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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE  
POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKA ŃSKI 

MUZYKA  

■ 25 stycznia br. w studium koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosław-
skiego w Warszawie wystąpiła Polska Orkiestra Radiowa pod batutą osiadłego 
w Polsce dyrygenta brazylijskiego José Marii Florencio. Solistą był akordeonista 
Maciej Frąckiewicz. W programie koncertu znalazły się następujące utwory kom-
pozytorów hiszpańskich i latynoamerykańskich: 
1. Cesar Guerra Peixe: Tributo a Portinari na orkiestrę. 
2. Heitor Villa Lobos: Koncert na harmonijkę ustną i orkiestrę w transkrypcji 

na akordeon i orkiestrę Macieja Frąckiewicza. 
3. Mikołaj Rimski-Korsakow: Kaprys hiszpański, op. 34. 
4. Manuel de Falla: II suita z baletu Sombrero de tres picos. 
 
■ Reżyser operowy Michał Znaniecki wystawił operę Cyrano de Bergerac Franco 
Alfany w nowo otwartym gmachu opery w Walencji. W tytułowej roli wystąpił 
Placido Domingo i to on poradził polskiemu artyście, który właśnie przeżywał 
okres rozterek twórczych, by pojechał do Buenos Aires, które jest miejscem, gdzie 
można odzyskać wiarę w sens sztuki. I rzeczywiście, Znaniecki doszedł do wnio-
sku, że takiego klimatu artystycznego, jak w stolicy Argentyny nie ma w miastach 
europejskich. W Buenos Aires działa kilkaset teatrów i w każdym z nich sale są 
pełne. Księgarnie bywają otwarte do 4:00 nad ranem. A kiedy Znaniecki wystawiał 
w Teatro Colón nieznaną operę Karola Szymanowskiego Hagith, to ludzie rozsyłali 
sobie jej libretto, a Radio Nacional nadawało specjalne audycje przed premierą. Ar-
tykuły o dziele polskiego kompozytora znalazły się na pierwszych stronach gazet. 
Po tym doświadczeniu Michał Znaniecki co roku rezerwuje w swoim kalendarzu 
kilka miesięcy na pracę w Argentynie. Zrealizował tam m.in. teatralno-taneczny 
spektakl Kronos, według prozy Gombrowicza, widowisko Desconocidos z frag-
mentami utworów Szymanowskiego i Hymnów Kasprowicza oraz Emigradas en 
Blue – przedstawienie o emigrantach inspirowane sztuką Mrożka. Ostatnio Zna-
niecki zakupił jedną z wysp leżących na terenie La Platy, na którym łączą się ujścia 
do Atlantyku dwóch rzek Parana i Urugwaj. Wyspa nazywa się Kaiola Blue, co po 
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polsku znaczy Niebieska Klatka. Reżyser zamierza zorganizować na niej festiwal 
i wystawiać w jego programie widowiska operowe oraz sztuki z różnych epok, chce 
zamawiać również nowe utwory, w którym tematem przewodnim ma być woda, 
przyroda i ucieczka od cywilizacji. Rok temu w styczniu na Kaiola Blue odbyła się 
pierwsza przymiarka do festiwalu. Zaprezentowano fragmenty dziesięciu przedsta-
wień operowych i teatralnych, miały miejsce koncerty i warsztaty edukacyjne dla 
dzieci. Wystąpiło około 50 artystów – przyjaciół Znanieckiego, którzy zgodzili się 
przyjechać na własny koszt. Polski reżyser z wdzięczności, za wsparcie jakie jego 
festiwalowi udzieliło miasto Tigre znajdujące się w zespole miejskim Buenos Aires, 
nazwał swoje przedsięwzięcie Operą Tigre. Pomaga mu również Ambasada RP 
i kilka miejscowych instytucji. W La Placie na wielu wyspach są parki botaniczne, 
z którymi nawiązał kontakty. Ten archipelag jest terenem turystycznym, odwiedza-
nym w sezonie przez około milion osób – trzeba więc zachęcać ich do odwiedzania 
Kaiola Blue. 
 
