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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE  
POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKA ŃSKI 

MUZYKA  

■ Poznański festiwal MALTA  obchodził w czerwcu br. 25-lecie swojego istnie-
nia. Wśród zespołów artystycznych przybyłych z tej okazji do Poznania z różnych 
krajów świata znalazł się zespół z Kuby Buena Vista Social Club z wybitną solist-
ką, pieśniarką Omarą Portuondo. Kubańscy artyści są dobrze znani polskiej pub-
liczności, bo wielokrotnie gościli w naszym kraju. 
 
■ W czerwcu w Bielsku Białej odbywa się co roku festiwal muzyczny pod nazwą 
„BBTango”, na który zapraszane są orkiestry z różnych stron świata, organizowane 
są milongi itp. W dniach 20-21 czerwca br. wystąpiła w jego programie argentyńs-
ka Orquesta Típica Misteriosa de Buenos Aires.  
  
■ Co oznacza projekt „Halka/Haiti”?  Goście tegorocznego Międzynarodowego 
Biennale Sztuki w Wenecji (maj-czerwiec br.) mogli obejrzeć w polskim pawilonie 
film dokumentujący przedstawienie polskiej opery narodowej „Halka” Stanisława 
Moniuszki, które 7 lutego 2015 roku odbyło się w górskiej miejscowości Cazale na 
Haiti. Reżyserem spektaklu był Paweł Passini. Uczestniczyła w tym przedsięwzię-
ciu orkiestra symfoniczna Sainte Trinité z Port-au-Prince oraz mieszkańcy Cazale. 
Wystąpili także artyści z Teatru Wielkiego Opery w Poznaniu. Wiadomo, że Haiti 
jest jednym z najbiedniejszych państw świata. W XX stuleciu nękała je dyktatura 
Duvalierów, w XXI wieku – epidemia cholery i trzęsienie ziemi, które zrujnowało 
stolicę kraju. W położonej wysoko w górach miejscowości Cazale mieszkają po-
tomkowie polskich żołnierzy z legionów napoleońskich, którzy zostali tu wysłani, 
aby stłumić bunt czarnych niewolników we francuskiej kolonii. Kilkuset z nich 
przeszło na stronę buntowników i pozostało na Haiti, a ich potomkowie do dzisiaj 
chlubią się nazwiskami o słowiańskim brzmieniu. Opera „Halka” Moniuszki z li-
brettem Włodzimierza Wolskiego jest dziełem o radykalnej wymowie społecznej, 
ukazującym konflikt między uprzywilejowaną szlachtą a biedotą wiejską, która nie 
ma własnej ziemi i jest pozbawiona wszelkich praw. Tego rodzaju tematyka jest 
bliska społeczeństwu haitańskiemu, w którym istnieją drastyczne nierówności. Kie-
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dy realizatorzy projektu „Halka/Haiti” zbierali do niego dokumentację, dowiedzieli 
się o istnieniu haitańskiej pieśni ludowej „Choucoune”, która opowiada (podobnie 
jak opera „Halka”) o wielkiej miłości dwojga młodych, którą zniszczyły podziały 
klasowe, ale z taką różnicą, że w haitańskiej pieśni sytuacja jest odwrotna niż u Mo-
niuszki, bo główną postacią nie jest młoda polska góralka odtrącona przez bogatego 
szlachcica, ale biedny czarny chłopak, którego dla majętnego i sfrancuziałego Mu-
lata porzuca miejscowa dziewczyna o jaśniejszej karnacji. Warto zwrócić uwagę na 
fakt, że pracujący przy realizacji projektu „Halka/Haiti” mieli tylko cztery miesiące 
na zebranie ekipy, zorganizowanie przedstawienia w górskich plenerach Cazale 
i sfilmowanie spektaklu. Trzeba przyznać, że wywiązali się z tego zadania zadawa-
lająco. Warto również przypomnieć, że nie była to pierwsza realizacja opery Stani-
sława Moniuszki na Karaibach, bowiem 44 lat temu, w 1971 roku, primadonna pol-
skiej opery Maria Fołtyn wystawiła z wielkim powodzeniem „Halkę” w Operze Na-
rodowej w Hawanie. W rolę polskiej góralki wcieliła się piękna młoda Mulatka Yo-
landa Hernández, natomiast białym paniczem Januszem był Kreol, wybitny baryton 
kubański Ramon Calzadilla.  
 
■ 19 lipca br. na „Otwartej Ząbkowskiej”,  w programie święta warszawskiej sta-
rej Pragi, wystąpiła z repertuarem latynoskich piosenek Marita Albán Juárez i towa-
rzyszący jej zespół muzyków. Artystka nie tylko śpiewa, ale i komponuje, jej brat 
José Manuel gra na perkusji, w skład zespołu wchodzą także pianista i jazzman 
Dominik Wania oraz kontrabasista Andrzej Święs. Marita jest córką Polki i Peru-
wiańczyka, który przybył do Polski w latach siedemdziesiątych ubiegłego stulecia. 
Urodziła się i wychowała w Polsce. Jest z zawodu muzykologiem, pracuje w Naro-
dowym Instytucie Fryderyka Chopina w Warszawie i wspólnie z Ewą Sławińską-    
-Dahling napisała przewodnik po miejscach związanych z młodzieńczymi wędrów-
kami Chopina po Polsce. Obok związków z kulturą polską pielęgnuje zamiłowanie 
do muzyki latynoamerykańskiej. Śpiewa latynoskie piosenki w oprawie jazzowej, w 
nowej aranżacji swoich muzyków. Wykonuje między innymi tradycyjną piosenkę 
peruwiańską „Toro Mata”, bossa novę „Drume Negrito”, piosenki z repertuaru An-
tonio Carlosa Jobima, Ariela Ramireza, Edu Lobo i Bola de Nieve. Organizatorzy 
święta starej Pragi zapowiadają, że w przyszłości na „Otwartej Ząbkowskiej” usły-
szymy także piosenki z repertuaru gwiazdy muzyki afro-peruwiańskiej Susany Baca 
i feministki brazylijskiej Elis Reginy. 
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■ W okresie 15-29 sierpnia br. odbył się w Warszawie doroczny festiwal muzycz-
ny „Chopin i jego Europa”. 28 sierpnia wystąpił w Filharmonii Narodowej znako-
mity brazylijski pianista Nelson Freire wykonując koncert f-moll Chopina z towa-
rzyszeniem orkiestry FN pod batutą Vladimira Askenazy’ego. Poprzedniego dnia 
w sali kameralnej FN wystąpiła argentyńska wiolonczelistka Sol Gabetta, której 
towarzyszył pianista Bertrand Chamayon. Artyści wykonali utwory Beethovena 
i Mendelssohna. 
 
