�Nie�któ�rzy�zgo�dzi�li�się
na�wy�po�wiedź,�by�po�tem�zmie�nić�zda�nie.�Tak
by�ło�z�Jo�an�ną�Pa�cu�łą,�któ�ra�tuż�przed�dru�kiem
wy�co�fa�ła�zgo�dę�na�pu�bli�ka�cję.�W�efek�cie�zre�-
zy�gno�wa�ła,�do�cze�go�mia�ła�pra�wo,�z�za�bra�-
nia�gło�su�we�wła�snej�spra�wie.�W�książ�ce�bo�-
wiem�wie�le�się�mó�wi�o�burz�li�wej�zna�jo�mo�-
ści�obu�ak�to�rek,�ich�kon�flik�cie�i�fil�mie�An na,
któ�ry� na� pod�sta�wie� tej� hi�sto�rii� zre�ali�zo�wał
Yurek�Bo�ga�je�wicz.�Li�sta�osób,�któ�re�mia�ły�-
by� jesz�cze�o�Czy�żew�skiej� spo�ro�do�po�wie�-
dze�nia�i�któ�re�w�książ�ce�są�nie�jed�no�krot�nie
przy�wo�ły�wa�ne,� jest�dłu�ga.�Są�na�niej�Je�rzy
Sko�li�mow�ski,�Ja�nusz�Gło�wac�ki,�Adam�Mich�-
nik,�ale�też�na�pew�no�Ur�szu�la�Du�dziak,�Fe�-
liks�Falk,�An�drzej�Bart�ko�wiak,�Bo�ga�je�wicz,
z�osób,�któ�re�by�ły�przy�niej�do�koń�ca,�m.in.
Ju�li�ta�Kar�kow�ska.�Au�tor�ce�nie�po�zo�sta�ło�nic
in�ne�go,�jak�po�go�dzić�się�z�ich�pra�wem�do�mil�-
cze�nia,�a�czy�tel�nik�mo�że�się�tyl�ko�do�my�ślać,
dla�ko�go�te�mat�jest�zbyt�trud�ny,�dla�ko�go�za�-
mknię�ty,�a�dla�ko�go�zbyt�de�li�kat�ny�i�dro�gi,�by
się�z�nim�ujaw�niać.�

Iza Ko men do ło wicz 
El ka

Wy daw nic two Li te rac kie
Kra ków 2012

p

DIA NA PO SKU TA -WŁO DEK

ŚwiatwokółElki
Za czę ło się od wy wia du, o któ ry 

Iza Ko men do ło wicz z mie sięcz ni ka Pa ni 
po pro si ła Elż bie tę Czy żew ską w stycz niu 2010 r.

Umó wi ły się na ro gu 43 Uli cy i 6 Alei, 
po je cha ły do Mo MA na po kaz fil mu Bo ry sa 

Lan ko sza Re wers. “W tak sów ce przy glą da ła mi
się ba daw czo – za pa mię ta ła dzien ni kar ka. 

– Tak jak by chcia ła wy czuć, po co tak na praw dę
przy je cha łam, cze go od niej chcę”.

Jej oso bo wość 
i jej ar ty stycz na 

toż sa mość 
by ły dla 

oto cze nia 
nie ustan nym 

te stem na 
to le ran cję, 

cier pli wość, 
lo jal ność, 
przy jaźń... 
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NASZA OJCZYZNA-POLSZCZYZNA – KRYSTYNA S. OLSZER

Tuzinrad
dlamałego“się”

Le d wie zdą ży łam ochło nąć 
z wra że nia, ja kie zro bił 

na mnie po że gnal ny zwrot
zna jo mej – “sie spo tka my
wkrót ce” – a już nad szedł 

list z za py ta niem do ty czą cym 
te go sa me go za im ka “się”.

“Czy�Chi�ny�po�win�ny�się�słu�chać�mę�dr�ców
z�Ban�ku�Świa�to�we�go?�We�dług�mnie�–�twier�-
dzi�Se�we�ryn�Ma�ko�sa�z�Fa�ir�field�w�Ka�li�for�-
nii�–�«się»�nie�po�win�no�tam�być.�Nie�pa�mię�-
tam�in�nych�po�dob�nych�przy�kła�dów�z�uży�ciem
«się»�w�tym�sa�mym�kon�tek�ście,�ale�zda�rza�się
to�czę�sto”.
Od�po�wiedź� nie� jest� cał�kiem� pro�sta.� Po

pierw�sze�–�co�to�jest�“się”?�To�for�ma�do�peł�-
nia�cza�i�bier�ni�ka�za�im�ka�“sie�bie/so�bie”,�któ�-
ry�w�ogó�le�nie�ma�mia�now�ni�ka.�Pod�sta�wo�wą
funk�cję�“się”�okre�śla�sa�ma�je�go�na�zwa�“za�-
imek�zwrot�ny”�–�czy�li�ta�ki,�któ�ry�zwra�ca�czyn�-
ność�na�zwa�ną�przez�cza�sow�nik�prze�chod�ni�na
jej�spraw�cę:�my�ję�się,�ba�wię�się,�uczę�się�itd.
Cza�sow�ni�ki�dzie�lą�się�na�prze�chod�nie�i�nie�-
prze�chod�nie,�a�nie�któ�re�mo�gą�wy�stę�po�wać�w
obu�po�sta�ciach,�np.�my�ję�się�i�my�ję�rę�ce,�ba�-
wię�się�i�ba�wię�dziec�ko.
W�zda�niu,�o�któ�re�cho�dzi�pa�nu�Ma�ko�sie,�sy�-

tu�acja�nie�jest� jed�no�znacz�na,�bo�cza�sow�nik
“słu�chać”�ma�nie�tyl�ko�dwie�for�my,�ale�i�dwa
zna�cze�nia,�nie�ko�niecz�nie�na�wet�zróż�ni�co�wa�-
ne�przez�za�imek�“się”.�Pierw�sze�od�no�si�się
do�funk�cji�słu�chu,�od�bie�-
ra�nia�dźwię�ków:�słu�cham
mu�zy�ki,�słu�cham�wy�kła�du.
Dru�gie� ozna�cza� po�słu�-
szeń�stwo:�dzie�ci�ma�ją�słu�-
chać�ro�dzi�ców;�al�bo�–�ma�-
ją�słu�chać�się�ro�dzi�ców.�W
dru�gim�przy�kła�dzie�do�da�-
tek� “się”�wzmac�nia� zna�-
cze�nie�cza�sow�ni�ka,�co�jest
po�praw�ne� w� ję�zy�ku� po�-
tocz�nym,�choć�nie�ko�niecz�-
nie� w� ofi�cjal�nych� sy�tu�-
acjach.�W� kwe�stio�no�wa�-
nym�zda�niu�nie�cho�dzi�o
to,�że�by�Chi�ny�sły�sza�ły,�co
do�nich�mó�wią�mę�dr�cy�z
Ban�ku�Świa�to�we�go,�ale�by
by�ły�im�po�słusz�ne,�ma�ją�słu�chać�się�tych�mę�-
dr�ców.�Tu�taj�do�da�tek�“się”�wła�śnie�wzmac�-
nia�i�na�wet�zmie�nia�zna�cze�nie�cza�sow�ni�ka.�We�-
dług�Słow ni ka po praw nej pol sz czy zny for�ma
z�“się”�jest�ak�cep�to�wal�na�w�ję�zy�ku�po�tocz�-
nym,�choć�nie�po�le�ca�na�w�bar�dziej�ofi�cjal�nych
sy�tu�acjach.�A�za�tem�wąt�pli�wo�ści,�ja�kie�wzbu�-
dzi�ła�w�pa�nu�Ma�ko�sie,�są�uza�sad�nio�ne.
Ko�rzy�sta�jąc�z�oka�zji�przy�po�mnę�jesz�cze�kil�-

ka�szcze�gó�łów�do�ty�czą�cych�funk�cji�i�sto�so�-
wa�nia�te�go�ma�łe�go,�lecz�kło�po�tli�we�go�słów�-
ka.�Za�imek�“się”�speł�nia�w�pol�sz�czyź�nie�róż�-
ne�funk�cje.�Na�przy�kład�do�da�ny�do�cza�sow�-
ni�ka�w�trze�ciej�oso�bie�za�mie�nia�for�mę�oso�-
bo�wą�w�nie�oso�bo�wą:�On�czy�ta�ga�ze�tę,�ale�–
W�Ame�ry�ce�sys�te�ma�tycz�nie�czy�ta�się�ga�ze�ty.
Kie�dy�in�dziej�za�po�mo�cą�“się”�two�rzy�my�zda�-
nia�bez�pod�mio�to�we:�Na�zwy�in�sty�tu�cji,�np.�jak
Bank�Świa�to�wy,�pi�sze�się�du�żą�li�te�rą.�Z�po�-
mo�cą�“się”�po�wsta�ją�rów�nież�for�my�po�dob�-
ne�bier�nym,�np.�za�miast�po�wie�dzieć:�Pie�nią�-
dze�są�wpła�ca�ne�do�ban�ku,�moż�na�po�wie�dzieć:

Pie�nią�dze�wpła�ca�się�do�ban�ku.�Za�po�mo�cą
“się”�moż�na�też�stwo�rzyć�kon�struk�cję�wspól�-
ną,�od�no�szą�cą�się�do�kil�ku�osób:�prze�stań�cie
się�kłó�cić;�na�jedz�cie�się�do�sy�ta.
W�po�praw�nej�pol�sz�czyź�nie�“się”�nie�za�czy�-

na�zda�nia�ani�go�nie�koń�czy,�chy�ba�że�zda�nie
skła�da�się�tyl�ko�z�cza�sow�ni�ka:�chmu�rzy�się,
wy�po�go�dzi�ło�się.�Rów�nież�nie�sta�wia�się�go
po�przy�im�ku,�a�w�zda�niu�naj�le�piej�umiesz�-
czać�“się”�przed�cza�sow�ni�kiem,�na�wet�od�dzie�-
lać�in�nym�sło�wem,�np.:�Chce�my�się�szyb�ko

przy�go�to�wać�do�po�dró�-
ży.�W�krót�kich�zda�niach
moż�na�użyć�jed�ne�go�“się”
dla� dwu� cza�sow�ni�ków:
My�ję�się�i�prze�glą�dam�w
lu�strze.
Je�śli�cho�dzi�o�wy�mo�-

wę,�to�za�imek�“się”�nie
ma�ak�cen�tu�i�w�zda�niu�ar�-
ty�ku�ło�wa�ny� jest� sła�biej
niż�in�ne�sy�la�by:�uczę�się
śpie�wać;�książ�ka�mi�się
po�do�ba.�Wy�ją�tek�sta�no�-
wi�tu�chy�ba�tyl�ko�po�pu�-
lar�ne� ostat�nio� po�zdro�-
wie�nie�–�jak�się�masz?�–
któ�re� wy�jąt�ko�wo� źle
brzmi� bez� ak�cen�tu� w

czę�sto�spo�ty�ka�nej�w�Ame�ry�ce�for�mie�“jak�się
masz?”.�Koń�czą�cej�“się”�sa�mo�gło�ski�(“ę”)�nie
na�le�ży�wy�ma�wiać�prze�sad�nie�no�so�wo,�a�wy�-
star�czy�tyl�ko�de�li�kat�nie�za�zna�czyć�no�so�wość.
Za�spra�wą�Je�rze�go�Owsia�ka,�zna�ne�go�spo�-

łecz�ni�ka,� za�ło�ży�cie�la� i� wie�lo�let�nie�go� sze�fa
Wiel�kiej�Or�kie�stry�Świą�tecz�nej�Po�mo�cy,�spo�-
pu�la�ry�zo�wa�ło�się�po�zdro�wie�nie�“sie�ma”�oraz
for�ma�za�po�wie�dzi�nie�zwy�kłych�atrak�cji�– “oj,
sie�bę�dzie�dzia�ło”.�Są�to�jed�nak�for�my�żar�to�-
bli�we,�a�uży�wa�nie�ich�jest�ry�zy�kow�ne�i�nie�-
po�le�ca�ne.
Roz�pi�sa�łam�się�o�spra�wach�po�praw�no�ścio�-

wych,�któ�ry�mi�daw�no�się�nie�zaj�mo�wa�łam.
Za�ab�sor�bo�wa�na�pro�ble�ma�mi�ży�wio�ło�wo�roz�-
wi�ja�ją�cej�się�pol�sz�czy�zny,�na�wa�łem�no�wych
słów�i�form,�nie�pa�mię�ta�łam,�że�na�wet�ma�-
łe�“się”�mo�że�bu�dzić�wąt�pli�wo�ści.�Wdzięcz�-
na�więc�je�stem�pa�nu�Ma�ko�sie�za�py�ta�nie,�któ�-
re�po�zwo�li�ło�wró�cić�do�spraw�ję�zy�ko�wej�po�-
praw�no�ści,�tak�waż�nych�dla�na�szej�pol�sz�czy�-
zny.� p
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Twarz
–�Nie�poznaję�własnej�matki!�–�krzyczała�do�swego�ojca.�–�Jak�mogłeś�na�to�pozwolić?

To�jest�nie�do�odwrócenia.
–�Mama�chciała�poprawić�sobie�wygląd�–�mówił�defensywnym�tonem.
–�Poprawić?�Ona�odebrała�sobie�twarz!
–�Przestań�histeryzować�niepotrzebnie�–�nie�patrząc�na�nią,�ustawiał�filiżanki�na�stole.

–�Dziecko,�opanuj�się,�zanim�mama�wróci,�i�przetrzyj�starannie�porcelanę.
Rwało�ją,�by�cisnąć�filiżankami�o�ściany�i�szyby�okien.�Gdyby�tylko�ten�zestaw�porcelany

nie�przebył�niegdyś�pół�Europy,�myślała.
Szarpnęła�z�podłogi�podróżną�torbę,�której�od�rana�nie�miała�siły�rozpakować,�kiedy

w�progu�przywitała�ją�matka.�Usta�jej�uśmiechały�się�bez�porozumienia�z�oczami.�Nieruchome
oczy�patrzyły�chłodno.�W�objęciach�policzki�matki,�zamiast�miękkiego�aksamitu,�były
dziwnie�napięte.�W�jej�twarzy�nie�pojawiła�się�ta�życiodajna�iskra�ciepła,�którą�rozpala
symfonia�mięśni�pobudzonych�emocjami�duszy.
Wyjęła�z�torby�szaro-szafirowy�szal.�Patrzyła�na�zawiłości�wzoru,�na�ścieżki�cienkich

nitek�jedwabiu�i�kaszmiru�spotykające�się�w�różnorodnych�splotach.�Przyłożyła�do�policzka,
by�odczuć�jego�delikatną�miękkość.
–�Myślisz,�że�mamie�się�spodoba?�–�pytała�ojca,�trzymając�rozłożony�na�dłoniach�szal.

–�Czy� patrząc� na� jej� reakcję,� rozpoznamy,� czy� jest� prawdziwie� ucieszona,� czy� tylko
zadowolona?�Zapomniałeś,�że�twarz�twojej�żony�to�okno�na�duszę�mojej�matki?�Już�nie
jestem�podobna�do�swojej�mamy…
–�Coraz�bardziej�jesteś�podobna,�właśnie�w�dziedzinie�drobiazgów�–�mówił�stanowczo,

lecz�słowa�nie�znajdowały�potwierdzenia�w�jego�twarzy.�Kruszyły�się�w�drgnieniach�wokół
ust.�–�Wychodzi�z�ciebie�brak�tolerancji.�Dlaczego�nie�akceptujesz�jej�wyboru?
–�To�nie�ma�nic�wspólnego�z�tolerancją!�–�mówiła�oburzona.�–�To�jest�typowy�przykład

zła�z�poważnymi�konsekwencjami.�Przez�to�odmładzanie�pół�świata�ma�zachwianą�rzeźbę
twarzy,�głupawo�poucinane�nosy,�sztucznie�podniesione�powieki,�które�dają�spojrzeniu
wytrzeszcz�złowrogi.
Czuła,�jak�z�rozpaczy�twarz�jej�łamie�się�jak�kartka�papieru�gnieciona�w�garści.�Tysiące

przerozmawianych�z�matką�wieczorów,�tyle�śmiechu�z�absurdalnych�sytuacji,�wspólnych
wzruszeń�z� tych�samych�kart� literatury,�a� tu�nagle�pojawia�się� takie�nieporozumienie.
Mama�miała�w�swojej�twarzy�tyle�dostojności,�dojrzałej�elegancji�i�ciepła,�myślała.�Jak
teraz�odróżnić�sarkazm�od�ironii,�powagę�zamyślenia�od�obojętności?
–�Nie�poznaję�własnej�matki!�–�obudziła�się�własnym�krzykiem.�Wyskoczyła�z�łóżka,

chwyciła�telefon�i�przez�chwilę�zastanawiała�się,�jak�delikatnie�zapytać,�czy�aby�matka
nie�zburzyła�swoich�rysów�twarzy.

Wstyd
–�Patrzycie�na�głodnego�człowieka�–�mówił�do�pasażerów.�Przeciskał�się�przez�zatłoczony

wagon�metra,�potrząsając�puszką�dzwoniących�monet.
–�Jest�mi�wstyd�żebrać.�Na�imię�mam…�nieważne�–�zatrzymał�się�i�wskazał�na�człowieka.
–�Hańba!�Mężczyzna�z�niemowlęciem�na�ręku�stoi,�a�wy�siedzicie�i�nie�jesteście�w

stanie�ustąpić�jednego�miejsca.�–�Spójrzcie�na�siebie,�ludzie!�Zwiecie�się�chrześcijanami,
muzułmanami,�żydami�i�innymi�predylekcjami,�pójdziecie�do�swoich�świątyń,�a�mnie
jest�teraz�wstyd�powiedzieć,�że�jestem�nowojorczykiem.
Kilku�siedzących�pasażerów�patrzących�przed�siebie�spuściło�wzrok�ku�podłodze;�kilku

pasażerów�patrzących�w�podłogę�podniosło�wzrok�przed�siebie;�niektórzy�spojrzeli�na
wyniszczoną�twarz�człowieka.
–�Nawet�nie�chce�mi�się�żebrać.�Życzę�wam�dobrego�dnia.�Szczęść�wam�Boże.
Opuścił�wagon�na�najbliższej�stacji.

Przebiśniegi
W�parku�Morningside�zima�i�wiosna�są�w�dziwnej�harmonii.�Przebiśniegi�wyzierają

spod�śniegu�lśniącego�w�rozpalonym�słońcu.�Nastolatki�spacerują�żwawo,�głośno�mówią
jedno�przez�drugie,� gestykulują� z�wigorem.�Dwie�dziewczyny� trzymają� się�pod� rękę,
chichoczą,�przystają,�pozostając�nieco�w�tyle.
–�Ramiączko�ci� się�osunęło�–�mówi�chłopak�do� jednej�z�dziewcząt,�kozłując�piłkę

koszykową�wokół�jej�stóp.
–�Właśnie�tak�ma�być�–�mówi�dziewczyna.
–�Lubię�odkryte�ramiona�i�długie�spódnice,�ale�czy�nie�jest�ci�chłodno?
–�Nie�interesują�mnie�chłopcy�–�mówi�dziewczyna.
Chłopak�kozłuje�piłkę�jeszcze�bliżej�jej�stóp.�–�Zerwałbym�ci�przebiśniegi,�ale�są�pod

ochroną.
–�Nie�interesują�mnie�chłopcy.
–�Skąd�wiesz?
–�Po�prostu�wiem�–�dziewczyna�uśmiecha�się,�spogląda�na�swoją�towarzyszkę�i�przyciąga

ją�bardziej�do�siebie.
Chłopak�kozłuje�piłkę�w�różnych�pozycjach,�wypuszcza�przed�siebie,�dobiega�i�wykonuje

rzut�na�niewidzialny�kosz�pod�lazurowym�niebem.�–�Mnie�interesują�dziewczyny.
–�Zatem�powodzenia.
–�Wiem,�że�ty�nie�wiesz,�że�nie�wiesz.
–�Skąd�wiesz,�że�ja�nie�wiem,�że�nie�wiem?
–�Po�prostu�wiem.
Chłopak�drybluje�tam�i�z�powrotem,�robi�zwinne�obroty.
Dziewczyna�zakłada�ciemne�okulary�i�patrzy�przed�siebie.�–�Tak�i�nie�i�nie�wiem.