■ 11 marca br. w studiu koncertowym Polskiego Radia im. Witolda Lutosławskie-
go w Warszawie wystąpił z koncertem tradycyjnej muzyki folkowej o nazwie cha-
mamé akordeonista z Argentyny Chango Spasiuk wraz ze swoim zespołem. Muzy-
ka chamamé wywodzi się z północno-wschodniej Argentyny i przybyła tu wraz 
z emigrantami z Europy Środkowej, w tym z Polski. Chango Spasiuk wprowadził ją 
na estrady świata.  
 
■ W lutym-marcu br. zorganizowano w Meksyku cykl polskich imprez nazwany 
Dniami Kultury Polskiej. Odbyły się w stolicy kraju i w mieście Oaxaca z następu-
jącym programem: 
1. 26 lutego w Biblioteca de México otwarto wystawę malarstwa i grafiki Basi 

Batorskiej – polskiej artystki zamieszkałej w Meksyku od lat czterdziestych 
ubiegłego wieku. W katalogu wystawy zamieszczono pochlebne wypowiedzi 
o jej sztuce dwóch wybitnych Meksykanów: jednego z czołowych grafików 
meksykańskich José Luisa Cuevasa oraz pisarza Sergio Pitola, który w swym 
komentarzu nawiązał do faktu, że Basia urodziła się w Białowieży, że jako 
mała 6-letnia dziewczynka została wraz z siostrą, matką i babcią wywieziona 
w 1939 roku do Związku Radzieckiego, skąd udało się im wydostać z polskim 
wojskiem generała Andersa i niezwykle okrężną drogą dotrzeć do Meksyku, 
do hacjendy Santa Rosa, gdzie dzięki pomocy władz meksykańskich znalazło 
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schronienie kilka tysięcy uchodźców z Polski. Po rozwiązaniu obozu w Santa 
Rosa Basia Batorska osiadła na stałe w Meksyku. 

2. W drugiej połowie lutego w Centro Cultural del Bosque w stolicy Meksyku 
miała miejsce premiera sztuki opowiadającej historię dzieci polskich w Santa 
Rosa. Spektakl zatytułowano Si no lo cuentas tú, quien lo sabrá, a wyreżyse-
rowała go Ewa Piotrowska. 

3. W Palacio de Bellas Artes i w Conservatorio Nacional w México DF odbyły 
się koncerty muzyki polskiej w wykonaniu orkiestry kameralnej przy Instituto 
Nacional de Bellas Artes z udziałem polskiego pianisty Mariana Sobuli.  

4. 4 marca w Cineteca Nacional miała miejsce uroczysta premiera, nagrodzonego 
Oscarem w 2015 roku, filmu „Ida” Pawła Pawlikowskiego. Pokazowi patro-
nowała Ambasada RP w Meksyku. 

5. W marcu w Centro Cultural de San Pablo w mieście Oaxaca odbył się festiwal 
polskich filmów krótkometrażowych oraz recitale fortepianowe polskich pia-
nistów Mariana Sobuli i Artura Dutkiewicza. Ponadto zorganizowano wystawę 
plakatów Rafała Olbińskiego.  

FILM  

Na ekranach polskich kin pojawiły się interesujące filmy latynoamerykańskie. 
 
■ Chilijski film Gloria (produkcja: Chile, Hiszpania, 2013, reżyser Sebastian Le-
lio), który był kandydatem do tegorocznego Oscara w kategorii filmu nieangloję-
zycznego. Rolę tytułowej bohaterki gra w nim Paulina Garcia, która na Międzyna-
rodowym Festiwalu Berlinale 2015 otrzymała nagrodę dla najlepszej aktorki. Jest to 
nietypowy film miłosny opowiadający historię kobiety po pięćdziesiątce. Mimo 
wieku Gloria jest kobietą wciąż atrakcyjną, w pełni sił witalnych, wolną (rozwód-
ka), żyjącą w biegu, która wbrew tarapatom życiowym nie straciła apetytu na życie, 
na mężczyzn i na seks. Jej obecny związek z 65-letnim rozwodnikiem jest trudny, 
bo oblubieniec nie potrafi ułożyć sobie życia z poprzednią rodziną, jednak Gloria 
dobrze się z nim czuje. Portret kobiety pokazany jest w filmie bezpretensjonalnie, 
w stonowanych barwach, bez udziwnień, z dobrym wyczuciem proporcji. Film cie-
szy się uznaniem krytyki i dużym powodzeniem u publiczności. 
 