■ Na zakończenie tegorocznej edycji Międzynarodowego Plenerowego Festiwalu 
Jazz Na Starówce w dniu 29 sierpnia br. wystąpił w Warszawie kubański multiin-
trumentalista Omar Sosa. Warto powiedzieć kilka słów o tym interesującym arty-
ście. Urodził się na Kubie w pierwszych latach po zwycięstwie rewolucji. Naukę 
muzyczną rozpoczął w wieku 5 lat w szkołach państwowych, ale nieoficjalną naukę 
pobierał wieczorami słuchając jazzowych audycji nadawanych z Miami, chociaż 
było to zajęcie zakazane, przed którym ostrzegali go przyjaciele. Dzisiaj, w wieku 
60 lat Sosa jest jednym z najbardziej cenionych muzyków na tak zwanej scenie 
world jazz. Jego dyskografia składa się z ponad 25 płyt i stanowi podróż po kultu-
rach świata współczesnego i tradycyjnego jazzu. Po wyjeździe z Kuby Sosa miesz-
kał w Ekwadorze, w Meksyku, w USA i w Hiszpanii. Wszędzie zapoznawał się 
z lokalną muzyką, zgłębiał tajemnice miejscowej kultury, spotykał się z muzykami. 
W sposób metodyczny uczył słuchaczy, że muzyka latynoamerykańska kryje w so-
bie wiele różnorodnych nurtów i jest kopalnią rozmaitych brzmień. Taka mozaika 
inspiracji i poszukiwań znajduje się na płytach Omara Sosy. Występ kubańskiego 
artysty był doskonałym zakończeniem tegorocznej edycji festiwalu „Jazz na Sta-
rówce”. 
  
■ Znakomita portugalska pianistka Maria João Pires wystąpiła 10 września br. 
we Wrocławiu w programie Międzynarodowego Festiwalu „Wratislavia Cantans”. 
Wykonała koncert f-moll Fryderyka Chopina z towarzyszeniem orkiestry Die Deu-
tsche Kammerphilharmonie Bremen pod batutą angielskiego dyrygenta Trevora 
Pinnocka. Maria João Pires jest uznawana za wyjątkową interpretatorkę muzyki 
Mozarta, Beethovena, Schuberta i Chopina. Za nagranie koncertu f-moll polskiego 
kompozytora otrzymała nagrodę Grand Prix du Disque Chopin.  
  
■ W dniach 3-23 października br.  odbył się w Warszawie XVII Międzynarodowy 
Konkurs dla Pianistów im. Fryderyka Chopina uznawany za jeden z najważniej-
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szych konkursów pianistycznych na świecie. Startowało w nim 78 pianistów z wie-
lu krajów. Przeważali artyści z krajów Azji: Chin, Japonii i Korei. W pracach jury 
uczestniczyło dwoje artystów z Argentyny, Martha Argerich – laureatka I nagrody 
tego konkursu w 1965 roku oraz Nelson Goerner, który w 1995 roku otrzymał wy-
różnienie. Oboje wystąpili w Filharmonii Narodowej w Warszawie 1 października 
2015 roku na otwarcie Konkursu Chopinowskiego. Martha Argerich wykonała kon-
cert a-moll Roberta Schumanna, a Nelson Goerner – koncert a-moll Ignacego Pade-
rewskiego. Towarzyszyła im orkiestra FN pod batutą Jacka Kaspszyka. 
 
■ W programie 13 Jazzowej Jesieni w Bielsku Białej (8-15 listopad 2015) zapre-
zentowano wszystko co świeże i ważne we współczesnym jazzie, zarówno w Euro-
pie, jak i w Ameryce – powiedział dziennikarzom Tomasz Stańko – światowej sła-
wy trębacz, kompozytor i dyrektor artystyczny festiwalu. Wśród wielu znakomito-
ści nie zabrakło artystów z Ameryki Łacińskiej. Wystąpili: argentyński wirtuoz gi-
tary Pablo Márquez i brazylijski gitarzysta Egberto Gismonti – artysta o wyjątkowej 
wyobraźni muzycznej. 
  
■ Jak informuje działaj ące w Meksyku Asociación Polaco-Mexicana – koncer-
towali w tym kraju polscy artyści, którzy osiedli tam na stałe albo przyjechali na 
dłuższy pobyt. I tak: 
˗ 16 sierpnia br. w Sali Carlos Chávez w Pałacu Sztuk Pięknych w stolicy wystą-

pił Quinteto Polaco w składzie: Beata Kukowska – I skrzypce, Paweł Śliwi ński 
– II skrzypce, Matthew Schubring – altówka, Ivan Koulikov – wiolonczela i Jó-
zef Olechowski – fortepian. W programie koncertu znalazły się utwory J. Zaręb-
skiego i J. Brahmsa. 

˗ 29 i 30 sierpnia br. odbyły się dwa koncerty Cracow Duo – polskiego duetu wio-
lonczeli i fortepianu. Artyści wystąpili w sali kameralnej Pałacu Sztuk Pięknych 
i w Narodowym Muzeum Sztuki. 

˗ 25 września br. polski pianista Sławomir Dobrzański wystąpił z koncertem 
w Escuela Nacional de Música Narodowego Uniwersytetu UNAM. 

˗ 25 września br. zamieszkały od wielu lat w Meksyku polski śpiewak Leszek 
Zawadka wystąpił z koncertem zatytułowanym „Grandes compositores pola-
cos”. Towarzyszyli mu: pianista Józef Olechowski i aktor Antonio Suarez, który 
tłumaczył teksty polskich poetów na hiszpański. Artyści wykonali utwory Cho-
pina, Moniuszki, Karłowicza i Olechowskiego oraz zaprezentowali wiersze 
Mickiewicza, Słowackiego i Szymborskiej.  
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TEATR  

■ 22 czerwca br. w programie TVP Kultura obejrzeliśmy film zrealizowany 
przez dwoje reżyserów: Chilijczyka Maurizio Celedona i Polkę Marię Zmarz-         
-Kaczanowicz. Był to sfilmowany spektakl pod tytułem „Nanaquí” wykonany 
w 1998 roku na festiwalu Malta w Poznaniu przez zespół Teatro del Silencio de 
Chile. Maurizio Celedón jest mimem i liderem tego zespołu. Spektakl poświęcony 
był postaci Antonina Artaud (1896-1948) – francuskiego teoretyka teatru, aktora 
i poety, poszukującego „teatru w stanie pierwotnym”. Nie chciał uznać tego, że wi-
dowisko teatralne jest środkiem przekazu literatury i narzędziem do zrozumienia 
człowieka i świata. Budował własną wizję teatru magicznego i rytualnego, w któ-
rym człowiek zmaga się ze swoimi namiętnościami i niepokojami. Głosił teorię tea-
tru totalnego. Zmarł w szpitalu psychiatrycznym. Do nieszczęśliwego zakończenia 
jego egzystencji przyczyniły się niepowodzenia twórcze i wycieńczenie organizmu 
spowodowane nadużywaniem narkotyków. 
 
■ W okresie od 21 do 31 sierpnia br. odbył się w Zakopanem 47 Międzynarodo-
wy Festiwal Folkloru Ziem Górskich. Uczestniczyło w nim 12 zespołów z zagrani-
cy i cztery zespoły z Polski. Wśród zespołów zagranicznych znalazły się zespoły 
z Hiszpanii, Portugalii i z Meksyku. W kategorii zespołów prezentujących folklor 
w formie tradycyjnej nagrodzono „Brązową ciupagą” zespół Folclórico di Goncalo 
Sampaio z Portugalii. W kategorii zespołów prezentujących folklor w formie artys-
tycznie opracowanej „Brązową ciupagę” otrzymał zespół Grupo de Coros y Danzas 
de Santomera z Hiszpanii. Wyróżnienie regulaminowe w postaci parzenicy górals-
kiej otrzymał meksykański zespół Ballet Folklórico „Arte y Tradición” za żywio-
łową prezentację programu uwzględniającą wielobarwność kulturową stanu Nuevo 
León w Meksyku. 