Za spra wą 
Je rze go Owsia ka, 
sze fa Wiel kiej Or kie stry
Świą tecz nej Po mo cy,
spo pu la ry zo wa ło się
po zdro wie nie: “Sie ma”.
Jest to jed nak for ma 
żar to bli wa, a uży wa nie
jej jest ry zy kow ne
i nie po le ca ne.
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Metropoliazaprasza
IN TEN SYW NY, PE ŁEN PRE MIER
WIO SEN NY OKRES OWO CU JE
W MA JU NO MI NA CJA MI DO

GŁÓW NYCH DO ROCZ NYCH NA GRÓD. Wśród
kan�dy�da�tów�bie�żą�co�obec�nych�na�sce�nie�ja�-
śnie�ją�od�wy�róż�nień�mu�si�ca�le�On ce, Pe ter the
Star cat cher i The Ger sh wins’ Po rgy and Bess
oraz�sztu�ki�De ath of the Sa le sman,�Cly bo ur -
ne Park,Tri bes i�The Best Man.�Wrę�cze�nie�na�-
gród�Dra�ma�Desk�(3�czerw�ca)�oraz�To�ny�(10
czerw�ca)�za�zna�czy�ko�niec�se�zo�nu.
I�za�raz�roz�pocz�nie�się�“Szek�spir�w�par�ku”,

czy�li�dar�mo�we�przed�sta�wie�nia�w�De�la�cor�te�The�-
ater:�naj�pierw�As You Li ke It w�re�ży�se�rii�Da�-
nie�la�Sul�li�va�na�(5-30�czerw�ca),�a�pod�ko�niec
lip�ca,�od�stę�pu�jąc�od�tra�dy�cji�in�sce�ni�za�cji�wy�-
łącz�nie�szek�spi�row�skich�sztuk,�mu�si�cal�Ste�phe�-
na�Son�he�ima�In to the Wo ods, z�Don�ną�Mur�-
phy�w�ro�li�Cza�row�ni�cy.�Zja�dą�się�go�ście�z�da�-
le�kie�go�świa�ta�na�pro�wa�dzo�ny�z�roz�ma�chem
lip�co�wy�Lin�coln�Cen�ter�Fe�sti�val,�m.in.�Syd�-
ney�The�ater�Com�pa�ny�z�Wu jasz kiem Wa nią,�z
Ca�te�Blan�chett�w�ro�li�Yele�ny,�i�Na�ro�do�wy�Te�-
atr�Szko�cji�z�so�lo�wym�wy�stę�pem�Ala�na�Cum�-
min�ga�w�ada�pta�cji�Mak be ta.�Z�ko�lei�w�sal�kach
bu�dyn�ku�59E59,�w�od�mien�nej,�mi�ni�ma�li�stycz�-
nej�ska�li,�od�bę�dzie�się�prze�gląd�ame�ry�kań�skich
ar�ty�stów,�któ�rzy�szy�ku�ją�się�do�wy�stę�pów�na
fe�sti�wa�lu�w�Edyn�bur�gu�(East�to�Edin�burgh,�10-
29�lip�ca).�Za�nim�jed�nak�pod�da�my�się�cza�rom
im�prez�fe�sti�wa�lo�wych�czy�w�ple�ne�rze,�po�le�-
cam�dwa�uda�ne�przed�sta�wie�nia�na�Broad�wayu.

SZTU KA GO RE’A VI DA LA THE BEST MAN
JEST STO SUN KO WO SKROM NA: zgrab�ny�skecz
o�dwóch�kan�dy�da�tach�na�pre�zy�den�ta,�osa�dzo�-
ny�w�re�aliach�po�cząt�ku�lat�60.�Peł�no�tu�drob�-
nych�zło�śli�wo�ści�i�od�cza�su�do�cza�su�grub�szych
strza�łów,�któ�re�choć�od�no�szą�się�do�kon�kre�-
tów�tam�tych�lat,� tra�fia�ją�cel�nie� tak�że�w�dzi�-
siej�sze�po�li�tycz�ne�kon�tro�wer�sje.
Je�den�kan�dy�dat,�se�kre�tarz�sta�nu,�jan�kes�z�ko�-

rze�nia�mi�w�No�wej�An�glii,�ma�skroń�już�szpa�-
ko�wa�tą.�Jest�do�świad�czo�nym�gra�czem�w�sza�-
chach�wiel�kiej�po�li�ty�ki,�ale�też�tro�chę�fi�lo�zo�-
fem,�oczy�ta�nym�w�książ�kach,�wy�ma�ga�ją�cym�od
sie�bie� pod�sta�wo�wej� przy�zwo�ito�ści.� Czy�li� że
głów�nym�obo�wiąz�kiem�ota�cza�ją�cych�go�po�ma�-
gie�rów�jest�chro�nić�go�przed�sa�mym�so�bą,�by
nie�wy�mknął�mu�się�ja�kiś�cy�tat�z�Dar�wi�na,�wy�-
po�wie�dzia�ny�z�apro�ba�tą,�lub�iro�nicz�ny�ko�men�-
tarz�o�głu�po�cie�wśród�człon�ków�wła�snej�par�tii.
Dru�gi�kan�dy�dat,�se�na�tor�z�Po�łu�dnia,�jest�o�po�-

ko�le�nie�młod�szy,�rzut�ki�i�bez�względ�nie�sku�pio�-
ny�na�osią�gnię�ciu�je�dy�ne�go�waż�ne�go�ce�lu,�czy�li
zdo�by�cia�wła�dzy.�Czuj�nie�od�czy�tu�je�na�stro�je�spo�-
łecz�ne,�do�brze�wie�dząc,�że�lu�dzie�wo�lą�ja�sność
ra�cji�od�wąt�pli�wo�ści�i�chcą�wie�rzyć�w�obiet�ni�ce
pro�stych�roz�wią�zań.�Nie�wa�ha�się�przed�ni�czym,
co�zmniej�szy�ło�by�szan�se�prze�ciw�ni�ka.�Z�dia�błem
wszedł�by�w�kon�szach�ty,�by�stać�się�“naj�lep�szym”.
An�ge�la�Lans�bu�ry�i�Ja�mes�Earl�Jo�nes,�Can�-

di�ce�Ber�gen�i�John�Lar�ro�qu�et�te�znaj�du�ją�cie�-
ka�we�od�cie�nie�w�swych�ro�lach,�ak�cen�tu�jąc�sub�-
tel�no�ści�w�cha�rak�te�ry�za�cji� i�nie�spo�dzie�wa�ne
kom�pli�ka�cje.�Młod�si�ak�to�rzy,�któ�rym�przy�pa�-
dły�bar�dziej�ka�ry�ka�tu�ral�ne�ro�le�zbyt�am�bit�ne�-
go�mło�dzi�ka�i�je�go�głu�piut�kiej�żo�ny,�mniej�ma�-
ją�atu�tów�w�rę�kach,�ale�sta�ra�ją�się�star�szyź�nie
do�trzy�mać�kro�ku.�Star�szy�zna�zaś�tak�do�brze
się�ra�zem�ba�wi,�że�i�nas�po�ry�wa�z�so�bą.
Do�tych�po�god�nych�igra�szek�gorz�kiej�nu�ty

do�da�je�re�flek�sja,�że�z�per�spek�ty�wy�bru�tal�nych
wy�mo�gów�dzi�siej�szej�po�li�ty�ki�roz�gryw�ki�pół
wie�ku�te�mu,�pierś�w�pierś,�jak�na�bok�ser�skim
rin�gu,�wy�da�ją�się�pra�wie�nie�win�ne.�Na�de�szły
prze�cież�cza�sy,�gdy�ca�łe�ar�mie�fa�chow�ców�ota�-
cza�ją�kan�dy�da�tów� i�po�tęż�ne�czoł�gi� licz�nych
“PA�Ców”,�na�pę�dza�ne�ole�jem�pie�nię�dzy�wiel�-
kich�kor�po�ra�cji.�Więk�szą�wa�gę�niż�pu�blicz�ne
de�ba�ty�i�de�kla�ra�cje�kan�dy�da�tów�ma�ją�za�ku�li�-
so�we�gry�za�wo�do�wych�lob�by�stów.�Przy�nich
my�wszy�scy�je�ste�śmy�jak�pa�te�tycz�ni�ama�to�rzy.

NO WA SZTU KA DA VI DA AU BUR NA, THE CO -
LUM NIST, OPO WIA DA O ŻY CIU, AM BI CJACH
I PA SJACH WY BIT NE GO DZIEN NI KA RZA JO -
SE PHA AL SO PA. Przez�pra�wie�pół�wie�ku�był
czo�ło�wym�ko�men�ta�to�rem�ame�ry�kań�skiej�po�-
li�ty�ki,�a�tak�że�dzię�ki�swej�po�zy�cji�spo�łecz�nej
i�wy�pra�co�wa�nym�przez�sie�bie�za�wo�do�wym�kon�-
tak�tom�wpły�wo�wym�współ�gra�czem�na�pu�blicz�-
nym�fo�rum.�Mo�ment�ra�do�snej�glo�rii�Al�sop�osią�-
gnął�w�prze�ło�mo�wym�mo�men�cie�wy�bo�ru�Joh�-
na�F.�Ken�ne�dy’ego�na�pre�zy�den�ta,�któ�ry�da�-
rzył�go�wiel�kim�za�ufa�niem�i�sym�pa�tią.
Sztu�ce�uda�je�się�unik�nąć�pu�ła�pek�“laur�ki”.

Au�burn� ry�su�je� po�stać�Al�so�pa� z�wy�czu�ciem,
przed�sta�wia�jąc�go�w�bo�gac�twie�róż�nych�re�la�-
cji:�z�bra�tem�Ste�war�tem,�z�któ�rym�łą�czy�ła�go
wie�lo�let�nia�współ�pra�ca;�w�prze�lot�nych�kon�-
tak�tach�ho�mo�sek�su�al�nych;�w�uda�nym,�a�jed�-
nak�nie�speł�nio�nym�związ�ku�z�Su�san�Ma�ry;�z
mło�dziut�ką�Abi�ga�il,�prze�ję�ty�ro�lą�oj�czy�ma.�Wy�-
ła�nia�się�por�tret�skom�pli�ko�wa�ne�go�czło�wie�-
ka�o�ogrom�nej�wie�dzy�i�od�wa�dze,�gi�gan�ta�w
pra�cy,� lecz�i�oso�by�peł�nej�sprzecz�no�ści,�na�-
zna�czo�nej�tra�gi�zmem.

The Co lum nistnie�ja�ko�do�peł�nia�The Best Man,
skła�da�jąc�się�w�cie�ka�wy�dwu�głos,�w�sprzecz�-
nej�dra�ma�tycz�nie�to�na�cji.�Obie�sztu�ki�przy�wo�-
łu�ją�ame�ry�kań�skie�spo�łe�czeń�stwo�w�mo�men�-
cie�wiel�kich�wi�zji�i�wiel�kich�na�dziei.�Żal,�że
ten�ob�raz�tak�od�le�gły�się�te�raz�wy�da�je.

DRU GĄ STRO NĄ SUK CE SU JEST PRZE GRA -
NA SZAN SA. WY RÓŻ NIŁ SIĘ POD TYM WZGLĘ -
DEM LE AP OF FA ITH ALA NA MEN KE NA, ada�-
pta�cja�fil�mu�z�1992�r.�Klę�ska�mu�si�ca�lu�by�ła
spek�ta�ku�lar�na,�bo�zszedł�ze�sce�ny�po�nie�speł�-
na�20�przed�sta�wie�niach,�mi�mo�peł�nych�in�wen�-
cji�prób�zdo�by�cia�no�wych�wi�dzów�(m.in.�za�-
pra�sza�jąc�gru�py�ko�ściel�ne�i�ze�szkół�wy�zna�-
nio�wych).�Klę�ska�by�ła�też�smęt�na,�bo�uta�len�-
to�wa�ny�ze�spół�wiel�ce�się�sta�rał,�łącz�nie�z�sym�-
pa�tycz�nym�Raúlem�Espa�rzą�w�ro�li�pseu�do�ka�-
zno�dziei�Jo�na�sa�Ni�gh�tin�ga�le’a.
Po�twier�dzi�ło�się�po�rze�ka�dło,�że�do�bry�mi�chę�-

cia�mi…�Do�bre�chę�ci�w�tym�przy�pad�ku�od�no�-
szą�się�do�po�zy�tyw�ne�go�prze�ka�zu,�że�mi�mo
prze�ciw�no�ści�lo�su�war�to�za�cho�wać�hart�du�cha
wie�rząc,�że�i�naj�więk�sza�su�sza�za�koń�czy�się
wspa�nia�łym�desz�czem�–�do�słow�nie�i�prze�no�-
śnie.�Pie�kieł�ko�to�cię�żar�sztam�po�wej,�nie�prze�-
ko�nu�ją�cej�for�mu�ły�i�że�nu�ją�cy�wręcz�sen�ty�men�-
ta�lizm.�Sio�stra�i�brat,�drob�ne�go�ka�li�bru�oszu�-
ści,�pró�bu�ją�roz�wią�zać�swe�fi�nan�so�we�kło�po�-
ty�or�ga�ni�zu�jąc�pseu�do�re�li�gij�ne�zgro�ma�dze�nia.
Śpiew�chó�ru�go�spel�(pod�prze�wod�nic�twem�Ke�-
cii�Le�wis�-Evans)�ma�otwo�rzyć�kie�sy�udrę�czo�-
nych�su�szą�i�pry�wat�ny�mi�kło�po�ta�mi.�Na�tchnio�-
ne�ni�by�ka�za�nia�“pa�sto�ra”�Sło�wi�ka�ma�ją�ich
prze�ko�nać,�że�dat�ki�wzmo�gą�bło�go�sła�wień�stwa
je�go�orę�dow�nic�twa.

Miesz�kań�ców�Ken�tuc�ky�bro�ni�dziel�na�pa�ni
sze�ryf,�w�któ�rej�pier�si�pod�zbro�ją�mun�du�ru�bi�-
je�go�rą�ce�ser�ce.�Jest�tu�pe�łen�uf�no�ści�chło�pak
na�wóz�ku.�Syn�pew�nym�kro�kiem�kro�czą�cy�po
pro�stej�dro�dze,�któ�ry�mat�kę�ostrze�ga�przed�zej�-
ściem�na�ma�now�ce.�Mat�ka,�któ�ra�dla�sy�na�wszyst�-
ko�go�to�wa�uczy�nić…�Pa�ra�dok�sal�nie�w�mu�si�ca�-
lu,�któ�ry�ma�nas�pro�wa�dzić�w�stro�nę�nie�ba,�naj�-
bar�dziej�prze�ko�nu�ją�co�roz�brzmie�wa�pio�sen�ka
o�dia�bel�skich�mo�cach,�Dan cin’ in the de vil’s sho -
es,�po�ry�wa�ją�co�śpie�wa�na�przez�Le�slie�Odo�ma
jr.�(29�kwiet�nia�–�13�ma�ja,�St.�Ja�mes�The�atre).

NIE ZRO ZU MIA ŁA BY ŁA DLA MNIE KON CEP -
CJA TRZECH SIÓSTR ZA PRO PO NO WA NA
PRZEZ LWA DO DI NA, re�ży�se�ra�zwy�kle�bar�dzo
cie�ka�wych�przed�sta�wień�Ma�łe�go�Te�atru�Dra�-
ma�tycz�ne�go�w�Sankt�Pe�ters�bur�gu.�Tym�ra�zem
in�sce�ni�za�cja�by�ła�zdu�mie�wa�ją�co�to�por�na:�sta�-

tycz�na,�w�prze�wle�kłym�tem�pie,�z�ma�nie�rą�de�-
kla�mo�wa�nia� kwe�stii� wprost� przed� sie�bie.
Do�din�pew�nie�chce�pod�kre�ślić,� jak�wszyst�-
kim�w�do�mo�stwie�Pro�zo�ro�wa,�przy�tłam�szo�-
nym�bie�dą�i�nie�wy�ży�tą�zmy�sło�wo�ścią,�brak
wza�jem�ne�go�zro�zu�mie�nia.�Lecz�czy�trze�ba�to
po�ka�zy�wać,�szcze�gól�nie�w�sztu�ce�słyn�nej�z
nie�do�po�wie�dzi�i�sub�tel�nych�su�ge�stii,�z�tak�do�-
bit�ną�do�słow�no�ścią?
Ak�to�rzy�usta�wia�li�się�ma�low�ni�czo�w�oknach

lub�na�stop�niach�przed�fa�sa�dą�do�mu�i�nie�ru�-
cho�mie�li,�za�pa�trze�ni�w�dal.�Ci�cha�re�cy�ta�cja�prze�-
ra�dza�ła�się�z�na�gła�w�groź�ny�pra�wie�krzyk�lub
kon�wul�sje�na�pod�ło�dze.�Prze�pla�ta�ły�się�mo�no�-
ton�nie�sce�ny�bez�ru�chu�i�gwał�tow�nie�prze�sad�-
nych�ge�stów,�szep�tów�i�krzy�ków.�Wy�glą�da�ło
to�tro�chę�jak�by�nie�moc�i�pa�syw�ne�ocze�ki�wa�-
nie�prze�ro�dzi�ło�się�w�zbio�ro�wą�hi�ste�rię.�Cze�-
chow�na�eks�port�dla�nie�zbyt�po�jęt�nych�Ame�-
ry�ka�nów?�(18-22�kwiet�nia,�w�Bro�oklyn�Aca�-
de�my�of�Mu�sic).

GRA ŻY NA DRA BIK

Go re Vi dal, The Best Man. Re ży se ria: Mi cha el Wil son, sce no gra -
fia: De rek McLa ne; ko stiu my: Ann Roth, oświe tle nie: Ken neth Po -
sner, mu zy ka oraz in ży nie ria dźwię ku: John Gro ma da. Z udzia -
łem: Can di ce Ber gen (Ali ce Rus sell), Ker ry Bu tler (Ma bel Can -
twell), Ja mes Earl Jo nes (by ły pre zy dent Ar thur Hock sta der), Don -
na Ha no ver (Mrs. Can twell, mat ka se na to ra), An ge la Lans bu ry
(Sue -El len Ga mad ge), John Lar ro qu et te (se cre ta ry Wil liam Rus -
sell), Jef fer son Mays (Shel don Mar cus), Eric McCor mack (se na -
tor Jo seph Can twell) i Mi cha el McKe an (Dick Jen sen). Pre mie ra
8 kwiet nia, przed sta wie nia do 9 wrze śnia, Ge rald Scho en feld The -
ater, 236 W. 46 St., przy Ti mes Squ are.

Da vid Au burn, The Co lum nist. Re ży se ria: Da niel Sul li van, sce no -
gra fia: John Lee Be at ty; ko stiu my: Jess Ga ines, oświe tle nie: Ken -
neth Po sner, mu zy ka oraz in ży nie ria dźwię ku: John Gro ma da. Wy -
stę pu ją: Marc Bo nan (Phi lip), Mar ga ret Co lin (Su san Ma ry Al -
sop), Boyd Ga ines (Ste wart Al sop), Gra ce Gum mer (Abi ga il), Ste -
phen Kun ken (Hal ber stam), John Li th gow (Jo seph Al sop) i Brian
J. Smith (An drei). Man hat tan The atre Club, pre mie ra 25 kwiet -
nia, przed sta wie nia do 1 lip ca, w Sa mu el J. Fried man The atre,
261 W. 47 St., przy Ti mes Squ are.

teatr

The Best Man – John Lar ro qu et te, An ge la Lands bu ry, Can di ce Ber gen

The Co lum nist nie ja ko do peł nia
The Best Man, tworząc 
cie ka wy dwu głos, w sprzecz nej 
dra ma tycz nie to na cji.
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Na man hat tań skiej East Vil la ge,
przy Wschod niej 7 Uli cy, 
znaj du je się McSor ley’s 

Old Ale Ho use.

