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W 10. rocznicê �mierci jednego

z najwybitniejszych polskich poetów, Sejm podj¹³
przezaklamacjê uchwa³ê w sprawie ustanowienia

roku 2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.

UCHWA£A
Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 10 lipca 2007 roku
w sprawie ustanowienia roku 2008

 Rokiem Zbigniewa Herberta
W dziesi¹t¹ rocznicê �mierci poety Zbigniewa Herberta, jednego

z najwybitniejszych pisarzy naszych czasów, Sejm Rzeczypospolitej
Polskiej postanawia oddaæ ho³d arty�cie, który twórczo nawi¹zuj¹c
do wielkiej tradycji europejskiej kultury, wzbogaci³ j¹ i wzmocni³.

W dobie kryzysu warto�ci i bolesnego zw¹tpienia sta³ twardo
po stronie zasad: w sztuce - kanonu piêkna, hierarchii i rzemios³a,
w ¿yciu - kodeksów etycznych, jasno odró¿niaj¹cych pojêcia dobra
i z³a. Dla wielu by³ pisarzem tragicznym i niez³omnym, uosobieniem
wierno�ci - samemu sobie i s³owu.

Odwa¿ny i niezale¿ny, wyra¿a³ w swej poezji
umi³owanie wolno�ci, wiarê w godno�æ jednostki i jej
moraln¹ si³ê. Patriotyzm rozumia³ jako mi³o�æ surow¹,
nieidealizuj¹c¹, wymagaj¹c¹ od tych, którzy j¹ deklaruj¹,
nie tylko po�wiêcenia, ale i �wiat³ej krytyki, nie tylko
wznios³ych gestów, lecz przede wszystkim pracy i
odpowiedzialno�ci.

Wprowadzi³ do polszczyzny formu³ê-przykazanie -
s³owa «B¹d� wierny Id�».

G³êboko przekonany o wyj¹tkowej warto�ci jego
literatury, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej og³asza rok
2008 Rokiem Zbigniewa Herberta.

MARSZA£EK SEJMU
(-) Ludwik Dorn

�  W �wiecie Pana Cogito
�  Polski syntezator mowy dla milionow
�  "Katyñ" i «Sztuczki» w�ród nominacji do Or³ów 2008
�  Wajda: Katyñ jest ciê¿arem

�  Pozostaje tylko milczenie
�  Andrzej Wajda re¿yser, scenarzysta (biografia)
�  Od serca do serca
�  Kuchnia polska: Jajka w kolorowym sosie
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W �wiecie Pana Cogito
ZBIGNIEW HERBERT - PROBA PORTRETU

Piotr Rykaczewski, Gdynia, 1996-1997

Si³¹ indywidualno�ci poezji wielkich twórców jest
tworzony przez nich w³asny �wiat i jêzyk pojêæ s³u¿¹cy do
jego opisu. �wiat ten pozostaje najczê�ciej w niezgodzie z
istniej¹cym porz¹dkiem, niemal nigdy nie jest jego wiernym
odzwierciedleniem. Wyra¿a poetycki bunt, w którym tkwi
w³a�ciwe naszej czê�ci Europy rozumienie roli artysty. Poeta
nie jest tylko wynalazc¹ rymów. Tradycja wymaga, aby by³
bardem narodowym �piewaj¹cym pie�ni podchwytywane
przez t³umy i g³osi³ prawdê w sprawach najwa¿niejszych dla
ogó³u.

Zbigniew Herbert nale¿y do najwiêkszych buntowników
ostatniego pó³wiecza. Walczy o miejsce cz³owieka
przedstawiaj¹c nadrzêdn¹ warto�æ jednostki jako podmiotu,
a nie przedmiotu dzia³ania historii. Walka ta wydaje siê byæ
skazana na niepowodzenie: ludzie nie wyrzekn¹ siê nigdy
swoich stadnych interesów, dominowaæ bêdzie zawsze
masa, historia za� utrwali t³umy, zgie³k i wysokie racje stanu.
W grze z histori¹ cz³owiek jest drobnym pionkiem
pozbawionym wp³ywu na swój los. Zamiast krzyku milionów
prze�ladowanych i krzywdzonych s³ychaæ przejmuj¹c¹ ciszê.
Pojawia siê stereotyp po�wiêcenia i stereotyp bólu. To
przeciwko nim wystêpuje Herbert od lat prowadz¹c walkê o
godno�æ cz³owieka.

CZ£OWIEK

Aby dotrzeæ do sensu poezji Zbigniewa Herberta nale¿y
prze�ledziæ koleje jego ¿ycia. Zbigniew Herbert jest twórc¹
�ci�le zwi¹zanym ze swoim czasem dziejowym. Niepodobna
zrozumieæ jego wierszy bez �wiadomo�ci losu pokolenia
Armii Krajowej. Wojna i nastêpuj¹cy po niej okres stalinowski
oznacza³ dla poety koniec jego Polski. Pierwsze powojenne
dziesiêciolecie ukszta³towa³o model opartej o tragizm poezji
tak charakterystycznej dla Herberta.

Zbigniew Herbert urodzi³ siê 29 pa�dziernika 1924 roku
we Lwowie w rodzinie Boles³awa i Marii z d. Kaniak. Ojciec
przysz³ego poety by³ prawnikiem i dyrektorem jednego z
lwowskich banków. Co interesuj¹ce, rodzina Herbertów
pochodzi z Anglii, a do Galicji trafi³a przez Austriê.
Pradziadek Zbigniewa Herberta nie umia³ ani s³owa po
polsku i by³ nauczycielem jêzyka angielskiego. Trudno
dopatrywaæ siê w tym bezpo�rednich przyczyn europejsko�ci
Herberta czy i�cie anglosaskiej pow�ci¹gliwo�ci jego liryki.
Niemniej jest to fakt symboliczny i mo¿e nie ca³kiem bez
znaczenia.

Rok przed wybuchem wojny m³ody Herbert rozpocz¹³
naukê w Gimnazjum im. Kazimierza Wielkiego we Lwowie.
Podczas wojny za okupacji niemieckiej ima³ siê ró¿nych
zajêæ. Przez pewien czas pracowa³ w produkuj¹cym
szczepionki Instytucie Behringa jako karmiciel wszy. By³
cz³onkiem Armii Krajowej; w 1942 roku ukoñczy³ szko³ê
podchor¹¿ych. Jednocze�nie uczêszcza³ na tajne komplety
gimnazjalne i w 1943 roku zda³ maturê. Nastêpnie studiowa³
filologiê polsk¹ na tajnym Uniwersytecie Jana Kazimierza.

W 1944 roku (przed wkroczeniem Armii Czerwonej)
wyjecha³ do Krakowa. Studia na Akademii Sztuk Piêknych
szybko przerwa³ (podobno z powodu widocznego braku
talentu). Pó�niej wybra³ Akademiê Handlow¹, któr¹ ukoñczy³
jako magister ekonomii w 1947 roku. Próbowa³ te¿ swoich
si³ na wydziale prawa Uniwersytetu Jagielloñskiego. W roku
1948 przyjecha³ do Sopotu. W tym czasie zacz¹³ studiowaæ
prawo i filozofiê u prof. Henryka Elzenberga na Uniwer-
sytecie Miko³aja Kopernika w Toruniu. Redagowa³ Przegl¹d
kupiecki i pracowa³ w Banku Polskim. Pierwsze artyku³y

Herberta ukaza³y siê podczas jego studiów prawniczych w
Tygodniku Wybrze¿a. W 1949 roku uzyska³ tytu³ magistra praw
na UMK w Toruniu. Rozpocz¹³ wspó³pracê ze S³owem
Powszechnym. Od 1950 roku przebywa³ w Warszawie, gdzie
studiowa³ filozofiê na UW. Aby siê utrzymaæ z dala od rodziny
w czasie gdy ze wzglêdów politycznych nie móg³ publikowaæ
swoich opinii w pismach literackich, nie chc¹c zgodziæ siê na
jakikolwiek kompromis moralny, wykonywa³ ró¿ne, czêsto nie
licuj¹ce z pozycj¹ cz³owieka maj¹cego dyplomy trzech
fakultetów, prace. Przez d³u¿szy czas by³ ekspedientem w
sklepie. Zwi¹za³ siê z Nauczycielsk¹ Spó³dzielni¹ Pracy
Wspolna Sprawa, w której pracowa³ jako kalkulator (podajê za
s³ownikiem bibliograficznym - Wspó³cze�ni polscy pisarze i
badacze literatury - WSiP 1994).

Herbert debiutowa³ jako poeta na ³amach tygodnika Dzi� i
jutro w roku 1950. Pierwszymi wydrukowanymi wierszami by³y:
Napis, Po¿egnanie wrze�nia i Z³oty �rodek. Pocz¹tkuj¹cy poeta
drukowa³ swoje wiersze w Dzi� i jutro przez 3 lata pod
pseudonimami Patryk oraz Stefan Martha. Wspó³pracowa³ te¿
z Tygodnikiem Powszechnym, gdzie prowadzi³ dzia³ felietonowy
Bez ogrodek. Ponadto drukowa³ w Przegl¹dzie Powszechnym
i Twórczo�ci. By³ cz³onkiem Zwi¹zku Literatów Polskich od 1955
do rozwi¹zania zwi¹zku w 1983 roku. W latach 1963 - 68
wspó³redagowa³ miesiêcznik Poezja. Jest to czas wype³niony
wieloma podró¿ami - do Anglii, W³och, Niemiec. Kilkakrotnie
je�dzi³ do Francji i Grecji. W roku 1968 o¿eni³ siê z Katarzyn¹
Dzieduszyck¹. W roku akademickim 1970-71 przebywa³ na
Zachodnim Wybrze¿u Stanów Zjednoczonych jako visiting
professor Uniwersytetu Los Angeles.

Niemal jednocze�nie w 1971-72 Herbert zosta³ przyjêty do
kilku elitarnych stowarzyszeñ literackich i akademii, spo�ród
których najwa¿niejsze to Polski PEN Club i Akademie der
Künste z Berlina Zachodniego. Zbigniew Herbert sta³ siê
cz³owiekiem znanym w krêgach literackich. W 1975 roku
poproszono go, aby wyk³ada³ na utworzonym kilka lat wcze�niej
Uniwersytecie Gdañskim. Obok pracy literackiej zaanga¿owa³
siê w dzia³alno�æ polityczn¹. W grudniu 1974 roku podpisa³
tzw. List 15 ¿¹daj¹cy udostêpnienia Polakom zamieszka³ym w
ZSRR kontaktu z polsk¹ kultur¹ (zbieraj¹cy podpisy Adam
Michnik zosta³ zatrzymany przez milicjê). W grudniu 1975 roku
wobec projektowanych zmian Konstytucji podpisa³ Memoria³
59. By³o to pierwsze masowe wyst¹pienie intelektualistów
domagaj¹cych siê zmian polityczno - ustrojowych w PRL. Od
koñca lat siedemdziesi¹tych Zbigniew Herbert przebywa³ w
Austrii, RFN i we W³oszech. W 1981 roku pracowa³ w
podziemnym Zapisie. W 1989 roku zosta³ cz³onkiem Stowarzy-
szenia Pisarzy Polskich, a w 1991 roku zrezygnowa³ z
cz³onkostwa w Polskim PEN Clubie. Od 1992 roku na sta³e
mieszka w Warszawie. Podczas ostatnich kilku lat zosta³
uhonorowany wieloma nagrodami. Bieg historii w sposób
nieoczekiwany przyzna³ racjê stronie pokonanych. Odwrócenie
kierunku dziejów odebra³o poecie wroga, przeciwko któremu
walczy³o jego pióro. St¹d pewne wra¿enie zagubienia i szukanie
sprzymierzeñców w�ród skrajnej prawicy.

POETA

Zbigniew Herbert jest poet¹ znanym i cenionym w Polsce i
za granic¹. Jego wiersze by³y t³umaczone na jêzyk angielski
(wydany dziêki pomocy Czes³awa Mi³osza w 1968 roku wybór
Selected Poems), w³oski, czeski, holenderski i szwedzki. Do
najwa¿niejszych nagród, którymi wyró¿niony zosta³ Herbert
nale¿¹: nagroda im. Nikolausa Lenaua (1965), nagroda im.
Herdera (1973) i nagroda im. Petraki (1978). Kolejne etapy
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twórczo�ci poety przedstawi poni¿sze zestawienie:

§ Jaskinia filozofow (dramat w 3 aktach) - na ³amach
Twórczo�ci 1956

§ Struna �wiat³a - 1956
§ Hermes, pies i gwiazda (wiersze i proza) - 1957
§ Studium przedmiotu - 1961
§ Barbarzyñca w ogrodzie (eseje) - 1962
§ Napis - 1969
§ Pan Cogito - 1974
§ 18 wierszy (wybór z pó�niejszego tomiku Raport z

oblê¿onego Miasta) - 1983  
§ Raport z oblê¿onego Miasta - 1984
§ Elegia na odej�cie - 1990
§ Rovigo (nagroda Literatury) - 1992
§ Martwa natura z wêdzid³em (nagroda im. Kazimie-

rza Wyki) - 1991-93
§ Epilog burzy - 1998

Poezja mo¿e byæ podgl¹daniem jêzyka, dr¹¿eniem i
odnajdywaniem s³owa. Taki jest typ poezji Mirona Bia³o-
szewskiego. Liryka Herberta staje na drugim biegunie -
nazywa pozaliterackie tre�ci, w czym trwa³y fundament jêzyka
ma pierwszorzêdne znaczenie. Jêzyk jest dla Herberta tylko
narzêdziem. Rozumienie jego poezji wymaga oparcia siê na
podstawach kultury europejskiej. Poeta odwo³uje siê do
mitologii, historii staro¿ytnej i wzorców klasycznych.
Uaktualnia znaczenie historycznych symboli przenosz¹c je
do �wiata wspó³czesnego i przedstawiaj¹c now¹ ich
interpretacjê. £¹czy prosty jêzyk z g³êbokimi przemy�leniami
humanisty. Wyznacznikiem poezji Herberta jest nieufna
postawa wobec �wiata, drwina oraz idea rozdwojonego
cz³owieka, rozpaczliwie poszukuj¹cego porozumienia z
histori¹ i tradycj¹ jako �ród³ami rozumu. Szczególnie wyra�nie
przes³anie to pojawia siê w konstrukcji Pana Cogito z 1974
roku, choæ sam typ bohatera pojawi³ siê w liryce Herberta ju¿
oko³o roku 1970.