■ Film Złota klatka (produkcja: Meksyk, Hiszpania, 2013, reżyser Diego Quema-
da-Diez) jest realistyczną balladą o nastolatkach, którzy z Gwatemali próbują do-
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stać się nielegalnie do USA. Film otrzymał jedną z nagród na festiwalu w Cannes. 
Reżyser Diego Quemada-Diez współpracował wcześniej jako asystent operatora 
m.in. z Kenem Loachem, Alejandrem Gonzalezem Ińarritu i Meirellesem, co za-
pewne miało wpływ na walory jego filmu Złota klatka. 
 
■ O nagrodzonym Oscarem 2015 filmie Birdman Gonzaleza Iñarritu piszemy 
w dziale „Kultura iberoamerykańska w świecie”. Film jest już na ekranach polskich 
kin. 
 
■ W dniach 19-25 marca w warszawskim kinie Muranów odbył się 15 Tydzień 
Kina Hiszpańskiego, który stanowił przegląd najciekawszych nowych produkcji. 
Panuje opinia, że hiszpańscy twórcy specjalizują się w tak zwanym kinie środka. 
Potrafią robić filmy ambitne, ale trafiające do szerokiej publiczności. W programie 
Tygodnia pokazano łącznie 13 filmów z lat 2013-2014, z których dziewięć miało 
swoją polską premierę. Poza Warszawą pokazy odbyły się w siedmiu miastach: 
w Krakowie, Katowicach, we Wrocławiu, w Łodzi, Poznaniu, Gdańsku i Lublinie.  