JEST TO PRAW DZI WA IN STY TU CJA PO -
ŚRÓD PU BÓW NO WO JOR SKICH, KTÓ RYCH SĄ
SET KI. Żad�ne�mu�nie�po�świę�co�no�ty�le�uwa�-
gi�w�roz�ma�itych�prze�wod�ni�kach�i�w�in�ter�ne�-
cie,�co�wła�śnie�McSor�ley’so�wi.�Jest�on�tak�-
że� obo�wiąz�ko�wym� punk�tem� na� tra�sach
wszel�kich�wę�dró�wek�po�lo�ka�lach�te�go�ty�pu
w�No�wym�Jor�ku.
Wnę�trze�pu�bu�po�grą�żo�ne�jest�w�pół�mro�-

ku.�Drew�nia�ne�ścia�ny�po�kry�te�są�szczel�nie
ob�ra�za�mi,�ry�sun�ka�mi,�gra�fi�ka�mi,�fo�to�gra�fia�-
mi.�De�ko�ra�cję�za�dłu�gim�kon�tu�arem�two�rzą
set�ki�przed�mio�tów�po�kry�tych�war�stwą�ku�rzu:
la�sek,�heł�mów,�ka�sków,�cza�pek,�fi�gu�rek�roz�-
ma�itej�wiel�ko�ści,�fa�jan�so�wych�ku�fli�i�ta�le�rzy,
mie�dzia�nych�i�cy�no�wych�dzba�nów,�zdjęć.Na
pod�ło�dze�le�żą�świe�że�tro�ci�ny�–�to�tra�dy�cja�pu�-
bu.�Na�środ�ku�stoi�ko�za,�któ�ra�w�chłod�ne�dni
jest�źró�dłem�cie�pła.�W�usta�wio�nym�na�niej
du�żym�czaj�ni�ku�go�tu�je�się�wo�dę�na�her�ba�tę.

MCSOR LEY’S ZO STAŁ ZA ŁO ŻO NY W 1854 R.
przez�Joh�na�McSor�leya�(zmarł�w�1910�r.�w
wie�ku�87�lat).�W�po�cząt�ko�wym�okre�sie�ist�-
nie�nia�pu�bu�do�je�go�sta�łych�by�wal�ców�na�le�-
żał�Abra�ham�Lin�coln.�A�wiek�póź�niej�wpa�-
dał�tu�na�pi�wo,�ile�kroć�był�w�No�wym�Jor�ku,
John�F.�Ken�ne�dy.�Lo�kal�ten�ko�ja�rzy�się�jed�-
nak�przede�wszyst�kim�z�ar�ty�sta�mi.�Wła�śnie
oni,�przy�naj�mniej�od�po�cząt�ku�XX�w.,�uzna�-
li�to�miej�sce�za�swo�je.�I�tak�ma�larz�John�Slo�-
an,�w�la�tach�1912-1930,�or�ga�ni�zo�wał�tu�wy�-
sta�wy�swo�ich�ob�ra�zów.�Jo�seph�Mit�chell�pu�-
bli�ko�wał�w�New Jor kerze ese�je�po�świę�co�ne
by�wal�com�te�go� lo�ka�lu� i�zda�rze�niom,�któ�re
mia�ły�w�nim�miej�sce.�Po�la�tach�tek�sty�te�zło�-
ży�ły�się�na�książ�kę�McSor ley’s won der ful sa -
lo on.�W��McSor�ley’sie�bywał�rów�nież�po�eta
Edward�Es�tlin�Cum�mings.�W�je�go�pierw�szym
to�mi�ku�Tu lips and chim neys (1923�r.)�zna�-
lazł�się�wiersz�bez�ty�tu�łu,�za�czy�na�ją�cy�się�od
słów:�“Sie�dzia�łem�w�McSor�ley’sie”.�W�la�-
tach�50.�i�60.�ubie�głe�go�wie�ku�czy�ta�li�tu�swo�-
je�utwo�ry�po�eci�zwią�za�ni�z�ru�chem�be�at�ni�-
kow�skim�i�hi�pi�sow�skim.�W�tym�też�okre�sie
lo�kal�od�wie�dzał�pie�śniarz�fol�ko�wy,�bard�Wo�-
ody�Gu�th�rie.�W�na�stęp�nej�zaś�de�ka�dzie�–�przy�-
bysz�zza�Atlan�ty�ku�John�Len�non.

McSor�ley’s�w�week�en�dy�na�le�ży�do�tych,�któ�-
rzy�w�dni�po�wsze�dnie�nie�ma�ją�cza�su�na�roz�-
ryw�kę.�Prze�by�wa�ją�bo�wiem�wte�dy,�i�to�dłu�go,
w�tych�miej�scach�na�Man�hat�ta�nie,�gdzie�za�ra�-
bia�się�du�żo,�al�bo�bar�dzo�du�żo.�Na�to�miast�od
po�nie�dział�ku�do�piąt�ku�moż�na�tu�za�stać�lu�dzi,
któ�rzy�ży�ją�na�zwol�nio�nych�ob�ro�tach,�dla�któ�-
rych�czas�to�nie�tyl�ko�pie�niądz.�Naj�bar�dziej�za�-
awan�so�wa�ni�wie�ko�wo�z�te�go�gro�na�przy�cho�-
dzą�tu�taj,�tak�jak�przy�cho�dzi�li�w�po�ło�wie�XX
w.,�gdy�w�McSor�ley’sie�za�czę�to�czy�tać�wier�-
sze�(w�in�nych�pu�bach�i�ba�rach�East�Vil�la�ge�i
Gre�en�wich�Vil�la�ge�dzia�ło�się�zresz�tą�po�dob�nie).
Sie�dząc�przy�oknie�moż�na�spo�glą�dać�na

bie�gną�cą�pro�sto�pa�dle�ulicz�kę�–�Ta�ras�She�-
vchen�ko�Pla�ce.�Upa�mięt�nia�jąc�w�ten�spo�sób
naj�więk�sze�go�po�etę�ukra�iń�skie�go,�na�wią�za�-
no�rów�no�cze�śnie�do�po�etyc�kich�tra�dy�cji�East
Vil�la�ge,�jak�i�do�te�go,�że�za�chod�ni�frag�ment
tej�dziel�ni�cy�no�si�nie�ofi�cjal�nie�na�zwę�Lit�tle
Ukra�ine.�Miesz�ka�w�nim�bo�wiem�kil�ka�dzie�-
siąt� ty�się�cy�Ukra�iń�ców�i�Ame�ry�ka�nów�po�-
cho�dze�nia�ukra�iń�skie�go.

W MCSOR LEY’SIE PO DA JE SIĘ TYL KO DWA
RO DZA JE PI WA (JA SNE I CIEM NE). Jest�ono
wa�rzo�ne�we�dług�re�cep�tu�ry�Joh�na�McSor�leya.
Jesz�cze�nie�tak�daw�no�od�by�wa�ło�się�to�w�ma�-
łym�bro�wa�rze�na�za�ple�czu�pu�bu.�Obec�nie�pi�-
wo�jest�do�wo�żo�ne.
War�to�wspo�mnieć,�że�McSor�ley’s�Old�Ale�Ho�-

use�na�le�żał�do�jed�nych�z�ostat�nich�no�wo�jor�skich
lo�ka�li�z�wy�szyn�kiem,�do�któ�rych�nie�mia�ły�wstę�-
pu�ko�bie�ty.�Zmie�ni�ło�się�to�w�1970�r.
Obec�ność�McSor�ley’sa�i�je�mu�po�dob�nych

lo�ka�li�w�kra�jo�bra�zie�No�we�go�Jor�ku�sta�wia
pod�zna�kiem�za�py�ta�nia�ży�wio�ne�po�wszech�-
nie�prze�ko�na�nie,�że�jest�to�mia�sto�za�pa�trzo�-
ne�w�przy�szłość,�co�naj�wy�żej�zer�ka�ją�ce�na
te�raź�niej�szość.�Oka�zu�je�się�bo�wiem,�że�ist�-
nie�je�rów�nież�sta�ry�No�wy�Jork.�To�fakt,�że
jest�on�nie�wiel�ki�i�nie�rzu�ca�się�w�oczy.�Jed�-
nak,�gdy�ktoś�za�cznie�uważ�nie�przy�glą�dać
się�oto�cze�niu,�do�strze�że�je�go�obec�ność.�Za�-
uwa�ży�po�cho�dzą�ce�z�XVIII�i�XIX�w.�po�mni�-
ki,�frag�men�ty�ulic�po�kry�te�ko�ci�mi�łba�mi,�bu�-
dyn�ki�miesz�kal�ne�i�uży�tecz�no�ści�pu�blicz�nej,
świą�ty�nie� (m.in.� St.� Paul� Cha�pel,� Tri�ni�ty
Church),� na�grob�ki� na� przy�ko�ściel�nych
cmen�ta�rzach,�nie�któ�re�pu�by�i�re�stau�ra�cje�(np.
Ye�Wa�ver�ly�Inn).
Jak�to�do�brze,�że�są�tu�ta�kie�miej�sca,�któ�-

re�spra�wia�ją�wra�że�nie,�że�czas�się�za�trzy�mał.
A�je�że�li�nie�za�trzy�mał�się,�to�przy�naj�mniej
pły�nie�wol�niej.� p
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DAW NI WE NEC CY
AR TY ŚCI SĄ DZIŚ
MOC NO OBEC NI W

NO WYM JOR KU.Me�tro�po�li�tan�Mu�seum�uru�cho�-
mi�ło�pięk�ną�wy�sta�wę�pt.�Bel li ni, Ti tian, and Lot -
to: North Ita lian Pa in tings from the Ac ca de mia
Car ra ra, Ber ga mo.�Ty�tuł�mó�wi�o�tym,�cze�go
na�wy�sta�wie�spo�dzie�wać�się�mo�że�my:�ar�cy�dzieł
ma�lar�stwa�wło�skie�go�re�ne�san�su�ze�zbio�rów�Ac�-
ca�de�mia�Car�ra�ra�we�wło�skim�Ber�ga�mo.�To�nie�-
wiel�kie�mu�zeum�zo�sta�ło�za�mknię�te�na�czas�re�-
mon�tu�i�no�wo�jor�ska�pla�ców�ka�sko�rzy�sta�ła�z�oka�-
zji,�by�wy�po�ży�czyć�15�ob�ra�zów�z�XV�i�XVI�w.
W�Bi�blio�te�ce�Mor�ga�na� na�to�miast�mo�że�my

obej�rzeć�gra�fi�kę�we�nec�ką�tak�że�z�XV�i�XVI�wie�-
ku.�Ta�wspa�nia�ła�no�wo�jor�ska�pla�ców�ka�głów�-
nie�czer�pie�z�wła�snych,�prze�past�nych�zbio�rów.
Po�śród�oko�ło�70�eks�po�na�tów�znaj�dzie�my�nie�tyl�-
ko�gra�fi�ki�sen�su�stric�to,�ale�i�ma�py,�a�zwłasz�cza
wiel�kiej�pięk�no�ści�ilu�mi�no�wa�ne�księ�gi.�Wpraw�-
dzie�już�na�sta�ły�cza�sy�dru�ku�i�po�nad�po�ło�wa�ksiąg
ów�cze�snej�Eu�ro�py�wy�szła�spod�pra�sy�dru�ka�rzy
we�nec�kich,�jed�nak�na�dal�obo�wią�zy�wa�ła�prak�-
ty�ka�ręcz�ne�go�zdo�bie�nia�mar�gi�ne�sów�co�oka�zal�-
szych�wo�lu�mi�nów.�Wspa�nia�łe.�Bo�gac�two�ko�lo�-
rów,�ory�gi�nal�ność�kom�po�zy�cji,�sta�ran�ność�wy�-
ko�na�nia�–�wszyst�ko�wprost�za�chwy�ca�ją�ce.�Na
ta�kie�wy�daw�nic�twa�po�zwo�lić�so�bie�mo�gli�tyl�ko
naj�za�moż�niej�si,�to�też�już�wkrót�ce�de�mo�kra�ty�-
zu�ją�ca�po�tę�ga�ryn�ku�skło�ni�ła�dru�ka�rzy�do�pu�-
bli�ko�wa�nia�znacz�nie�tań�szych�ksią�żek,�na�prze�-
cięt�ną�kie�szeń,�dla�licz�niej�szych�od�bior�ców.�Sztu�-
ka�ilu�mi�no�wa�nia�ksiąg�wkrót�ce�za�ni�kła.
Głów�ną�część�tej�in�te�re�su�ją�cej�wy�sta�wy�sta�-

no�wią� jed�nak� gra�fi�ki.� Po�dzie�lo�ne� są� nie�co
sztucz�nie�na�dzia�ły,�np.�pej�zaż,�pa�tro�nat,�por�-
tret�itd.,�ale�nie�prze�szka�dza�to�w�od�bio�rze�ca�-
ło�ści.�Ob�cu�je�my�ze�szki�ca�mi,�któ�re�wy�szły�spod
rę�ki�naj�więk�szych�mi�strzów�tam�tych�miejsc�i

cza�sów:�Cam�pa�gno�li,�Car�pac�cia,�Ty�cja�na,�Ve�-
ro�ne�se�go�oraz�wie�lu�in�nych,�a�tak�że...�Düre�ra.
Im�po�nu�ją�cy�szkic�z�1506�r.�Klę czą ce go do na -
to rawy�ko�na�ny�nie�bie�ską�kred�ką�sta�no�wi�jed�-
ną�z�pa�mią�tek�wi�zyt�nie�miec�kie�go�mi�strza�w
re�ne�san�so�wych�Wło�szech.
Gra�fi�ki�peł�ni�ły�roz�ma�ite�funk�cje.�Mo�gły�sta�-

no�wić� sa�mo�dziel�ne� ob�ra�zy,� jak� po�wiedz�my
świet�ne�Na wró ce nie Szaw łaPo�rde�no�ne�go;�mo�-
gły�być�kom�po�zy�cyj�ny�mi�przy�miar�ka�mi�do�pro�-
jek�to�wa�nych�ob�ra�zów,�jak�do�sko�na�ły�Św. Teo -
dor po ko nu ją cy smo ka Ty�cja�na,�szki�ca�mi�do
fre�sków�czy�wi�tra�ży�al�bo�po�pro�stu�stu�dia�mi
pew�nych�de�ta�li,�kształ�tów�lub�po�zy�cji.�Przez
la�ta�trak�to�wa�ne�ja�ko�ro�dzaj�“dru�go�rzęd�nej”�sztu�-
ki,�dziś�na�bie�ra�ją�sa�mo�ist�nej�war�to�ści.�Pier�pont
Mor�gan�sku�po�wał�je�w�po�cząt�kach�XX�wie�-
ku�i�dziś�sta�no�wią�wiel�ką�ozdo�bę�tej�ko�lek�cji.
Jak�już�bę�dzie�my�w�Me�tro�po�li�tan�Mu�seum

–�ko�niecz�nie�trze�ba�wje�chać�na�dach,�gdzie�uru�-
cho�mio�no�ko�lej�ną�let�nią�wy�sta�wę.�Tym�ra�zem
To�ma�sa�Sa�ra�ce�no�–�Clo ud Ci ty.�W�Mu�seum�of
Mo�dern�Art�jesz�cze�tyl�ko�do�11�czerw�ca�czyn�-
na�bę�dzie�wy�sta�wa�fo�to�gra�fii�ce�nio�nej�ame�ry�-
kań�skiej�ar�tyst�ki�Cin�dy�Sher�man,�a�Mu�seum
Gug�gen�he�ima� za�po�wia�da� już� z� po�cząt�kiem
czerw�ca�otwar�cie�no�wej�in�te�re�su�ją�cej�chy�ba�eks�-
po�zy�cji�no�wo�cze�sne�go�ma�lar�stwa�abs�trak�cyj�-
ne�go.�We�Frick�Col�lec�tion�wy�sta�wa�re�ne�san�so�-
wych�(ma�łych)�rzeźb�z�brą�zu�(dla�ama�to�rów�tej
sztu�ki),�zaś�w�Bro�oklyn�Mu�seum�trwa�wy�sta�-
wa�prze�re�kla�mo�wa�ne�go�Ke�itha�Ha�rin�ga.�Są�jesz�-
cze�set�ki�ga�le�rii�i�pla�có�wek�mu�ze�al�nych,�jak�po�-
wiedz�my�Di�sco�ve�ry�Ti�mes�Squ�are,�gdzie�moż�-
na�obej�rzeć,�m.in.�Ter ra cot ta War riors –�kil�ka
za�le�d�wie�fi�gur�na�tu�ral�nej�wiel�ko�ści�wo�jow�ni�-
ków�spo�śród�ar�mii�ta�kich�gli�nia�nych�po�sta�ci�ma�-
ją�cych�strzec�gro�bu�chiń�skie�go�ce�sa�rza.
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Nie spo dzian ki nie by ło. 
Na gdyń skim fe sti wa lu 

naj wię cej lau rów ze brał film
W ciem no ści 

Agniesz ki Hol land.

Co�praw�da�w�ku�lu�arach�sły�chać�by�ło�gło�sy,
że�to�na�gro�da�po�cie�sze�nia�za�brak�Osca�ra,�ale
za�rów�no�kry�ty�cy,�jak�i�dzien�ni�ka�rze�akre�dy�to�-
wa�ni�przy�fe�sti�wa�lu�by�li�zgod�ni,�że�W ciem no -
ścibył�naj�lep�szym�ob�ra�zem�ze�wszyst�kich�czter�-
na�stu�pre�zen�to�wa�nych�w�kon�kur�sie�głów�nym.
Fe�sti�wal�Pol�skich�Fil�mów�Fa�bu�lar�nych�–�któ�-

ry�od�te�go�ro�ku�zmie�nił�na�zwę�na�Gdy�nia�Film
Fe�sti�val�–�to�jed�na�z�naj�więk�szych�im�prez�fil�-
mo�wych�w�Pol�sce�i�je�dy�na,�któ�ra�na�tak�wiel�-
ką�ska�lę�pro�mu�je�pol�ską�ki�ne�ma�to�gra�fię.�O�na�-
gro�dę�Zło�tych�Lwów�wal�czą�w�Gdy�ni�naj�now�-
sze�pol�skie�fil�my.�To�przede�wszyst�kim�wi�zy�-
tów�ka�pol�skie�go�ki�na�–�te�ma�ty�waż�ne�dla�re�-
ży�se�rów,�spo�sób�ich�opo�wia�da�nia�oraz�re�ali�-
za�cja.�W�tym�ro�ku�jesz�cze�raz�oka�za�ło�się,�że
Po�la�cy�nie�roz�li�czy�li�się�z�prze�szło�ścią,�któ�ra
za�glą�da�w�oczy�na�każ�dym�ro�gu�uli�cy,�wpły�-
wa�na�współ�cze�sne�kon�tak�ty�z�naj�bliż�szym�są�-
sia�dem,�a�na�wet�na�wię�zi�ro�dzin�ne.
“Na�ogół,�gdy�czło�wiek�zro�bi�film,�gor�szy�czy
lep�szy,�to�jest�do�nie�go�bar�dzo�przy�wią�za�ny�–
po�wie�dzia�ła�po�fe�sti�wa�lu�w�wy�wia�dzie�ra�dio�wym
Agniesz�ka�Hol�land,�któ�ra�nie�po�ja�wi�ła�się�w�Gdy�-
ni.�–�Pra�cu�jąc�nad�W ciem no ści,�mia�łam�wra�że�-
nie,�któ�re�go�nie�mia�łam�od�bar�dzo�daw�na,�a�mo�-
że�ni�gdy:�że�uda�ło�mi�się�osią�gnąć�nie�mal�to,�co
so�bie�za�ło�ży�łam,�do�tknąć�ja�kieś�praw�dy”.
Film�Hol�land�opo�wia�da�o�gru�pie�Ży�dów,�któ�-

rzy�pod�czas�II�woj�ny�świa�to�wej�ukry�wa�ją�się�we
lwow�skich�ka�na�łach.�Po�ma�ga�im�–�na�po�cząt�ku
z�chę�ci�zy�sku�–�ka�na�larz�So�cha,�w�któ�rym�od�-
zy�wa�ją�się�po�ko�lei�wy�rzu�ty�su�mie�nia,�po�dziw,
a�na�koń�cu�zwy�kła�mi�łość�do�bliź�nie�go.�To�film
o�prze�mia�nie,�ja�ka�do�ko�nu�je�się�w�czło�wie�ku�i
ludz�kiej�wy�trzy�ma�ło�ści.�Oprócz�na�gro�dy�głów�-
nej�W ciem no ścizdo�był�rów�nież�sta�tu�et�kę�za�głów�-
ną�ro�lę�ko�bie�cą�(Agniesz�ka�Gro�chow�ska),�za�głów�-
ną�ro�lę�mę�ską�(Ro�bert�Więc�kie�wicz),�za�zdję�cia
(Jo�lan�ta�Dy�lew�ska),�za�sce�no�gra�fię�(Er�win�Prib,
Ka�ta�rzy�na�So�bań�ska�oraz�Mar�cel�Sła�wiń�ski),�za
mon�taż�(Mi�chał�Czar�nec�ki),�za�ko�stiu�my�(Ja�gna
Ja�nic�ka)�oraz�cha�rak�te�ry�za�cję�(Ja�nusz�Ka�le�ja).
Te�ma�ty�kę�pol�sko�-ży�dow�ską�po�ru�sza�rów�nież

naj�now�szy�film�Wła�dy�sła�wa�Pa�si�kow�skie�go�Po -
kło sie,�o�któ�rym�mó�wio�no,�że�to�czar�ny�koń
te�go�rocz�ne�go�fe�sti�wa�lu.�Do�ostat�nie�go�mo�men�-
tu�nie�by�ło�wia�do�mo,�czy�film�uda�się�skoń�-
czyć�–�zo�stał�on�zgło�szo�ny�i�przy�ję�ty�do�kon�-
kur�su,�ale�swą�pre�mie�rę�miał�wła�śnie�w�jed�-
nym�z�ostat�nich�dni�fe�sti�wa�lu.�I�po�ka�za�no�go
bez�na�pi�sów�koń�co�wych.
No�wy� film� Pa�si�kow�skie�go� opo�wia�da� o

mor�dzie�po�dob�nym�do�te�go,�któ�ry�wy�da�rzył
się�w�Je�dwab�nem�tro�chę�w�po�ety�ce�we�ster�nu,
a�tro�chę�thril�le�ra,�a�sam�re�ży�ser�pro�sił,�że�by
nie�pa�trzeć�na�je�go�ob�raz�jak�na�film�hi�sto�rycz�-
ny.�Sce�na�riusz�Po kło siapo�wstał�już�sie�dem�lat
te�mu.�Jak�mó�wił�pro�du�cent�fil�mu�Da�riusz�Ja�-
błoń�ski,�“by�ło�wie�le�osób,�któ�re�chcia�ły,�że�by
ten�film�nie�po�wstał.�On�jed�nak�po�wstał�–�dzię�-
ki�lu�dziom�przy�zwo�itym”.