Najbardziej ¿ywotn¹, uniwersaln¹ racj¹ istnienia wielkiej
literatury, nie tylko dydaktycznej i utylitarnej, jest ¿yj¹cy w
spo³eczeñstwie etos. Czytaj¹c Herberta nacisk nale¿y po³o¿yæ
na �ledzenie moralnego przes³ania. Nawet w tekstach
okrytych grub¹ pow³ok¹ stylu znale�æ mo¿na w¹tki huma-
nistyczne, wskazania etyczne. Herbert jest bystrym ironist¹,
a jednocze�nie adwokatem cz³owieka wobec zakusów historii,
czego dowodzi wiele wierszy napisanych pod wp³ywem
wydarzeñ politycznych. Prowadzi dialog, a niekiedy otwart¹
walkê z filozofami, historykami i politykami. W jego wierszach
ludzie i idee przybieraj¹ czêsto maski bogów i antycznych
bohaterów. W³a�ciwy tylko Herbertowi dobór czerpanych z
tradycji w¹tków, fabu³ i motywów jest dowodem ¿ycia i ewolucji
mitów oraz legend nierozerwalnie zwi¹zanych z cywilizacj¹
�ródziemnomorsk¹. W³a�nie mity, tak stare jak i nowo¿ytne -
nie za� pozbawione tre�ci s³owa uogólnieñ - stanowi¹ korzenie
poezji Herberta, tak bardzo pragn¹cego sw¹ twórczo�ci¹
wspó³brzmieæ z naszym starym i ci¹gle niespokojnym
�wiatem.

MORALISTA

Poeta, który choæ w jednym wierszu zawar³ formu³ê
zbiorowego losu ludzi swojej epoki, mo¿e ju¿ mówiæ,
¿e spe³ni³ zadanie swojego ¿ycia. A tu jeden tomik przynosi
tego rodzaju wierszy - formu³ co najmniej kilka...

- pisa³ Stanis³aw Barañczak po podziemnej publikacji 18
wierszy z tomu Raport z oblê¿onego Miasta. Rzeczywi�cie
tomik ten zawiera wiersze jasne, nieomal pozbawione metafor,

prosto opisuj¹ce to co sk³ada³o siê na rzeczywisto�æ
autorytarnie rz¹dzonej Ojczyzny. W�ród nich wymieniæ nale¿y
przede wszystkim wiersze: Ze szczytu schodow, Pan Cogito
o cnocie, Potwor Pana Cogito, Potêga smaku i tytu³owy Raport
z oblê¿onego Miasta. S¹ one poetyck¹ odpowiedzi¹ na
rzeczywisto�æ, której nie mo¿na zmieniæ, ale i nie mo¿na
zaakceptowaæ.

Zbigniew Herbert zdoby³ pozycjê moralnego przewodnika
opozycji wierszem Przes³anie Pana Cogito g³osz¹cym
wierno�æ przegranej sprawie i ¿¹daj¹cym heroicznego wysi³ku.
Ten napisany w 1974 roku tekst sta³ siê swoistym hymnem
tworz¹cego siê ruchu opozycyjnego, z którym zreszt¹ Herbert
by³ od czasu utworzenia KOR-u �ci�le zwi¹zany. Przes³anie
Pana Cogito zosta³o razem z wierszem 17 IX wydrukowane
w paryskiej Kulturze. Natomiast Zapis wydrukowa³ w 1981
roku Potêgê smaku  - wiersz wskazuj¹cy nie tyle na
bohaterstwo nielicznych co na ogólne zniesmaczenie
komunizmem. W czasie prawdziwej walki stanu wojennego
by³ to lepszy hymn. Nie nakazywa³ heroizmu, a jednocze�nie
nawi¹zywa³ do utrzymania postawy wyprostowanej i
niepoddawaniu siê. Postawa wyprostowana, któr¹ przybiera
Pan Cogito, mo¿e niczego nie zmieni, ale przynajmniej
zapobiegnie powaleniu bezw³adem i uduszeniu bezkszta³tem
- rozumowa³ bohater Potwora Pana Cogito. Cnota jest
warto�ci¹ sam¹ w sobie i nawet w obliczu fizycznej przegranej
wypada (Potêga smaku):
(...)
wyj�æ skrzywiæ siê wycedziæ szyderstwo
choæby za to mia³ spa�æ bezcenny kapitel cia³a
g³owa

Zbigniew Herbert stara³ siê patrzeæ na �wiat z poziomu
t³umu. Stoj¹c tam, gdzie a¿ czarno od miote³ i ³opat - jak napisa³
w wierszu Ze szczytu schodow - chcia³ obj¹æ swoim szerokim
spojrzeniem zarówno podnó¿e schodów, jak i ich zagadkowy
szczyt. Jego lirykê mo¿na nazwaæ obywatelsk¹, jednak
zazwyczaj nie mia³a charakteru politycznego. Poeta przez
swoje powo³anie rozumie nie walkê, ale obserwacjê i
zachowanie pamiêci wydarzeñ. W Raporcie z oblê¿onego
Miasta przeznacza sobie zadanie kronikarza, a w wierszu Gra
Pana Cogito broni siê przed rol¹ Piotra Kropotkina, Zofii
Niko³ajewnej, doktora Orestesa Weimara, czy jak¹kolwiek
inn¹ znacz¹c¹ postaci¹:
(...)
je�liby zasz³a potrzeba
móg³by byæ nawet koniem
karety uciekiniera
(...)

Herbert nie ¿¹da dla siebie rewolucyjnych godno�ci. Mówi
w imieniu wielu, ale rozumie rolê jednostki. Nawet tyrtejski
Raport z oblê¿onego Miasta koñczy siê obrazem samotnego
obroñcy: on bêdzie Miasto. Sytuacja walki wymaga innych
norm moralnych. Herbert zapomina o dekalogu wyra�nie
zakazuj¹c przebaczania wrogowi w Przes³aniu Pana Cogito.
Odzywa siê syndrom zamkniêtej twierdzy, który po latach
przyniesie samemu Herbertowi wiele szkody.

Wiersze Zbigniewa Herberta bywa³y wielokrotnie
odczytywane w sposób sprzeczny z my�l¹ poety. W rozdziale
Czytanie Herberta ksi¹¿ki Gry Pana Cogito Andrzeja
Kaliszewskiego znajdujemy próby czytania Herberta poprzez
analizowanie odniesieñ staro¿ytnych bez przenoszenia ich
na grunt wspó³czesny. Kaliszewski w sposób co najmniej
dziwny odczyta³ te¿ wiersz Stoimy na granicy. Mo¿e pomy³ka
wynika z faktu, ¿e cenzura wymaza³a z tytu³u datê 1956 i
dopisek: Wêgrom. Podobnie w wierszach Tren Fortynbrasa i
Substancja nawet krytycy tak znani jak Kazimierz Wyka starali
siê dostrzec wy³¹cznie pochwa³y politycznego pragmatyzmu.
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O ile inaczej wygl¹da³oby ich odczytanie, gdyby wiersz Ze
szczytu schodow by³ równie znany...

WIESZCZ

Analizuj¹c wczesne liryki Herberta znakomity badacz i krytyk
literacki Kazimierz Wyka zamkn¹³ kr¹g Herbertowych
inspiracji trzema nazwiskami: Mi³osz, Jastrun, Przybo�.
Dzisiaj, gdy Mi³osz i Herbert s¹ najwiêkszymi poetami
polskimi, wszelkie ideowe i artystyczne pokrewieñstwa miêdzy
nimi nabieraj¹ wyj¹tkowego znaczenia. Wydaje siê, ¿e wp³yw
Mi³osza na Herberta uzewnêtrznia siê raczej w warstwie stylu,
a nie w samej postawie wobec historii, czasu, spo³eczeñstwa.
U Herberta znacznie wiêksza jest rola mitu. Herbert stara siê
byæ obroñc¹ autonomii moralnej cz³owieka, jego spostrze-
¿enia s¹ uniwersalne, ale nie mówi wzorem Mi³osza z pozycji
mêdrca. Jêzyk Herberta, z natury zwiêz³y, jest bli¿szy filozofii
i etyce ni¿ odpowiadaj¹cej bardziej Mi³oszowi publicystyce.

Tomem, który wywar³ niew¹tpliwie wielki wp³yw na Herberta
jest Ocalenie. Interesuj¹cych obserwacji dostarcza porów-
nanie jêzyków, jakimi Herbert i Mi³osz mówi¹ o wojnie. W
zetkniêciu z katastrof¹ Mi³osz rezygnuje z patosu i
symbolizmu. Wizja wojny nie jest obrazem apokaliptycznym.
Dominuje zwyk³o�æ (u¿ywam tego okre�lenia za Jackiem
Trznadlem). Mi³osz nie przymyka oczu na tragediê wojny, ale
jej nie odrealnia. Poezja jest prawda - mówi Mi³osz i dlatego
u¿ywa wielkiej poezji do oddania zwyk³o�ci ¿ycia (dla
przyk³adu w Piosence o koñcu �wiata):

(...)
W dzieñ koñca �wiata
Kobiety id¹ polem pod parasolkami,
Pijak zasypia na brzegu trawnika,
Nawo³uj¹ na ulicy sprzedawcy warzywa
(...)

Poezja, która ocala, nie musi byæ patetyczna i mówiæ o
przeznaczeniu. Pod wp³ywem tomu Ocalenie pytanie o sens
poezji w zwyczajno�ci postawi³ Herbert w wierszu Dlaczego
klasycy:

je�li tematem sztuki
bêdzie dzbanek rozbity
ma³a rozbita dusza
z wielkim ¿alem nad sob¹
to co po nas zostanie
bêdzie jak p³acz kochanków
w ma³ym brudnym hotelu
kiedy �witaj¹ tapety

Wojna nie jest jedynym problemem, który znalaz³ wyraz w
twórczo�ci obu poetów, ale w tym wypadku podobieñstwa
ukazuj¹ siê bardzo wyra�nie. Obu poetów ³¹czy d¹¿enie do
osi¹gniêcia mo¿liwie doskonale prostej wypowiedzi i jak
najbardziej pojemnej formy wyrazu. Zwiêz³y a¿ po skrajno�æ
Herbert, badaj¹c mity kieruje siê czasami w stronê liryki
intelektualnej Mi³osza. Ten za� na równi z mitem historycznym
stawia mit jednostkowy, nieobcy Herbertowi, choæ rzadki -
wierszom o Litwie i dzieciñstwie Mi³osza odpowiadaj¹ u
Herberta utwory o Lwowie, rodzicach, szkole). U Mi³osza
bogatsze s¹ �rodki stylistyczne, bardziej interesuj¹ca forma
wiersza. Herbert natomiast godzi uproszczony kszta³t z
siêganiem po najwa¿niejsze problemy i uniwersalne tre�ci.

POLITYK

Dokonuj¹c porównania poezji Herberta i Mi³osza nie mo¿na
pomin¹æ osobistych resentymentów, które nagromadzone

miêdzy oboma poetami uniemo¿liwiaj¹ im obecnie poro-
zumienie. Konflikt wyrós³ z ró¿nej oceny czasu Polski
Ludowej, czy - jak okre�la to Herbert - prlu. Ko�ci¹ niezgody
sta³ siê Zniewolony umys³ - ksi¹¿ka Czes³awa Mi³osza, w
której pisarz ukazuje mechanizmy rz¹dów totalitarnego
pañstwa i wp³yw jego propagandy na elitê intelektualn¹
kraju. Pod oznaczeniami alfa, beta, gamma i delta kryj¹
siê osoby, które mo¿na rozszyfrowaæ dziêki podanym
informacjom jako Jerzego Andrzejewskiego, Tadeusza
Borowskiego, Jerzego Putramenta i Konstantego I.
Ga³czyñskiego. Jednak¿e nie osobisty aspekt przed-
stawionych wydarzeñ, a ich masowo�æ, jest tre�ci¹ ksi¹¿ki
i nadaje jej znaczenia. Mi³osz wskazuje ró¿norodno�æ
postaw ludzkich i wielo�æ form nacisku. Wprowadza
znajduj¹c¹ zastosowanie w totalitarnych warunkach zasadê
wschodniej filozofii - ketman.

Zbigniew Herbert odrzuca tezy Zniewolonego umys³u.
Uwa¿a zagro¿enie p³yn¹ce ze strony Nowej Wiary za zbyt
ma³e, wrêcz pospolite i banalne, aby mo¿na by³o je przyj¹æ
za usprawiedliwienie. Pojawiaj¹ siê ze strony Herberta
oskar¿enia pod adresem Mi³osza, a tomik Rovigo przyniós³
nawet jadowit¹ biografiê Mi³osza w wierszu Chodasiewicz.
Obok zarzutu braku to¿samo�ci mówi Herbert o zdradzie
narodowej, której dopu�ci³ siê Mi³osz daj¹c by³ym stali-
nowcom argumenty w dyskusji o granicach podporz¹d-
kowywania siê systemowi. Zbigniew Herbert nie tylko nie
uznaje Mi³oszowskiego ketmanu. Wydaje siê, ¿e poeta nie
dostrzega dokonuj¹cych siê wokó³ nas zmian i nadal tkwi
w schematach warto�ciowania stosowanych w ancien
regime.