WYSTAWY , ARCHITEKTURA  

■ W krakowskim Pałacu Sztuki w okresie od 16 lipca do 31 sierpnia br. była eks-
ponowana wystawa „Filmy Romana Polańskiego w światowym plakacie filmo-
wym”. Całą filmografię tego reżysera można było podziwiać przez pryzmat 500 
plakatów powstałych w 30 krajach, m.in. w Japonii, Meksyku, Brazylii, Argentynie, 
Izraelu, Francji, Australii, w USA i oczywiście w Polsce. Autorami plakatów są 
wybitni artyści graficy, a wśród nich Jan Lenica (autor plakatu do „Noża w wodzie” 
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– debiutu fabularnego Polańskiego), Andrzej Dąbrowski, Leszek Hołdanowicz, Ro-
sław Szaybo, Andrzej Pągowski, René Ferracci, Jean Michel Folon, Clément Hurel, 
Peter Strausfeld i wielu innych. Prezentowane na wystawie plakaty pochodziły ze 
zbiorów Muzeum Kinematografii w Łodzi. We wrześniu br. wystawę pokazano 
w Gdyni w ramach 40 edycji Festiwalu Filmowego.  
 
■ Filharmonia Szczecińska imienia Mieczysława Karłowicza ma nową siedzibę 
otwartą we wrześniu 2014 roku. Budynek został zaprojektowany przez zespół archi-
tektów z Hiszpanii. Alberto Veiga oraz Fabrizio Barozzi z Estudio Barozzi-Veiga 
są autorami nowego, niezwykłego w formie, futurystycznego budynku, który w 
2015 roku otrzymał Europejską Nagrodę Architektoniczną imienia Miesa van der 
Rohe oraz tytuł najlepszego budynku europejskiego wzniesionego w ciągu ostatnich 
2 lat. Warto przypomnieć, że architekt Fabrizio Barozzi otrzymał w 2007 roku tytuł 
najlepszego młodego architekta na świecie. Do konkursu na budynek Filharmonii w 
Szczecinie zgłoszono aż 420 projektów, między innymi z Danii, Wielkiej Brytanii, 
Włoch i Niemiec. Do nagrody imienia Miesa van der Rohe obok Filharmonii Szcze-
cińskiej aspirowało także Muzeum Historii Żydów Polskich w Warszawie oraz Mu-
zeum Śląskie w Katowicach. 
 
■ Od 25 maja do 6 września br. w Muzeum Narodowym w Warszawie była eks-
ponowana wystawa zatytułowana „Papież awangardy. Tadeusz Peiper w Hiszpanii, 
Polsce, Europie”. Wystawa prezentowała artystyczne relacje awangardowej sztuki 
i literatury początków XX stulecia, przyjmując za punkt odniesienia twórczość Ta-
deusza Peipera. To wybitny poeta, krytyk i teoretyk sztuki, który skierował polską 
kulturę na tory nowoczesności, jednak niewiele osób wie o jego związkach ze śro-
dowiskiem awangardy hiszpańskiej i latynoamerykańskiej. Wystawa prowadziła 
widza przez Paryż 1914 roku, kosmopolityczne, artystyczno-literackie środowisko 
Madrytu lat 1915-1921, przez formistyczny i futurystyczny Kraków, ku awangar-
dowym utopiom artystycznym i cywilizacyjnym lat dwudziestych. Pokazano na niej 
270 eksponatów, w tym obrazy, grafiki i publikacje z kilkudziesięciu kolekcji za-
granicznych i polskich.  

Tadeusz Peiper urodził się w Krakowie. Dał się poznać jako twórca awan-
gardowy, autor przełomowych dla polskiej poezji tomików wierszy oraz artykułów 
teoretycznych. W 1914 roku wyjechał do Paryża by słuchać wykładów Bergsona. 
Po wybuchu I wojny światowej został internowany jako obywatel Austro-Węgier, 
czyli państwa, z którym Francja była w stanie wojny. Po uwolnieniu udał się z wie-
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loma innymi Polakami do neutralnej Hiszpanii. Do kolonii polskiej w Madrycie na-
leżeli wówczas m.in. Artur Rubinstein, malarze i graficy – Józef Pankiewicz, Wła-
dysław Jahl, Mela Muter i zaprzyjaźniony z Chagallem Jan Wacław Zawadowski. 
Hiszpański okres życia Peipera jest stosunkowo słabo znany szerszej publiczności, 
a właśnie wtedy, w latach 1915-1920 ukształtował się jego światopogląd i twórcze 
credo. W założonym w Madrycie piśmie „Ultra”, w którym publikowali awangar-
dowi artyści (stąd nazywani ultraistami) Peiper drukował liczne artykuły. Włady-
sław Jahl ilustrował to pismo. Madryt drugiej dekady XX wieku był prawdziwym 
tyglem kulturowym. W kręgu pisma „Ultra” pozostawali oczekujący tu na koniec 
wojny artyści z Ameryki Łacińskiej: argentyńskie rodzeństwo Norah i Jorge Luis 
Borgesowie, poeta Rafael Cansinos Assens, wybitny chilijski poeta Vicente Hui-
dobro i Rafael Barradas z Urugwaju. Peiper działał bardzo aktywnie, utrzymywał 
kontakty ze środowiskiem, do którego należeli również m.in. Manuel Azaña i José 
Ortega y Gasset. W 1920 roku Peiper wrócił do Krakowa i założył tam pismo 
„Zwrotnica”. Zadebiutowali w nim ci, których uważamy za filary sztuki awangar-
dowej w Polsce. Zorganizowana w br. w Muzeum Narodowym w Warszawie wy-
stawa ilustrowała ten kontekst kulturowy. Oglądaliśmy na niej prace wielu awan-
gardowych twórców tamtego czasu jak: Juan Gris, Fernando Léger, Louis Marcous-
sis oraz wielu Polaków takich jak: Leon Chwistek, Tytus Czyżewski, Tymon Nie-
siołowski, Katarzyna Kobro, Henryk Stażewski i inni. Po zakończeniu ekspozycji 
w Muzeum Narodowym w Warszawie wystawa zostanie przewieziona do Madrytu, 
gdzie będzie pokazana w siedzibie Real Academia de Bellas Artes de San Fernan-
do. 
 