Po kło sie opo�wia�da�o�dwóch�bra�ciach,�z�któ�-
rych�młod�szy�po�zo�stał�na�wsi�na�oj�cow�skim�go�-
spo�dar�stwie,�zaś�star�szy�w�1980�ro�ku�wy�emi�-
gro�wał�do�USA.�Na�wia�do�mość,�że�od�bra�ta�ode�-
szła�żo�na,�star�szy�wra�ca�do�kra�ju.�Oka�zu�je�się,

że�brat�ży�je�jak�od�lu�dek,�po�tę�pio�ny�nie�tyl�ko
przez�żo�nę,�ale�i�przez�ca�łą�lo�kal�ną�spo�łecz�ność.
W�czy�sto�ludz�kim�od�ru�chu�sza�cun�ku�i�pa�mię�-
ci�chciał�oca�lić�ma�ce�wy,�któ�re�w�tej�oko�li�cy,�po
wy�mor�do�wa�niu�Ży�dów�w�cza�sie�II�woj�ny�świa�-
to�wej,�słu�ży�ły�ja�ko�ma�te�riał�na�pod�mu�rów�kę�lub
bu�do�wę�dróg.�Star�szy�brat�da�je�się�wcią�gnąć
nie�tyl�ko�w�ro�lę�ku�sto�sza�ży�dow�skich�pa�mią�-
tek,�ale�tak�że�śled�cze�go.�Sta�ra�się�wy�ja�śnić,�co
sta�ło�się�z�ich�ma�łą�spo�łecz�no�ścią.�Gdy�do�wia�-
du�je�się,�że�wśród�opraw�ców,�któ�rzy�wy�mor�-
do�wa�li�Ży�dów,�był�rów�nież�oj�ciec�bra�ci,�obaj
mu�szą�zmie�rzyć�się�z�nie�wy�god�ną�praw�dą.
Oba�fil�my�–�W ciem no ści oraz�Po kło sie –

łą�czy�cha�rak�ter�głów�nych�bo�ha�te�rów,�któ�rzy
wbrew�lo�gi�ce�i�cza�sa�mi�–�wy�da�wa�ło�by�się�–
wbrew�zdro�we�mu�roz�sąd�ko�wi�sta�ra�ją�się�za�-
cho�wać�czło�wie�czeń�stwo.

Po kło sieotrzy�ma�ło�wy�róż�nie�nie�ju�ry�za�“od�-
wa�gę�w�po�ru�sze�niu�te�ma�tów,�któ�re�do�tej�po�-
ry�nie�zo�sta�ły�w�pol�skim�ki�nie�do�strze�żo�ne,�a
któ�re�uwa�ża�my�za�istot�ne”.
Po�dob�nie�uza�sad�nio�no�wy�róż�nie�nie�dla�fil�-

mu�Se kret Prze�my�sła�wa�Woj�ciesz�ka,�któ�ry�–
jak�po�wie�dział�re�ży�ser�–�po�wstał�ja�ko�pró�ba
roz�li�cze�nia�się�ze�zbio�ro�wą�amne�zją�na�ro�du�pol�-
skie�go.�Głów�ny�bo�ha�ter�Ksa�we�ry�przy�jeż�dża
na�wieś�w�od�wie�dzi�ny.�Tu�do�wia�du�je�się,�że
je�go�uko�cha�ny�dzia�dek�za�mor�do�wał�po�woj�-
nie�ży�dow�ską�ro�dzi�nę,�a�po�tem�za�jął�jej�dom.
I�na�gle�wszyst�ko,�co�Ksa�we�ry�do�sko�na�le�znał
od�dzie�ciń�stwa,�co�za�wsze�ko�ja�rzy�ło�mu�się�z
tym,�co�naj�lep�sze,�za�czy�na�wy�glą�dać�zu�peł�nie
ina�czej�niż�do�tej�po�ry.
Pu�blicz�ność�wszyst�kie�trzy�po�wyż�sze�fil�my

przy�ję�ła�z�ogrom�nym�en�tu�zja�zmem,�ale�znacz�-
nie�bar�dziej�po�do�bał�się�ob�raz�Lesz�ka�Da�wi�-
da�Je steś Bo giem,�któ�ry�nie�ka�zał�wi�dzom�roz�-
li�czać�się�z�prze�szło�ścią,�lecz�za�pra�szał�do�spoj�-
rze�nia�na�współ�cze�sne�go�czło�wie�ka.�Opo�wia�-
da�o�li�de�rze�ze�spo�łu�Pak�to�fo�ni�ka�–�Pio�trze�Łusz�-
czu�vel�“Ma�gi�ku”.�Da�wid�nie�bu�du�je�mi�tu�ani
mu�zy�ka,�ani� je�go�gru�py.�Wprost�prze�ciw�nie,
uka�zu�je�bo�ha�te�rów�ja�ko�zwy�kłych�chłop�ców,
któ�rych�wy�jąt�ko�wość�po�le�ga�na�wy�my�śla�niu
na�po�cze�ka�niu�tek�stów�–�cza�sem�za�baw�nych,
cza�sem�prze�kor�nych,�in�nym�ra�zem�wręcz�kon�-
tro�wer�syj�nych.�Pak�to�fo�ni�ka�na�za�wsze�zmie�-

ni�ła�ob�li�cze�pol�skie�go�hip�-ho�pu,� a� ty�tu�ło�wy
utwór�Je steś Bo giem stał�się�gło�sem�mło�de�go
po�ko�le�nia�Po�la�ków.
“Je steś Bo giemdzia�ła�ni�czym�rap,�z�pew�ną�mo�-
no�to�nią�przy�bie�ra�jąc�i�od�pły�wa�jąc�–�mó�wił�Ta�-
de�usz�So�bo�lew�ski,�kry�tyk�fil�mo�wy.�–�Film�dzie�-
je�się�jak�do�ku�ment,�w�róż�nych�se�kwen�cjach�i
ka�wał�kach.�W�dru�giej�czę�ści�po�zwa�la�wi�dzo�wi
spoj�rzeć�ocza�mi�głów�ne�go�bo�ha�te�ra,�a�ta�jem�ni�-
ca�je�go�sa�mo�bój�czej�śmier�ci�zo�sta�je�nam�prze�-
ka�za�na�wła�ści�wie�bez�słów,�po�za�sce�na�riu�szem,
kil�ko�ma�ob�ra�za�mi,�któ�re�się�po�zor�nie�nie�łą�czą”.

Je steś Bo giemze�bra�ło�nie�tyl�ko�owa�cje�na�sto�-
ją�co,�ale�rów�nież�na�gro�dy�za�de�biut�re�ży�ser�ski
dla�Lesz�ka�Da�wi�da,�za�de�biut�ak�tor�ski�dla�Mar�-
ci�na�Ko�wal�czy�ka�oraz�za�dru�go�pla�no�we�ro�le�dla
Da�wi�da�Ogrod�ni�ka�i�To�ma�sza�Schu�chard�ta.�Ex
aequo�z�Po kło siemotrzy�ma�ło�też�na�gro�dę�dzien�-
ni�ka�rzy�akre�dy�to�wa�nych�przy�fe�sti�wa�lu.
Przez�sześć�dni�fe�sti�wa�lu,�trwa�ją�ce�go�od�7

do�12�ma�ja,�roz�pra�wia�no�głów�nie�o�tych�wła�-
śnie�fil�mach.�Tro�chę�szko�da�Spon so rin guMał�-
go�rza�ty�Szu�mow�skiej,�któ�ry�pró�bo�wał�roz�bro�-
ić�te�mat�ta�bu�mło�dych�dziew�czyn�do�bro�wol�-
nie�od�da�ją�cych�się�za�pie�nią�dze.�Jo�an�na�Ku�-
lig,�gra�ją�ca�w�fil�mie�pol�ską�stu�dent�kę�do�ra�bia�-
ją�cą�we�Fran�cji�usłu�ga�mi�sek�su�al�ny�mi,�otrzy�-
ma�ła�na�gro�dę�za�dru�go�pla�no�wą�ro�lę�ko�bie�cą.
Na�gro�dzo�no�rów�nież�ko�stiu�my.
Wal�de�mar� Krzy�stek,� zdo�byw�ca� Zło�tych

Lwów�sprzed�czte�rech�lat�za�Ma łą Mo skwę,�w
tym�ro�ku�wy�je�chał�z�Gdy�ni�ze�Zło�tym�Kla�kie�-
rem�za�re�we�la�cyj�ny�film�80 mi lio nów,�któ�re�-
go�ak�cja�dzie�je�się�w�1981�ro�ku�na�Dol�nym
Ślą�sku�i�któ�ry�nie�ja�ko�roz�pra�wia�się�z�so�li�dar�-
no�ścio�wym�mi�tem.�W�pa�le�cie�naj�lep�szych�fil�-
mów�zna�la�zła�się�rów�nież�Ob ła wa,�za�któ�rą
Mar�cin�Krzysz�ta�ło�wicz�otrzy�mał�Srebr�ne�Lwy.
Kil�ka�na�gród�–�za�mu�zy�kę�oraz�dźwięk�–�otrzy�-
mał�film�ani�mo�wa�ny�An�cy�Da�mian�Dro ga na
dru gą stro nę –�o�ży�ciu�i�śmier�ci�gło�do�wej�w
kra�kow�skim�wię�zie�niu�nie�słusz�nie�aresz�to�wa�-
ne�go�Ru�mu�na�Clau�dio�Cru�li�ca.
Te�go�rocz�ny�Fe�sti�wal�Fil�mów�Fa�bu�lar�nych

w�Gdy�ni�nie�był�spe�cjal�nie�emo�cjo�nu�ją�cy�–�wer�-
dykt�ju�ry�wła�ści�wie�od�po�cząt�ku�był�prze�wi�-
dy�wal�ny.�Nu�dy�na�pew�no�nie�by�ło,�ale�–�jak
ma�wiał�kla�syk�–�sza�łu�rów�nież.� p
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37. GdyniaFilmFestival

Uhonorowani Platynowymi Lwami za całokształt twórczości operatorzy filmowi Jerzy Wójcik (z lewej) i Witold Sobociński (w środku) z reżyserem
Andrzejem Wajdą podczas gali wręczenia nagród 37. gdyńskiego festiwalu

Robert Więckiewicz
otrzymał nagrodę
za główną rolę
męską w filmie 
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Z re ży se rem Wal de ma rem
Krzyst kiem, któ re go film 
80 mi lio nów w kon kur sie
głów nym 37. Gdy nia Film 

Fe sti val otrzy mał 
Na gro dę Pu blicz no ści 

– Zło te go Kla kie ra – 
roz ma wia To masz No wak

Jak do szło do re ali za cji fil mu “80 mi lio nów”?
Lu�bię�kon�kret�i�praw�dę�lu�dzi,�ich�lo�sów,�sy�-

tu�acji,�cza�sów,�w�ja�kich�ży�ją.�Lu�bię�moc�ne�emo�-
cje,�ostre�wy�bo�ry,�trud�ne�de�cy�zje.�Za�tem�nic
dziw�ne�go,�że�je�stem�cią�gle�w�krę�gu�te�ma�tów,
któ�re�roz�gry�wa�ją�się�w�bar�dzo�kon�kret�nym�cza�-
sie�i�opo�wia�dam�o�lu�dziach,�któ�rzy�mi�mo�bar�-
dzo�pod�łych�wa�run�ków�chcą�coś�wo�kół�sie�bie
zmie�nić.�To�zde�cy�do�wa�ło,�że�pod�ją�łem�się�re�-
ali�za�cji�80 mi lio nów.�Przy�szedł�do�mnie�młod�-
szy�ode�mnie�pro�du�cent�Mar�cin�Ku�rek�i�po�-
wie�dział:�je�steś�wy�star�cza�ją�co�sta�ry,�by�wszyst�-
ko�pa�mię�tać,�a�jed�no�cze�śnie�wy�star�cza�ją�co�mło�-
dy,�by�zre�ali�zo�wać�trud�ny�film�o�Pi�nio�rze,�któ�-
ry�po�brał�pie�nią�dze�So�li�dar�no�ści�tuż�przed�sta�-
nem�wo�jen�nym.�Od�po�cząt�ku�wie�dzia�łem,�że
w�tym�te�ma�cie�jest�ener�gia.�Nie�miał�to�być
mar�ty�ro�lo�gicz�ny� film� o� sta�nie� wo�jen�nym.
Chcia�łem�po�ka�zać,�jak�czte�rej�lu�dzie�de�cy�du�-
ją�się�na�sza�lo�ną�wów�czas�ak�cję.�Chcia�łem�od�-
dać�du�cha�tam�tych�cza�sów�i�po�ka�zać,�jak�moż�-
na�by�ło�się�sku�tecz�nie�bro�nić.�Przy�po�mnia�łem
so�bie�wła�sną�re�ak�cję�na�wia�do�mość,�że�oni�po�-
bra�li�te�pie�nią�dze.�By�li�śmy�strasz�nie�dum�ni.�Ata�-
ki�na�Pi�nio�ra�i�je�go�współ�pra�cow�ni�ków�do�wo�-
dzi�ły,�że�wła�dza�by�ła�wście�kła.�Po�ja�wi�ły�się
li�sty�goń�cze�i�obe�lży�we�ar�ty�ku�ły,�w�któ�rych
pi�sa�no,�że�oni�są�już�w�Wied�niu�i�prze�pusz�-
cza�ją�pie�nią�dze�w�ka�sy�nach.

Kto kol wiek wie rzył w te oszczer stwa?
Ci,�któ�rzy�chcie�li�wie�rzyć,�to�wie�rzy�li.�Ale

z�dru�giej�stro�ny�na�wet�dziś�część�lu�dzi�uwa�ża,
że�coś�się�tu�nie�zga�dza.�Po�twier�dza�się�za�tem
za�sa�da�Go�eb�bel�sa,�że�część�lu�dzi�uwie�rzy�w
naj�gor�sze�kłam�stwo,�je�śli�się�je�wy�star�cza�ją�-
co�czę�sto�po�wtó�rzy.�Wie�rzy�li�w�to�na�wet�sa�-
mi�es�be�cy.�Na�szczę�ście�wszyst�ko�zo�sta�ło�póź�-
niej�do�kład�nie�roz�li�czo�ne.�So�li�dar�ność�by�ła�w
tej�kwe�stii�bar�dzo�skru�pu�lat�na.�Pi�nior�roz�li�czał
się�z�każ�de�go�wy�dat�ku,�a�je�go�ze�szyt�był�naj�-
bar�dziej�strze�żo�nym�do�ku�men�tem�w�pod�zie�-
miu.�Znaj�do�wa�ły�się�tam�wszel�kie�pod�pi�sy�i
po�twier�dze�nia�–�na�wet�kar�dy�na�ła�Hen�ry�ka�Gul�-
bi�no�wi�cza,�któ�ry�uwa�żał,�że�na�sta�nie�nor�mal�-
na�Pol�ska�i�trze�ba�się�bę�dzie�ze�wszyst�kie�go
roz�li�czyć.�Dr�Jer�je�ukry�wał�ten�ze�szyt�na�Po�-
li�tech�ni�ce�Wro�cław�skiej�w�ko�mo�rze�izo�to�po�-
wej,�bo�tam�za�wsze�świe�ci�ło�się�świa�teł�ko:�uwa�-
ga�pro�mie�nio�wa�nie.�Wia�do�mo�by�ło,�że�es�be�-
cy�tam�nie�wej�dą.�Wszyst�ko�zo�sta�ło�póź�niej
na�zjeź�dzie�So�li�dar�no�ści�roz�li�czo�ne.�Cho�ciaż
jak� po�wsta�ło�OPZZ,� to� oskar�ży�ło� Pi�nio�ra� o
sprze�nie�wie�rze�nie�związ�ko�wych�pie�nię�dzy.

Czy od ra zu chciał pan uwy pu klić wą tek sen -
sa cyj ny?
Wraz�z�Krzysz�to�fem�Kop�ką,�któ�re�go�za�pro�-

si�łem�do�współ�pra�cy,�do�szli�śmy�do�wnio�sku,
że�w�su�mie�nie�trze�ba�w�tej�hi�sto�rii�ni�cze�go
wy�my�ślać,�ubar�wiać�na�si�łę.�Z�dru�giej�stro�-
ny�mó�wi�ło�się,�że�był�to�na�pad�na�bank�i�nu�-
mer�stu�le�cia.�Pa�ra�dok�sal�nie�wszyst�ko�by�ło�le�-
gal�ne.�Oni,�ma�jąc�peł�no�moc�nic�twa,�pod�ję�li
związ�ko�we�pie�nią�dze.�W�nie�nor�mal�nym�sys�-
te�mie�by�ło�to�prze�stęp�stwem.�13�grud�nia�1981
ro�ku�na�wet�ka�sjer�ka,�któ�ra�wy�da�ła�im�pie�nią�-
dze,�zo�sta�ła�za�trzy�ma�na�na�48�go�dzin.�Wszy�-
scy�po�nie�śli�kon�se�kwen�cje�jak�za�na�pad.�Chcia�-
łem,�aby�film�łą�czył�w�so�bie�ele�men�ty�sen�-

sa�cji,�hu�mo�ru,�gro�te�ski,�ale�jed�no�cze�śnie�uka�-
zy�wał�praw�dę�o�tam�tym�ustro�ju.�Miał�to�być
jed�nak�ob�raz�z�po�zy�tyw�ną�ener�gią.�Chcia�łem
po�ka�zać�dziel�nych�lu�dzi,�któ�rzy�chcie�li�coś
zmie�nić.
Ład�nie�na�zwał�to�pre�zy�dent�Bro�ni�sław�Ko�-

mo�row�ski�po�spe�cjal�nym�po�ka�zie�w�War�sza�-
wie.�Po�wie�dział,�że�na�szczę�ście�ob�raz�PRL�-
-u�nie�bę�dzie�się�już�ko�ja�rzył�tyl�ko�z�fil�ma�mi
Ba�rei�–�cho�ciaż�je�go�fil�my�też�uka�zy�wa�ły�praw�-
dę�o�sys�te�mie.�Ale�Pol�skę�zmie�ni�li�od�waż�ni�i
pra�wi�lu�dzie�–�ta�cy�jak�w�80 mi lio nach.�W�na�-
szych�roz�mo�wach�kar�dy�nał�Gul�bi�no�wicz�za�-
chę�cał�nas,�aby�przy�po�mnieć�at�mos�fe�rę,�ja�ka
pa�no�wa�ła�w�sierp�niu�1980�ro�ku.�So�li�dar�ność
wy�wo�ła�ła�nie�wy�obra�żal�ną�sen�sa�cję�w�blo�ku�ko�-
mu�ni�stycz�nym,�bo�wła�dza�po�raz�pierw�szy�mu�-
sia�ła�ustą�pić�i�zgo�dzić�się�na�wol�ne�związ�ki
za�wo�do�we.�So�li�dar�ność�zro�bi�ła�to�wbrew�opi�-
nii�świa�ta,�któ�ry�jej�by�naj�mniej�nie�za�chę�cał
do�zmian.�Szcze�gól�nie�kanc�lerz�Nie�miec�Hel�-
mut�Schmidt�na�wo�ły�wał�do�spo�ko�ju.