W ci¹gu ostatnich kilku lat Zbigniew Herbert zajmuje siê
energicznie (jak na siedemdziesiêcioletniego cz³owieka)
dzia³alno�ci¹ polityczn¹. Jego podpis znajduje siê na kilku
odezwach i apelach obok nazwisk tak znanych politykow,
jak: Macierewicz, Szeremietiew czy Ostoja - Owsiany. O miss
Wachowicz (rzeczniczka Pawlaka za czasow jego pre-
mierowania) Herbert by³ ³askaw powiedzieæ, ¿e le¿y
od³ogiem. Natomiast o sk¹din¹d kontrowersyjnej postaci
pos³a Pêka napisa³ Herbert przed trzema oko³o laty: Pan Pêk
wystawia moj¹ wiarê w Boga na ciê¿k¹ próbê. Gdy go widzê,
w¹tpiê, czy Bóg stworzy³ cz³owieka na obraz i podobieñstwo
swoje. W grudniu 1995 roku Zbigniew Herbert po�wiêci³
wiersz Bezradno�æ Józefowi Oleksemu do³¹czaj¹c siê do
publicznej dyskusji na temat domniemanej zdrady stanu
ówczesnego premiera. Takie zaanga¿owanie polityczne nie
przynosi poecie chwa³y i szkoda tylko, ¿e cz³owiek, który
móg³by stanowiæ w niepewnych czasach upadku autorytetów
moraln¹ ostojê, w³¹cza siê w czysto polityczne gry zgodnie
ze s³owami:

(...)
na wielkiej tablicy imaginacji
Pan Cogito ustawia figury
(...)

(Zbigniew Herbert, Gra Pana Cogito)

Zbigniew Herbert zmar³ 28 lipca 1998r. w Warszawie.
�mieræ poety by³a wielkim ciosem dla wszystkich jego
przyjació³. Nied³ugo przed �mierci¹ chory Herbert rozmawia³
telefonicznie z Mi³oszem. Chyba najserdeczniej od czasu gdy
ich drogi siê rozesz³y. W dniu pogrzebu prezydent RP
Aleksander Kwa�niewski odznaczy³ Herberta po�miertnie
Orderem Or³a Bia³ego. ¯ona Herberta odmówi³a jednak
przyjêcia odznaczenia.
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02.02 Dzieñ Handlowca
Dzieñ Handlowca jest aktualnie �wiêtem dosyæ za-

pomnianym, a handlowcy obchodz¹ je 8 grudnia.

02.02 Matki Boskiej Gromnicznej
Czterdzie�ci dni po Bo¿ym Narodzeniu jest �wiêto Matki

Boskiej Gromnicznej.
Jest to jedno z najstarszych �wi¹t w religii katolickiej. W

Polsce datuje siê go na IV wiek naszej ery. Na mszy �wiêcona
jest �wieca, zwana gromnic¹, któr¹ zapala siê podczas
niebezpieczeñstw. Symbolizuje ona Chrystusa, który jest
�wiat³o�ci¹ �wiata.

03.02 Dzieñ Walki Rakiem
Dzieñ Walki Rakiem ustanowiono na �wiatowym Szczycie

do Walki z Rakiem zorganizowanym pod egid¹ prezydenta
Francji i dyrektora generalnego UNESCO w lutym 2000 roku
w Pary¿u.

W tym dniu prowadzone s¹ konferencja dotycz¹ce walki
z rakiem, propagowany jest zdrowy styl ¿ycia oraz profilaktyka
dotyczaca tej choroby. Cztery g³ówne postulaty miêdzy-
narodowej kampanii na rzecz walki z rakiem to:

- zapewnienie dzieciom �rodowiska wolnego od
dymu papierosowego,

- promowanie aktywno�ci fizycznej i zdrowej diety,
przeciwdzia³anie oty³o�ci,

- szerzenie wiedzy o szczepionkach przeciwko
wywo³ywanym przez wirusy nowotworom w¹troby oraz
szyjki macicy,

- unikanie nadmiernego wystawiania siê na
dzia³anie promieni s³onecznych.

08.02 Dzieñ Bezpiecznego Internetu
Dzieñ Bezpiecznego Internetu zosta³ ustanowiony przez

Komisjê Europejsk¹.
Ma on na celu zwrócenie uwagi na bezpieczeñstwo

dostêpu dzieci i m³odzie¿y do internetu. W Polsce obchodzony
jest od 2005 roku. Zwi¹zane s¹ z nim róznego rodzaju
konferencje, prezentacje i dyskusje.

11.02 Dzieñ Jêzyka Ojczystego
Dzieñ Jêzyka Ojczystego ustanowiony zosta³ przez

UNESCO w 1999 r. na pami¹tkê wydarzeñ w Bangladeszu.
W 1952 r. zginê³o tam 5 studentów, którzy domagali siê
nadania jêzykowi bengalskiemu statusu urzêdowego.

Wiele jêzyków, poprzez globalizacjê oraz brak posza-
nowania, mo¿e znikn¹æ. Dlatego te¿ wa¿na jest ochrona
dziedzictwa jêzykowego, o której ma przypominaæ to �wiêto.

1.02 �wiatowy Dzieñ Chorego
�wiatowy Dzieñ Chorego zosta³ ustanowiony przez

papie¿a Jana Paw³a II w dniu 13 maja 1992 roku w li�cie do
przewodnicz¹cego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa
S³u¿by Zdrowia kardyna³a Fiorenzo Angeliniego.

Dzieñ ten upamiêtnia 75. rocznicê objawieñ fatimskich i
w 11. rocznicê zamachu na ¿ycie Papie¿a. Data - 11 lutego -
te¿ nie zosta³a wybrana przypadkowo. Tego dnia mia³o miejsce
pierwsze objawienie Maryi w Lourdes. Co roku g³ówne
uroczysto�ci odbywaj¹ siê w innym sanktuarium maryjnym
na �wiecie. "Ma on na celu uwra¿liwienie Ludu Bo¿ego i - w
konsekwencji - wielu katolickich instytucji dzia³aj¹cych na
rzecz s³u¿by zdrowia oraz spo³eczno�ci �wieckiej na
konieczno�æ zapewnienia lepszej opieki chorym; pomagania

chorym w dowarto�ciowaniu cierpienia na p³aszczy�nie
ludzkiej, a przede wszystkim na p³aszczy�nie nadprzy-
rodzonej; w³¹czenie w duszpasterstwo s³u¿by zdrowia
wspólnot chrze�cijañskich, rodzin zakonnych, popieranie
coraz cenniejszego zaanga¿owania wolontariatu..." (Jan
Pawe³ II)

14.02 Dzieñ Chorego na Padaczkê

14.02 Walentynki
Patronem chorych na padaczkê, tak samo jak �wiêta

zakochanych, jest �w. Walenty. Dlatego te¿ �wiêta te
pokrywaj¹ siê ze sob¹.

Walentynki, czyli Dzieñ Zakochanych, obchodzony jest
w imieniny Walentego, patrona zakochanych i umys³owo
chorych.

�wiêto powsta³o w Ameryce i tam zdoby³o najwiêksz¹
popularno�æ. Polega na przesy³aniu kwiatów, kartek i
wierszyków mi³osnych do zakochanych. �wiêto mia³o pomóc
osobom nie�mia³ym wyraziæ mi³o�æ. W Polsce �wiêto to jest
w kalendarzu kilka lat i zast¹pi³o s³owiañskie �wiêto mi³o�ci -
Noc Kupa³y.

17.02 �wiatowy Dzieñ Kota
�wiatowy Dzieñ Kota powsta³ we W³oszech. Rzymianie

utrzymuj¹, i¿ jest to niezwyk³e zwierze, któremu nale¿y siê
szacunek.

�wiêto kota ma u�wiadomiæ ludziom, jak du¿e znaczenie
maj¹ te zwierzêta w ¿yciu cz³owieka. W Polsce to �wiêto
obchodzone jest od 2006 za spraw¹ magazynu "Kot" oraz
³ódzkiego "Cat Clubu"

.
22.02 Dzieñ My�li Braterskiej
Dzieñ My�li Braterskiej to �wiêto harcerzy i skautów.
22 lutego to rocznica urodzin za³o¿yciela skautingu sir

Roberta Baden Powella (22 lutego 1857) i jego ¿ony Olave
Baden-Powell (22 lutego 1889). W tym dniu harcerze
spotykaj¹ siê ze sob¹, urz¹dzaj¹ zabawy i przesy³aj¹ kartki.

23.02 Ogólnopolski Dzieñ Walki Z Depresj¹
Ogólnopolski Dzieñ Walki Z Depresj¹ obchodzony jest

od 2001 roku, a ustanowiony zosta³ przez Stowarzyszenie
Aktywnie Przeciwko Depresji we wspó³pracy z Zespo³em ds.
Walki z Depresj¹ przy Ministerstwie Zdrowia.

W tym dniu organizowane s¹ konferencje dotycz¹ce
depresji, bezp³atne konsultacje psychiatryczne oraz akcje
informacyjne dotycz¹ce tej choroby.

Ostatki
Ostatki to ostatnie trzy dni karnawa³u.
Obecnie ostatkami nazywana jest ostatnia sobota

karnawa³u. W tym dniu organizowane s¹ zabawy i bale, by
móc siê wybawiæ i zachowaæ post podczas Wielkiego Postu.

�roda Popielcowa
�roda Popielcowa jes �wiêtem ruchomym. Przypada na

40-sty dzieñ przed Wielkanoc¹ (nie wliczaj¹c niedziel).
Jest to �wiêto wa¿ne w kalendarzu liturgicznym katolików.

Przypomina im ich krucho�æ oraz ma przygotowaæ do
Wielkiego Postu.

T³usty Czwartek
T³usty Czwartek rozpoczyna ostatni tydzieñ karnawa³u.
Jest to �wiêto ruchome. W tym dniu dozwolone jest

ob¿arstwo, a szczególnymi specja³ami s¹ p¹czki i faworki.

Kalendarz �wi¹t. Luty
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Wiadomo�ci z Polski

Akty wykonawcze do ustawy o Karcie Polaka s¹ w
koñcowej fazie przygotowañ - poinformowa³ na posiedzeniu
senackiej Komisji Spraw Emigracji i £¹czno�ci z Polakami
za Granic¹ wiceszef kancelarii premiera Adam Lesz-
kiewicz.

Ustawa o Karcie Polaka ma wej�æ w ¿ycie 29 marca.
Przygotowany zosta³ projekt nowelizacji, dostosowuj¹cy
ustawê o Karcie Polaka do wej�cia Polski do strefy
Schengen. Ma on tak¿e przyznawaæ konsulom prawo do
zasiêgania opinii organów bezpieczeñstwa co do osób
wnioskuj¹cych o Kartê Polaka.

Dwa z aktów wykonawczych do ustawy - reguluj¹ce
dzia³anie Rady ds. Polaków na Wschodzie czekaj¹ - jak
powiedzia³ Leszkiewicz - na podpis premiera. Kolejny,
dotycz¹cy wzoru Karty i wzoru wniosku, jest w konsul-
tacjach miêdzyresortowych. Wed³ug szacunków w
pierwszym roku o Kartê mo¿e ubiegaæ siê kilkaset tysiêcy
osób, docelowo - znacznie ponad milion.

Resort spraw zagranicznych przygotowuje listê
organizacji, których rekomendacja jest wymagana do
otrzymania Karty Polaka. Ma ona byæ gotowa do 22 lutego.

W Ministerstwie Spraw Zagranicznych prowadzone
jest szkolenie kandydatów na konsulów, którzy bêd¹
pracowaæ w krajach, których dotyczy ustawa. W bud¿ecie
resortu zarezerwowano na ten cel ok. 8,5 mln z³.

Zarezerwowano te¿ �rodki na opracowanie i druk Karty
Polaka (2 mln z³), sfinansowanie ulg na przejazdy �rodkami
transportu publicznego - 1,5 mln oraz wsparcie dla
organizacji, przekazuj¹cych wnioski o wydanie Karty
Polaka.

Akty wykonawcze do Karty Polaka s¹ w koñcowej
fazie przygotowañ

Karta Polaka, która wejdzie w ¿ycie z koñcem marca 2008
roku, wprowadza u³atwienia i przywileje dla Polaków,
zamieszka³ych na Wschodzie, gdy¿ nie jest tam uznawane
podwójne obywatelstwo. Karta umo¿liwia m.in. refundacjê
wizy schengenowskiej, dostêp do polskich szkó³ i uczelni oraz
u³atwienia w uzyskiwaniu stypendiów, a tak¿e podejmowanie
pracy i prowadzenie dzia³alno�ci gospodarczej w Polsce.

Karta Polaka jest wydawana przez konsula, ma byæ
wa¿na przez 10 lat od momentu jej przyznania i mo¿e byæ
przed³u¿ana na wniosek zainteresowanego. Karty bêd¹
drukowane w Warszawie i przesy³ane do konsulatów.

Koszt wyprodukowania jednej karty szacowano na 10 z³.
Przy za³o¿eniu, ¿e refundacji podlega³yby rocznie wizy dla 100
tys. osób - oko³o 24 mln z³. Dofinansowanie kosztów przejazdów
(wprowadzenie 37-proc. zni¿ki dla posiadaczy Karty Polaka)
to koszt 2 mln 664 tys. rocznie. Ogó³em wszystkie koszty
wprowadzenia Karty szacowano na 60-80 mln z³ rocznie.

Osoby ubiegaj¹ce siê o Kartê Polaka musz¹ wykazaæ
swój zwi¹zek z polsko�ci¹ - w tym przynajmniej biern¹
znajomo�æ jêzyka polskiego, wykazaæ, ¿e jedno z rodziców
lub dziadków b¹d� dwoje pradziadków by³o narodowo�ci
polskiej, b¹d� przedstawiæ za�wiadczenie organizacji
polonijnej o dzia³alno�ci na rzecz kultury i jêzyka polskiego.

Dane osób, które otrzymaj¹ Kartê, umieszczone bêd¹ w
centralnym rejestrze prowadzonym przez Radê do Spraw
Polaków na Wschodzie. Ustawa o Karcie Polaka wchodzi w
¿ycie 29 marca. Resort pracy i polityki spo³ecznej - w zwi¹zku
z w¹tpliwo�ciami - sugeruje od³o¿enie jej wej�cia w ¿ycie do
po³owy 2009 roku.

Onet.pl

Ponad milion razy internauci ods³onili strony dar-
mowego serwisu Say.Expressivo.com, aby przetestowaæ
mo¿liwo�ci polskiego syntezatora mowy IVONA. Synte-
zator �wiêci tryumfy na miêdzynarodowych konkursach,
zosta³ oceniony jako najlepsze narzêdzie tego typu na
�wiecie. O IVONÊ oparty jest program dla u¿ytkowników
indywidualnych - Expressivo.