Przegląd otworzyła komedia Jak zostać Baskiem (reżyser Emilio Martine 
Lázaro) w dowcipny sposób pokazująca stereotypy dotyczące mieszkańców półno-
cy oraz południa Hiszpanii i uzmysławiająca nam, jak zróżnicowana jest kultura te-
go kraju. Film wyprodukowała niebaskijska stacja telewizyjna, a Baskiem jest 
w nim tylko aktor Karra Elejade, który za swą rolę otrzymał nagrodę hiszpańskiego 
przemysłu filmowego Goya. Komedia Jak zostać Baskiem to najbardziej kasowy 
i najchętniej oglądany hiszpański film. Obejrzało go ponad 8,5 miliona widzów. 
W programie przeglądu kina z Hiszpanii znalazły się inne zabawne komedie, m.in. 
Wielka hiszpańska rodzina (reżyser Daniel Sánchez Arévalo), której główną osią 
jest ślub młodej pary odbywający się tego samego dnia, co finał piłkarskiego mun-
dialu oraz czarna komedia Wiedźmy z Zugarramundi (reżyser Alex de la Iglesia), 
której bohaterowie wpadają w ręce damskiej sekty czczącej boginię-matkę. Zwraca-
ły uwagę filmy, w których ważną rolę odgrywają kobiety, a była wśród nich Car-
mina y amén (reżyser Paco León) – prezentująca portret bezkompromisowej wyga-
danej Andaluzyjki, która nawet w obliczu rodzinnej tragedii nie da sobie w kaszę 
dmuchać. Główną rolę w filmie gra Carmina Barrios – matka reżysera, która była 
inspiracją do powstania filmu. Do gatunku thrillerów należały: 9 mil – film o prze-
mytnikach narkotyków, którzy kursują między południową Hiszpanią i Marokiem 
(film ten był w Hiszpanii sensacyjnym kasowym hitem), Kanibal – artystyczny 
thriller wyróżniony za zdjęcia nagrodą na festiwalu w San Sebastian, ponadto oglą-
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daliśmy Kwiaty (autorzy: Jon Garaño i José María Goenaga) – baskijską opowieść o 
trzech kobietach, w których życiu nieoczekiwanie kwiaty zaczynają odgrywać dużą 
rolę. Krytyka uznała film za jeden z najciekawszych baskijskich tytułów ostatnich 
lat. Ponadto w programie Tygodnia znalazł się film Głupcy będący wiwisekcją pro-
cesu twórczego, który próbował pokazać kulisy produkcji filmowej (znany aktor 
Roberto Álamo otrzymał nagrodę Goya za drugoplanową rolę w tym filmie), no 
i reszcie film Ludzie i miejsca (reżyser Juan Cavestany) – stanowiący serię krótkich 
scen obrazujących niepowiązane ze sobą absurdalne sytuacje, w których brutalna 
rzeczywistość przeplata się z komedią. W filmie tym wystąpiła „śmietanka” aktor-
ska Hiszpanii w osobach: Maribel Verdú, Antonio de la Torre, Raúl Arévalo i San-
tiago Seguro. W programie Tygodnia Kina Hiszpańskiego” obejrzeliśmy jeszcze 
film dokumentalny W hołdzie dla Bette Davis („El último adiós a Bette Davis”). 
Aktorka była dwukrotnie nagrodzona Oscarem za role w filmach Kusicielka (1935) 
i Jezebel (1938), a pod względem nominacji do Oscara przewyższali ją tylko Meryl 
Streep, Ingrid Bergman i Jack Nicholson. W 1989 roku Bette Davis przyjechała na 
festiwal filmowy do San Sebastián, gdzie miała odebrać przyznaną jej tam nagrodę 
Donostia. Nikt się wówczas nie spodziewał, że jej pobyt w kraju Basków przejdzie 
do legendy. Tej wizycie poświęcony jest film dokumentalny.  

Przy okazji przeglądu hiszpańskich filmów zastanawialiśmy się nad tym, 
czy panujący w Hiszpanii kryzys ekonomiczny nie znalazł odzwierciedlenia w pro-
dukcji filmowej tego kraju. Ostatnio podniesiono do 21% podatek VAT na bilety do 
kin i znacznie zmalały dotacje państwowe. Jednak okazało się, że mimo to Hiszpa-
nia dobrze sobie radzi. Kryzys zmobilizował widzów do wspierania rodzimych pro-
dukcji filmowych, więc w 2014 roku zanotowano łącznie 123 miliny euro wpły-
wów za bilety wstępu na hiszpańskie filmy. Poza tym hiszpańscy filmowcy coraz 
częściej decydują się na produkcje telewizyjne oraz na koprodukcje. 
 
■ W dniach 10-19 kwietnia br. w dwóch warszawskich kinach odbyły się, w ra-
mach 21 edycji warszawskiej Wiosny Filmów, pokazy najgłośniejszych tytułów 
filmowych wyróżnionych na międzynarodowych festiwalach. Filmem zamknięcia 
imprezy był hiszpański thriller Stare grzechy mają długie cienie (reżyser Alberto 
Rodriguez), który zdobył wiele nagród, cieszy się dobrą opinią krytyki i powodze-
niem u publiczności. 
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L ITERATURA  