Na szczę ście So li dar ność mia ła po par cie Ko -
ścio ła.
Kar�dy�nał�Gul�bi�no�wicz�opo�wie�dział�mi�waż�-

ną�roz�mo�wę.�Przy�szedł�do�nie�go�es�bek�i�su�-
ge�ro�wał�od�da�nie�pie�nię�dzy�do�ban�ku.�Mó�wił,
że�szko�da�by�ło�by,�gdy�by�w�pa�ła�cu�wy�buchł
po�żar.�Gul�bi�no�wicz�od�po�wie�dział,�że�szko�da
by�ło�by�pa�ła�cu�i�dzieł�sztu�ki,�ale�pro�szę�po�wie�-
dzieć�swo�im�prze�ło�żo�nym,�że�je�śli�wy�buch�-
nie�po�żar,�to�nikt�z�pa�ła�cu�nie�wyj�dzie.�Wła�-
dza�po�trak�to�wa�ła�te�sło�wa�po�waż�nie.�Z�do�ku�-
men�tów�wy�ni�ka,�że�Kisz�czak�był�pra�wie�pe�-
wien,�iż�pie�nią�dze�są�w�pa�ła�cu�bi�sku�pim.�Nie
od�wa�ży�li�się�na�re�wi�zję,�bo�wie�dzie�li,�że�pa�-
łac�był�jed�ną�z�wro�cław�skich�świę�to�ści.

O pa na fil mie mó wi się, że to je den z naj bar -
dziej ame ry kań skich fil mów ostat nich lat w
pol skiej ki ne ma to gra fii. Do ko go jest skie ro -
wa ny?

Film�się�ro�bi�dla�sze�ro�kiej�pu�blicz�no�ści,�ale
głów�nie�do�ki�na�cho�dzą�te�raz�wi�dzo�wie�mło�-
dzi.�Chcia�łem�po�ka�zać,�że�to�nie�ja�cyś�świę�ci
zmie�ni�li�Pol�skę,�ale�lu�dzie�ta�cy�jak�wy�–�dwu�-
dzie�sto�pa�ro�let�ni.�Chcia�łem�po�ka�zać,�że�w�każ�-
dym�po�ko�le�niu�po�trzeb�ne�są�war�to�ści�i�po�sta�-
wy:�od�wa�ga�i�god�ność.�Ni�gdy�nie�wol�no�tłu�-
ma�czyć�wła�sne�go�tchó�rzo�stwa�tym,�że�te�raz
są�in�ne�cza�sy.�Wte�dy�za�sprze�ciw,�za�nie�zgo�-
dę�na�by�le�ja�kość�ży�cia�i�brak�per�spek�tyw�moż�-
na�by�ło�stra�cić�ży�cie�–�są�ja�kieś�gor�sze�cza�sy?
Ale�ten�etos�trwa�i�w�tym�po�ko�le�niu,�pew�nie
w�każ�dym�na�stęp�nym.�Pod�czas�wiel�kiej�po�-
wo�dzi,�któ�ra�w�1996�ro�ku�za�la�ła�Wro�cław,�to
wła�śnie�mło�dzi�lu�dzi�by�li�wy�jąt�ko�wo�za�an�ga�-
żo�wa�ni�w�ra�to�wa�nie�mia�sta.�Dla�obec�nych�star�-
szych�80 mi lio nów jest�z�ko�lei�za�wsty�dza�ją�-
cym�przy�po�mnie�niem,�jak�to�by�ło�kie�dyś�w�mło�-
do�ści.�By�li�śmy�wte�dy�czy�ści,�nie�skłó�ce�ni.�Mój
film�zde�rzył�się�ze�złą�re�ak�cją�na�So�li�dar�ność.
W�Pol�sce�lu�dzie�ma�ją�dość�So�li�dar�no�ści,�któ�-
ra�ko�ja�rzy�się�ze�skłó�co�ny�mi�star�szy�mi�pa�na�-
mi�w�Sej�mie.�My�ślę,�że�wie�le�osób�pi�szą�cych
w�ga�ze�tach�do�pro�wa�dzi�ło�do�wy�pa�cze�nia�ob�-
ra�zu�So�li�dar�no�ści.�Po�ja�wi�ło�się�wie�le�za�rzu�-
tów�o�współ�pra�cę�z�SB.�Dla�mło�dych�to�już
nie�by�ło�wspo�mnie�nie�świę�to�ści.�Mam�na�dzie�-
ję,�że�mój�film�przy�bli�żył�te�go�praw�dzi�we�go
du�cha�So�li�dar�no�ści.�Mo�że�mło�dzi�wi�dzo�wie
zro�zu�mie�ją�te�raz�tę�fa�scy�na�cję�So�li�dar�no�ścią,
ja�ką�od�czu�wa�li�ich�ro�dzi�ce.

Uwa ża pan, że pol scy twór cy po win ni czę ściej
się gać po te ma ty hi sto rycz ne?
W�na�szej�hi�sto�rii�mnó�stwo�jest�go�to�wych�te�-

ma�tów�na�fil�mo�we�sce�na�riu�sze.�Dam�przy�kład.
Pod�czas�po�by�tu�w�USA�roz�ma�wia�łem�z�ame�-
ry�kań�skim�ofi�ce�rem,�któ�ry�był�pe�łen�po�dzi�wu
dla�na�szych�zwy�cięstw�pod�Kir�chol�mem�i�So�-
mo�sier�rą�–�uczy�li�ich�o�tym�na�hi�sto�rii�woj�-
sko�wo�ści.�W�na�szych�szko�łach�przed�sta�wia�ło
się�So�mo�sier�rę�ra�czej�ja�ko�nie�po�trzeb�ną�głu�-
po�tę,�a�tu�oka�zu�je�się,�że�jest�to�przy�kład�jed�-

nej�z�naj�bar�dziej�uda�nych�szarż�w�hi�sto�rii.�Nie
moż�na�w�szko�le�upra�wiać�wy�łącz�nie�czar�no�-
widz�twa,� lecz�uczyć�o�wy�da�rze�niach,�z�któ�-
rych�mo�że�my�być�dum�ni.�Kir�cholm�–�naj�szyb�-
sze�zwy�cię�stwo�w�hi�sto�rii�bi�tew�nad�kil�ku�na�-
sto�krot�nie�li�czeb�niej�szym�prze�ciw�ni�kiem�–�ale
kto�o�tym�wie?�Ale�klę�ski�ma�my�do�kład�nie�opi�-
sa�ne,�za�da�ne�do�na�ucze�nia�się�na�pa�mięć,�upo�-
mni�ko�wa�ne�i�ob�cho�dzo�ne.

Naj bar dziej wi do wi sko wą sce ną jest fi na ło -
we star cie de mon stran tów z mi li cją.
Bi�twa�z�mi�li�cją�na�mo�ście�Grun�waldz�kim

wy�da�rzy�ła�się�na�praw�dę,�ale 80 mi lio nów nie
jest�fil�mem�do�ku�men�tal�nym.�Chcia�łem,�aby�sce�-
na�walk�na�mo�ście�sta�ła�się�me�ta�fo�rą�i�pod�su�-
mo�wa�niem�ca�łe�go�fil�mu.�Do�da�łem�więc�kil�-
ka�ele�men�tów.�Na�mo�ście�nie�by�ło�wte�dy�Fra�-
sy�niu�ka�–�ale�w�fil�mie�jest.�Nie�by�ło�w�rze�-
czy�wi�sto�ści�tram�wa�ju,�któ�ry�wy�wra�ca�mi�li�cyj�-
ną�ar�mat�kę�wod�ną.�Sie�dzi�ba�MZK�mie�ści�ła�się
jed�nak�w�za�jezd�ni�–�Fra�sy�niuk�i�Bed�narz�tam
pra�co�wa�li.�Uwa�ża�łem,�że�wpro�wa�dzo�ne�zmia�-
ny�są�słusz�ne.�Nie�da�łem�jed�nak�na�pi�su,�że�sce�-
na�roz�gry�wa�się�w�dru�gą�rocz�ni�cę�po�ro�zu�mień
sierp�nio�wych,�bo�by�ło�by�to�kłam�stwo.�Sce�na
jest�do�pew�ne�go�stop�nia�sym�bo�licz�na�i�nie�ma
na�ce�lu�do�kład�ne�go�od�da�nia�praw�dy�hi�sto�rycz�-
nej.�To,�że�by�ło�tam�aż�ty�lu�de�mon�stran�tów,�jest
praw�dą,�tak�sa�mo�jak�pło�ną�cy�mi�li�cyj�ny�ga�-
zik.�Wszy�scy�uczest�ni�cy�go�pa�mię�ta�ją.�Pa�mię�-
tam�też,�jak�ja�kaś�dziel�na�dziew�czy�na�pod�nio�-
sła�z�uli�cy�na�bój�z�ga�zem�łza�wią�cym�i�wrzu�-
ci�ła�go�do�mi�li�cyj�nej�fur�go�net�ki.�Mi�li�cjan�ci�nie
mie�li�ma�sek�ga�zo�wych�i�za�czę�li�się�du�sić�wła�-
snym�ga�zem.�W�fil�mie�po�le�wacz�ka�sta�je�się
na�rzę�dziem�re�pre�sji,�a�ta�ra�nu�ją�cy�ją�tram�waj
sym�bo�li�zu�je�też�miej�sce�pra�cy�mo�ich�bo�ha�te�-
rów.�W�chwi�li,�gdy�na�pla�nie�zdję�cio�wym�do�-
szło�do� te�go�zde�rze�nia,� to�most�aż�się�ugiął.
Zresz�tą�już�wcze�śniej�prze�ży�li�śmy�du�że�emo�-
cje.�Krę�ci�li�śmy�sce�nę�po�le�wa�nia�de�mon�stran�-
tów�wo�dą�z�ar�mat�ki�wod�nej.�Nie�lu�bię�scen,�w
któ�rych�wszyst�ko�jest�uda�wa�ne,�więc�po�pro�-
si�łem,�że�by�dla�oswo�je�nia�ak�to�rów�gruch�nę�li
wo�dą�w�fi�lar�mo�stu.�Pusz�cza�my�ka�me�ry,�a�tu
stru�mień�wo�dy�wa�li�w�ak�to�rów�i�wszyst�kich
prze�wra�ca.�Nikt�nie�zdą�żył�na�wet�ust�otwo�rzyć
do�krzy�ku,�a�już�wo�da�tur�la�ła�ich�po�mo�ście.
Zmniej�szy�li�śmy�ci�śnie�nie�wo�dy,�roz�sta�wi�li�śmy
ak�to�rów�i�do�pie�ro�wte�dy�moż�na�by�ło�krę�cić.
W�cza�sie�praw�dzi�wej�de�mon�stra�cji�zo�mow�cy
bi�li�pa�ła�mi�w�tar�cze�dla�za�stra�sze�nia�pro�te�stu�-
ją�cych.�Szyb�ko�zna�lazł�się�na�to�spo�sób.�De�-
mon�stran�ci�mie�li�przed�so�bą�ku�bły�na�śmie�ci
i�ude�rza�jąc�w�nie�po�kry�wa�mi�stwo�rzy�li�kontr�-
rytm.�Na�kor�pu�sach�ku�błów�na�kle�ja�li�też�zdję�-
cia�Ja�ru�zel�skie�go�i�krzy�cze�li�w�stro�nę�zo�mow�-
ców:�swo�je�go�bę�dzie�cie�lać?�Po�jed�nej�stro�nie
by�ła�dys�cy�pli�na,�a�po�dru�giej�po�my�sło�wość�i
spon�ta�nicz�ność.

Opo zy cjo ni ści ry zy ko wa li bar dzo wie le – Fra -
sy niuk ukry wał się, ale w 1982 ro ku zo stał
zła pa ny i kil ka lat spę dził w wię zie niu.
Fra�sy�niuk�zo�stał�cięż�ko�po�bi�ty�w�wię�zie�niu.

Spo�wied�nik�jed�ne�go�ze�straż�ni�ków�na�pi�sał�do
na�sze�go�bi�sku�pa,�że�po�wi�nien�on�jak�naj�szyb�-
ciej�od�wie�dzić�Fra�sy�niu�ka.�Nie�zdra�dził�w�ten
spo�sób�ta�jem�ni�cy�spo�wie�dzi,�ale�ura�to�wał�czło�-
wie�ka.�By�ły�też�in�ne�przy�pad�ki.�Je�den�z�uczest�-
ni�ków�ak�cji,�Piotr�Bed�narz,�roz�ciął�so�bie�w�ce�-
li�brzuch.�Szan�ta�żo�wa�no�go�i�gro�żo�no�śmier�-
cią�ro�dzi�ny,�je�śli�nie�ogło�si�pu�blicz�nie,�że�pod�-
ję�te�z�ban�ku�80�mi�lio�nów�ukradł…�ar�cy�bi�skup
Gul�bi�no�wicz.

W pa na fil mie du żą ro lę od gry wa mu zy ka.
W�trak�cie�de�mon�stra�cji�na�mo�ście�pusz�cza�-

no�Prze żyj to sam–�wiel�ki�prze�bój�ze�spo�łu�Lom�-
bard.�Ja�wo�la�łem�w�fil�mie�coś�bar�dziej�dy�na�-
micz�ne�go�i�wy�bra�łem�Chce my być so bą Per�-
fec�tu.� p
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Byliśmydumni

Wal de mar Krzy stek (ur. 1953) jest ab sol wen tem fi lo lo gii pol skiej Uni wer sy te tu Wro cław skie go i
Wy dzia łu Re ży se rii Uni wer sy te tu Ślą skie go w Ka to wi cach. Zre ali zo wał m.in. fil my: W za wie sze niu
(na gro dy na fe sti wa lach w Gdy ni, Ła go wie, Ko sza li nie i Dun kier ce, a tak że Na gro da Mło dych 
im. Wy spiań skie go, Prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Ki ne ma to gra fii oraz Nie za leż ne go Ko mi te tu Kul -
tu ry im. So li dar no ści), Ostat ni Prom (Na gro da Prze wod ni czą ce go Ko mi te tu Ki ne ma to gra fii oraz
Na gro da Pre zy den ta Mia sta na fe sti wa lu w Gdy ni), Zwol nie ni z ży cia (Na gro da Ju ry na Fe sti wa lu
w San Se ba stian), Pol ska śmierć (naj lep szy film na Ro che ster Fe sti val, NY), Ma ła Mo skwa (Zło te
Lwy – 33. Fe sti wal Pol skich Fil mów Fa bu lar nych w Gdy ni, 2008).
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“Za wsze świet nie czu łem się
w No wym Jor ku, Pa ry żu, 
Ha wa nie. Ale szcze gól nie 

w No wym Jor ku. 

Kie�dy�do�padł�mnie�udar,�zda�łem�so�bie�spra�-
wę,�że�mo�głem�tam�prze�cież�ni�gdy�nie�być.
Te�raz�wciąż�do�sta�ję�za�pro�sze�nia�z�No�we�go

Jor�ku,�z�Chi�ca�go,�ale�jesz�cze�nie�mo�gę�la�tać
sa�mo�lo�ta�mi,�więc�pro�szę�o�prze�su�nię�cie�za�pro�-
szeń.�Te�raz�waż�na�jest�re�ha�bi�li�ta�cja.�Uczę�się
wszyst�kie�go�od�no�wa.�Gdy�idę�po�scho�dach,�no�-
gi�mu�szę�sta�wiać�pra�wi�dło�wo:�za�czy�nam�zdro�-
wą�–�le�wą�i�do�sta�wiam�cho�rą�–�pra�wą.�Pre�cy�-
zyj�nie,�bo�ina�czej�nie�na�uczę�się�cho�dzić.�Jest
co�raz�le�piej”�–�mó�wi�Bo�gu�sław�Ka�czyń�ski,�któ�-
ry�2�ma�ja�skoń�czył�70�lat.�I�mi�mo�cięż�kiej�cho�-
ro�by,�ja�ką�prze�szedł,�mi�mo�tru�dów�re�ha�bi�li�ta�-
cji�na�dal�jest�pe�łen�wi�go�ru,�ra�do�ści�i�ocho�ty�do
spo�tkań�ze�swo�ją�uko�cha�ną�pu�blicz�no�ścią.�I�spo�-
ty�ka�się�z�nią�przy�róż�nych�oka�zjach,�pi�sze�książ�-
ki,�ma�mnó�stwo�pra�cy.�Praw�dzi�wy�zo�dia�kal�ny
Byk.�Pu�blicz�ność�go�uwiel�bia,�cze�go�by�łam�wie�-
lo�krot�nie�świad�kiem�na�or�ga�ni�zo�wa�nych�przez
nie�go�kra�kow�skich�i�łań�cuc�kich�kon�cer�tach.
“To�zda�rzy�ło�się�pięć�lat�te�mu�–�wspo�mi�na
pan�Bo�gu�sław�pod�czas�na�sze�go�spo�tka�nia.�–
Do�kład�nie�14�mar�ca�2007�ro�ku.�Sie�dzia�łem�w
tym�fo�te�lu,�ocze�ku�jąc�na�przy�by�cie�im�pre�sa�-
ria,�z�któ�rym�mia�łem�wy�je�chać�na�kon�cert�ga�-
lo�wy�do�Olsz�ty�na.�W�pew�nym�mo�men�cie�zo�-
ba�czy�łem,�że�ob�raz�te�le�wi�zyj�ny�zro�bił�się�po�-
dwój�ny.�Za�dzwo�nił�do�mo�fon�–�to�by�ła�mo�ja
asy�stent�ka,�któ�ra�przy�szła�do�pra�cy�pięt�na�ście
mi�nut�przed�cza�sem.�Zdo�ła�łem�jesz�cze�wstać
z�fo�te�la,�po�dejść�do�drzwi�i�na�ci�snąć�przy�cisk.
Czu�łem,�że�mo�ja�rę�ka�i�ka�wa�łek�no�gi�tra�cą�na�-
tu�ral�ne�czu�cie.�Za�czy�nał�się�u�mnie�pa�ra�liż;�po�-
stę�po�wał�w�gó�rę�cia�ła.�Zdo�ła�łem�jesz�cze�wy�-
po�wie�dzieć:�źle�ze�mną,�dzwoń�po�po�go�to�wie”.
Przez�prze�szklo�ną�ścia�nę�sa�lo�nu�pa�na�Bo�gu�-

sła�wa�wdzie�ra�się�do�wnę�trza�roz�świe�tlo�ny�pej�-
zaż�Wi�la�no�wa,�wy�do�by�wa�jąc�uro�dę�pięk�nych�bi�-
be�lo�tów.�“Ta�ró�ża�jest�z�je�dwa�biu.�Ko�lek�cjo�nu�-
ję�je�dwab�ne�kwia�ty,�sta�rą�por�ce�la�nę�i�sło�nie.�Mam
ich�po�nad�dwa�ty�sią�ce�–�mó�wi�go�spo�darz.�–�Pierw�-
sze�go�do�sta�łem�w�pre�zen�cie�od�Bir�git�Nils�son,
kró�lo�wej� wa�gne�row�skie�go� śpie�wu.� Pod�czas
wspól�ne�go�spa�ce�ru�w�Wies�ba�den�za�trzy�ma�ła�się
przed�pięk�ną�wi�try�ną�skle�pu.�Coś�wy�raź�nie�przy�-
ku�ło�jej�uwa�gę.�Po�chwi�li,�wy�cho�dząc�ze�skle�-
pu,�wrę�czy�ła�mi�sło�nia�–�na�szczę�ście”.
Jed�nak�dro�ga�te�go�sie�dem�dzie�się�cio�let�nie�-

go�sa�mot�ne�go�czło�wie�ka�nie�by�ła�wca�le�usia�-
na�je�dwab�ny�mi�ró�ża�mi�i�nie�za�wsze�oświe�tla�-
ło�ją�szczę�ście.�Wzra�stał�na�da�le�kiej�pro�win�-
cji,�w�Bia�łej�Pod�la�skiej,�w�ro�dzi�nie�o�tra�dy�-
cjach�szla�chec�ko�-pa�trio�tycz�nych.�“Oj�ciec,�żoł�-
nierz�AK,�do�koń�ca�nie�ujaw�nił�się;�wciąż�po�-

wta�rzał:�«Ni�gdy�nie�ufaj�ko�mu�ni�stom»�–�opo�-
wia�da�pan�Bo�gu�sław.�–�Dom�był�skrom�ny,�a
na�wet�bied�ny;�ży�cie�w�nim�pod�po�rząd�ko�wa�-
ne�by�ło�su�ro�wym�za�sa�dom�wy�cho�waw�czym.
Od�naj�młod�szych�lat�mo�ja�sio�stra�i�ja�wszyst�-
ko�mu�sie�li�śmy�ro�bić�bez�dys�ku�sji”.�Dys�cy�pli�-
nę�w�do�mu�utrzy�my�wał�oj�ciec.�“Miał�sil�ną�oso�-
bo�wość,�praw�dzi�wy�ma�cho.�(…)�Po�sa�dził�mnie
przy�for�te�pia�nie�i�ka�zał�grać.�Mo�je�dzie�ciń�stwo
to�by�ła�pra�ca,�pra�ca,�pra�ca.�Sie�dzia�łem�na�stoł�-
ku�i�gra�łem�bez�ustan�ku”.
Przed�ma�tu�rą�po�je�chał�do�War�sza�wy�na�prze�-

słu�cha�nie�do�prof.�Le�wiec�kie�go,�któ�ry�za�kwe�-
stio�no�wał�do�tych�cza�so�we�me�to�dy�na�uki�gry�na
for�te�pia�nie.�To�by�ło�sil�ne�prze�ży�cie,�ale�nie�za�-
ła�mał�się.�Oj�ciec�ogrom�nym�wy�sił�kiem�fi�nan�-
so�wym� umie�ścił� sy�na�w� naj�lep�szej� śred�niej
szko�le�mu�zycz�nej.�Nie�ste�ty,�kon�tu�zja�rę�ki�za�-
mknę�ła�mło�de�mu�pia�ni�ście�dro�gę�do�ka�rie�ry
ar�ty�stycz�nej.�Zdał�co�praw�da�eg�za�min�do�Aka�-
de�mii�Mu�zycz�nej,�ale�na�teo�rię.