■ W stulecie urodzin Tadeusza Kantora w nowoczesnym Centrum Kultury 
i Sportu w São Paulo eksponowano, od 18 sierpnia do 14 listopada 2015 roku, wy-
stawę „Maszyna Kantora”. Była to największa prezentacja twórczości tego wybit-
nego artysty zorganizowana za granicą. Składały się na nią działy poświęcone róż-
nym dziedzinom jego działalności: malarstwu, działalności teatralnej, metodom 
pracy z aktorem, happeningom. Ze strony polskiej zorganizowało ją Muzeum Sztu-
ki w Łodzi (kurator Jarosław Suchan) oraz Instytut Adama Mickiewicza w War-
szawie. Ze strony brazylijskiej funkcję kuratora wystawy pełnił Ricardo Muniz. 
Warto dodać, że Centrum Kultury i Sportu w São Paulo opublikowało w 2008 roku 
wydawnictwo albumowe poświęcone twórczości Kantora. Artysta jest znany w śro-
dowisku kulturalnym Brazylii. Jego twórczość malarska była prezentowana w 1966 
roku na Międzynarodowym Biennale Sztuki Współczesnej w São Paulo. Dyrekto-
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rem Centrum Kultury i Sportu jest obecnie Simone Avancini. Centrum inwestuje 
w kulturę, sport i rekreację spełniając ważną misję edukacyjną. Ma 36 ośrodków 
w stanie São Paulo, najbogatszym stanie Brazylii. Utrzymuje się z podatków wpro-
wadzonych w latach czterdziestych ubiegłego stulecia. Cieszy się wielką popular-
nością wśród miejscowego społeczeństwa. Organizuje wystawy, spektakle teatral-
ne, koncerty, zajęcia sportowe. Na wiele imprez wstęp jest bezpłatny, albo obowią-
zują niskie ceny, co ułatwia frekwencję szerokiej publiczności. W planach pracy 
Centrum na rok 2016 znajduje się bogata prezentacja kultury polskiej.  
 
■ 17 listopada br. w Muzeum Królowej Zofii w Madrycie otwarto wystawę ma-
larstwa Andrzeja Wróblewskiego zatytułowaną „Recto/Verso”. Przygotowało ją 
Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie. Składa się ze 120 obrazów na płótnie 
i z prac na papierze. Twórczość Andrzeja Wróblewskiego, artysty zmarłego przed-
wcześnie w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia, przez wiele lat była w Euro-
pie nieznana. Odkrył ją w 2007 roku francuski krytyk sztuki Eric de Chassé i odtąd 
wzbudza niekłamane zainteresowanie w kręgach międzynarodowych. Sztuka tego 
artysty powstawała w latach czterdziestych i pięćdziesiątych i nosi piętno tamtych 
trudnych lat. To ciekawa i dynamiczna twórczość podejmująca zadanie alternatyw-
nego przedstawienia powojennego świata, który z jednej strony był czasem żałoby, 
a z drugiej niósł ze sobą nadzieję na zmianę otaczającej nas rzeczywistości. Do naj-
bardziej znanych obrazów artysty należy cykl zatytułowany „Rozstrzelanie”. 
W swoich obrazach Wróblewski łączył realistyczną figurację z abstrakcją. Często 
malował obrazy dwustronne, po obu stronach płótna, ale nie robił tego ze względu 
na braki materialne, tylko – jak się wydaje – chciał nawiązać do niejednoznaczności 
przedstawianego świata, pragnął zadać widzowi pytanie, w jaki sposób opisać czas 
po wojnie, jak wyrazić skomplikowaną powojenną rzeczywistość? Takie pytania 
pozostają aktualne także dzisiaj w obliczu wyjątkowych niepokojów na świecie. 
Muzeum Królowej Zofii w Madrycie nie tylko eksponuje to, co najciekawsze 
w sztuce współczesnej, ale prowadzi również działalność badawczą nad jej sensem 
i znaczeniem. Wystawa Wróblewskiego cieszyła się tam autentycznym zaintereso-
waniem. Pokaz twórczości wybitnego polskiego artysty w tym muzeum był ważną 
konfrontacją jego sztuki z opinią międzynarodową.  
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FILM  

■ Na międzynarodowym festiwalu filmów dokumentalnych, który odbył się 
w Warszawie w dniach od 9 do 17 maja br. pod nazwą Docs Against Gravity, wy-
różniono za najlepszy scenariusz film chilijski Patricio Guzmana pt. „Perłowy gu-
zik”. To filmowy esej dokumentalny, który zaczyna się jak film przyrodniczy o chi-
lijskich lodowcach, ale od przyrody przechodzi do zilustrowania historii rdzennych 
mieszkańców Chile. Pisaliśmy szerzej o tym filmie w nr. 1 (87) 2015 kwartalnika. 
Patricio Guzmán przyjechał do Warszawy i 12 maja spotkał się z polską publiczno-
ścią na pokazie swojego filmu. 
 
■ Na wrocławskim festiwalu filmowym „Nowe Horyzonty” (lipiec br.), w sekcji 
filmów o sztuce pokazano zrealizowany przez szwajcarską reżyserkę dokument 
o primabalerinie Narodowego Baletu Kuby, dzisiaj już dziewięćdziesięcioletniej 
i prawie niewidomej Alicji Alonso. Ta wybitna artystka należała do czołówki bale-
towej na świecie i położyła wielkie zasługi dla rozwoju baletu na Kubie. Pokazany 
we Wrocławiu film opowiada o trzech pokoleniach kubańskich tancerek: o Alicji 
Alonso, o młodszej tancerce Narodowego Baletu Kuby znajdującej się o szczytu 
kariery i o 14-letniej dziewczynce, która uczy się w szkole baletowej i marzy 
o przyszłych sukcesach. 
 
■ 28 sierpnia wszedł na ekrany kin w Hiszpanii polski film Joanny Kos Krauze 
i Krzysztofa Krauze „Papusza” opowiadający o życiu poetki romskiej Papuszy. Po-
krewieństwo folkloru Romów z folklorem flamenco czyni ten film bardzo popular-
nym wśród hiszpańskich widzów. W latach ubiegłych „Papusza” została nagrodzo-
na na międzynarodowym festiwalu filmowym w Valladolid. 
 
■ W programie odbywającego się w sierpniu 2015 w Kazimierzu Dolnym i w Ja-
nowcu nad Wisłą Festiwalu Filmu i Sztuki „Dwa Brzegi” odbył się pokaz filmu 
„Eisenstein w Guanajuato” brytyjskiego reżysera Petera Greenewaya. Twórca filmu 
był obecny na pokazie. Film opowiada o wyprawie radzieckiego filmowca Eisenste-
ina do Meksyku w celu zrealizowania dzieła „¡Qué viva México!”. Film ten nigdy 
nie został ukończony.  
 
■ W dniach 9-18 października br.  odbył się 31 Warszawski Festiwal Filmowy. 
W konkursie międzynarodowym festiwalu Grand Prix otrzymał brazylijski reżyser 
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Gabriel Mascaro za film „Neonowy byk”, który już wcześniej został nagrodzony 
przez jury festiwalu filmowego w Wenecji. Bohaterem filmu jest kowboj brazylijs-
kiego rodeo, który marzy o stworzeniu kolekcji ubiorów sexy dla tancerek. Nagrodę 
warszawskiego festiwalu zdobył ponadto film „Potwór o tysiącu głów” meksykań-
skiego reżysera Rodrigo Plá za świetną fotografię i bardzo dobrą grę aktorów. Te-
mat filmu ma charakter uniwersalny, bo opowiada o walce jednostki z systemem, 
któremu pojedynczy człowiek nie jest w stanie się przeciwstawić. Warto dodać, że 
na warszawskim festiwalu pokazano 13 filmów twórców iberoamerykańskich zrea-
lizowanych w 2015 roku. 
 