Program Expressivo czyta dowolne teksty ludzkim
g³osem. Mo¿e byæ wykorzystywany jako pomoc przy
nauce jêzyka obcego, czy jako g³os lektora do czytania
napisów w filmach. Expressivo pozwala tak¿e na
s³uchanie ksi¹¿ek, wiadomo�ci RSS, stron www, e-maili
- nie tylko na komputerze, ale tak¿e na przeno�nym
odtwarzaczu MP3.

Serwis Say.Expressivo.com zadebiutowa³ we wrze�niu
2007 roku. Od tego czasu ponad 730 tys. internautów
odwiedzi³o Say.Expressivo.com przesz³o milion razy. W
rekordowym dniu serwis zanotowa³ 21 tys. wizyt. Stronê
odwiedzaj¹ osoby z ca³ego �wiata. Najwiêcej jest ich ze
Stanów Zjednoczonych - 330 tys., nastêpnie z Polski - 240
tys., S³owenii - 76 tys. i Wielkiej Brytanii - 60 tys.

Jeste�my mile zaskoczeni statystykami, które zanotowa³
Say.Expressivo.com. Tym bardziej, ¿e nie prowadzili�my
¿adnej szczególnej akcji promocyjnej serwisu i ma on do�æ
ograniczon¹ funkcjonalno�æ. To kolejny dowód na du¿e
zainteresowanie tematyk¹ syntez¹ mowy w�ród u¿ytkowników
Internetu na ca³ym �wiecie - mówi £ukasz Osowski, prezes
innowacyjnej firmy IVO Software - tworcy IVONY.

W Say.Expressivo.com mo¿na za darmo sprawdziæ, jak
brzmi¹ wirtualne g³osy, stworzone dziêki syntezatorowi mowy
IVONA. Dostêpne s¹ cztery g³osy (jeden mêski i trzy ¿eñskie),
które pos³uguj¹ siê trzema jêzykami (polskim, angielskim i
rumuñskim). Stworzon¹ wiadomo�æ g³osow¹ mo¿na wys³aæ
e-mailem lub zapisaæ jako plik d�wiêkowy, a potem umie�ciæ
go w sieci (np. na blogu).

Wykorzystywana w Expressivo i prezentowana na
Say.Expressivo.com technologia syntezy mowy IVONA
zdoby³a liczne wyró¿nienia i nagrody zdobyte na �wiecie. W
konkursie Blizzard Challenge, dwa razy z rzêdu w latach 2006
i 2007, jako�æ g³osu IVONY zosta³a uznana za jedn¹ z
najbli¿szych g³osowi naturalnemu.

Polski syntezator mówy dla milionów
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Czterogodzinnym multimedialnym programem pt.
�Liryko¿ercy. Herbert� zainaugurowano w poniedzia³ek
wieczorem 18 lutego, w warszawskim Teatrze Narodowym
Rok Zbigniewa Herberta.

Podczas uroczysto�ci minister kultury Bogdan Zdrojewski
mówi³ o mocnym krêgos³upie warto�ci» Herberta.
- By³ swego rodzaju mêdrcem. Zarówno jego twórczo�æ jak i
¿ycie mog¹ byæ wzorem dla m³odego pokolenia - powiedzia³
minister.

Prezydent Lech Kaczyñski przes³a³ list do uczestników
uroczysto�ci.

- Historia w du¿ym stopniu przyzna³a Herbertowi racjê.
Zarówno jako krytykowi komunizmu w czasach PRL-u, jak i
potem, gdy krytykowa³ postkomunistów. By³ Ksiêciem
Niez³omnym polskiej poezji - napisa³ prezydent.

Podczas poniedzia³kowej uroczysto�ci przedstawiono po
raz pierwszy okryte dot¹d tajemnica logo Roku Herberta. Na
konkurs, maj¹cy je wy³oniæ pod koniec ubieg³ego roku,
wp³ynê³o ponad 250 prac, które ocenia³o jury pod przewo-
dnictwem prof. Macieja Buszewicza z warszawskiej ASP.

Wygra³ projekt Jakuba S³omkowskiego, absolwenta
warszawskiej ASP przedstawiaj¹cy stylizowan¹ literê H ze
skrzyd³ami.

Na poniedzia³kowej uroczysto�ci zjawi³a siê rodzina poety
- wdowa Katarzyna Herbert i siostra Halina Herbert-
¯ebrowska. Na scenie Teatru Wielkiego wiersze Herberta
recytowa³ Zbigniew Zapasiewicz.

Po godzinie 20 rozpoczê³a siê druga czê�æ uroczysto�ci
otwarta dla publiczno�ci. Jeszcze przed otwarciem sal w
westybulu teatru k³êbi³ siê t³um czekaj¹cych. �Liryko¿ercy.
Herbert� to projekt grupy m³odych artystów wyre¿yserowany
przez Monikê Grochowsk¹.

- Zasadniczym celem programu jest zaanga¿owanie
odbiorców poprzez zabranie ich w interaktywn¹ i wielo-
poziomow¹ podró¿ po �wiecie ¿ycia i poezji jednego z
najwa¿niejszych polskich poetów ubieg³ego stulecia -
powiedzia³a Monika Grochowska.

Aktor £ukasz Garlicki odczyta³ fragmenty esejów ze
zbiorów Martwa natura z wêdzid³em i Barbarzyñca w ogrodzie,
a autor komiksów Jakub Rebelka, inspiruj¹c siê czytanym
tekstem na oczach widzów tworzy³ obrazy.

Na drugim piêtrze teatru odby³ siê Antypanel z udzia³em
m.in. dr Jacka Kopciñskiego, redaktora naczelnego
miesiêcznika �Teatr�, prof. Zdzis³awa Najdera, historyka
literatury, Janusza Odrow¹¿a-Pieni¹¿ka w Muzeum Literatury
oraz Henryka Citko, kierownika archiwum Zbigniewa Herberta
przy Bibliotece Narodowej.

Wieczór zakoñczy³ multimedialne show pt. �Próba opisu�,
podejmuj¹ce temat wykluczenia poezji ze wspó³czesnego
¿ycia.

Uchwa³ê o og³oszeniu roku 2008 Rokiem Zbigniewa
Herberta, podj¹³ 10 lipca 2007 roku Sejm RP, dla uczczenia
przypadaj¹cej w bie¿¹cym roku 10. rocznicy �mierci poety.

W programie Roku znalaz³y siê m.in. cykl 10. otwartych
dla publiczno�ci comiesiêcznych debat inspirowanych ¿yciem
i twórczo�ci¹ poety, miêdzynarodowa konferencja naukowa
oraz wystawa �Herbert-Norwid�, gdzie po raz pierwszy
zaprezentowane zostan¹ rysunki Zbigniewa Herberta i
Cypriana Norwida ze zbiorów BN. Na dwa dni przed rocznic¹
�mierci poety, 26 lipca, odbêdzie siê kilkugodzinny spektakl
plenerowy i pokaz multimedialny na fasadzie Pa³acu
Rzeczpospolitej.

Uroczysta inauguracja Roku Zbigniewa Herberta

Minister kultury Bogdan Zdrojewski rozmawia z wdow¹ po
poecie Katarzyn¹ Herbert podczas uroczystej inauguracji

Roku Zbigniewa Herberta w Teatrze Narodowym

Czterostronicowy rozkaz Adolfa Hitlera, na mocy
którego dywizje hitlerowskiej armii zaatakowa³y Polskê,
zosta³  odnaleziony w warszawskich archiwach.
�W dokumencie tym, który jest fotokopi¹ orygina³u, szcze-
gó³owo wymienione s¹ rozkazy wydawane m.in. niemieckiej
zmotoryzowanej piechocie, lotnictwu i marynarce� - mówi
Andrzej Przewo�nik.

Wed³ug Przewo�nika jest to znalezisko archiwalne o
du¿ym znaczeniu. Na dokumencie znajduje siê, bowiem
odrêczny podpis Hitlera i jego odrêczne dopiski m.in.
dotycz¹ce godziny zaatakowania granic Polski.

�Dokument zosta³ odnaleziony przez przypadek -

powiedzia³ Przewo�nik - podczas kwerendy, przeprowadzanej
w archiwach w zwi¹zku z przygotowywan¹ wystaw¹ o
zbrodniczym wyniszczaniu przez hitlerowców i bolszewików
inteligencji polskiej�.

Fotokopia rozkazu Hitlera zosta³a, wed³ug Przewo�nika,
przekazana Polsce przez Amerykanów zaraz po wojnie, i od
tamtego czasu le¿a³a w archiwach. Teraz, jak zapewnia
Przewo�nik, dokumentem zajm¹ siê historycy.
Rozkaz Adolfa Hitlera znajdzie siê te¿ na wystawie, któr¹
przygotowuje na wiosnê przysz³ego roku Rada Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa - poinformowa³ Przewo�nik.

(jks)

Rozkaz ataku na Polskê odnaleziony
w polskich archiwach

Rozkaz Adolfa Hitlera dotycz¹cy ataku na Polskê zosta³ odnaleziony w
warszawskich archiwach - poinformowa³ historyk i sekretarz Rady Ochrony
Pamiêci Walk i Mêczeñstwa Janusz Przewo�nik.



 Str. 8                                                                                                               Polonia Charkowa     Nr  2  (69)       Rok  2008

Wiadomo�ci  kino

Or³y przyznawane s¹ od 10 lat, w 15 kategoriach.
Organizatorem przedsiêwziêcia jest Niezale¿na Fundacja
Filmowa, która corocznie przeprowadza g³osowanie w
konkursie na te nagrody. Od 2004 roku na Or³y g³osuje i
laureatów wy³ania licz¹ca ponad 500 cz³onków Polska
Akademia Filmowa.

W tym roku og³oszono zmiany w regulaminie przyzna-
wania Or³ów. Wprowadzono now¹ kategoriê «odkrycie roku»,
do której mog¹ kandydowaæ debiutanci polskiego filmu

kinowego we wszystkich kategoriach, w jakich przyznawane
s¹ nagrody. Drug¹ zmian¹ jest w³¹czenie do grona osób
odbieraj¹cych nagrodê za najlepszy film, obok producenta,
równie¿ re¿ysera filmu.

Obrazy «Katyñ» Andrzeja Wajdy, «Pora umieraæ» Doroty
Kêdzierzawskiej i «Sztuczki» Andrzeja Jakimowskiego
uzyska³y nominacje do Or³ów 2008 w kategorii «najlepszy
film».

W kategorii «najlepsza re¿yseria» nominowano Andrzeja
Wajdê za «Katyñ», Andrzej Barañskiego za «Parê osób, ma³y
czas» oraz £ukasza Palkowskiego za «Rezerwat».

Nominowani do Or³ów w kategorii «najlepsza g³ówna rola
mêska» to: Andrzej Chyra za rolê w filmie «Katyñ» Andrzeja

Wajdy, Andrzej Hudziak - za «Parê osób, ma³y czas» Andrzeja
Barañskiego, i Robert Wiêckiewicz - za «Wszystko bêdzie
dobrze» Tomasza Wiszniewskiego.

O Or³a za «najlepsz¹ g³ówn¹ rolê kobiec¹» walczyæ bêd¹
Krystyna Janda («Parê osób, ma³y czas»), Danuta Szaflarska
(«Pora umieraæ») oraz Sonia Bohosiewicz («Rezerwat»).

W kategorii «najlepsza drugoplanowa rola mêska»
nominowani zostali: Artur ¯mijewski - za rolê w «Katyniu»,
Jan Frycz - za rolê w «Korowodzie», i Tomasz Sapryk - za
rolê w filmie «Sztuczki».

W kategorii «najlepsza drugoplanowa rola kobieca»
nominacje otrzyma³y: Danuta Stenka - za rolê w filmie «Katyñ»,
Krystyna Tkacz - za rolê w «Parê osób, ma³y czas», i
Stanis³awa Celiñska - za «Po³udnie - Pó³noc».

Nominowani w kategorii «najlepszy scenariusz» to:
Andrzej Barañski za «Parê osób, ma³y czas», Dorota
Kêdzierzawska za «Pora umieraæ», i Andrzej Jakimowski za
«Sztuczki».

O Or³y za «najlepsze zdjêcia» walczyæ bêd¹: Janusz
Kamiñski za «Haniê», Pawe³ Edelman za «Katyñ», Artur
Reinhart za «Pora umieraæ» i Adam Bajerski za «Sztuczki».

W kategorii «najlepsza muzyka» nominacje uzyskali:
Krzysztof Pednerecki za film «Katyñ», Pawe³ Szymañski za
«Korowód» i W³odzimierz Pawlik za «Pora umieraæ».

W kategorii «najlepsza scenografia» nominowani s¹:
Magdalena Dipont za «Katyñ», Maarten Piersma za
«Nightwatching», Robert Czesak za «Strajk» i Andrzej
Kowalczyk za «Wszystko bêdzie dobrze»

Nominacje w kategorii «najlepsze kostiumy» otrzymali:
Magdalena Biedrzycka i Bronis³aw Domañski za «Katyñ»,
Anna Jagna Janicka i Maarit van der Burgt za «Nightwathing»
oraz Ewa Krauze za «Strajk»

W kategorii «najlepszy monta¿» nominowani zostali: Rafa³
Listopad i Milenia Fiedler za «Katyñ», El¿bieta Kurkowska za
«Korowód» oraz Wanda Zeman za «Parê osób, ma³y czas».

W kategorii «najlepszy d�wiêk» o Or³y walczyæ bêd¹:
Micha³ ¯arnecki i Bartosz Putkiewicz za «Haniê», Leszek
Freud, Marek Wronko i Jacek Hamela za «Katyñ», Micha³
¯arnecki za «Po³udnie - Pó³noc», Maria Chilarecka za
«Sztuczki» oraz Jan Freda za «U Pana Boga w ogrodku».

W kategorii «najlepszy film europejski» nominacje do
Or³ów 2008 otrzyma³y filmy: «4 miesi¹ce, 3 tygodnie i 2 dni»
Cristiana Mungiu, «Królowa» Stephena Frearsa oraz «¯ycie
na pods³uchu» Floriana Henckela von Donnersmarcka.