Pra�cę�dzien�ni�kar�ską�za�czął�od�Dzien ni ka Lu -
do we go.�W�1968�ro�ku�na�pi�sał�pierw�szy�ar�ty�-
kuł� do� pre�sti�żo�we�go� Ru chu Mu zycz ne go.
Wkrót�ce�pi�sał�do�ham�bur�skie�go�Opern welt,�me�-
dio�lań�skie�go�Gen te,�Hu deb ni Roz h le dyw�Pra�-
dze.�Ma�ga�zyn�So wiec ka ja Mu zy ka za�mó�wił�u
nie�go�re�cen�zję�z�pre�mie�ry�Ba lu ma sko we go re�-
ży�se�ro�wa�ne�go�przez�Fran�co�Zef�fi�rel�le�go�w�me�-
dio�lań�skiej�La�Sca�li.�Wcho�dził�w�wiel�ki�świat
te�atru�li�rycz�ne�go:�ope�ry�i�ope�ret�ki,�dzię�ki�swe�-
mu�ta�len�to�wi,�pra�co�wi�to�ści,�a�tak�że�na�wią�za�-
nym�kon�tak�tom.�Przy�pa�dek�spra�wił,�że�po�znał
wiel�ką�Adę�Sa�ri,�któ�ra�ob�da�rzy�ła�go�swo�ją�przy�-
jaź�nią.�“Pod�czas�prze�rwy�w�Te�atrze�Wiel�kim
szli�śmy�przez�hol:�ja�–�mło�dziut�ki,�szczu�pły
chło�piec,�ona�–�wiel�ka�gwiaz�da.�Trzy�ma�ła�mnie
pod�rę�kę,�a�po�oby�dwu�stro�nach�lu�dzie�gię�li
się�w�ukło�nach.�Ada�Sa�ri�od�kła�nia�ła�się�uprzej�-
mie,�ja�py�ta�łem:�«Kim�jest�ten�pan?»,�a�ona
uśmiech�nię�ta�od�po�wia�da�ła:�«Nie�mam�po�ję�-
cia!».�Ży�ła�jak�w�akwa�rium.�Kie�dyś�za�py�ta�no

ją,�kim�by�li�dla�niej�Sta�lin�i�Hi�tler.�Od�po�wie�-
dzia�ła:�«Sta�li�na�nie�po�zna�łam,�a�Hi�tler�był�na
mo�im�wy�stę�pie�w�Mo�na�chium»”.
Uwiel�bie�nie�dla�ope�ro�wych�diw,�oso�bo�wo�-

ści�ko�lo�ro�wych�i�wład�czych,�wiel�kich�so�pra�-
nów�dra�ma�tycz�nych,�za�owo�co�wa�ło�spo�tka�niem
z�naj�więk�szą�–�Ma�rią�Cal�las.�W�1973�ro�ku,�po
pre�mie�rze�Nie szpo rów sy cy lij skichw�Tu�ry�nie,
udzie�li�ła�mu�wy�wia�du,�co�by�ło�wy�da�rze�niem,
ja�ko�że�di�wa�nie�zno�si�ła�pra�sy.�“My�ślę,�że�spo�-
tka�ła�się�ze�mną�ze�wzglę�du�na�mo�ją�skrom�-
ność;�mu�sia�łem�dziw�nie�wy�glą�dać�na�tle�tam�-
tej�szych�oso�bi�sto�ści�–�w�gar�ni�tu�rze�z�MHD,�ak�-
sa�mit�nej�musz�ce�i�w�bu�tach�z�Ra�do�skó�ru”.
Był�nie�zmor�do�wa�ny�w�pa�sji� po�zna�wa�nia

wiel�kie�go�świa�ta�ope�ry.�Z�przy�sło�wio�wy�mi
dzie�się�cio�ma�do�la�ra�mi�w�kie�sze�ni�by�wał�go�-
ściem�wi�dow�ni�i�sal�kon�cer�to�wych�Wied�nia,
Pa�ry�ża,�Lon�dy�nu,�Me�dio�la�nu,�No�we�go�Jor�-
ku.�I�pi�sał�ar�ty�ku�ły,�tak�że�swo�ją�pierw�szą�z
je�de�na�stu�do�tąd�wy�da�nych�ksią�żek,�któ�rą�za�-
ty�tu�ło�wał�Dzi kie or chi dee.�Trak�to�wa�ła�o�naj�-
więk�szych�z�wiel�kich�ar�ty�stach�sztu�ki�wo�kal�-
nej.�I�przy�go�to�wy�wał�pro�gra�my�te�le�wi�zyj�ne,
m.in.�Ope ro we qui pro quo,�Za cza ro wa ny świat
ope re tki,�Re we la cja mie sią ca.�I�au�dy�cje�ra�-
dio�we.�I�kie�ro�wał�fe�sti�wa�la�mi�mu�zycz�ny�mi:
naj�pierw�w�Łań�cu�cie,�gdzie�spro�wa�dzał�wiel�-
kie�gwiaz�dy,�po�tem�w�Kry�ni�cy.�I�ja�ko�dy�rek�-
tor�pod�no�sił�z�upad�ku�war�szaw�ską�Ro�mę,�bu�-
du�jąc�do�bry�ze�spół�i�re�per�tu�ar.�Po�wo�li�za�ra�-
żał�–�i�na�dal�nas�za�ra�ża,�nas,�ple�be�ju�szy�–�swo�-
im�za�chwy�tem�nad�wy�so�ką�kul�tu�rą,�ele�gan�-
cją,�sztu�ką�pięk�ne�go�śpie�wu.�Kom�ple�ty�wi�-
dzów�na�spek�ta�klach,�ob�le�ga�ne�ga�le�ope�ro�-
we,�ope�ret�ko�wo�-mu�si�ca�lo�we�czy�też�ostat�nio
wiel�ki�fre�kwen�cyj�ny�suk�ces�trans�mi�sji�z�Me�-
tro�po�li�tan�Ope�ra�–�to�w�du�żej�mie�rze�za�słu�-
ga�czter�dzie�stu�lat�pra�cy�po�pu�la�ry�za�tor�skiej
Bo�gu�sła�wa�Ka�czyń�skie�go.�Uwiel�bia�ny�przez
pu�blicz�ność�zo�stał�uznany�przez�te�le�wi�dzów
za�jed�ną�z�dzie�się�ciu�naj�więk�szych�oso�bo�wo�-
ści�te�le�wi�zyj�nych�XX�stu�le�cia.
Wik�to�ry�i�Su�per�Wik�to�ry�na�le�żą�do�mnóstwa

je�go�na�gród.�Dłu�go�moż�na�wy�mie�niać�za�słu�-
gi�Bo�gu�sła�wa�Ka�czyń�skie�go,�któ�re�mu�nie�któ�-
rzy�za�rzu�ca�ją�mi�łość�wła�sną.�Ale�prze�cież�ar�-
ty�ści�to�lu�dzie�w�so�bie�za�ko�cha�ni,�bo�bez�tej
mi�ło�ści�nie�ma�twór�czo�ści.
Kie�dy�za�py�ta�łam�pa�na�Bo�gu�sła�wa,�czy�ma

po�czu�cie,�że�zro�bił�ka�rie�rę,�od�rzekł:�“Kil�ka�-
dzie�siąt�lat�te�mu�od�wie�dzi�łem�w�Pa�ry�żu�grób
Edith�Piaf.�By�ły�tam�po�sta�wio�ne�ta�blicz�ki�mar�-
mu�ro�we�in�for�mu�ją�ce�o�mo�dli�twach�jej�wiel�-
bi�cie�li.�Po�my�śla�łem�wte�dy,�że�nie�zwy�kła�jest
ta�ka�ludz�ka�pa�mięć.�Do�gło�wy�mi�nie�przy�-
szło,�że�kie�dyś,�za�ży�cia,�sam�do�świad�czę�ta�-
kich�wzru�szeń.�Że�w�kil�ku�dzie�się�ciu�miej�scach
na�świe�cie�lu�dzie�bę�dą�się�mo�dlić�za�mo�je�zdro�-
wie.�I�te�ludz�kie�ge�sty�świad�czą�o�tym,�że�war�-
to�by�ło�tak�pra�co�wać.�To�jest�mo�ja�ka�rie�ra.�To
jest�mój�naj�więk�szy�suk�ces”.�� p
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Li�te�ra�tu�ra�pol�ska�two�rzo�na�na�na�szym�kon�-
ty�nen�cie�bę�dzie�te�ma�tem�mię�dzy�na�ro�do�wej
kon�fe�ren�cji�na�uko�wej,�or�ga�ni�zo�wa�nej�przez
Za�kład�Li�te�ra�tu�ry�Współ�cze�snej�In�sty�tu�tu�Na�-
uk� o� Li�te�ra�tu�rze� Pol�skiej� im.� Ire�ne�usza
Opac�kie�go�Uni�wer�sy�te�tu�Ślą�skie�go�oraz�Pol�-
ski�Fun�dusz�Wy�daw�ni�czy�w�Ka�na�dzie,�któ�-
ra�od�bę�dzie�się�w�Cie�szy�nie�w�dniach�7-9�li�-
sto�pa�da�2012�r.�Na�zgło�sze�nie�te�ma�tu�wy�stą�-
pie�nia�wraz�z�kil�kuz�da�nio�wym�uści�śle�niem
je�go�pro�ble�ma�ty�ki�i�za�kre�su�or�ga�ni�za�to�rzy�cze�-
ka�ją�do�15�czerw�ca�2012�ro�ku.
Wszyst�kie�in�for�ma�cje�lo�gi�stycz�ne�or�ga�ni�-

za�to�rzy�prze�ka�żą�wraz�ze�wstęp�nym�pro�gra�-
mem�kon�fe�ren�cji�we�wrze�śniu�2012�r.�Zgło�-
sze�nia�oraz�py�ta�nia�na�le�ży�kie�ro�wać�na�ad�-
res:�bo�ze�na�ro�gow�ska@pocz�ta.onet.pl�lub�be�-
ata.no�wac�ka@us.edu.pl,�lub�pocz�tą�tra�dy�cyj�-
ną�(dr�Bo�że�na�Sza�ła�sta�-Ro�gow�ska,�dr�Be�ata
No�wac�ka,�Uni�wer�sy�tet�Ślą�ski,�In�sty�tut�Na�uk
o�Li�te�ra�tu�rze�Pol�skiej�im.�Ire�ne�usza�Opac�kie�-
go,�Za�kład�Li�te�ra�tu�ry�Współ�cze�snej,�po�kój�409,
pl.�Sej�mu�Ślą�skie�go�1,�40-032�Ka�to�wi�ce).
Oto�nie�któ�re�py�ta�nia,�na�ja�kie�bę�dzie�usi�ło�-

wa�ła�od�po�wie�dzieć�kon�fe�ren�cja:�Czym�jest�Ame�-
ry�ka,�i�czym�jest�dla�pol�skich�pi�sa�rzy�i�ich�czy�-

tel�ni�ków?�Ja�ki�jest�sta�tus�li�te�ra�tu�ry�pol�skiej�na
tym�kon�ty�nen�cie,�czy�jest�ona�“do�peł�nie�niem”
twór�czo�ści�kra�jo�wej,�czy�cha�rak�te�ry�zu�je�ją�fak�-
tycz�na�od�ręb�ność,�czy�też�jest�in�te�gral�ną�czę�-
ścią�pol�skie�go�do�rob�ku�kul�tu�ro�we�go?�Czy�ist�-
nie�ją�jej�te�ma�tycz�ne,�sty�li�stycz�ne�i� ję�zy�ko�we
wy�róż�ni�ki?�Czy�pol�scy�pi�sa�rze�two�rzą�cy�w�Ame�-
ry�ce�ży�li/ży�ją�w�Wit�tli�now�skiej�“spo�łecz�no�ści
zwę�żo�nej”,�czy�ra�czej�mo�że�my�ob�ser�wo�wać�zja�-
wi�sko�asy�mi�la�cji�emi�gran�tów�z�kra�jem�osie�dle�-
nia,�spe�cy�ficz�nej�osmo�zy�kul�tu�ro�wej?
Or�ga�ni�za�to�rów�in�te�re�su�ją�tak�że�kwe�stie�ge�-

no�lo�gicz�nej�ma�py�li�te�ra�tu�ry�pol�skiej�w�kra�-

jach�obu�Ame�ryk,�jej�to�pi�ka,�sty�li�sty�ka,�ob�-
szar�ak�cep�to�wa�nej�i�ne�go�wa�nej�tra�dy�cji�li�te�-
rac�kiej,� kon�tek�sty� fi�lo�zo�ficz�ne� i� kul�tu�ro�we,
kwe�stie�toż�sa�mo�ści,�et�nicz�no�ści�i�uni�wer�sa�-
li�zmu�tej�li�te�ra�tu�ry�oraz��jej�re�cep�cja�w�kra�ju
i�na�świe�cie.�Chcą�się�tak�że�po�ku�sić�o�za�rów�-
no��pa�no�ra�micz�ny,�jak�i�szcze�gó�ło�wy�opis�śro�-
do�wi�ska�li�te�rac�kie�go�obu�Ame�ryk�–�ze�szcze�-
gól�nym�uwzględ�nie�niem�XX�i�XXI�wie�ku.�Są
rów�nież�otwar�ci�na�re�fe�ra�ty�po�dej�mu�ją�ce�te�-
mat�związ�ków�li�te�ra�tu�ry�współ�cze�snej�z�pol�-
ską�tra�dy�cją�pi�sa�nia�o/w�Ame�ry�ce�w�wie�kach
wcze�śniej�szych.

LI TE RA TU RA POL SKA OBU AME RYK

Bo gu sław 
Ka czyń ski 

zo stał uzna ny
przez pol skich

te le wi dzów 
za jed ną

z dzie się ciu
naj więk szych

oso bo wo ści 
te le wi zyj nych

XX stu le cia
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Po�noć�lu�dzie�uro�dze�ni�w
ma�ju�na�le�żą�do�upar�tych,�sta�-
now�czych� i� kon�se�kwent�-
nych.�Oczy�wi�ście�zna�la�zł�by
się�wśród�nas�nie�je�den�bła�-
zen,�cie�nias�czy�wa�riat,�ale
o�wy�bry�kach� na�tu�ry� pi�sać
nie�war�to.�O�dzi�wo,�z�pre�-

zen�ta�mi�dla�nas�nie�ma�pro�ble�mu,�bo�cie�szy�-
my�się�z�każ�de�go�da�ru,�tym�bar�dziej�że�au�-
ra�pa�nu�ją�ca�w�ma�ju,�tej�ma�gicz�nej�gra�ni�cy
mię�dzy�wio�sną�a�la�tem,�któ�re�już�tuż�-tuż,�a
jed�nak�wciąż�da�le�ko,�sprzy�ja�wy�bie�ra�niu�pre�-
zen�tów�o�wie�lo�ra�kiej�for�mie�i�za�sto�so�wa�niu.
Tak�więc�ma�jo�wi�so�le�ni�zan�ci�mo�gą�się�po�-
chwa�lić�szu�fla�dą�peł�ną�skar�pet,�dłu�go�pi�sów,
wier�ta�rek,�per�fum�oraz�płyt�z�mu�zy�ką�–�od
pre�lu�diów�Cho�pi�na�przez�Desz cze nie spo koj -
ne… po�rap�z�wię�zie�nia�Mon�te�lu�pich�–�a�na
re�ga�łach�w�ich�miesz�ka�niach�sto�ją�dum�nie
wy�pro�sto�wa�ne�to�my�ksią�żek�na�pi�sa�nych�w
sty�lu�ko�gel�-mo�gel.�Aku�rat�mam�tu�na�my�śli
książ�ki� świet�ne�go� nie�miec�kie�go� pi�sa�rza
W.G.�Se�bal�da,�kro�ni�ka�rza�trau�my�i�za�po�mnie�-
nia�hi�sto�rii�XX�wie�ku,�ale�sam�Ka�rol�Woj�-
ty�ła,�ze�swo�imi�ziem�sko�zróż�ni�co�wa�ny�mi�pa�-
sja�mi,�też�cho�dzi�mi�po�gło�wie.�To,�że�uro�-
dzi�łem�się�te�go�sa�me�go�dnia�co�oni,�jest�dla
mnie�nie�ja�ko�bo�nu�sem,�a�dla�co�po�nie�któ�-
rych� wy�mów�ka,� dla�cze�go� mo�ich� uro�dzin,
choć�by�chcie�li,�prze�ga�pić�nie�po�tra�fią.
W�tym�ro�ku�pre�zen�tów�na�uro�dzi�ny�do�-

sta�łem�ze�trzy�wo�ry�–�aż�żal�mi�by�ło�li�sto�-
no�sza,�choć�to�on�pierw�szy�prze�stał�od�po�-
wia�dać�na�mo�je�przy�wi�ta�nia.�W�jed�nym�z�wor�-
ków,�któ�ry�z�po�wo�dów�nie�wy�ja�śnio�nych�przy�-
po�mi�nał�mi�wor�ki�z�ziem�nia�ka�mi,�ja�kie�kie�-
dyś�do�sta�wa�ło�się�na
zi�mę�z�przy�dzia�łu�w
Pol�sce,� zna�la�złem
ma�łe� czar�ne� cac�ko,
czyt�nik� ebo�oków� i
ta�blet� w� jed�nym:
Ama�zon� Kin�dle.
Zgro�za,�po�my�śla�łem;
te�go�rocz�ne�uro�dzi�ny
na�sto�pro�cent�zo�sta�-
ną�za�pi�sa�ne�w�pa�mię�-
ci�ja�ko�naj�gor�sze�ze�wszyst�kich.�No�bo�jak
to�tak,�że�ja,�byk�i�li�te�rat�z�ma�rze�nia�mi�o�świa�-
to�wej�sła�wie,�mam�na�gle�za�cząć�czy�tać�książ�-
ki�nie�na�pa�pie�rze,�tyl�ko�na�ekra�nie.�Prze�-
cież�oczy�już�mnie�bo�lą�od�od�pi�sy�wa�nia�na
e�-ma�ile,�prze�glą�da�nia�ga�zet�(na�ukow�cy�z�Ha�-
rvar�du�udo�wod�ni�li,�że�czy�ta�nie�pol�skich�ga�-
zet�jest�szko�dli�we�nie�tyl�ko�dla�oczu,�ale�tak�-
że�dla�ukła�du�po�kar�mo�we�go�czy�tel�ni�ka)�czy
po�spo�li�te�go�mar�no�wa�nia�cza�su�w�ot�chła�niach
in�ter�ne�tu.�Bio�rąc�pod�uwa�gę�sza�lo�ne�tem�po
roz�wo�ju�tech�no�lo�gicz�ne�go,�nie�sio�ne�go�śle�-
pą�wia�rą�w�na�ukę�i�w�po�stęp�w�ogó�le,�to�na
pięć�dzie�sią�te�uro�dzi�ny�mo�gę�się�spo�dzie�wać
pre�zen�tu�w�for�mie�mi�kro�pro�ce�so�ra,�któ�ry�sam
so�bie�wstrze�lę�w�gło�wę.�Nic,�tyl�ko�za�nu�cić
pod�prysz�ni�cem�marsz�ża�łob�ny�far�bie�dru�-
kar�skiej,�pa�pie�ro�wi,�kle�jom�i�ni�ciom�–�że�-
gnaj�cie�za�pa�chy�wer�to�wa�nych�ksią�żek,�że�-
gnaj�cie�ołów�kiem�po�ba�zgra�ne�aka�pi�ty�i�roz�-
pa�da�ją�ce�się�w�rę�kach�ob�wo�lu�ty.