■ 23 października br.  wszedł na ekrany polskich kin film „Sól ziemi” – dokument 
prowadzący widza śladami Sebastião Salgado. Film powstał w 2014 roku. Brazylij-
czyk Sebastião Salgado zasłynął na świecie swoimi seriami czarno-białych fotogra-
fii, które opowiadają wstrząsającą historię ludzkości. Przez 40 lat jeździł po świecie 
i robił zdjęcia ukazujące ludzi w dojmujących momentach: masowych migracji, 
klęsk głodu, wojen, ludobójstwa. Za pomocą swoich zdjęć pokazywał, jak okrutny 
potrafi być człowiek dla drugiego człowieka i jakie są tego konsekwencje. Film 
„Sól ziemi” pozwala zrozumieć drogę, jaką Salgado – z wykształcenia i z zawodu 
ekonomista – przeszedł od chwili, kiedy w 1970 roku, podczas służbowego pobytu 
w Afryce, wykonał kilka pierwszych zdjęć. Przyglądamy mu się przy pracy, dowia-
dujemy się, jak powstawały kolejne reportaże. Film jest owocem współdziałania 
dwóch reżyserów – Wima Wendersa i Juliana Ribeiro Salgado. Pierwszy z nich 
wniósł do filmu doświadczenie, wrażliwość i oryginalne pomysły. Syn bohatera 
filmu – Juliano Ribeiro Salgado, absolwent szkoły filmowej w Londynie, patrzył na 
ojca od wewnątrz, bardziej emocjonalnie. W rezultacie tej współpracy powstał 
świetny film o wielkim artyście, który uzyskał nominację do Oscara. Sebastião Sal-
gado po latach wędrówek po świecie wrócił do ojczyzny. Razem z żoną prowadzi 
w Brazylii „Instituto Terra” i zajmuje się odtwarzaniem niegdyś bujnych lasów 
atlantyckich w swoich rodzinnych stronach. 
  
■ Kolumbijskim kandydatem do Oscara (w kategorii film nieanglojęzyczny) jest 
film „W Objęciach Węża” reżysera Ciro Guerry (wyświetlany w Polsce od listopa-
da br.) Film ten jest jednym z największych sukcesów w historii kolumbijskiego ki-
na. To hipnotyczna opowieść o świecie, którego nie znamy i o naukowcach, którzy 
próbowali go zgłębić. Reżyser Ciro Guerra mówi, że jednym z największych para-
doksów jego kraju jest to, że chociaż Amazonia zajmuje połowę Kolumbii, to więk-
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szość mieszkańców nie ma o niej pojęcia. Swoim filmem chciał odkryć inny, bliż-
szy naturze świat, pokazać rzeczywistość pełną mitów, rytuałów, ale też niezabliź-
nionych ran związanych z kolonializmem i wojną kauczukową. Film jest pozornie 
mało komercyjny, czarno-biały, pełen ciszy, ale mimo to odnosi wiele sukcesów, 
został nagrodzony na wielu festiwalach (w tym w Cannes). U Guerry patrzymy na 
Amazonię oczami dwóch naukowców: Theodora Kocha-Grunberga i stąpającym 
jego śladami 40 lat później Richarda Evana Schultesa. Ich historia jest fikcyjna, ale 
postacie autentyczne. Niezwykłość filmu Guerry bierze się nie tylko z hipnotycz-
nych zdjęć i bogatej palety dźwięków. „W objęciach węża” pokazuje bowiem, że 
czystej, niewinnej Amazonii już nie ma, że coraz trudniej o ślady miejscowej kultu-
ry nieskażonej ingerencją białego człowieka. 

L ITERATURA  

■ W kwietniu br. zmarł dr Piotr Fornelski  – wybitny krakowski hispanista zwią-
zany od wielu lat z hispanistyką Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie był cenionym 
wykładowcą. Zajmował się poezją hiszpańską oraz teorią, krytyką i praktyką prze-
kładu. W 2009 roku otrzymał nagrodę Instytutu Cervantesa za tłumaczenie literac-
kie. Współpracował z Wydawnictwem Literackim i z wydawnictwem Znak w Kra-
kowie, a także z warszawskim wydawnictwem Noir sur Blanc. Tłumaczył eseje 
Octavio Paza, „Żywot” Diego de Torres Villarroela, „Don Kichota” Avellanedy, 
książki Andresa Trapiello o Cervantesie, powieści autorów hiszpańskich i latyno-
amerykańskich. Odejście Piotra Fornelskiego pogrążyło w żalu nie tylko całe śro-
dowisko hispanistyczne w Polsce, ale również slawistów w Barcelonie, gdzie 
w latach 1989-91 i 1998-99 był lektorem i wykładowcą na tamtejszym uniwersy-
tecie. 
  
■ VI edycja Warszawskich Targów Książki  odbyła się w dniach 14-17 maja br. 
To największa impreza literacka tego typu w Polsce. W 2014 roku odwiedziło targi 
63 tysiące gości, uczestniczyły w nich 23 kraje, a z czytelnikami spotkało się blisko 
700 autorów. W 2015 roku pobity został kolejny rekord: nowości wydawnicze pro-
mowało ponad 850 wystawców z 28 krajów, a zaproszonych pisarzy było ponad 
800. Gościem honorowym targów była Francja. Współczesną poezję hiszpańskoję-
zyczną reprezentowali: Luis Vicente de Aguinaga, Rocío Cerón, Cristián Gómez 
Olivares i Vicente Luís Mora. Wśród nowości znalazła się opublikowana przez 
Wydawnictwo Literackie w Krakowie powieść wybitnego pisarza z Portugalii Gon-
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calo M. Tavares’a pt. „Przypadki Lenza Buchmanna”. Jego książki są tłumaczone 
na przeszło 30 języków. W swojej twórczości rozważa fundamentalne kwestie zła, 
ideologii i mechanizmów władzy. Krytycy łączą jego twórczość z Kafką, Becket-
tem, Italo Calvino, ale przede wszystkim z jego rodakiem José Saramago.  

W programie tegorocznych targów zorganizowano dyskusję o granicach 
reportażu zatytułowaną „Potrzeba nieustannego dziwienia się”. W dyskusji wzięli 
udział finaliści nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego za reportaż literacki. Był 
wśród nich Brazylijczyk Drauzio Varella, autor książki „Ostatni krąg. Najniebez-
pieczniejsze więzienie Brazylii” zgłoszonej do konkursu. Towarzyszył mu jej tłu-
macz na język polski Michał Lipszyc. 
  