25 lutego zostanie og³oszone nazwisko laureata Or³a «za
osi¹gniêcia ¿ycia».

Kandydatami do Or³ów 2008 s¹ polskie filmy fabularne
(oraz ich twórcy), które znalaz³y siê w polskich kinach przez
okres co najmniej jednego tygodnia w 2007 roku. W
g³osowaniu na najlepszy film europejski bior¹ udzia³ wszystkie
filmy europejskie, które znalaz³y siê w regularnym rozpo-
wszechnianiu w Polsce przez okres co najmniej jednego
tygodnia w 2007 roku.

 (aka)

Obrazy «Katyñ» Andrzeja Wajdy, «Pora umieraæ» Doroty Kêdzierzawskiej i «Sztuczki» Andrzeja
Jakimowskiego uzyska³y nominacje do Polskich Nagród Filmowych Or³y 2008. Nominacje og³oszono
na konferencji prasowej w Warszawie. Nazwiska zdobywców Or³ów 2008 zostan¹ og³oszone 3 marca,
podczas uroczystej gali.

«Katyñ» i «Sztuczki» w�ród nominacji do Or³ów 2008

Prezes Niezale¿nej Fundacji Filmowej Dariusz
Jab³oñski podczas og³oszenie Nominacji do

Polskich Nagród Filmowych Or³y 2008
(fot. PAP / Pawe³ Kula)
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"Katyñ"  by³ najlepszym filmem zagranicznym
Krytyk Maria Elena la des Carreras jest zdania,

¿e «Katyñ» by³ najlepszym ze wszystkich nomi-
nowanych do Oscara filmów zagranicznych. Natomiast
Ross Dazis uwa¿a, ¿e obraz Andrzeja Wajdy przegra³,
bo Amerykanie nie s¹ zainteresowani kinem wojennym
zza oceanu.

- «Katyñ» jest trudny, ale nie hermetyczny i to jest
najwiêksza zaleta filmu - mówi Dazis, krytyk z New York Film
Academy, odpowiadaj¹c na pytanie, czy film Wajdy musia³
przegraæ. - Posiada jasne, mocne przes³anie, jest wspaniale

obsadzony i nakrêcony. Na pewno by³ silnym kandydatem.
Kilka lat temu w finale znalaz³ siê bardzo podobny do
«Katynia» film, w tym sensie, ¿e podejmowa³ temat nieznanej
wojennej historii. By³ to francuski obraz «Bo¿e Narodzenie»
- wspomina.

- Zagraniczne filmy generalnie sprzedaj¹ siê w USA
bardzo s³abo - mówi dalej w rozmowie z «Dziennikiem». - I to
nawet te oscarowe. Proszê zapytaæ przeciêtnego Amery-
kanina, jaki zagraniczny film ostatnio ogl¹da³ i pewnie nie
doczeka siê pani odpowiedzi. Nawet, je¿eli film zdobywa
g³ówn¹ nagrodê, jego los w kinach nie jest jasny. Bywa, ¿e i
tak przynosi straty. Jurorzy s¹ wiêc przede wszystkim ostro¿ni
- t³umaczy decyzjê cz³onków Akademii.

Natomiast krytyk i teoretyk filmu Maria Elena la des
Carreras z Instytutu Filmowego przy Uniwersytecie Kalifornii
w Los Angeles mówi, ¿e szansê na Oscara w kategorii filmów
obcojêzycznych maj¹ obrazy, które «nios¹ ze sob¹ potê¿ne
przes³anie na temat ludzkiej kondycji, konfliktu spo³ecznego,
wojny». «Katyñ», jej zdaniem, spe³nia³ te warunki. - «Katyñ»
epatuje prawd¹, humanizmem i cywilizacyjnym uniwer-
salizmem. Ka¿dy zrozumie, co to znaczy byæ oddzielonym
od najbli¿szych i wiedzieæ, ¿e ju¿ nigdy siê ich nie zobaczy.
Co to jest wojna, desperacja, �mieræ i potêga ludzkich emocji.
Na tym poziomie film Andrzeja Wajdy operuje w sposób
absolutnie mistrzowski - uwa¿a.

W opinii Carreras «Katyñ» wybija³ siê spo�ród wszystkich
nominowanych. - Film z Izraela jest zdecydowanie za
polityczny, zrobiony pod obecne nastroje polityczne na
�wiecie. Film z Austrii oceniam jako dobrze nakrêcon¹
opowie�æ pod publikê. Film rosyjski wzbudza skrajne reakcje,
przez wielu uwa¿any jest za niszowy i tak zosta³ potraktowany
na festiwalach w Europie. Kazachstan uczestniczy w

konkursie po raz pierwszy, nie do koñca wiadomo, na ile jest
to manewr politycznie poprawny. Na tym tle «Katyñ» jest
przedsiêwziêciem o wymiarze epickim i ponadczasowym. Ten
film by³ moim faworytem - przyznaje.

Wajda: pokaza³em �wiatu Katyñ
Ludzie, którzy widzieli «Katyñ» w Ameryce, byli w

szoku. «Niemcy i Sowieci przy jednym stole?! Dziel¹
Polskê i Europê miêdzy siebie? Jak to mo¿liwe?». Ano
mo¿liwe, tak by³o. I to trzeba by³o �wiatu pokazaæ.
Filmem - mówi «Gazecie Wyborczej» Andrzej Wajda.

 «Katyñ» móg³ mieæ Oscara?
Andrzej Wajda: Nie s¹dzê. Od pocz¹tku by³em sceptyczny.

Tam, na gali, nie za bardzo siê nawet denerwowa³em. Je�li
prze¿y³em wojnê, nie znalaz³em siê w O�wiêcimiu, nie zabito
mnie w Powstaniu Warszawskim ani w �45 roku - to czy mam
siê denerwowaæ w Los Angeles?. Amerykanie lubi¹ filmy o
sobie i dla siebie. Nie szukaj¹ obcych, trudnych tematów. By³y
w naszej kategorii tematy, które tutaj mog³y siê bardziej
podobaæ».

- Co uda³o siê osi¹gn¹æ «Katyniowi» w pó³ roku od
premiery?

- Ogromnie du¿o. Ludzie, którzy widzieli go w ostatnich
dniach, np. na uniwersytecie w Los Angeles, byli w szoku.
«Niemcy i Sowieci przy jednym stole?! Dziel¹ Polskê i Europê
miêdzy siebie? Jak to mo¿liwe?». Ano mo¿liwe, tak by³o. I to
trzeba by³o �wiatu pokazaæ. Filmem. Ten film bêdzie mia³, ju¿
ma, rezonans i w USA, i w Europie. Jak du¿y, jak mocno uda
siê go rozpropagowaæ, jeszcze nie wiemy. S¹ filmy, które
wchodz¹ na ekrany ca³ego �wiata z impetem, bo stoj¹ za nimi
wielka amerykañska dystrybucja i reklama... - mówi re¿yser.

- W wypadku «Katynia» to nie by³o mo¿liwe?
- Zawsze robi³em filmy przede wszystkim dla widowni

polskiej. Co nie znaczy - lokalne, za�ciankowe. Gdy
tworzyli�my +Kana³+, wielu pyta³o: «Kto to zrozumie, ¿e gdzie�
kto� walczy w jakich� podziemiach?». Okaza³o siê, ¿e je�li

film jest dobrym kinem, to przemawia wszêdzie. I ten temat
strasznej walki w kana³ach, bez wyj�cia, okaza³ siê
uniwersalny, ludzki - podkre�la Andrzej Wajda.

Tak samo z «Katyniem». By³y opinie, ¿eby zrobiæ z
«Katynia» film dla m³odzie¿y, która przychodzi masowo do
kin. Ale przecie¿ s¹ jeszcze ludzie starsi, których ¿ycie up³ywa
w cieniu Katynia, bo zgin¹³ kto� z ich rodziny. Nie mog³em ich

«Katyñ» Andrzeja Wajdy nie zdoby³ Oscara
w kategorii najlepszy film nieanglojêzyczny
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omin¹æ. Pomy�la³em, ¿e zrobiê film z polskiej szko³y filmowej.
I zrobi³em «Katyñ» tak jak 50 lat temu «Popió³ i diament» -
dla polskiej widowni - mówi Andrzej Wajda.

Pe³ny tekst rozmowy z twórc¹ filmu «Katyñ» - w
dzisiejszym wydaniu «Gazety Wyborczej».

Prymas Polski: ¿a³ujê, ¿e «Katyñ» nie dosta³ Oscara
Prymas Polski, kardyna³ Józef Glemp ¿a³uje, ¿e

film Andrzeja Wajdy «Katyñ» nie zosta³ nagrodzony
Oscarem.

Kardyna³ Glemp podkre�li³, ¿e bardzo cieszy go
prezentacja filmu na �wiecie, poniewa¿ w ten sposób ludzie
dowiaduj¹ siê o tragedii katyñskiej, która ma wymiar nie tylko
lokalny, ale ogólno�wiatowy.

Prymas Glemp podkre�la, ¿e bardzo wysoko ceni
Andrzeja Wajdê, a twórczo�æ re¿ysera wp³ynê³a tak¿e na
postrzeganie przez niego Polski i Polaków. Dot¹d, najwiêksze
wra¿enie z filmów Andrzeja Wajdy zrobi³ na kardynale Glempie
film «Cz³owiek z marmuru».

Kardyna³ podkre�li³, ¿e tak¿e film «Katyñ» zrobi³ na nim
ogromne wra¿enie, choæ nie nale¿y zapominaæ, ¿e - podobnie
jak zrealizowane dot¹d filmy fabularne o Janie Pawle II - nie
jest on wprost dokumentem historycznym.

Andrzej Wajda powiedzia³, ¿e nie jest rozczarowany
brakiem Oscara dla filmu «Katyñ». Jak doda³, najwa¿niejszy
jest dla niego fakt, ¿e film o Zbrodni Katyñskiej mia³ w Polsce
kilkumilionow¹ widowniê.

Andrzej Wajda jest laureatem Oscara za ca³okszta³t
twórczo�ci. £¹cznie z «Katyniem» do Oscara nominowano
cztery jego filmy. Wcze�niej by³y to «Ziemia Obiecana»,
«Panny z Wilka» i «Cz³owiek z ¯elaza».

Zdrojewski o Oscarach: to nie przegrana

«To nie przegrana» - tak minister kultury Bogdan
Zdrojewski skomentowa³ brak Oscara dla «Katynia».
«Wajda i tak wygra³ - jego film jest ogl¹dany» -
powiedzia³ minister.

Komentuj¹c fakt, ¿e nominowany w kategorii «najlepszy
film nieanglojezyczny» «Katyñ» Andrzeja Wajdy nie dosta³
Oscara Bogdan Zdrojewski powiedzia³, ¿e nie nale¿y decyzji
amerykañskich

akademików traktowaæ w kategoriach przegranej, gdy¿
sama nominacja by³a dla filmu ogromnym wyró¿nieniem.

«Mam wra¿enie, ze ten Oscar bardziej by³ potrzebny
Hollywood ni¿ re¿yserowi, trzeba pamiêtaæ, ze Andrzej Wajda
zosta³ ju¿ uhonorowany Oscarem za ca³okszta³t twórczo�ci.
Andrzej Wajda wygra³, bo jego film zobaczy³ �wiat. »Katyñ«
zosta³ pokazany w Berlinie, w marcu zobacz¹ go Rosjanie. I
mimo, ¿e jest to film bardzo polski, nigdzie nie jest

przyjmowany obojêtnie» - uwa¿a minister.
Bogdan Zdrojewski z wielk¹ rado�ci¹ przyj¹³ wiadomo�æ

o Oscarze dla krótkometra¿owego filmu animowanego
«Piotru� i wilk» (patronem medialnym tej produkcji jest

Onet.pl).
«Polskie kino jest niezwykle bogate. Jego bogactwem s¹

re¿yserzy tej klasy co Andrzej Wajda, ale te¿ aktorzy,
operatorzy, scenarzy�ci, kompozytorzy i, co potwierdzi³a
decyzja Akademii, równie¿ animatorzy. Wspania³y i, co trzeba
dodaæ, miêdzynarodowy zespó³ osi¹gn¹³ wielk¹ rzecz. A
cieszê siê tym bardziej, bo nagrodzone dzie³o jest adresowane
do najm³odszych odbiorców» - doda³ minister.

Andrzej Wajda: nie jestem rozczarowany
Andrzej Wajda powiedzia³, ¿e nie jest rozcza-

rowany brakiem Oscara dla filmu «Katyñ».
W kategorii filmu nieanglojêzycznego, zwyciê¿y³ austriacki

obraz pod tytu³em «Fa³szerze». Andrzej Wajda doda³, ¿e
najwa¿niejszy jest dla niego fakt, ¿e film o Zbrodni Katyñskiej
mia³ w Polsce kilkumilionow¹ widowniê.

- Nie bardzo liczy³em na statuetkê, i zbytnio siê nie
denerwowa³em - wyjawi³ Andrzej Wajda. Re¿yser podkre�li³,
¿e przyjecha³ do Hollywood z szacunku dla widzów i
dziennikarzy. Doda³, ¿e jego nieobecno�æ by³aby nienaturalna.

Zdaniem Andrzeja Wajdy ceremonia oscarowa w Teatrze
Kodaka wygl¹da du¿o ciekawiej ni¿ w telewizji. Re¿yser mówi³,
¿e uroczysto�æ wrêczenia statuetek jest potê¿nym wido-
wiskiem zorganizowanym w taki sposób, by pokazaæ, ¿e
Amerykañska Akademia Filmowa cieszy siê powodzeniem.

Andrzej Wajda jest laureatem Oscara za ca³okszta³t
twórczo�ci. £¹cznie z «Katyniem», do tej nagrody nomi-
nowano cztery jego filmy. Wcze�niej by³y to «Ziemia
Obiecana», «Panny z Wilka» i «Cz³owiek z ¯elaza».

Janicka: «Katyñ» to film o ogromnej sile emocjonalnej
Wszyscy ¿a³ujemy, ¿e «Katyñ» nie zdoby³ Oscara,

zw³aszcza dlatego, ¿e to fi lm o ogromnej sile
emocjonalnej - powiedzia³a PAP krytyk filmowa
z miesiêcznika «Kino», Bo¿ena Janicka.