Z� re�gu�ły
uwa�żam,�że�jak
da�ją,� to� trze�ba
brać,�bo�a�nuż�się
roz�my�ślą,�więc�czym�prę�dzej�wy�bra�łem�się
do�skle�pu�Ama�zon,�gdzie�za�le�d�wie�kil�ka�klik�-
nięć�mysz�ką�dzie�li�ło�mnie�od�dzieł�ulu�bio�-
nych�au�to�rów.�Ty�tu�ły�w�for�mie�elek�tro�nicz�-
nej�są�tań�sze�od�tra�dy�cyj�nych,�ale�szyb�ko�oka�-
za�ło�się,�że�nie�ma�nic�za�dar�mo.�Za�pła�cić
9,99�dol.�za�książ�kę,�któ�ra�w�an�ty�kwa�ria�cie
kosz�tu�je�o�po�ło�wę�ta�niej,�to�żad�na�oka�zja.�Co
wię�cej,�czy�ta�nie�po�ezji,�któ�rej�oprócz�non�fic�-
tion�czy�tam�naj�wię�cej,�wy�da�je�mi�się�nie�-
smacz�ne�na�ekra�nie,�i�nie�tyl�ko�dzię�ki�sze�-
ro�ko�na�gło�śnio�nym�pro�ble�mom�z�za�cho�wa�-
niem�ory�gi�nal�nej�for�my�wier�sza�pod�czas�kon�-
wer�sji.�Naj�więk�szym�mi�nu�sem�dla�mnie�jest
nie�moż�ność�po�dzie�le�nia�się�prze�czy�ta�ną�już
książ�ką�z�przy�ja�ciół�mi,�acz�kol�wiek�nie�któ�-
rzy�ri�po�stu�ją,�że�wła�śnie�o�to�cho�dzi:�ku�pu�-
jąc�za�ko�do�wa�ne�ebo�oki,�któ�ry�mi�nie�moż�na
się�wy�mie�niać,�nie�tyl�ko�da�je�my�za�ro�bić�gło�-
du�ją�cym�au�to�rom,�ale�je�ste�śmy�zmu�sze�ni�do
czy�ta�nia�sa�mej�kla�sy�ki,�tj.�ksią�żek,�do�któ�-
rych�na�pew�no�jesz�cze�za�pra�gnie�my�wró�cić.
OK,�OK,�ale�i�tak�dłu�go�gło�wi�łem�się�nad
pierw�szym�za�ku�pem.�Osta�tecz�nie,�po�kil�ku�-
na�stu�se�kun�dach,�zna�la�złem�się�w�świe�cie�Jó�-
ze�fa�K.,�świe�cie,�któ�ry�jak�by�tak�do�brze�się
za�sta�no�wić,�nie�róż�ni�się�zbyt�nio�od�na�sze�-
go.�Jak�wia�do�mo,�oby�wa�tel�K.�nie�wie,�o�co
jest�oskar�żo�ny�ani�przez�ko�go,�i�do�kład�nie
tak�sa�mo�czu�łem�się�nie�od�ry�wa�jąc�wzro�ku
od�mo�je�go�kin�del�ka.�Dzię�ki�wie�lo�funk�cyj�-
no�ści�mo�jej�naj�now�szej�za�baw�ki�ru�chem�jed�-
ne�go�pal�ca�pod�kre�śli�łem�i�od�no�to�wa�łem�na

wą�ziut�kim�mar�gi�ne�sie
Pro ce suKaf�ki�mo�men�-
ty,�w�któ�rych�na�sze�lo�-
sy�od�zwier�cie�dla�ły�się
w�ca�łym�bla�sku�ekra�-
nu,�a�gdy�mo�ja�żo�na�po�-
pro�si�ła,� abym� zga�sił
już�lamp�kę,�zmie�ni�łem
tło�na�czar�ne�i�w�spo�-
ko�ju� czy�ta�łem� so�bie
jesz�cze�przez�go�dzi�nę.

Daw�no�te�mu�po�go�dzi�łem�się�z�fak�tem,�że
co�raz�wię�cej�ksią�żek�bę�dzie�wy�da�wa�nych
w�for�mie�ebo�oków,�a�nie�któ�re�ty�tu�ły�ni�gdy
nie�za�ist�nie�ją�na�pa�pie�rze.�Ubo�le�wam�nad
tym,�że�dzie�ci�mo�ich�dzie�ci�nie�bę�dą�za�gi�-
nać�kar�tek�w�książ�kach,�że�ni�gdy�nie�roz�-
pocz�ną�lek�tu�ry�od�czy�ta�nia�not�ki�bio�gra�ficz�-
nej� au�to�ra� na� czwar�tej� stro�nie� okład�ki.
Oczy�wi�ście�praw�da�–�nie�mó�wiąc�o�przy�-
szło�ści�–�jest�bar�dziej�zło�żo�na,�bo�być�mo�-
że�dzię�ki�ebo�okom�jest�szan�sa,�aby�książ�ki,
zwłasz�cza�w�twar�dej�opra�wie,�zo�sta�ły�znów
po�strze�ga�ne�i�do�ce�nia�ne�ja�ko�dzie�ła�sztu�ki
sa�me�w�so�bie.�Więc�kie�dy�już�prze�czy�tam
te�je�go�trzy�nie�ukoń�czo�ne�po�wie�ści,�któ�re
wbrew�ży�cze�niom�Kaf�ki�jed�nak�ist�nie�ją,�ku�-
pię�so�bie�ko�lej�ne�ebo�oki.�A�tym�cza�sem�zdej�-
mu�ję�z�re�ga�łu�pa�pie�ro�we�wy�da�nie�Pro ce su
i�po�rów�nu�ję�prze�kła�dy,�ca�ły�czas�wcią�ga�jąc
przez�usta�i�nos�ten�za�pach�i�kurz,�to�coś,�cze�-
go�za�po�mnieć�się�nie�da.�� p

“Nie�-so�bie�opo�wia�dać�nie�-sie�-
bie./�Al�bo:�śnić�się�so�bie.�Być
śnio�nym./�Z�nie�-so�bą�w�so�bie”
–�czy�tał�głę�bo�kim�gło�sem�Ja�-
nusz�Szu�ber�przed�wy�peł�nio�-
ną�po�brze�gi�sa�lą�Ra�dia�Lu�blin,
a�mnie�się�zda�wa�ło,�że�śnię�się
so�bie�młod�szy�o�40�lat.�Uczest�-

ni�czy�łem�w�II�edy�cji�Mię�dzy�na�ro�do�we�go�Fe�-
sti�wa�lu�Li�te�rac�kie�go�“Czas�po�etów”,�na�któ�ry
za�pro�sił�mnie�ho�len�der�ski�po�eta,�tłu�macz,�wy�-
daw�ca�i�po�lo�ni�sta�w�jed�nej�oso�bie�Ad�van�Rij�-
se�wijk,�któ�re�go� ja� z�ko�lei� za�pro�si�łem�po� raz
pierw�szy�do�Lu�bli�na�w�ro�ku�1972,�czy�li�ca�łe
czter�dzie�ści�lat�te�mu.�Wte�dy�by�li�śmy�stu�den�-
ta�mi�i�czy�ta�li�śmy�wier�sze�dwóm�wdzięcz�nym
słu�chacz�kom�płci�prze�ciw�nej,�któ�re�tyl�ko�przez
grzecz�ność�nie�pro�te�sto�wa�ły,�nie�ro�zu�mie�jąc�ani
sło�wa�po�ho�len�der�sku�czy�an�giel�sku.�Tym�ra�-
zem�wdzięcz�nych�słu�cha�czek�i�słu�cha�czy�by�-
ło�po�nad�set�ka,�łącz�nie�z�15�po�et�ka�mi�i�po�eta�-
mi�z�sied�miu�kra�jów�Eu�ro�py,�głów�nie�z�Be�ne�-
luk�su�i�Pol�ski,�ale�i�z�Gru�zji�i�Ar�me�nii,�no�i�jed�-
nym�z�Ka�na�dy,�pi�szą�cym�ni�niej�sze.
Dla�mnie�to�spo�tka�-

nie�po�etów�i�przy�ja�ciół
mia�ło�wiel�ce�sym�bo�-
licz�ne�i�ma�gicz�ne�zna�-
cze�nie.�Przed�czte�re�-
ma�de�ka�da�mi�spo�tka�-
łem�Ada�w�Biesz�cza�-
dach,�gdzie�do�tarł�wy�-
ko�nu�jąc�wte�dy�za�wód
przede�wszyst�kim�mi�ło�sny�–�ko�chał�ży�cie�i�po�-
dró�że,�był�wa�ga�bun�dą�i�obie�ży�świa�tem.�Przy�-
je�chał�do�Pol�ski,�bo�chciał�się�do�wie�dzieć,�jak
wy�glą�da�ją�in�ne,�niż�za�chod�nie,�kra�je.�W�Pol�-
sce�za�ko�chał�się�od�pierw�sze�go�wej�rze�nia,�a
ra�czej�wi�do�ku�dy�mią�cej�lo�ko�mo�ty�wy�na�sta�-
cji,�któ�rą�pa�mię�tał�z�dzie�ciń�stwa.�Po�tem�za�-
ko�chał�się�tak�że�w�Po�lce�Ani,�z�któ�rą�ma�ją�sy�-
na�Miesz�ka.�Ad�wy�brał� to� imię�z�po�wo�dów
es�te�tycz�nych,�spodo�ba�ło�mu�się�brzmie�nie�wy�-
ra�zu�“Miesz�ko”.�W�ogó�le�wszyst�ko�mu�się�w
Pol�sce�gier�kow�skiej�po�do�ba�ło,�cze�go�nie�mo�-
gli�po�jąć�es�be�cy,�uwa�ża�jąc,�że�al�bo�wa�riat,�al�-
bo�pro�wo�ka�tor.�Tym�cza�sem�Ad�uczył�się�za�-
wzię�cie�pol�skie�go,�bo�chciał�po�znać�li�te�ra�tu�-
rę�kra�ju,�któ�ry�uznał�za�swo�ją�“du�cho�wą�oj�-
czy�znę”,�cze�go�też�nie�mo�gli�zro�zu�mieć�ani
es�be�cy,�ani�nie�któ�rzy�z�na�szych�ko�le�gów,�ma�-
rzą�cy�o�za�mie�nie�niu�pol�skie�go�ad�re�su�na�wę�-
drow�ny�śpi�wór�Ada.�Tym�cza�sem�on�roz�kła�-
dał�śpi�wór�na�pod�ło�dze�aka�de�mi�ka�i�czuł�się
wy�brań�cem�lo�su.
Gdy�za�pi�sał�się�na�po�lo�ni�sty�kę,�był�je�dy�nym

chy�ba�stu�den�tem�w�PRL,�któ�ry�nie�mu�siał�zda�-
wać�eg�za�mi�nów�z�fi�lo�zo�fii�i�eko�no�mii�mark�-
si�stow�skiej.�Pro�fe�sor�Te�re�sie�Sku�ba�lan�ce�wy�-
ja�śnił,�że�nie�ma�nic�prze�ciw�ko�fi�lo�zo�fii,�zwłasz�-
cza�mark�si�stow�skiej,�ale�nie�chce�mar�no�wać
cza�su,�bo�na�uki�Mark�sa�do�ni�cze�go�mu�się�nie
przy�da�dzą,�a�ję�zyk�pol�ski�–�i�ow�szem.�Gdy�-
by�był�Po�la�kiem,�na�ta�kie�dic�tum�wy�le�ciał�by

ze� stu�diów,� ale�ob�co�-
kra�jow�com�wol�no�by�ło�my�-
śleć�sa�mo�dziel�nie�na�wet�w�PRL.�Ta�kie�to�by�-
li�ca�sy�ku�dła�te,�jak�ma�wiał�pe�wien�gaz�da�z�Mur�-
za�si�ch�la…
I�tak�się�sta�ło,�przy�da�ły�mu�się�wy�kła�dy,�choć

bez�Mark�sa,�i�pry�wat�ne�lek�cje�pol�skie�go�u�dr
An�ny�Paj�dziń�skiej,�ja�ko�że�pra�cu�jąc�w�wy�daw�-
nic�twie�De�Geus�zre�da�go�wał�i�opu�bli�ko�wał�po�-
nad�30�ksią�żek�pol�skich�au�to�rów,�zor�ga�ni�zo�-
wał�też�spe�cjal�ny�pro�gram�pro�mo�cji�na�szej�li�-
te�ra�tu�ry�na�ryn�ku�ho�len�der�skim.�Pol�ska�i�jej�do�-
bre�imię�w�świe�cie�kul�tu�ry�sta�ła�się�mi�sją�ży�-
cio�wą�Ada.
Na�su�wa�się�py�ta�nie,�ilu�ma�my�po�za�Pol�ską

po�dob�nych�je�mu,�Ho�len�dro�wi,�Po�la�ków,�peł�-
nią�cych�bez�in�te�re�sow�nie�funk�cje�nie�for�mal�nych
am�ba�sa�do�rów�kul�tu�ry�pol�skiej�w�świe�cie?�Garst�-
ka…�Ada�umi�ło�wa�nie�kra�ju�w�kształ�cie�ser�ca
i�za�słu�gi�dla�na�szej�kul�tu�ry�zo�sta�ło�do�strze�żo�-
ne�–�z�rąk�pre�zy�den�ta�Pol�ski�otrzy�mał�Krzyż
Ka�wa�ler�ski�Or�de�ru�Za�słu�gi�RP,�zo�stał�też�lau�-
re�atem�Fun�da�cji�Tu�rzań�skich�w�To�ron�to.
Mu�szę�do�dać,�że�dom�Ani,�Ada�i�Miesz�ka�w

Den�Bosch�był�–�i�jest�–�przy�-
sta�nią�dla�wie�lu�pi�sa�rzy�i�licz�-
nych�trup�te�atral�nych,�łącz�-
nie�z�Te�atrem�8�Dnia,�Sce�ną
Pla�stycz�ną�KUL�Lesz�ka�Mą�-
dzi�ka� czy� al�ter�na�tyw�nym
Te�atrem� Sce�na� 6� Hen�ry�ka
Ko�wal�czy�ka� z�Lu�bli�na� –� z
któ�rym�miesz�kał�w�aka�de�mi�-

ku,�wchła�nia�jąc�pol�sz�czy�znę�i�dys�ku�tu�jąc�za�-
wzię�cie�nie�tyl�ko,�oczy�wi�ście,�o�po�ezji.�Z�tych
roz�mów�na�ro�dził�się�po�mysł�spo�tkań�po�etów,
któ�ry�uda�ło�im�się�przed�dwo�ma�la�ty�przy�oblec
w�cia�ło�–�po�przez�pro�wa�dzo�ną�przez�Ko�wal�-
czy�ka�Fun�da�cję�Sztu�ki� im.�Bru�no�na�Schul�za,
dzia�ła�ją�cą�przy�Wo�je�wódz�kim�Ośrod�ku�Kul�tu�-
ry�w�Lu�bli�nie.
Z�bra�ku�miej�sca�na�omó�wie�nie�pre�zen�ta�cji

po�etek�i�po�etów,�bio�rą�cych�w�tym�ro�ku�udział
w�fe�sti�wa�lu,�po�dam�dla�po�rząd�ku�ich�na�zwi�-
ska:�Ewa�Lip�ska,�Ur�szu�la�Ko�zioł,�Mag�da�le�na
Jan�kow�ska,�Agniesz�ka�Ku�ciak,�Ja�nusz�Szu�ber
(Pol�ska),�Ha�gar�Pe�eters,�Wiel�Ku�sters,�Men�no
Wig�man�(Ho�lan�dia),�Mi�riam�Van�hee,�Lu�uk�Gru�-
wez�(Bel�gia),�Je�an�Por�tan�te�(Luk�sem�burg),�Ru�-
shu�da�ni�Ka�ishau�ri,�Szo�ta�Ia�tasz�wil�li�(Gru�zja),
Wa�he�Ar�sen�(Ar�me�nia)�i�ni�żej�pod�pi�sa�ny�(Ka�-
na�da).�Z�im�prez�to�wa�rzy�szą�cych�go�ściom�Ada
i�Hen�ry�ka�utkwi�ło�w�pa�mię�ci�ro�dzin�ne�przy�ję�-
cie,�na�któ�re�spon�ta�nicz�nie�za�pro�sił�po�etów�dy�-
rek�tor�WOK,�dr�Ar�tur�Sę�poch.�By�li�za�chwy�ce�-
ni�nie�tyl�ko�tra�dy�cyj�ną�pol�ską�go�ścin�no�ścią,�ale
i�pol�ską�kuch�nią.
A�ja�cią�gle�nie�mo�gę�się�obu�dzić�ze�snu,�i�nie

wiem,�czy�śnię�się�so�bie,�czy�je�stem�śnio�ny:
przed�40�la�ty�po�zna�wa�łem�Ada�z�Lu�bli�nem�i
pol�ski�mi�po�eta�mi,�a�te�raz�on�mi�po�ka�zu�je�pięk�-
nie�od�no�wio�ną,�choć�jesz�cze�nie�do�koń�ca,�lu�-
bel�ską�Sta�rów�kę�i�przed�sta�wia�mnie�pol�skim�i
ob�cym�po�etom.�Déjà vu,�czy�co?…�� p
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Czaspoetów
idéjàvu

Przed 40 la ty po zna wa łem
Ada z Lu bli nem i po eta mi, 
a te raz on mnie 
przed sta wia po etom…

Daw no te mu po go dzi łem się
z fak tem, że co raz wię cej
ksią żek bę dzie wy da wa nych
w for mie ebo oków, 
a nie któ re ty tu ły ni gdy 
nie za ist nie ją na pa pie rze.