■ Znana i ceniona powieść „Zima Guntera” pisarza paragwajskiego Juana Manue-
la Marcosa została opublikowana w polskim przekładzie przez wydawnictwo Kali-
grafia. Prezentacja książki odbyła się 19 maja w warszawskim Klubie Księgarza, 
a 27 maja książka trafiła do dystrybucji internetowej w Polsce. Jej przekładu doko-
nała zamieszkała w Paragwaju polska iberystka Krystyna Pisera, autorką przedmo-
wy jest również polska iberystka Elżbieta Skłodowska – obecnie profesor Washing-
ton University w St. Louis, USA. Juan Manuel Marcos (1950) to czołowa postać li-
teratury paragwajskiej pokolenia skupionego wokół czasopisma „Criterio” i tak 
zwanego „Nowego Śpiewnika Paragwajskiego” – twórczego ruchu opozycyjnego, 
który zmienił współczesną poezję Paragwaju lat siedemdziesiątych XX wieku. Za 
czasów rządów wojskowych generała Stroessnera, Juan Manuel Marcos został 
w 1977 roku aresztowany, był torturowany i zmuszony do szukania azylu w Amba-
sadzie Meksyku w Asunción, po czym opuścił kraj i spędził 12 lat na wygnaniu, 
najpierw w Hiszpanii, potem w USA. Po upadku dyktatury wrócił w 1989 roku do 
Paragwaju i rozpoczął pracę jako poseł, senator, doradca ministra kultury, działacz 
społeczny i w końcu rektor pierwszego prywatnego uniwersytetu w Paragwaju. Fa-
buła powieści „Zima Guntera” czerpie z dramatycznych doświadczeń autora lat 
1973-1987, tj. z okresu dyktatury i z lat wygnania politycznego. Opowiada historię 
urzędnika, który za rządów Stroessnera próbuje uratować pewną poetkę.  
  
■ Od 8 do 14 czerwca trwały Międzynarodowe Targi Książki w Madrycie, w któ-
rych uczestniczyli wydawcy z Polski. Instytut Kultury Polskiej zaprosił do Madrytu 
kilkoro pisarzy i zorganizował im spotkania z czytelnikami. Byli to autorzy książek 
tłumaczonych na hiszpański i wydanych w Hiszpanii: Olga Tokarczuk, Adam Zaga-
jewski i Andrzej Sapkowski. 
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■ Co roku w czerwcu odbywa się w Gdyni festiwal „Miasto Słowa”, na który skła-
da się cykl wydarzeń koncentrujących się wokół idei aktywnego czytelnictwa oraz 
wprowadzania literatury i działań literackich do przestrzeni miejskiej. Festiwalowi 
towarzyszy nagroda literacka. W tym roku wśród zaproszonych gości znalazł się pi-
sarz z Katalonii Jaume Cabré, który promował polskie wydanie swojej powieści 
„Jaśnie Pan” (wyd. „Marginesy”, Warszawa 2015). Od wielu lat Cabré jest uważa-
ny za najwybitniejszego pisarza katalońskiego. Pisze powieści, opowiadania, eseje 
literackie, scenariusze filmowe i telewizyjne. Należy do Instytutu Studiów Kataloń-
skich. Jego utwory są wysoko cenione przez czytelników i krytykę. Był wielokrot-
nie nagradzany i tłumaczony. W Polsce tłumaczy go (z języka katalońskiego) kra-
kowska iberystka Anna Sawicka. Nakładem wydawnictwa „Marginesy” ukazały się 
w przekładzie polskim 3 powieści tego pisarza: „Wyznaję” (2014), „Głosy Pama-
no” (2015) i „Jaśnie Pan”. 
  
■ W czerwcu br. warszawskie wydawnictwo Czuły Barbarzyńca Press opubliko-
wało książkę „Fez, święte miasto Arabów”, której autorem jest gwatemalski pisarz 
Luís Cardosa y Aragón. Przekładu dokonała Marzena Gottesman. To pierwsza 
książka tego autora wydana w polskim przekładzie. Luís Cardosa y Aragón – wy-
bitny poeta, eseista i krytyk sztuki (1904-1992) urodził się w Gwatemali, a zmarł 
w Meksyku. Nazywany jest „wielkim nieznanym”, bo większość życia spędził poza 
krajem ojczystym, najpierw na emigracji, a po latach w służbie dyplomatycznej. 
Wcześnie, bo w 17 roku życia wyjechał z Gwatemali do Europy i tam pozostawał 
w bliskich kontaktach z wybitnymi przedstawicielami środowiska kulturalnego, 
m.in. z Pablem Picasso, Federico García Lorką, z malarzami i pisarzami reprezentu-
jącymi krąg surrealistów. Po latach osiadł na stałe w Meksyku i tam współpracował 
z czasopismem Contemporáneos (1929) i z dziennikiem El Nacional (1936-44). Je-
go żoną była Lya Kostakowsky współdziałająca z nim na niwie literackiej i poli-
tycznej. Pozostawił po sobie bogatą spuściznę poetycką (w 1979 roku wydano w 
Meksyku jego „Poesías completas”), liczne eseje, relacje z podróży oraz książki o 
sztuce, a wśród nich prace o wybitnych artystach meksykańskich: Rufino Tamayo 
(1934), José Clemente Orozco (1959) i José Guadalupe Posada (1965). Rząd Mek-
syku odznaczył go orderem zasługi Orła Azteckiego, poza tym otrzymał odznacze-
nia od władz Kuby, Francji i Republiki Hiszpańskiej. 29 czerwca br. w wydawnic-
twie Czuły Barbarzyńca Press w Warszawie miało miejsce spotkanie z okazji wy-
dania polskiego przekładu książki „Fez, święte miasto Arabów”. Wziął w nim 
udział ambasador Meksyku w Polsce, pan Ricardo Villanueva Hallal. Fragmenty 
książki czytał aktor Robert Gonera. 
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■ Maciej Stasiński (dziennikarz „Gazety Wyborczej” specjalizujący się w zagad-
nieniach Ameryki Łacińskiej i Półwyspu Iberyjskiego) opublikował nakładem 
„Agory” książkę o Kubie pt. „Diabeł umiera w Hawanie”. 10 lipca br. w II progra-
mie Polskiego Radia odbył się jego wieczór autorski poświęcony tej książce. Posta-
ramy się zrelacjonować treść audycji. Stasiński podzielił opowieść na sekcje: twarz 
Fidela, twarz Kuby zniewolonej i twarz wolnej Kuby (Kuba bierna nie ma twarzy). 
Przedstawił uciążliwości codziennego życia Kubańczyków w czasach komunizmu. 
Przypomniał, że podobnie jak Polacy w tamtych czasach „kombinowali”, aby prze-
żyć, tak i Kubańczycy byli zmuszeni nauczyć się rozwiązywać najprostsze proble-
my w sposób określany słowem resolver. I tak na przykład, w czasach niedoborów 
mięsa (racjonowanego na kartki) sporządzali kotlety z grapefruitów, smażąc miąższ 
tych owoców z dodatkiem cebuli. Stasiński przyznaje, że mimo wszystko u części 
kubańskiego społeczeństwa ciągle jest żywy kult Fidela, co tłumaczy typowym dla 
Latynosów uwielbieniem dla postaci przywódcy. Mówi, że nie wygasł jeszcze 
u Kubańczyków mit rewolucji (lepszej od kapitalizmu), ale stopniowo zaczyna się 
kruszyć, podobnie jak kult osoby Fidela. Przypomina, że w latach sześćdziesiątych 
i siedemdziesiątych ubiegłego wieku zaczęła powstawać na Kubie cywilna, poko-
jowa opozycja, zapewne pod wpływem ruchów opozycyjnych w krajach Europy 
Środkowo-Wschodniej. Pierwszy poważny ruch protestu miał miejsce w 1994 roku 
(tzw. maleconazo). Zdaniem autora książki, Kuba zmienia się i naród czeka na to, 
co nastąpi po odejściu Fidela. Twierdzi ponadto, że istnieją teraz trzy Kuby: reżi-
mowa, opozycyjna i emigracyjna. Zwraca uwagę na fakt, że kubańska opozycja co-
raz lepiej porozumiewa się z młodym pokoleniem środowisk emigracyjnych. Pierw-
sza generacja żyjącej za granicą opozycji już się zestarzała i powoli wymiera, na-
tomiast młoda jest skłonna do dialogu. Wśród żyjących na wyspie Kubańczyków 
nie widać nastrojów rewanżyzmu, natomiast można zauważyć ducha wspólnoty 
z emigracją, ponieważ istnieje wiele więzów rodzinnych, które sprzyjają porozu-
mieniu. Zdaniem Stasińskiego, amerykańskie korporacje zdają sobie sprawę z tego, 
że po upływie prawie 60 lat nie będzie łatwo odzyskać utracone na Kubie majątki 
i na razie nie występują z roszczeniami. Kiedy w grudniu 2014 roku, po wielu mie-
siącach tajnych negocjacji, prezydent USA Barack Obama i przywódca kubański 
Raúl Castro ogłosili wznowienie stosunków dyplomatycznych, w społeczeństwie 
kubańskim zapanował entuzjazm. Pojawiła się nadzieja na poprawę warunków ży-
cia. Władze wprowadzają stopniowe reformy, jednak wielu uważa, że są zbyt po-
wolne. Od 1,5 roku Kubańczycy mogą wyjeżdżać za granicę i odwiedzać rodziny. 
Wprawdzie tylko 3% społeczeństwa ma dostęp do Internetu, ale wracający z zagra-
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nicy przywożą ze sobą tak zwane „pakieciki”, czyli pendrive’y z materiałami na-
granymi poza Kubą, które można odtwarzać na wyspie. Znana blogerka Yoani Sán-
chez zdołała założyć w Internecie dziennik opozycyjny „14 y medio”, mimo że 
władze bezustannie utrudniają jej życie. Książka Macieja Stasińskiego szybko po-
jawiła się w księgarniach.  
  