«Katyñ» Andrzeja Wajdy by³ nominowany do Oscara w
kategorii najlepszy film nieanglojêzyczny. Gala wrêczenia
nagród odby³a siê w niedzielê w Los Angeles.

Jak podkre�li³a Janicka dziêki wielkiej sile emocjonalnej
«Katynia» mo¿na nie tylko poinformowaæ �wiat o tym, czym
by³a zbrodnia katyñska. - Daje on szansê tak¿e na wywo³anie
jakiej� uczuciowej reakcji, zaanga¿owania osobistego tych,
którzy by ten film zobaczyli. Miejmy nadziejê, ¿e sama
nominacja równie¿ wystarczy, ¿eby on gdzie� na �wiecie
zaistnia³ - stwierdzi³a krytyk.
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Odnosz¹c siê filmu «Piotru� i wilk», który zdoby³ Oscara
w kategorii najlepsza animacja krótkometra¿owa Janicka
zaznaczy³a, ¿e to nie tylko czaruj¹cy film, ale tak¿e wielka
rado�æ. «To przede wszystkim szansa o¿ywienia naszego kina
w ogóle, a zw³aszcza naszej animacji» - mówi³a krytyk.

- Mam nadziejê, ¿e ten sukces doda bod�ca tym
wszystkim, którzy w Polsce robi¹ kino animowane, zw³aszcza,
¿e nie jest ono tak eksponowane jak fabu³a. Widaæ, ¿e nadal
potrafimy fachowo robiæ kino - oceni³a Janicka

«Polska»: wielki triumf Wajdy
Chocia¿ najnowszy obraz Andrzeja Wajdy nie

zosta³ uhonorowany Oscarem, to i tak uznany zosta³
za polski film wszech czasów. Tak przynajmniej wynika
z ankiety przeprowadzonej dla dziennika «Polska»
przez instytut badawczy ARC Rynek i Opinia.

Tak zawyrokowa³o 55,5 proc. respondentów. Zdaniem
Polakow, przewaga «Katynia» nad konkurencj¹ jest
nokautuj¹ca. Drugie miejsce w rankingu zajê³o epickie
arcydzie³o Aleksandra Forda «Krzy¿acy» (1960), na które
zag³osowa³o 20,9 proc. ankietowanych. Br¹zowy medal
zdoby³a wystawna ekranizacja Sienkiewiczowskiego
«Potopu» (1974). Tutaj kolor medalu wa¿y³ siê do ostatniej
chwili. Ostatecznie «Potop» przegra³ z «Krzy¿akami» zaledwie
o 0,5 proc., uzyskuj¹c 20,4 proc. g³osów.

Zapytano te¿, który z naszych re¿yserów zas³uguje na
z³ot¹ statuetkê Amerykañskiej Akademii Filmowej. Tutaj tak¿e
Wajda zdominowa³ konkurentów. Uzyska³ a¿ 67,5 proc.
g³osów. Drugi w zestawieniu jest Roman Polañski (7,9 proc.),

a trzeci Krzysztof Kie�lowski (7,1 proc.). A je¿eli Polacy
mogliby przyznaæ Superoscara dla najlepszej polskiej aktorki
i najlepszego aktora wszech czasów, zwyciê¿y³aby naj-
wierniejsza gwardia Wajdy: Krystyna Janda (30,4 proc.
wskazañ) oraz Daniel Olbrychski (21,1 proc.).

Ten wynik nie dziwi. «Katyñ» to najlepiej wypromowany
polski film w dziejach. Dziêki umiejêtnemu lobbingowi ka�ñ
naszych oficerów obejrza³y a¿ dwa tysi¹ce cz³onków Ame-
rykañskiej Akademii Filmowej, czyli jedna trzecia oscarowych

jurorów. Ale Wajda nie traktuje swojego filmu w kategoriach
marketingowych. Dla niego «Katyñ» to osobista opowie�æ, która
wype³nia bia³e plamy na kartach globalnej historii.

(www.film.onet.pl)

Andrzej Wajda o�wiadczy³, ¿e tym, którzy chc¹ i umiej¹
my�leæ, nie trzeba t³umaczyæ, i¿ w filmie «Katyñ» nie ma ¿adnej
ideologii. Polski re¿yser zauwa¿y³ równie¿, ¿e Katyñ jest
ciê¿arem, którego nie sposób z siebie zrzuciæ.

Wajda powiedzia³ to w wywiadzie dla rosyjskiej «Nie-
zawisimej Gaziety», opublikowanym w pi¹tkowym wydaniu
dziennika, a po�wiêconym pokazowi «Katynia» na 58.
Miêdzynarodowym Festiwalu Filmowym w Berlinie.

Re¿yser przyzna³, ¿e w Rosji mo¿e spotkaæ siê z zarzutem,
i¿ s³u¿y ideologii. Wed³ug niego, jest to mo¿liwe ze strony tych,
którzy uwa¿aj¹ siê za patriotów. Tych patriotów, którzy têskni¹
za Stalinem i pragn¹ powrotu Berii. Umownego Berii - wyja�ni³.

Zdaniem Wajdy, z tymi lud�mi nie ma sensu rozmawiaæ.
Oni udaj¹, ¿e nic siê nie wydarzy³o, ¿e Beria nie wyda³ rozkazu,
a polscy oficerowie zmarli �mierci¹ naturaln¹ - powiedzia³.

Polski twórca zauwa¿y³, ¿e «tym, którzy chc¹ i umiej¹
my�leæ, nie trzeba t³umaczyæ, i¿ w filmie tym nie ma ¿adnej
ideologii». A je�li nawet jest, to jedynie w takim stopniu, w
jakim jest ona obecna w dowolnym utworze, opowiadaj¹cym
o stosunkach cz³owieka z pañstwow¹ machin¹ - doda³.

Wajda oceni³, ¿e «Katyñ - to ciê¿ar, którego nie sposób z
siebie zrzuciæ; ciê¿ar, który w miarê up³ywu lat nie staje siê
l¿ejszy». A mo¿e nawet wprost przeciwnie - coraz bardziej i
bardziej siê pod nim uginasz - powiedzia³.

Re¿yser podkre�li³, ¿e zbrodnia katyñska to jedna z
najwiêkszych tragedii w historii Polski. W Lesie Katyñskim
zginê³y tysi¹ce ludzi, a do dzisiaj cierpi¹ dziesi¹tki tysiêcy,
setki tysiêcy, nawet miliony - zaznaczy³.

Wajda oznajmi³ równie¿, ¿e swoim filmem chcia³ raz
jeszcze ostrzec, ¿e ka¿da kula prêdzej czy pó�niej dosiêgnie
tak¿e tego, który j¹ wystrzeli³.

Na pocz¹tku lutego «Niezawisimaja Gazieta» w swoim
cotygodniowym dodatku «Niezawisimoje Wojennoje

Obozrenie» zanegowa³a prawdê o mordzie NKWD na
polskich oficerach w 1940 roku. Pretekstem do publikacji by³o
nominowanie «Katynia» do Oscara.

Wed³ug pisma, powo³uj¹cego siê na ustalenia «szeregu
rodzimych historyków», NKWD nie u¿ywa³o ani takiej
amunicji, jak¹ w Lesie Katyñskim strzelano do polskich
oficerów, ani takiego sznurka, jakim krêpowano im rêce. W
NKWD - dowodzi³o «NWO» - inna by³a te¿ technika egzekucji:

Wajda: Katyñ jest ciê¿arem

Andrzej Wajda na Berlinale (fot. AFP)
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O tym, ¿e «Katyñ» trafi do anna³ów polskiej kine-
matografii wiadomo by³o jeszcze zanim na planie pad³
pierwszy klaps, zanim Andrzej Wajda og³osi³, i¿ wreszcie
nakrêci ten film. Wiadomo by³o równie¿ o tym, i¿ twórcy
postawiona zostanie ca³a masa zarzutów. A to, ¿e �le dobra³
obsadê (bo ile¿ mo¿na patrzeæ na Majê Ostaszewsk¹,
Magdê Cieleck¹ i Paw³a Ma³aszyñskiego oraz Artura
¯mijewskiego), ¿e chce za³atwiaæ w³asne prywatne
rozliczenia z przesz³o�ci¹, ¿e chce na nich ¿erowaæ (bo losy
jego ojca do dzi� nie zosta³y udokumentowane i nie ma
pewno�ci czy zgin¹³ w wyniku «katyñskiego» rozkazu
Stalina), ¿e korzysta z bli¿ej nieokre�lonej koniunktury, czy
uk³adu, ¿e tworzy film polityczny, ¿e niby dlaczego on ma
krêciæ, skoro pomys³ mia³ m.in. Robert Gliñski, czy: ile¿
mo¿na z t¹ polsk¹ martyrologi¹ na ekranie, ¿e lepiej zaj¹æ
siê czym� innym, spojrzeæ w przysz³o�æ.

Re¿yser, na ca³e szczê�cie, nie uleg³ presji, a
do�wiadczenie i liczne wcze�niejsze ataki przy ró¿nych
okazjach uodporni³y go na kolejne wydumane zarzuty. W
ten sposób «Katyñ» to dramat, który zapisze siê w historii
polskiego kina nie tylko dlatego, ¿e nakrêci³ go Wajda i ¿e
opowiada o Katyniu i tzw. k³amstwie katyñskim. To dzie³o
prawdziwie wielkie i bardzo Polsce potrzebne. To film, który
ka¿dy Polak powinien zobaczyæ. Choæ nie oznacza to, i¿
ma to robiæ na klêczkach, z modlitewnikiem i ró¿añcem w
jednej rêce i szabl¹ «na sowieta» w drugiej.

Trudno, pisz¹c o «Katyniu», unikn¹æ tak wielkich i nieco
pompatycznych s³ów, jak «naród», «patriotyzm», «historia»,
«honor». Gdy najszybciej rozwijaj¹cym siê polskim
województwem jest Londyn, a politycy w walce o sto³ki nie
przebieraj¹ w �rodkach, bana³em zdaje siê stwierdzenie, i¿
warto�ci te ju¿ dawno temu straci³y swoje znaczenie i nie
ma w ogóle o czym mówiæ. «Katyñ» o nich przypomina,
przypomina o ludziach, dla których nie by³y to tylko puste
frazesy ze szkolnych czytanek, a... sens ¿ycia, przypomina
o naszych dziadkach, pradziadkach, o tych, którzy mieli
kszta³towaæ Polskê po zakoñczeniu wojny. Mówi o tym, kim
byli�my i przypomina o wielkim, podwójnym dramacie -
stracie i zakazie mówienia o niej. ¯e robi to skutecznie,
�wiadczyæ mo¿e chocia¿by grobowa cisza, która zapanowa³a
na sali projekcyjnej po pokazie prasowym, cisza, której nie
przerwa³ nawet jeden szmer, co najwy¿ej t³umiony szloch.

Bo «Katyñ» autentycznie wzrusza i dotyka widza. Kto�
powie - po co te symbole w filmie - Chrystus, flaga, most, te
S³owa w dialogach, po co werystyczna dok³adno�æ w finale,
trzeba by³o zdaæ siê na delikatn¹ metaforê. Bo ka¿dy doros³y
Polak, który o Katyniu co� wie, a 50 lat milczenia i
przeinaczania faktów, niestety, zebra³o swoje ¿niwo i dla
wielu tragedia ta pozostaje nic nie znacz¹cym epizodem z
okresu II wojny �wiatowej, ma swoj¹ wizjê tego, jakby

nale¿a³o o tym wszystkim opowiedzieæ. Katyñ nic nie znacz¹cym
epizodem jednak nie jest, jest wydarzeniem, które wp³ynê³o na
to, jak wygl¹da³a Polska po wojnie. Wajda to u�wiadamia. Wajda
uczy nas historii.

«Katyñ» zdecydowanie nie stanowi jednak suchej relacji z
tego, co siê sta³o. Decyzja o tym, by opowiedzieæ o tragedii z
punktu widzenia kobiet - ¿on, matek i sióstr, które czeka³y na
swoich mê¿czyzn, i które walczy³y o pamiêæ o nich, to byæ mo¿e
najs³uszniejsza decyzja, jak¹ podj¹³ Wajda. Dziêki temu
posuniêciu re¿yser nada³ tragedii wymiar ludzki, a nie tylko
narodowy. Zadziwiaj¹ce jest równie¿ to, jak szeroko, a zarazem
zgodnie z udokumentowanymi przez historyków faktami, 
spojrza³ na «sprawê katyñsk¹». Widaæ to zarówno w
szczegó³ach (reakcja Krakowa na wie�æ o zbrodni, listy
katyñskie, losy dokumentów znalezionych przy cia³ach,
hitlerowskie i radzieckie dokumenty z miejsca rzezi, sprawa
sowieckiego oficera), jak i pewnych uogólnieniach (bohaterowie
to swoi�ci «reprezentanci» losów ofiar i ich rodzin, a nie
konkretne postacie historyczne). Wajda otworzy³ temat, acz dzi�
trudno przewidzieæ, czy kto� bêdzie mia³ równie wiele si³y, chêci
i uporu, by unie�æ ten ciê¿ar (a jest on ogromny) i przeforsowaæ
kolejny obraz, byæ mo¿e koncentruj¹cy siê na innych aspektach
tamtych miesiêcy i lat.

«Katyñ» to jednak nie tylko opowie�æ o Polakach i Polsce
i naszej historii. To tak¿e dzie³o, które przedstawia dramat
totalitaryzmu, mordercz¹ machinê stalinizmu, której ofiarami
padli nie tylko polscy oficerowie i ich rodziny. Kino i sztuka
dopiero zaczyna siê rozliczaæ z tamtymi latami. Owszem, kiedy�
by³o w Polsce «Przes³uchanie», które wstrzyma³a cenzura, a
pó�niej «Pu³kownik Kwiatkowski», czy «Tam i z powrotem».
Niemcy jednak te¿ dopiero teraz zaczêli patrzeæ na w³asn¹
historiê - tê wojenn¹ i enerdowsk¹  (patrz: «Upadek», «¯ycie
na pods³uchu»).