■ Krakowskie wydawnictwo Znak opublikowało kolejny tom pism Maria Varga-
sa Llosy zatytułowany Cywilizacja Spektaklu w przekładzie Marty Szafrańskiej-      
-Brandt. Jest to zbiór esejów napisanych przez Llosę dwa lata po otrzymaniu lite-
rackiej Nagrody Nobla. Eseje powstały w nawiązaniu do książki francuskiego so-
cjologa Guy Deborda, który jest autorem tezy, że we współczesnym społeczeństwie 
kapitalistycznym życie społeczne zdominowała alienacja i uczyniła je spektaklem, 
w którym miejsce tego, co spontaniczne, szczere i autentyczne zajęły sztuczność 
i fałsz, a życiem zawładnął towar, najważniejszy dla handlarzy produkt, również dla 
tych, którzy handlują kulturą. Vargas Llosa nawiązał do książki Deborda i sformu-
łował własne przemyślenia na temat kultury, która stała się towarem i rozrywką, 
przy czym całkowicie się zbanalizowała. Llosa przedstawia przygnębiający obraz 
kultury przeżywającej głęboki kryzys i wkraczającej w etap dekadencji. Peruwiań-
ski noblista należy do wyznawców kultury wysokiej, którą, jego zdaniem, zabija 
obecnie masowa kultura zabawy i rozrywki. Dobrobyt, swoboda obyczajowa, stale 
rosnąca przestrzeń wolnego czasu okazały się silnym impulsem do rozwoju prze-
mysłu rozrywki promowanej przez reklamę. Jednak wyraźny sprzeciw Llosy wobec 
demokratyzacji kultury i pogląd pisarza, że poszerzenie dostępu do niej poprzez 
edukację niszczy kulturę wysoką, może nie trafiać do przekonania wszystkich czy-
telników Cywilizacji spektaklu. 
 
■ ZNAK wydał w 2014 roku książkę pt. Mario Vargas Llosa. Biografia, której au-
torem jest krakowski iberysta Tomasz Pindel. Otrzymał za nią nagrodę Krakowska 
Książka Miesiąca – Grudzień 2014. Jak podkreślają recenzenci – Pindel stworzył 
świetny portret wybitnego pisarza, polityka, a także męża i ojca, buntownika i skan-
dalisty, człowieka niepokornego i pełnego sprzeczności. Potrafił dotrzeć nie tylko 
do samego pisarza, ale również do jego rodziny, przyjaciół i wrogów, a przede 
wszystkim uzyskał dostęp do jego osobistych archiwów. Autor książki nie unika 
kontrowersyjnych tematów ujawniając niepublikowane dotąd fakty z prywatnego 
życia Maria Vargasa Llosy. 
 
■ Tomasz Pindel jest także autorem książki Realizm magiczny – przewodnik (prak-
tyczny) wydanej przez krakowski Universitas w 2014 roku. Publikacja ta w przy-
stępny sposób omawia najbardziej znany nurt latynoamerykańskiej prozy, który 
zrobił wielką karierę w XX stuleciu. Zwięźle przedstawia historię realizmu magicz-
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nego i prowadzone debaty na jego temat, formułuje jego definicję i omawia jego 
obecność (lub nieobecność) na przykładach powieści Gabriela Garcii Marqueza, 
Alejo Carpentiera, Juana Rulfo, Patricka Suskinda, Olgi Tokarczuk i Andrzeja Sta-
siuka. Książka ma charakter popularyzatorski. 
 
■ W krakowskim wydawnictwie Universitas powstała seria pod nazwą „Las 
Américas – Nieznana klasyka literatury latynoskiej”, którą prowadzi Tomasz Pin-
del. Pierwszą pozycją, jaka ukazała się w tej serii, były wydane w 2014 roku Zimne 
opowiadania („Cuentos frios”) Kubańczyka Virgilio Piñery (tłumaczył Tomasz 
Pindel). Wspominaliśmy o tym w jednym z poprzednich numerów kwartalnika.  

Kolejna publikacja wydana w bieżącym roku to powieść meksykańskiego 
Jorge Ibargengoitia (1928-1983) zatytułowana Zabite („Las muertas”), którą prze-
tłumaczył Tomasz Pindel. Książka ma sensacyjną fabułę, jest to opowieść o sios-
trach Balardo prowadzących dom publiczny. Początkowo powodzi im się świetnie, 
ale z czasem wesoły lupanar zamienia się w rodzaj obozu dla kobiet. Opowieść 
oparta jest na faktach – na głośnej kiedyś w Meksyku historii morderczego klanu 
sióstr-stręczycielek. 
 