EK POLISH BOOKSTORE POLECA  – ZADZWOŃ: (201) 355-7496

Mo ni ka Mi lew ska: Bo go wie u wła dzy
Książ ka po świę co na od wiecz nym związ kom po mię dzy sa crum a wła dzą oraz mi tom,
któ re przez wie ki ota cza ły oso bę wład cy. Na przy kła dzie po sta ci ta kich jak Alek san -
der Wiel ki, Ju liusz Ce zar, Ka li gu la, Na po le on, Le nin, Mus so li ni, Sta lin, Hi tler, Ce au se -
scu, Kim Ir Sen i Kim Dzong Il przed sta wio ne zo sta ły ce chy “bo skie go wład cy”. W
książ ce ana li zo wa ny jest mit bo skie go po cho dze nia, mit so lar ny i astral ny, mit Her -
ku le sa, mit me sjań ski, mit nie śmier tel no ści, a tak że mit An ty chry sta i mit wam pi ra.
s. 336, 26.00 dol.

Je rzy Pilch: Dzien nik
Je den z naj wy bit niej szych i naj po czyt niej szych współ cze snych pi sa rzy
pol skich ujaw nia wresz cie peł ny za pis swo je go dzien ni ka, któ ry pro wa -
dził przez ostat nie la ta (w du żych frag men tach pu bli ko wał go w Prze -
kro ju). Zna ny z bra wu ro wo po pro wa dzo nych po wie ści, za chwy ca ją cy
ja ko au tor dra ma tów i sce na riu szy, po wszech nie czy ta ny ja ko fe lie to -
ni sta, tym ra zem po ka zu je się nam ja ko me mu ary sta w sen sie ści słym.
s. 464, 23.00 dol.

Fi lip Sprin ger: Źle uro dzo ne – re por ta że o ar chi tek tu rze PRL
Dwor ce w War sza wie i Ka to wi cach, po znań ski okrą glak, ob ser wa to rium me te -
oro lo gicz ne na Śnież ce, war szaw ski Pa wi lon Che mii i Su per sam Iko ny ar chi tek -
tu ry mo der ni stycz nej cza sów PRL -u. Zda niem jed nych – bu dyn ki za słu gu ją ce na
po dziw i uzna nie, zda niem in nych – ohyd ne ko mu ni stycz ne ba ra ki, któ re na le ży
zrów nać z zie mią. Dla cze go bu dzą ta kie kon tro wer sje? Źle uro dzo ne to fa scy nu -
ją ca opo wieść nie tyl ko o prze dziw nych lo sach bu dyn ków, ale też o ich twór cach.
s. 272, 39.00 dol.
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DLA DO RO SŁYCH I DLA DZIE CI
W�wie�ku�83�lat�zmarł�ame�ry�kań�ski�pi�sarz

i�ilu�stra�tor�Mau�ri�ce�Sen�dak.�Sen�dak,�któ�re�-
go�ro�dzi�ce�by�li�ży�dow�ski�mi�imi�gran�ta�mi�z
Pol�ski,�stwo�rzył�po�nad�50�po�wie�ści�dla�dzie�-
ci,�ale�sła�wę�przy�nio�sła�mu�książ�ka�Gdzie
miesz ka ją dzi kie stwo ry.�Jej�bo�ha�te�rem�jest
nie�po�słusz�ny�chło�piec�Max,�któ�ry�za�ka�rę�zo�-
sta�je�za�mknię�ty�w�swo�im�po�ko�ju.�Max�two�-
rzy�w�wy�obraź�ni�ma�gicz�ny�świat�za�miesz�-
ka�ny�przez�nie�zwy�kłe�stwo�ry�i�zo�sta�je� ich
kró�lem.�Sen�dak�po�ru�szał�w�swo�ich�po�wie�-
ściach�trud�ne�pro�ble�my�do�ra�sta�nia�i�–�we�-
dług�ga�ze�ty�Los An ge les Ti mes –�zre�wo�lu�-
cjo�ni�zo�wał�ga�tu�nek�po�wie�ści�dla�naj�młod�-
szych�czy�tel�ni�ków.

MU ZYCZ NE LAU RY EU RO PY
Paul�Si�mon�i�wio�lon�cze�li�sta�Yo�-Yo�Ma�zo�-

sta�li�lau�re�ata�mi�naj�wyż�szej�na�gro�dy�mu�zycz�-
nej�w�Szwe�cji�–�Po�lar�Mu�sic�Pri�ze.�Na�gro�-
da�w�wy�so�ko�ści�150�ty�się�cy�do�la�rów�przy�-
zna�wa�na�jest�za�wy�bit�ne�osią�gnię�cia�w�two�-
rze�niu�i�pro�pa�go�wa�niu�mu�zy�ki.�Wcze�śniej
otrzy�ma�li�ją�m.�in.�Ra�vi�Shan�kar,�Bob�Dy�-
lan�i�En�nio�Mor�ri�co�ne.�Z�ko�lei�na�gro�dę�Via�-
dri�ny�za�za�słu�gi�na�rzecz�po�ro�zu�mie�nia�pol�-
sko�-nie�miec�kie�go�ode�brał�pol�ski�kom�po�zy�-
tor�Krzysz�tof�Pen�de�rec�ki.�Po�raz�pierw�szy
pre�sti�żo�we�wy�róż�nie�nie�tra�fi�ło�do�rąk�mu�-
zy�ka.�Po�przed�nio�przy�zna�no�je�Ta�de�uszo�wi
Ma�zo�wiec�kie�mu,�Günte�ro�wi�Gras�so�wi,�tłu�-
ma�czo�wi�Kar�lo�wi�De�de�ciu�so�wi�i�re�ży�se�ro�-
wi�Vol�ke�ro�wi�Schlöndorf�fo�wi.

BO SKA MA DON NA
Do�koń�ca�sierp�nia�w�drez�deń�skiej�Ga�le�rii

Ob�ra�zów�Sta�rych�Mi�strzów�po�trwa�wy�sta�-
wa�za�ty�tu�ło�wa�na�Ma don na.�Jej�naj�świet�niej�-
szym�eks�po�na�tem�jest�ob�raz�mi�strza�wło�skie�-
go�re�ne�san�su�Ra�fa�ela�Ma don na Syk styń ska.
Dzie�ło,�czę�sto�na�zy�wa�ne�bo�skim,�na�ma�lo�-
wa�ne�w�ży�wych�bar�wach�czer�wie�ni,�po�ma�-
rań�czy,�błę�ki�tu�i�zie�le�ni,�po�wsta�ło�500�lat�te�-

mu�na�za�mó�wie�nie�pa�pie�ża�Ju�liu�sza�II.�Ob�-
raz�Ra�fa�ela�umiesz�czo�no�w�kon�tek�ście�in�-
nych�ma�la�rzy�wło�skie�go�Od�ro�dze�nia.�Wy�-
sta�wio�no�tak�że�do�ku�men�ty�do�ty�czą�ce�za�ku�-
pu�płót�na�w�1754� ro�ku�przez�kró�la�Pol�ski
Au�gu�sta�III�Sa�sa.�Osob�na�sek�cja�eks�po�zy�cji
po�świę�co�na�jest�dwóm�anioł�kom�na�ma�lo�wa�-
nym�w�dol�nej�czę�ści�ob�ra�zu.�Od�XIX�wie�-
ku�są�one�jed�nym�z�naj�czę�ściej�ko�pio�wa�nych
wi�ze�run�ków�na�ca�łym�świe�cie.

IR LAND CZYK W HISZ PA NII
Ir�landz�ki�pi�sarz�i�hi�spa�ni�sta�Ian�Gib�son�zo�-

stał�wy�róż�nio�ny�w�Se�wil�li�na�gro�dą�Pre�mio�Fer�-
nan�do�La�ra�de�No�ve�la,�wraz�z�któ�rą�przy�jął
czek�w�wy�so�ko�ści�155�ty�się�cy�do�la�rów.�Gib�-
son,�któ�ry�pi�sze�po�hisz�pań�sku,�jest�znaw�cą
twór�czo�ści�An�to�nia�Ma�cha�do,�Sa�lva�do�ra�Da�-
le�go,�a�przede�wszyst�kim�Fe�de�ri�ca�Garcíi�Lor�-
ki.�Ju�ry�pod�prze�wod�nic�twem�zna�nej�pi�sar�ki
Ánge�les� Ca�so� na�gro�dzi�ło� je�go� naj�now�szą,
opar�tą�na�au�ten�tycz�nych�fak�tach,�po�wieść�La
ber li na de Prim,�któ�rej�bo�ha�te�rem�jest�za�mor�-
do�wa�ny�w�za�ma�chu�w�1870�ro�ku�ge�ne�rał�Ju�-
an�Prim�y�Prats.

W EU RO PEJ SKIM KI NIE
Da�vid�di�Do�na�tel�lo�–�wło�ski�Oskar,�na�-

gro�da�przy�zna�wa�na�przez�Wło�ską�Aka�de�mię
Fil�mo�wą�–�przy�padł�bra�ciom�Pa�olo�i�Vit�to�-
rio�Ta�via�nim�za�film�Ce zar mu si umrzeć.�Ak�-
cja�na�gro�dzo�ne�go�już�wie�lo�krot�nie�fil�mu�to�-
czy�się�w�wię�zie�niu,�gdzie�ska�zań�cy�przy�-
go�to�wu�ją� in�sce�ni�za�cję� dra�ma�tu� Wil�lia�ma
Szek�spi�ra�Ju liusz Ce zar.�Wię�zie�nie�to�tak�-
że�miej�sce�ak�cji�por�tu�gal�skie�go�fil�mu�do�-
ku�men�tal�ne�go�Je zus na je den dzień w�re�ży�-
se�rii�He�le�ny�In�ver�no�i�Ve�ró�ni�ki�Ca�stro.�Pod�-
czas� świąt�wiel�ka�noc�nych�więź�nio�wie�or�-
ga�ni�zu�ją�wi�do�wi�sko�po�le�ga�ją�ce�na�sym�bo�-
licz�nym�od�two�rze�niu�Dro�gi�Krzy�żo�wej.�Je -
zus na je den dzień uzna�ny�zo�stał�za�naj�lep�-
szy�ob�raz�Fe�sti�wa�lu�Fil�mów�Nie�za�leż�nych
w�Li�zbo�nie.�Z�ko�lei�na�Fe�sti�wa�lu�Fil�mo�wym
Cros�sing�Eu�ro�pe�w�Lin�zu�zwy�cię�żył�pol�ski

film�An�ki�i�Wil�hel�ma�Sa�sna�lów�Z da le ka wi -
dok jest pięk ny.�Je�go�bo�ha�ter�Pa�weł�miesz�-
ka�w�pod�kar�pac�kiej�wio�sce.�Pew�ne�go�dnia
zni�ka,�a�je�go�ubo�gi�do�by�tek�gra�bią�bez�skru�-
pu�łów�miesz�kań�cy�wsi.

AR CHI TEKT ŚWIA TŁA
Hisz�pań�ski� ar�chi�tekt� José�Ra�fa�el�Mo�neo

zdo�był�Na�gro�dę�Księ�cia�Astu�rii�w�dzie�dzi�nie
sztuk�pięk�nych.�75-let�ni�Mo�neo,�ab�sol�went
uczel�ni�w�Ma�dry�cie�i�Rzy�mie,�zna�ny�jest�z
prze�stron�nych�bu�dow�li,�w�któ�rych�waż�ną�ro�-
lę�od�gry�wa�świa�tło�na�tu�ral�ne.�Je�go�naj�bar�dziej
zna�ne�pro�jek�ty�to�m.in.�ter�mi�nal�lot�ni�ska�w
Se�wil�li,�dwo�rzec�ko�le�jo�wy�Ato�cha�w�Ma�dry�-
cie,�cen�trum�kon�gre�so�we�w�San�Se�ba�stian,�a
ostat�nio�–�Cor�ner�Bu�il�ding�na�Uni�wer�sy�te�cie
Co�lum�bia�w�No�wym�Jor�ku.�Wy�róż�nie�nie�w
wy�so�ko�ści�64�ty�się�cy�do�la�rów�od�bie�rze�w�paź�-
dzier�ni�ku�w�Ovie�do.

VI VAL DI DLA PA PIE ŻA
W�siód�mą�rocz�ni�cę�pon�ty�fi�ka�tu�pa�pie�ża�Be�-

ne�dyk�ta�XVI�od�był�się�w�Wa�ty�ka�nie�kon�cert
mu�zy�ki�sa�kral�nej.�Mu�zy�cy�z�rzym�skie�go�Te�-
atro�dell’Ope�ra�za�gra�li�dzie�ła:�Ma gni fi catAn�-
to�nio�Vi�val�die�go�oraz�Te Deum i�Sta bat Ma -
ter Giu�sep�pe�Ver�die�go.�Or�kie�strą�dy�ry�go�wał
Ric�car�do� Mu�ti.� Po� kon�cer�cie� pre�zy�dent
Włoch�Gior�gio�Na�po�li�ta�no�wrę�czył�pa�pie�żo�-
wi�par�ty�tu�rę�z�XIX�wie�ku�i�cen�ne�skrzyp�ce.

EL GRE CO
W�Kun�st�pa�last�w�Düssel�dor�fie�trwa�eks�po�-

zy�cja�pod�ty�tu�łem�El Gre co i mo der nizm,�na
któ�rej�wy�sta�wio�no�po�nad�sto�dzieł�–�ob�ra�zów,
rzeźb�i�ry�sun�ków,�za�rów�no�XVI�-wiecz�ne�go
ma�la�rza,�jak�i�nie�miec�kich�twór�ców�okre�su
mo�der�ni�zmu,�na�któ�rych�El�Gre�co�wy�warł�sil�-
ny�wpływ,�m.in.�Lu�dwi�ga�Me�id�ne�ra,�Oska�ra
Ko�ko�sch�ki�i�Ma�xa�Beck�man�na.�El�Gre�co,�je�-
den�z�naj�wy�bit�niej�szych�przed�sta�wi�cie�li�ma�-
nie�ry�zmu,�po�cho�dził�z�Kre�ty,�ale�two�rzył�w
Ma�dry�cie�i�To�le�do,�gdzie�zmarł�w�1614�ro�ku.

MAŁ GO RZA TA MAR KOFF

notatnik
Czerwcowy
FUN DA CJA KO ŚCIUSZ KOW SKA thekf.org
The Ko sciusz ko Fo un da tion, Inc., 15 E. 65 St., New York

Vio lin Re ci tal with Pia no, ho no ring the Szy ma -
now ski Year – Kin ga Au gu styn (skrzyp ce), Ja sna Po -
po vic (for te pian); godz. 3:00 ppoł.

kon cert skrzyp ka i kom po zy to ra Ada ma Bał dy -
cha; godz. 7:00 wiecz.

Re ci tal Ada ma Ma ko wi cza po prze dza ją cy spo tka -
nie pro mu ją ce książkę-wy wiad z artystą pod ty tu łem Grać
pierw szy for te pian. Spo tka nie po pro wa dzi Krzysz tof Me -
dy na. Po spo tka niu bę dzie moż na ku pić książ kę. Współ or -
ga ni za to rem spo tka nia jest EK Po lish Bo ok sto re.

Mu seum Mi le Fe sti val 2012 – wol ny wstęp do
mu ze ów ma ją cych swo ją sie dzi bę przy 5 Ave nue mię -
dzy 82 Stre et; godz. 6:00-9:00 wiecz.

ME TRO PO LI TAN MU SEUM OF ART
met mu seum.org
1000 Fi fth Ave., New York

El l sworth Kel ly Plant Dra wings – pierw szy dzień
wy sta wy ry sun ków ro ślin wy ko na nych przez Ame ry -
kan kę El l sworth Kel ly.

MOR GAN LI BRA RY AND MU SEUM the mor gan.org
225 Ma di son Ave., 36 St., New York

Chur chill: The Po wer od Words – pre zen ta cja
pry wat nych no ta tek Win sto na Chur chil la: od li stów
do ro dzi ców do korespondencji z Eisenhowerem.

LIN COLN CEN TER lin coln cen ter.org
10 Lin coln Cen ter Pla za, New York

New York Phil har mo nic pod dyr. Ra fa ela Fruck -
bec ka de Bur gos; so li ści: Erin Mor ley, Ni cho las Phan,
Ja cqu es Im bra ilo; chór Or fe on Pam plo nes; godz. 8:00
wiecz.

New York Phil har mo nic pod dyr. Pin cha sa Zu -
ker ma na; utwo ry Ba cha, Mo zar ta, Stra wiń skie go; godz.
7:30 wiecz.

The Ma ster works Fe sti val Cho rus. New York
Ci ty Cham ber Or che stra pod dyr. Do na Neu se na; Me -
sjasz Fre de ri cha Händla; godz. 8:00 wiecz.

New York Phil har mo nic pod dyr. Ala na Gil ber -
ta; Ema nu el Ax – for te pian, Jen ni fer Ze tlan – so pran,
Jen ni fer John son Ca no – me zzo so pran, Paul Hop kins –
ba ry ton; Mo zart: Kon cert for te pia no wy nr 22, Msza
c -moll (Wiel ka)

STA TE THE ATRE, NJ sta te the atrenj.org
15 Li ving ston Ave., New Brun swick, NJ

La Fil le Mal Gar dee Fre de ric ka Ash to na w wy -
ko na niu Roy al Bal let z Lon dy nu – pre zen ta cja na wiel -
kim ekra nie HD; godz. 7:00 wiecz.

Sum mer Ni ghts US To ur 2012 – Dia na Krall;
godz. 8:00 wiecz.

NJPAC Ne wark, njpac.org
1 Cen ter St. Ne wark, NJ

kon cert kw. kla sycz ne go Il Di vo; godz. 8:00 wiecz.
New Jer sey Sym pho ny Or che stra: Gu stav Mah -

ler – IX sym fo nia; godz. 1:30 ppoł.
Dre am with me – kon cert Jac kie Evan cho; godz.

7:30 wiecz.

TV PBS THIR TE EN thir te en.org/sche du le
Are tha Fran klin pre sents: So ul re wind, godz.

10:00 wiecz.
Al fie Boe: Li ve from Roy al Fe sti val Hall, Lon -

don (arie ze zna nych mu si ca li); godz. 8:00 wiecz.
Gre at Per for man ces – kon cert na Bra dwayu Har -

ry’ego Con nic ka jr.; godz. 9:00 wiecz.
Gre at Per for man ces at the Met: Giu sep pe Ver -

di – Er na ni; godz. 8:30 wiecz.
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23 ma ja w Za kła dzie Na ro do wym im. Osso liń skich we Wro cła wiu otwar ta zo sta ła przez dyr. Adol fa Ju zwen kę wy sta wa ko lek cji Ja na i Ja dwi gi No -
wa ków -Je zio rań skich, któ ra po trwa do 31 sierp nia 2012. Au to ra mi kon cep cji i sce na riu sza wy sta wy są Le szek Mach nik i Be ata Dłu gaj czyk, a pro -
jekt pla stycz ny i aran ża cję przy go to wa ła Agniesz ka So wa -Szenk.
W 2005 r. Za kład Na ro do wy im. Osso liń skich we Wro cła wiu otrzy mał dar, obej mu ją cy łącz nie oko ło dwu stu ob ra zów, akwa rel, ry sun ków, mi nia tur
i gra fik, prze szło dwie ście pięć dzie siąt sztuk bro ni, sre ber, szkła, por ce la ny i tka nin, po nad dwie ście me da li i od zna czeń oraz wie le in nych obiek -
tów. By ła to ostat nia już część le ga tu, ja ki dla Osso li neum prze zna czył Jan No wak -Je zio rań ski, słyn ny “ku rier z War sza wy” i wie lo let ni dy rek tor
Roz gło śni Pol skiej Ra dia Wol na Eu ro pa. Wcze śniej prze ka zał do Za kła du swo je ar chi wum za wie ra ją ce do ku men ta cję je go dzia łal no ści po li tycz nej,
nie mal dzie więć dzie siąt gra fik z wi do ka mi War sza wy oraz pra wie osiem set nu mi zma tów. Zgod nie z ży cze niem wy ra żo nym przez ofia ro daw cę
zgro ma dzo na przez nie go ko lek cja dzieł sztu ki, pa mią tek hi sto rycz nych, me da li i mo net otrzy ma ła imię Ja na i Ja dwi gi No wa ków -Je zio rań skich.
Na zdję ciu (od le wej): Le szek Mach nik, Be ata Dłu gaj czyk, dyr. Al fred Ju zwen ko, Elż bie ta Ba ran, Agniesz ka So wa -Szenk
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Miesi´czny do da tek kulturalny 
no wego dzien nika
www.dziennik.com/przeglad-polski

Re da gu je: Jolanta Wysocka     jw@dziennik.com