Przed obejrzeniem «Katynia» nie powinna zniechêcaæ jego
«szkolna» etykietka i 190 kopii, które przygotowa³ dystrybutor
ani te¿ te wszystkie wznios³e idee, które przekazuje niejako z
za³o¿enia i do których osobi�cie by³am bardzo sceptycznie
nastawiona, ani tym bardziej serialowe emploi niektórych
aktorów. Chocia¿ nie da siê pomin¹æ jego «misyjnego»
charakteru, to film ten ma o wiele wiêksz¹ si³ê oddzia³ywania i
ra¿enia. Patrz¹c na ekran widzia³am losy w³asnego dziadka -
³agiernika. Prze¿y³. Do sowieckiej niewoli trafi³ po Katyniu, choæ
z jego �wiadomo�ci¹. Ale ja po seansie fi lmu Wajdy
zaniemówi³am i dobr¹ chwilê zajê³o mi pozbieranie siê i
spojrzenie na ten obraz nieco ch³odniej. Na kolanach i z
ró¿añcem do projekcji przyst¹p! - nie, nie têdy droga. Ale z
szacunkiem - tak. To s¹ nasze korzenie, niezale¿nie od tego,
jak bardzo górnolotnie to brzmi.

Dagmara Romanowska
www.onet.pl

Pozostaje tylko milczenie

jego kaci strzelali z mauzerów z góry w dó³ w pierwszy kr¹g
szyjny ofiary, podczas gdy niemieccy oprawcy, u¿ywaj¹c
broni osobistej, celowali w ty³ g³owy.

Artyku³ w dodatku do dziennika «Niezawisimaja Gazieta»
by³ co najmniej czwartym takim g³osem w rosyjskich mediach
w ostatnich kilku miesi¹cach. Wcze�niej prawdê o zbrodni
katyñskiej zanegowa³a rz¹dowa «Rossijskaja Gazieta»,
popularna «Komsomolskaja Prawda» i stacja TV Centr (TVC).

 «Niezawisimaja Gazieta» poda³a, ¿e «Katyñ» nie zosta³

jeszcze zakupiony przez Rosjê. «Nic dziwnego. Zarzuty, i¿
Wajda pokaza³ radzieckich oficerów jako bestialskich oprawców,
s³ychaæ ju¿ dzisiaj» - pisze dziennik.

«Gwoli sprawiedliwo�ci nale¿y powiedzieæ, ¿e on
radzieckich oficerów nie pokazuje prawie w ogóle - po prostu
w filmie s¹ ludzie w radzieckich pagonach, którzy z obowi¹zku
musz¹ wykonywaæ straszn¹ pracê» - dodaje «Niezawisimaja
Gazieta» w materiale zatytu³owanym «Krajobraz po bitwie».

Jerzy Malczyk, (PAP)
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ur. 6 marca 1926 Suwa³ki, Polska
Jeden z g³ównych twórców szko³y polskiej w filmie.

Reprezentant kina autorskiego, nowator w dziedzinie jêzyka
filmowego. Mistrz.

Dzieciñstwo i wczesn¹ m³odo�æ spêdzi³ w Suwa³kach, a
nastêpnie w Radomiu. Ojciec, zawodowy oficer Wojska Polskiego
chcia³, by syn poszed³ w jego �lady, ale ten nie zda³ egzaminów
do lwowskiego Korpusu Kadetów. W czasie
wojny Wajda pracowa³ na kolei jako maga-
zynier, tragarz, bednarz, �lusarz i kre�larz w
biurze kolejowym oraz uczy³ siê na tajnych
kompletach. Krótko uczy³ siê w prywatnej
szkole malarskiej. W 1946 r. zosta³ wolnym
s³uchaczem krakowskiej Akademii Sztuk
Piêknych. W 1949 zda³ egzaminy na wydzia³
re¿yserski PWST w £odzi. Jego pierwsza
szkolna etiuda oparta by³a na opowiadaniu
Czechowa «Z³y ch³opiec». By³ asystentem
Aleksandra Forda w czasie realizacji «Pi¹tki
z ulicy Barskiej». Kino zawdziêcza mu
odkrycie takich indywidualno�ci aktorskich, jak
Zbigniew Cybulski, Krystyna Janda, Daniel
Olbrychski, Wojciech Pszoniak, Andrzej Se-
weryn.

Debiutowa³ w 1953 r. filmem «Pokolenie»,
który otrzyma³ wyró¿nienie pañstwowe dla
zespo³u. «Kana³» (1956) jest pierwszym
filmem po�wiêconym tragedii powstania warszawskiego (nagroda
specjalna jury w Cannes). «Popió³ i diament» (1958), adaptacja
powie�ci Jerzego Andrzejewskiego, nale¿y do najbardziej
znanych za granic¹ polskich filmów. Wajda zrealizowa³ filmowe
adaptacje najwa¿niejszych dzie³ literackich. W 1965 powsta³y
«Popio³y» wg Stefana ¯eromskiego, a nastêpnie: «Brzezina»
(1970) i «Panny z Wilka» (1979) wg Jaros³awa Iwaszkiewicza,
«Krajobraz po bitwie» (1970) wg Tadeusza Borowskiego,
«Wesele» (1972) wg Stanis³awa Wyspiañskiego, «Ziemia
obiecana» (1974) wg W³adys³awa Reymonta, «Pan Tadeusz»
(1999) wg Adama Mickiewicza.

«Wszystko na sprzeda¿» (1968) jest swoistym ho³dem
z³o¿onym Zbigniewowi Cybulskiemu, który zgin¹³ w 1967 r.
«Cz³owiek z marmuru» (1976) stanowi syntezê najnowszej historii
powojennej Polski, od lat odbudowy kraju w okresie stalinowskim,
po rzeczywisto�æ polityczn¹ lat 70. «Cz³owiek z ¿elaza» (1981)
odwo³uje siê do wydarzeñ Sierpnia �80. Film zosta³ nagrodzony
Z³ot¹ Palm¹ w Cannes.

Wspólnie z niemieckimi producentami Wajda zrealizowa³
«Pi³ata i innych» (1972), «Mi³o�æ w Niemczech» (1983),
«Korczaka» (1990). «Danton» (1983) z Gérardem Depardieu w
roli g³ównej, zosta³ nakrêcony we Francji.

Wajda wspó³pracowa³ z wieloma teatrami w kraju. Debiutowa³
przedstawieniem «Kapelusz pe³en deszczu» Michaela Vincente
Gazzo w Teatrze Wybrze¿e w Gdañsku, w 1959 r. Szczególnie
zwi¹zany jest ze Starym Teatrem w Krakowie i warszawskimi:
Teatrem Ateneum i Teatrem Powszechnym, którego by³ tak¿e
dyrektorem artystycznym. Pracowa³ tak¿e w berliñskim
Schaubühne, tokijskim Teatrze Benisan, Yale Repertory Theatre
w New Haven i in.

W latach 1972-83 by³ kierownikiem Zespo³u Filmowego «X»,
a od 1978 do 1983 prezesem Stowarzyszenia Filmowców
Polskich. By³ równie¿ prezesem polskiej Federacji Dyskusyjnych
Klubów Filmowych (1978-81), od 1981 jest jej honorowym
przewodnicz¹cym. Od 1989 roku jest cz³onkiem Komitetu
Kinematografii. Otrzyma³ doktorat honoris causa uniwersytetu w

Andrzej Wajda re¿yser, scenarzysta (biografia)
Bolonii, American University w Waszyngtonie, Akademii Filmowej
(GITIS) w Moskwie, Uniwersytetu Jagielloñskiego i Akademii
Sztuk Piêknych w Warszawie. W 1982 otrzyma³ nominacjê na
honorowego cz³onka Brytyjskiej Akademii Filmu i Telewizji
(BAFTA). Jest cz³onkiem Europejskiej Akademii Filmowej. W
1988 zosta³ cz³onkiem Komitetu Obywatelskiego przy Lechu
Wa³êsie, gdzie przewodniczy³ komisji do spraw kultury i �rodków

przekazu. W latach 1989-91 senator RP. By³
inicjatorem powstania i jednym z fundatorów
(dziêki otrzymanej w 1987 r. nagrodzie Kyo-
to) Centrum Sztuki i Techniki Japoñskiej
«Manggha» w Krakowie. W 1997 zosta³
cz³onkiem francuskiej Akademii Sztuk Piêk-
nych na miejsce zmar³ego Federico Fellinie-
go. Za³o¿yciel dzia³aj¹cej od 2002 roku w War-
szawie Mistrzowskiej Szko³y Re¿yserii Fil-
mowej Andrzeja Wajdy.

Zosta³ odznaczony Krzy¿em Polonia
Restituta (dwukrotnie), Orderem Cyryla i
Metodego, Krzy¿em Oficerskim Legii Hono-
rowej Republiki Francuskiej, Wielkim Krzy¿em
Zas³ugi Republiki Federalnej Niemiec, Orde-
rem Wschodz¹cego S³oñca, Z³ote Promienie
ze Wstêg¹ przyznanym przez Cesarza
Japonii, medalem �Zas³u¿ony Kulturze - Gloria
Artis� i wieloma innymi odznaczeniami.

Andrzej Wajda otrzyma³ wiele presti-
¿owych nagród na najwa¿niejszych �wiatowych imprezach
filmowych. Jego filmy wielokrotnie trafia³y ju¿ na berliñski festiwal.
Za �Wielki tydzieñ� Wajda otrzyma³ Srebrnego Nied�wiedzia za
wk³ad artystyczny. Dwa z jego filmów, �Ziemiê obiecan¹� i �Panny
z Wilka�, nominowano do Oscara w kategorii Najlepszy Film Nie-
anglojêzyczny. Wiele nagród zdoby³ równie¿ na festiwalu w
Cannes: w 1981 roku �Cz³owiek z ¿elaza� zosta³ uhonorowany
Z³ot¹ Palm¹, w 1978 �Cz³owiek z marmuru� nagrod¹ FIPRESCI,
jeden z jego pierwszych filmów � �Kana³� z 1957 roku � Nagrod¹
Specjaln¹ Jury, a  �Korczak� z 1990 roku zdoby³ specjalne
uznanie Jury.

W San Sebastian Andrzej Wajda otrzyma³ Srebrn¹ Muszlê
za �Wesele� i  nagrodê FIPRESCI za �Dyrygenta�. Jest tak¿e
laureatem francuskiego Cezara (za re¿yseriê �Dantona�; film ten
przyniós³ Wajdzie równie¿ presti¿owe Prix Louis Delluc i Nagrodê
Unifrance Film). Za �Popió³ i diament� otrzyma³ nagrodê
FIPRESCI na MFF w Wenecji, a tak¿e Nagrodê Zachod-
nioniemieckiej i Czechos³owackiej Krytyki Filmowej. Wajda zdoby³
równie¿ dwa Z³ote Medale na Miêdzynarodowym Festiwalu
Filmowym w  Moskwie: w 1971 roku za �Brzezinê� i w 1975 roku
za �Ziemiê obiecan¹� (film ten dosta³ równie¿ Grand Prix «Z³oty
Hugo» na MFF w Chicago w tym samym roku) , a tak¿e Z³otego
Globusa na festiwalu w Mediolanie za film �Krajobraz po bitwie�.

Za ca³okszta³t twórczo�ci w roku 2000 zosta³ uho-
norowany Oscarem. Ju¿ wcze�niej doceniono ca³y jego
dorobek artystyczny przyznaj¹c mu w 1979 � równie¿ za
ca³okszta³t twórczo�ci � nagrodê na MFF w La Rochelle, w
1982 Cezara, w 1990 roku Felixa � Europejsk¹ Nagrodê
Filmow¹, w 1998 roku honorowego Z³otego Lwa w Wenecji,
w 1999 roku Kryszta³owego Irysa na Miêdzynarodowym
Festiwalu Filmowym w Brukseli, za� na festiwalu w Berlinie w
2006 r. odbierze Z³otego Nied�wiedzia.

Jego autobiografia, wydana w 2000 r., nosi tytu³ «Kino i
reszta �wiata».

(oprac. Dominika Kaszuba/Dorota Smoleñ/PISF
http://film.onet.pl)
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Od serca do serca
O ¿yciu Polonii na wschodzie Ukrainy

Nale¿y przypuszczaæ, ¿e los nie zostawi³ wyboru Olegowi,
gdy¿ pierwsze kroki stawia³ on w chmielnickiej wsi Stary Ostropol,
a tam �piewali wszyscy. Mo¿e godzinami opowiadaæ o tej
zadziwiaj¹cej krainie, gdzie po³¹czy³y siê w jedno tragiczna
historia, majestatyczna przyroda i g³êboka, autentyczna sztuka.
Tak jak w samym Olegu Dziubie po³¹czy³y siê wielkie kultury
dwóch s³owiañskich narodów � ukraiñskiego i polskiego.

Maleñka kolonia staroostropolskich Polaków nie mia³a
ko�cio³a, wiêc spotkania odbywa³y siê u Antoniny Polatewicz,
babci Olega. Rozmawiano, modlono siê, a potem zaczynano
�piewaæ. Podnios³a melodia starych psalmów doprowadza³a
ma³ego Alika (tak go nazywali bliscy) do ³ez.

Impuls harmonii, otrzymany w dzieciñstwie jest tak silny,
¿e Oleg Dziuba miewa czasami problemy z repertuarem. On
po prostu nie mo¿e wykonywaæ pustych, pozbawionych tre�ci
i bogatej melodyki, przebojów.