■ Niestrudzony Tomasz Pindel przełożył książkę meksykańskiego autora Martina 
Solaresa (1970) pod tytułem Czarne Minuty („Minutas negras”), którą opublikowa-
ło wydawnictwo Czarne. Ten kryminał jest debiutem powieściowym meksykań-
skiego pisarza, którego uznano go za odkrycie roku. W opinii krytyków jego po-
wieść to coś więcej niż tylko czarny kryminał – to także znakomita literatura. 
Rzadko zdarza się tak interesujący debiut. Autor zmusza czytelnika do konfrontacji 
z dręczącym paradoksem ludzkiej natury – z odwieczną tajemnicą niegodziwości. 
Świat Solaresa jest pełen pasji i przemocy. Skorumpowani policjanci chronią 
wpływowych polityków i ich bliskich bez względu na to, jak okrutnych dopuszcza-
ją się zbrodni, a każdy, kto dąży do wykrycia prawdy, może znaleźć się w śmiertel-
nym niebezpieczeństwie. 
 

■ Krakowski Znak  wydał ostatnio kolejną powieść Arturo Pereza-Reverte pt. 
Cierpliwy snajper w przekładzie Joanny Karasek. To jeden z najbardziej poczyt-
nych współczesnych pisarzy hiszpańskich. Przez 21 lat był reporterem wojennym, 
a od ćwierć wieku pisze powieści, z których wiele (m.in. Klub Dumas, Fachmistrz, 
Batalista, Dzień gniewu) zostały przetłumaczone na język polski. W najnowszej 
powieści pisarz bezlitośnie krytykuje Europę i panujące w niej porządki. W wywia-
dzie, jakiego udzielił „Gazecie Wyborczej” (14-15/03/2015) mówi, że „Bruksela, 
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w której przyrządza się polityczną miksturę, to nic innego jak zjazd eleganckich 
analfabetów w garniturach od Armaniego”. 
 

■ W lutym br. program II Polskiego Radia poświęcił audycję pisarzowi kolum-
bijskiemu Juanowi Gabrielowi Vasquezowi, którego wielu uważa za następcę Ga-
briela Garcii Marqueza. Jego prozę tłumaczy na polski Katarzyna Okrasko. W 2009 
roku wydawnictwo Muza opublikowało w jej przekładzie powieść Vasqueza pt. Se-
kretna historia Costaguany („Historia secreta de Costaguana”) nawiązującą do 
twórczości Conrada, zwłaszcza do wydanej w 1904 roku powieści Nostromo (Vas-
quez jest też autorem biografii Conrada). W 2015 roku wydawnictwo WAB opub-
likowało powieść Reputacje („Reputaciones”), również w przekładzie Katarzyny 
Okrasko. Vasquez urodził się w Bogocie (1973), w latach 1996-98 mieszkał w Pa-
ryżu, gdzie studiował na Sorbonie literaturę iberoamerykańską, a od 1999 mieszka 
w Barcelonie. Pisze powieści, eseje i tłumaczy (m.in. prozę Victora Hugo i Johna 
Dos Passosa). Debiutował zbiorem opowiadań Los amantes de todos los Santos. 
 

■ Do szóstej edycji konkursu na najlepszy reportaż 2014 roku imienia Ryszarda 
Kapuścińskiego zakwalifikowano 10 książek, wśród których znalazła się pozycja 
Ostatni krąg. Najniebezpieczniejsze więzienie Brazylii, której autorem jest Drauzio 
Varella (1943). Opublikowało ją wydawnictwo Czarne (Wołowiec, 2014), a przeło-
żył z portugalskiego Michał Lipszyc. Lekarz Drauzio Varella – onkolog, specjalista 
od chorób zakaźnych zgłosił się w 1988 roku do ochotniczej pracy w Carandiru – 
największym i najstraszniejszym więzieniu Ameryki Południowej, które znajduje 
się w São Paulo. Reportaż Ostatni krąg (wydany w Brazylii w 1999 roku) jest ana-
lizą społecznych relacji zachodzących w mikrokosmosie więzienia. Z głęboką em-
patią autor śledził losy ludzi, którzy odsiadują karę w nieludzkich warunkach i pró-
bują nie tylko przetrwać, ale także zachować godność i solidarność. Drauzio Varella 
pracował w Carandiru przez 12 lat, do 2002 roku, kiedy więzienie zostało zamknię-
te. W 2003 roku jego reportaż stał się podstawą do zrealizowania filmu Carandiru 
przez Hectora Babenco. 
 