■ W Ekwadorze ukazał się tomik  krótkich wierszy dla dzieci, których autorką jest 
polska poetka Zofia Beszczyńska. Książka nosi tytuł „Cada bicho con su capricho”, 
jest pięknie wydany przez oficynę Zonacuario, ma bardzo atrakcyjną szatę graficz-
ną. Autorką ilustracji jest Cristina Yépez odznaczająca się wyjątkowo dobrym gus-
tem. Książeczka jest prawdziwym klejnocikiem wydawniczym. Zofia Beszczyńska 
to znana poetka, autorka utworów dla dzieci, krytyk literacki publikujący w „No-
wych Książkach”, tłumaczka literatury francuskiej. W 2013 roku została laureatką 
nagrody polskiej sekcji IBBY za twórczość dla dzieci. Uczestniczyła w międzyna-
rodowych festiwalach poezji w Bośni i Hercegowinie (Sarajewo, 1998), w Mace-
donii (2002), na Kubie (Hawana, 2007), w Indiach (2007), w Nikaragui (Granada, 
2009) i we Francji (Paryż, 2009). W 2011 roku wzięła udział w międzynarodowym 
spotkaniu pisarzy, połączonym z maratonem opowiadania, w stolicy Ekwadoru, 
Quito. Owocem jej wyjazdów do krajów Ameryki Łacińskiej są wydane w języku 
hiszpańskim książki dla dzieci: „El alma verde” (Hawana 2014) i „Cada bicho con 
su capricho” (Quito 2014). Ponadto w Hawanie ukazała się jej książka dla doro-
słych pt. „Los sitios mágicos” (2010). 
 
■ 29 sierpnia br. w stolicy Meksyku, w siedzibie Foro Centzontle na placu Zóca-
lo, w ramach „Feria de las Culturas Indígenas” miała miejsce prezentacja książki 
„Migrantes indígenas en la Ciudad de México. Procesos de emancipación e inser-
ción urbana”, której autorką jest Marta Romer – Polka zamieszkała od wielu lat 
w Meksyku i prowadząca tam badania socjologiczne. 
  
■ 7 października br. w teatrze Collegium Nobilium w Warszawie (Miodowa 
22/24), w ramach cyklu – „Evviva l’arte” odbyło się spotkanie zatytułowane „Por-
tugalia, podróże i inne inspiracje”. Gośćmi spotkania byli: reżyser Piotr Cieplak – 
autor książki-dziennika pt. „O niewiedzy w praktyce, czyli rowerem do Portugalii” 
oraz dziennikarz muzyczny, fotograf i podróżnik Marcin Kydryński – autor książki 
„Lizbona. Muzyka moich ulic”. 
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■ W Pałacu na Wyspie w Łazienkach Królewskich w Warszawie, w każdą nie-
dzielę października br. odbywały się „Salony Poezji”. Bohaterami każdego z nich 
byli poeci-nobliści, których prezentowano w niecodziennych interpretacjach. Nie-
dziela 11 października należała do Pabla Nerudy. Jego wiersze recytował aktor 
Wojciech Malajkat, śpiewała Katarzyna Łochowska, akompaniował jej na fortepia-
nie Marcin Mazurek.  
  
■ Reporter Mirosław Wlekły  poinformował, że zbiera materiały do książki o po-
dróżniku i dziennikarzu Tony’m Haliku. W związku z tym wystosował, za pośred-
nictwem Asociación Polaco-Mexicana, apel o nadsyłanie informacji o Haliku i oso-
bach, które go pamiętają. Tony Halik, wraz z pierwszą żoną Pierrette Andrée Cour-
tin mieszkał w Meksyku w latach 1965-1975 przy Calzada Desierto de los Leones 
5780, kilómetro 21. Pracował m.in. dla dziennika „Excelsior” i pełnił funkcję prze-
wodniczącego związku zagranicznych dziennikarzy w Meksyku. Mirosław Wlekły 
poszukuje Polaków, którzy w tamtych latach mieszkali w Meksyku oraz dziennika-
rzy zagranicznych, którzy wtedy pracowali w tym kraju. 
 