Babcia posiada³a jeszcze jedn¹ cechê, która wp³ynê³a
na formowanie przysz³ego artysty. Choæ w tym czasie ¿yli oni
bardzo skromnie (we wsi nie by³o nawet elektryczno�ci), pani
Antonina ka¿dy bo¿y dzieñ pra³a i prasowa³a mundurek
swojego ulubieñca, przyszywa³a o�lepiaj¹co bia³y ko³nierzyk.
�Na tle moich kolegów, zwyk³ych wiejskich ch³opaków,
wygl¹da³em jak paniczyk, � wspomina Oleg, � czasami nawet
z³o�ci³em siê na babciê, ¿e nie pozwala mi byæ takim, jak
inni.�

Oczywi�cie niepotrzebnie siê denerwowa³. Przezorna pani
Polatewicz (po mê¿u Sawicka) przeczuwa³a, ¿e jej Alika czeka
niezwyk³y los i ¿e umiejêtno�æ swobodnego noszenia garnituru
i   bycia obiektem uwagi setek, a nawet tysiêcy oczu, bardzo
mu siê kiedy� przydadz¹. Ch³opca pos³ano na lekcje muzyki
do utalentowanego pedagoga Stanis³awa Kamiñskiego. Oleg
zacz¹³ uczyæ siê gry na akordeonie. By³ bardzo dumny ze
swojego instrumentu w³oskiej roboty, o g³êbokim i bogatym
brzmieniu. Niestety po pewnym czasie musia³ wzi¹æ do r¹k
pro�ciutki bajan, gdy¿ akordeon zosta³ uznany w ZSRR za
�instrument bur¿uazyjny�.

Pierwszy kontakt z idiotyzmem  systemu komunisty-
cznego pomóg³ prze¿yæ dziadek.

Józef Sawicki nie wierzy³ w Boga ani w diab³a i nigdy nie
prze¿ywa³ rozczarowañ, gdy¿ nigdy nie by³ niczym ocza-
rowany. Jego niewiarygodne poczucie humoru i ironia, z
którymi przyjmowa³ otaczaj¹cy go �wiat, odziedziczy³ wnuk.
Nie przypominam sobie, ¿ebym kiedykolwiek widzia³a Olega
zirytowanego. Nawet stykaj¹c siê z jawn¹ niesprawiedliwo�ci¹
w stosunku do siebie, nie z³o�ci siê, nie gniewa, a filozoficznie
konstatuje: �Nic nie poradzisz� i nie trac¹c si³ na pró¿no,
zajmuje siê swoj¹ prac¹.

Po zakoñczeniu szko³y Oleg wyjecha³ do Kijowa. Bez

Od pierwszych dni istnienia naszego stowarzyszenia, a wiêc jak 17 lat jego aktywnym cz³onkiem jest zas³u¿ony
artysta Ukrainy, wybitny �piewak polskiego pochodzenia, Pan Oleg Dziuba. Wystêpowa³ go�cinnie nie tylko na
Ukraine, ale i w Polsce, Niemczech, USA, Rosji i innych pañstwach ca³ego �wiata. Dzia³a tak¿e w Polonii na rzecz
Polaków w popularyzacji i upowszechnianiu kultury polskiej.

Artysta urodzi³ siê 3 listopada 1952 roku na Podolu w polskiej rodzinie. Babcia  Józefa wychowywa³a  go w
mi³o�ci do polskiej kultury. We Lwowie koñczy³ konserwatorium i ju¿ 35 lat pracuje Charkowskiej filharmonii. Jest
zas³u¿onym  artyst¹ Ukrainy, laureatem miêdzynarodowych konkursów i festiwali piosenek. Nagra³ w³asne p³yty,
teraz przygotowuje now¹ p³ytê z polskim repertuarem.

Pan Oleg �piewa du¿o polskich pie�ni tak estradowych, jak i narodowych. Wspania³e wykonuje romanse
Aleksandra Wertyñskiego. Publiczno�æ lubi Pana Olega za jego dobre serce, za szlachetno�æ prawdziwego Polaka.

Zawsze aktywnie uczestniczy we wszystkich imprezach kulturalnych, organizowanych w Charkowie przez nasze
Stowarzyszenie z okazji �wi¹t pañstwowych Polski, a tak¿e w festiwalach kultury polskiej w Doniecku �Jesieñ
Donbasu�. Na koncercie, po�wiêconym 11 listopada � Dniu Niepodleg³o�ci Polski w 2006 roku pan Oleg wystêpowa³
nie tylko jako solista, ale �piewa³ tak¿e polskie piosenki razem z naszym polonijnym zespo³em piosenkarskim, który
zawsze wspiera i aktywnie pomaga mu.

W dniu 9 listopada 2007 roku w ramach Dni Kultury Polskiej w Charkowie odby³ siê jubileuszowy koncert z
okazji 35. rocznicy dzia³alno�ci artystycznej Pana Olega. W przepe³nionej pó³toratysiêcznej sali widzowie byli
czarowani �piewem polskich piosenek w jego wykonaniu. W styczniu 2008 roku Oleg  da³ sporo koncertow w Kijowe
i Charkowie, w czasie ktorych popularyzowa³ równie¿ polskie piosenkê. Czêsto wystêpuje tak¿e w telewizji, w radiu
�Slobozañszczyna�. W ka¿dy czwartek prowadzi program autorski i zawsze du¿o uwagi po�wiêca propagowaniu
kultury polskiej.

Rys biograficzny autorstwa Witaliny Ziñkowskiej, którego fragmenty publikujemy ni¿ej, zaznajamia nas z tym
interesuj¹cym cz³owiekiem, naszym krajanem, dum¹ naszego regionu.
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trudu dosta³ siê na studia, ale naukê kontynuowa³ w Równem,
gdzie  w tym czasie otwarto filiê Kijowskiego Instytutu Sztuki.
Tu spotka³ swoj¹ przysz³¹ narzeczon¹. Walentyna oczarowa³a
Olega rzadko spotykanym po³¹czeniem piêkna i rozumu, a
tak¿e wierno�ci¹ i niezawodno�ci¹.

Po studiach poszed³ do wojska,
nale¿a³ do zespo³u pie�ni i tañca,
pó�niej kontynuowa³ studia we Lwow-
skim Konserwatorium.

Mieszkañców Lwowa Oleg Dziu-
ba zadziwi³ niespotykan¹ praco-
wito�ci¹. Jemu te¿ bardzo spodoba³o
siê to przepojone atmosfer¹ opozycji
miasto, rozmowy przy fili¿ance kawy.
Mimo to zamieni³ przytulny Lwów na
Charków, gdzie czeka³a na niego
ukochana Walentyna. Dlatego kon-
serwatorium zakoñczy³ ju¿ tutaj.

Du¿e miasta s¹ zupe³nie obo-
jêtne  wobec swoich artystów. Poz-
walaj¹ im gnie�dziæ siê w wilgotnych
suterenach, zimnych mansardach.
Ale nawet i ten niedobry czas Oleg
wspomina z u�miechem. Trzeba by³o
znale�æ swój repertuar, walczyæ ze
sprzedajnym zwi¹zkiem artystów o
prawo do wykonywania swoich pie�ni,
samemu troszczyæ siê o organizacjê
koncertów, szukaæ mo¿liwo�ci wziê-
cia udzia³u w presti¿owym konkursie,
my�leæ o kostiumach i aparaturze. A
przecie¿ trzeba by³o jeszcze utrzy-
mywaæ rodzinê, wychowywaæ ruch-
liwego Aleksieja i �licznotkê A³³ê. Ale
Oleg zawsze wierzy³ w siebie i swoj¹
szczê�liw¹ gwiazdê, a je�li nagle
opada³y mu rêce, z pomoc¹ przy-
chodzi³a ukochana ¿ona.

�Nie ma artysty, który nie marzy³by o s³awie � mówi Oleg.
� Ja nigdy nie mia³em wp³ywowych pro-tektorów, nigdy te¿
nie zdradzi³em ani przyjació³, ani rodziny, ani samego siebie,
ani swojej Muzy�.

W 1983 roku Olegowi Dziubie zaproponowano pracê w
charkowskiej filharmonii. Po dwóch latach zosta³ laureatem
konkursu �S³awiê moj¹ Ojczyznê�, obejmuj¹cego twórców z
ca³ej republiki ukraiñskiej, a w nastêpnym roku � laureatem
odby-waj¹cego siê w Moskwie ogólnoradzieckiego tele-
wizyjnego konkursu �Towarzysz piosenka�.

Pewnego piêknego dnia po rozpadzie ZSRR w filharmonii
pozosta³o dwóch solistów: Oleg Dziuba i Nina Szostakowa.
Na scenê wtargnê³y �gwiazdy�, nie maj¹ce ani talentu, ani
wykszta³cenia, ani kultury wykonania.

- Jak pan prze¿y³ ten okres?
- A czy¿by on ju¿ siê skoñczy³? � u�miechaj¹c siê,

odpowiada pytaniem na pytanie. � Zazdro�ciæ tym gwiazdom
jednego sezonu � g³upio, a z³o�ciæ siê � to szkodziæ sobie
samemu. Mój widz nie bêdzie s³uchaæ hitów w stylu �Ca³uj mnie
wszêdzie, mam ju¿ osiemna�cie lat�, natomiast nastolatek
zachwycaj¹cy siê tego typu �arcydzie³ami� wcze�niej czy pó�niej
dojrzeje i do mojego repertuaru. Jak powiedzia³ Lew To³stoj: �Rób,
co do ciebie nale¿y, a bêdzie, co ma byæ�.

A  je�li chodzi o upadek ZSSR, to stratê jednych
mo¿liwo�ci kompensowa³o pojawienie siê nowych. Gdyby kto�
w latach osiemdziesi¹tych powiedzia³ mi, ¿e bêdê oklaskiwany
w Polsce, w Jugos³awii, Francji, Niemczech, Ameryce,

za�mia³bym siê gorzko. W tych czasach arty�cie estra-
dowemu ³atwiej by³o by pojechaæ na Ksiê¿yc ni¿ za granicê.

�Po jednym z koncertów moi polscy przyjaciele zapropo-
nowali mi, ¿ebym do repertuaru w³¹czy³ piosenki Aleksandra
Wiertyñskiego. Trochê siê tego ba³em, gdy¿ uwa¿a³em go za

niedo�cignionego w swym artyzmie
szansonistê, ale w koñcu odwa¿y³em
siê zaryzykowaæ.

Z moim wspania³ym akompa-
niatorem Aleksandrem Sklarowym
pracowali�my jak szaleni. I dopiero
gdy kiedy� mrukn¹³: �Co� nam
zaczyna wychodziæ�, zdecydowa³em
siê wyst¹piæ przed publiczno�ci¹�.

Z czasem kilka romansów prze-
kszta³ci³o siê w ca³y program arty-
styczny, z którym Oleg wyst¹pi³ w sali
kolumnowej kijowskiej filharmonii.

�Nie wiem, jak to siê sta³o �
wspomina �piewak � ale sala by³a
wype³niona do ostatniego miejsca,
ludzie stali nawet w przej�ciach.
Pracownicy filharmonii nie pamiêtali,
aby kiedykolwiek jaki� artysta spot-
ka³ siê z równie gor¹cym przyjêciem.

P³yty kompaktowej  «Pie�ni
Wiertyñskiego w wykonaniu Olega
Dziuby» nie sposób by³o kupiæ.
Sprzedawcy sklepów muzycznych
rozk³adali rêce, mówi¹c: �Czy co�
takiego d³ugo pole¿y na pó³ce?!�

Oleg Dziuba nie jest ani trochê
zarozumia³y, ale na pytanie, jakiej
cechy ludzkiej najbardziej nie lubi,
odpowiada stanowczo: �Chamstwo!
Bez w¹tpienia s¹ gorsze wady, ale
chamstwo i bezczelno�æ po prostu

wyprowadzaj¹ mnie z równowagi. U�wiadomi³em to sobie,
kiedy po raz pierwszy przyjecha³em do Polski. Poczu³em
wtedy zapach ojczystej ziemi, zew krwi, g³os przodków.
Znale�li siê krewni, którzy mnie serdecznie przywitali i ugo�cili,
spotka³em siê z gor¹cym przyjêciem ze strony widzów. I od
razu zrozumia³em, sk¹d wziê³o siê to dziwne wra¿enie lekko�ci
i wolno�ci, którym siê rozkoszowa³em jako czym� trudno
osi¹galnym.

I dopiero popracowawszy w Polsce przez pewien czas
zrozumia³em: rzecz w wyj¹tkowym poczuciu wewnêtrznego
dystansu, w³a�ciwego Polakom. Oni nie tylko ceni¹ swoj¹
godno�æ, ale i a priori szanuj¹ j¹ u innych. Je�li to jest w³a�nie
ten honor, do którego odwo³ywa³ siê Dostojewski, to jest mi
on o wiele bli¿szy ni¿ poufa³o�æ, takie pob³a¿liwe pokle-
pywanie po ramieniu i pytanie: �Co, jeszcze �piewasz?�

Wspó³czesny rynek fonograficzny zalewany jest przez
produkcje jednosezonowe, o których po pewnym czasie ju¿
nikt nie pamiêta. W tej sytuacji jedyna nadzieja w twórcach
takich jak Oleg Dziuba.   Uciekaj¹c przed monotoni¹
wspó³czesnych �arcydzie³�, warto w³¹czyæ now¹ p³ytê
zas³u¿onego dla polskiej i ukraiñskiej kultury artysty - Olega
Dziuby. I znów us³yszeæ jego aksamitny, modulowany, piêknie
brzmi¹cy baryton.

On nie wchodzi na scenê, nie wybiega, a tym bardziej
nie wyskakuje. Roz³o¿ywszy rêce jak skrzyd³a, on na scenê
wzlatuje.A potem idzie ku widzom, drog¹ prost¹ i wieczn¹   �
od cz³owieka do cz³owieka, od serca do serca.

Oleg z córk¹ Alicj¹ �piewa na festiwale
im. Karola Szymanowskiego w Charkowie

Witalina Ziñkowska
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Redakcja gazety �Polonia Charkowa� ze smutkiem przyjê³a wiadomo�æ
o odej�ciu 22 lutego w Makiejewce

�p. Ryszarda Zieliñskiego
za³o¿yciela i redaktora naczelnego pisma �Polacy Donbasu�,

 programu radiowego «Polska Fala Donbasu» i programu telewizyjnego
 «TV Polaków Donbasu», wieloletniego prezesa Towarzystwa Kultury Polskiej Donbasu,

zas³u¿onego dzia³acza dla odrodzenia polsko�ci na zadnieprzañskiej Ukrainie,
zas³u¿onego górnika ZSRR.

Jego przedwczesna �mieræ to niepowetowana strata
 dla nas i dla ca³ego �rodowiska polskiego na Ukrainie.

Rodzinie i bliskim sk³adamy wyrazy g³êbokiego wspó³czucia.