■ Mirosław Wlekły jest autorem interesującego reportażu o Dominikanie pt. All in-
clusive (wydawnictwo Agora, 2015). Portretuje w nim młodych Dominikańczyków, 
którzy bogatym turystkom z Europy oferują usługi erotyczne przyodziane w szaty 
wakacyjnej miłości. Przy okazji poznajemy erotyczne podboje satrapy Rafaela Leo-
nidasa Trujillo (1891-1961), który przez wiele lat sprawował rządy na Dominika-
nie. W reportażu nie zabrakło informacji o ostatnich skandalach seksualnych 



 POLSKA – AMERYKA ŁACIŃSKA  
 

Ameryka Łacińska, 1 (87) 2015, ss. 85-93 93 

z udziałem polskich duchownych pełniących misje duszpasterskie w tym kraju. 
Chcąc wytłumaczyć czytelnikowi typowy dla Dominikany splot seksu i społecznej 
przemocy, autor książki rysuje obraz społeczeństwa, w którym seksualne podboje 
dla wielu mężczyzn są jedynym sposobem na potwierdzenie własnej wartości. Po-
pierany przez USA reżim Trujillo utrwalił na Dominikanie społeczne patologie. 
 

■ Wydawnictwo Marginesy opublikowało interesującą biografię Gaudí. Geniusz 
z Barcelony, której autorem jest Holender Gijs Van Hensbergen, a przekładu doko-
nała Iwona Chlewińska. Autor opisuje życiową drogę Gaudiego od jego wczesnej 
antyklerykalnej postawy w młodości do dewocji w końcowym etapie życia, przed-
stawia obraz Barcelony w początkach XX stulecia, kiedy to dynamiczny rozwój 
przemysłowy miasta i regionu wzbudzał duchowe i religijne tęsknoty, które prowa-
dziły do narodzin katalońskiego ducha secesji. Na tym tle szczegółowo opowiada 
o najsłynniejszych projektach architekta. 
 

■ Teatr Narodowy w Warszawie sięgnął po Opowiadanie brazylijskie Jarosława 
Iwaszkiewicza i powierzył jego opracowanie sceniczne reżyserowi Marcinowi 
Hycnarowi. Spektakl nie zyskał pochlebnych recenzji, ale warto przypomnieć tę 
trochę zapomnianą prozę polskiego pisarza. Rzecz dzieje się w 1949 roku. Chociaż 
druga wojna światowa dawno się skończyła, to rodzina Bohdanowiczów wciąż po-
zostaje w Brazylii, dokąd wicher historii wywiał z Kresów tę polską szlachtę. Oj-
ciec rodziny Henryk Bohdanowicz buduje linie kolejowe w Ameryce Południowej, 
matka uczy angielskiego w miejscowych szkołach, a ich trzy urodzone już w tym 
rejonie świata córki flirtują z przypływającymi tu marynarzami z Gdyni – prostymi 
chłopakami. Pojawia się podstawowy dylemat – wracać do Polski czy nie wracać, 
spróbować odnaleźć się w nowych realiach nad Wisłą czy mocniej wrosnąć w bra-
zylijską glebę. Szkoda, że adaptacja sceniczna tej prozy jest nieudana. Jeden złośli-
wy recenzent napisał, że lepiej niż na dwa bilety na spektakl Opowiadania brazylij-
skie w Teatrze Narodowym, po 75 złotych każdy, wydać te same pieniądze na trzy 
tomy Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza. 
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