■ W połowie br. wydawnictwo Muza S.A. opublikowało polski przekład powieści 
kubańskiej pisarki Zoe Valdés pt. „Kobieta która płacze” („La mujer que llora”). 
Urodzona w 1959 roku w Hawanie Zoe Valdés jest poetką, powieściopisarką i kry-
tykiem filmowym. W latach 1984-1988 pracowała w UNESCO w „Delegación de 
Cuba”. Od 1990 do 1995 była redaktorem naczelnym magazynu „Cine cubano”. 
Uznanie i popularność przyniosła jej powieść „La nada cotiiana” (1995). Od czasu 
promocji tej książki we Francji mieszka na stałe z rodziną w Paryżu. Za powieść 
„Te di la vida entera” otrzymała nagrodę hiszpańską Premio Planeta, jedną z naj-
ważniejszych nagród literackich świata iberyjskiego. Polski przekład tej powieści 
pt. „Oddałam ci całe życie” ukazał się w 1999 roku nakładem wydawnictwa Noir 
sur Blanc (tłumaczył Maciej Zientara). W Polsce ukazały się ponadto przekłady na-
stępujących powieści tej autorki: „Milagro en Miami” („Cud w Miami”, tłum. Ma-
ria Raczkiewicz-Śledziewska, wyd. Noir sur Blanc, 2004) oraz „Lobas de mar” 
(„Piratki z Karaibów”, tłum. Maria Raczkiewicz- Śledziewska, wyd. Noir sur 
Blanc, 2010). „Kobieta która płacze” jest najnowszą powieścią Zoe Valdes wydaną 
w Polsce w tłumaczeniu Agnieszki Rurarz. W 2013 roku została nagrodzona 
w Hiszpanii „Premio Azorin”. Książka przybliża nam postać niezwykłej kobiety 
Dory Maar (prawdziwe nazwisko Henrietta Theodora Markovitch), wybitnej foto-
grafki pochodzącej z Chorwacji, która w Paryżu przyłączyła się do środowiska sur-
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realistów, a przez dziesięć lat była muzą Pabla Picasso. W swej powieści autorka 
skupia się głównie na wątku podróży Dory z przyjaciółmi do Wenecji, po której 
Dora wycofała się kompletnie z życia towarzyskiego. Zoe Valdés opisuje dzieje 
nieszczęśliwej miłości Dory do Picassa, po którym „istniał dla niej tylko Bóg”, 
przedstawia historię bezgranicznej i szaleńczej namiętności, w której postać Picassa 
przypomina prawdziwego potwora i oprawcę. Opowieść jest przeplatana rozdzia-
łami o etapach pracy Zoe nad biografią Dory Maar. Książka jest nasycona smut-
kiem, ogromem żalu i bólu, przedstawia przemianę pięknej kobiety w nieszczęśliwą 
samotniczkę. To nie tylko historia miłości Dory do Picassa, ale również zapis drogi 
do samozagłady i śmierci za życia. 
 
■ Nakładem wydawnictwa Noir sur Blanc ukazała się w październiku br. książka 
„Anatomia chwili” hiszpańskiego autora Javiera Cercasa w przekładzie Ewy Zale-
skiej. Cercas opowiada o hiszpańskiej drodze od dyktatury do demokracji. Przyta-
czamy poniżej fragment wypowiedzi Seweryna Blumsztajna o tej książce zamiesz-
czonej 10 października w „Gazecie Wyborczej”. Blumsztajn pisze: 

…Demokratyczną Hiszpanię od dyktatury Franco oddzielała rzeka krwi przelanej w la-
tach trzydziestych w czasie wojny domowej. Krwawe represje wojsk Franco wobec re-
publikanów i w odpowiedzi terror tych ostatnich… Obie strony miały tę masakrę zako-
dowaną w pamięci. Aby skleić demokratyczną Hiszpanię, trzeba było tę rzekę przekro-
czyć. Niezbędne było zawarcie porozumienia: pokonani w wojnie domowej musieli wy-
rzec się wyrównywania rachunków za terror wojny i dyktatury, zwycięzcy – pogodzić 
się powrotem systemu, w którym jest miejsce dla wszystkich, a który 40 lat wcześniej 
obalili. Historycy nazywają to porozumienie „paktem niepamięci”. Cercas uważa to za 
kłamstwo: zmiana dyktatury w demokrację była w Hiszpanii możliwa dzięki paktowi o 
pamięci – pisze. Nie zobowiązano się do zapomnienia o przeszłości, tylko do nieuży-
wania jej w celach politycznych, bo pamiętano krwawą orgię wojny domowej i nikt nie 
chciał jej powtórzenia. Cercas broni tego paktu….  

I dalej Blumsztajn pisze: 

…Czytałem historię budowania hiszpańskiej demokracji i cały czas miałem poczucie, 
że znam tę opowieść. Wszystko przypominało pierwsze lata naszej wolności: to przeła-
mywanie się biografii, spory o dopuszczalność kompromisów, żądania rozliczeń, zaja-
dłość sporów nowej klasy politycznej i wreszcie łatwość, z jaką opinia publiczna potrafi 
odwracać się od tej wyśnionej demokracji. Nie my wymyślili śmy, jak przechodzić z 
dyktatury do demokracji. Inni potrafili zrobić to przed nami i musieli zmierzyć się z po-
dobnymi wyzwaniami. „Anatomia chwili” opowiada o hiszpańskiej transformacji, ale 
nie czytałem lepszej, bardziej wnikliwej książki o naszych przemianach…. 
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■ Co roku w grudniu, w meksykańskiej Guadalajarze, odbywają się Międzynaro-
dowe Targi Książki. Pierwszego grudnia w programie targów miała miejsce prezen-
tacja książki „El árbol detrás de la ventana” – antologii polskiego reportażu, którą 
opublikowało meksykańskie wydawnictwo Editorial Veracruzana we współpracy 
z Instytutem Książki w Krakowie. Wyboru tekstów polskich autorów dokonał kra-
kowski instytut wspólnie z meksykańskim wydawcą, a przekładu ich na hiszpański 
dokonano w Meksyku. Tłumaczeniem zajmowały się kompetentne osoby zaznajo-
mione z problematyką życia w Polce. Gośćmi z Polski na targach w Guadalajarze 
byli: Tomasz Pindel reprezentujący Instytut Książki w Krakowie i młoda powie-
ściopisarka Małgorzata Rejmer, która jest autorką jednego z reportaży zamieszczo-
nych w antologii. Zadebiutowała w 2009 roku powieścią „Toksymia” nominowaną 
do nagrody literackiej Gdyni. Bohaterami tej powieści są ludzie żyjący w najbied-
niejszej dzielnicy Warszawy i borykający się z wszelkiego rodzaju trudnościami. 
Napisała pracę doktorską o kinie rumuńskim w Instytucie Kultury Polskiej Uniwer-
sytetu Warszawskiego. Spędziła pewien czas w Rumunii i w 2013 roku wydała 
książkę o charakterze reportażowym zatytułowaną „Bukareszt. Kurz i krew” (Wy-
dawnictwo Czarne). Książka została bardzo dobrze przyjęta przez czytelników 
i krytykę. Otrzymała nominację do nagrody „Paszport Polityki” przyznawanej mło-
dym twórcom oraz do prestiżowej nagrody literackiej „Nike”. Ponadto tygodnik 
„Newsweek” przyznał jej nagrodę imienia Teresy Torańskiej – wybitnej dzienni-
karki i reportażystki, która zmarła kilka lat temu. Specjalnym gościem Targów 
Książki w Guadalajarze była Olga Tokarczuk, laureatka tegorocznej nagrody Nike, 
pisarka, której książki tłumaczone są na język hiszpański. 
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