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WZAJEMNE KONTAKTY KULTURALNE 

POLSKA – ŚWIAT IBEROAMERYKAŃSKI 
 

Dzięki inicjatywie i pod patronatem Ambasa-

dy Meksykańskich Stanów Zjednoczonych w Pol-

sce odbyło się wiele imprez kulturalnych w War-

szawie i w całym kraju, a mianowicie: 

 

■ Zespół Folklorystyczny "Guelaguetza" z 

Oaxaki wystąpił 8 lipca br. w Teatrze Studio w 

Warszawie z okazji obchodów 80. rocznicy na-

wiązania stosunków dyplomatycznych między 

Rzeczpospolitą Polską a Meksykiem. Zespół jest 

znany na świecie ze swych występów w USA, Ko-

staryce, Argentynie, Japonii, Kanadzie, Francji, 

Bułgarii. 

 

■ Zespół Folklorystyczny z Orizaby (stan Vera-

cruz): 

* w okresie od 1 do 10 sierpnia br. uczestniczył 

w festiwalu Tydzień Kultury Beskidzkiej i wystą-

pił w Wiśle, Bielsku-Białej, Żywcu, Ujsołach, 

Szczyrku i Oświęcimiu. Zespół istnieje od 1973 

roku w składzie 20 tancerzy i 10 muzyków; 

* w okresie od 14 do 17 sierpnia wziął udział w 

VIII Festiwalu Folkloru na Lubelszczyźnie "Roz-

tocze 2008"; 

* w dniach 23-31 sierpnia w programie XXI 

Międzynarodowego Studenckiego Festiwalu Fol-

kloru wystąpił na Śląsku w Katowicach, Zabrzu, 

Zawierciu, Ogrodzieńcu i Chorzowie.  

 

■ W dniach 11-12 sierpnia br. obradowało jury 

XII Międzynarodowego Konkursu na Rysunek 

Dziecięcy "Este es mi México", który organizuje w 

mieście Meksyk Narodowa Rada Kultury i Sztuki. 

Z nadesłanych 5403 prac przez dzieci z różnych 

krajów świata jury wybrało 15 zasługujących na 

nagrody. Wśród nagrodzonych prac znalazły się 

rysunki dwóch polskich dziewczynek: Ady Solak z 

Biłgoraja (woj. lubelskie) i Julii Honkisz z Tarno-

wa (Małopolska). W okresie od 1 listopada 2008 r. 

do 1 lutego 2009 r. w stolicy Meksyku zostanie 

zaprezentowana wystawa wyselekcjonowanych ry-

sunków. Wśród nich znajdują się prace trzynastu 

dziewczynek z Polski (obok dwóch laureatek). Są 

to: Agnieszka Kantor, Agnieszka Grodzka, Ola 

Retkowska, Monika Klechaner Berendt, Ewa 

Grodzka, Maria Klag, Agata Michorowska, Aneta 

Burdza, Maja Piestrzenieijicz, Monika Kusiak, 

Dominika Kimah, Anita Roy i Magdalena Gur-

dziel.  

 

■ 5 września br. w Filharmonii Śląskiej w Ka-

towicach odbył się koncert muzyki meksykańskiej 

w wykonaniu miejscowej orkiestry symfonicznej 

pod batutą meksykańskiego dyrygenta Guadalupe 

Flores. Solistką była skrzypaczka Lucia Siwy-

Capilla. W programie koncertu, obok utworów 

kompozytorów meksykańskich, wykonano utwór 

polskiego kompozytora Ryszarda Siwego, który od 

20 lat mieszka w Meksyku. 

 

■ 14 września br. w Ośrodku Kultury w Izabeli-

nie miał miejsce kameralny koncert muzyki mek-

sykańskiej z udziałem polskich wykonawców w 

osobach: Anna Maklakiewicz – wiolonczela, Ire-

neusz Tondera – fortepian, Marzenna Jaremko – 

obój. 

 

■ 27 września br. Miejski Ośrodek Kultury w Jó-

zefowie pod Warszawą zorganizował wieczór 

"Spotkanie z Meksykiem" z urozmaiconym pro-

gramem. Grupa "Gitanos del Sol" zaprezentowała 

meksykańskie tańce ludowe, pokazano wystawę 

fotografii o Meksyku Ryszarda Sobolewskiego i 

filmy dokumentalne Anny Orłowskiej, a na zakoń-

czenie odbył się koncert muzyki meksykańskiej w 

wykonaniu Danuty Kołodziejczyk (skrzypce), An-

ny Maklakiewicz (wiolonczela) i Witolda Woro-

szylskiego (fortepian). 

 

■ 18 października br. władze dzielnicy Ursynów 

w Warszawie zorganizowały w Natolińskim 

Ośrodku Kultury wystawę fotografii zatytułowaną 

"Colores y sabores de México" Stanisława Ka-

sprzyka i Piotra Kasprzyka. Na otwarciu wystawy 

wystąpił zespół mariachi "Los Amigos". 
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■ W dniach od 3 do 9 października br. znany gi-

tarzysta meksykański Alfonso Moreno wystąpił w 

Polsce pod patronatem Ambasady Meksyku. Jego 

tournée obejmowało 5 występów: w Filharmonii 

Podlaskiej w Białymstoku, w Sochaczewie, w 

Pruszkowie, w Krakowie i – na zakończenie – w 

sali Zamku Królewskiego w Warszawie. 

 Cieszy nas obecność imprez kulturalnych z 

Meksyku nie tylko w Warszawie, ale także w róż-

nych regionach Polski. 

 

Muzyka 

 

■ 5 lipca rozpoczął się w Warszawie Między-

narodowy Plenerowy Festiwal Jazzowy "Jazz na 

Starówce". Inauguracja przypadła w udziale mi-

strzowi bandoneonu Dino Saluzziemu z Argenty-

ny, który przyjechał do Warszawy z zespołem, a w 

nim, wśród pięciu muzyków, tylko perkusista nie 

nosił nazwiska Saluzzi. Był to więc zespół "ro-

dzinny". W programie koncertu argentyńscy arty-

ści zaprezentowali muzykę balansującą między 

rumbą, paso doble, bolerem a tangiem. 

 

■ W dniach 13-21 września miał miejsce IV 

Warszawski Festiwal "Skrzyżowanie Kultur". Ce-

lem, jaki stawiają sobie organizatorzy festiwalu 

jest prezentowanie muzyki z różnych regionów 

świata. W bieżącym roku mogliśmy posłuchać pie-

śni korsykańskich, portugalskiego fado, ballad se-

fardyjskich wykonanych w oryginalnym języku la-

dino przez izraelską pieśniarkę Yasminę Levy, 

śpiewów z południa Włoch w wykonaniu Trio Sa-

lento, muzyki csango z rumuńskiego Siedmio-

grodu oraz rytmów merengue z Dominikany w 

wykonaniu zespołu muzyków z Karaibów. Festi-

wal organizowany jest przez władze miasta sto-

łecznego Warszawy w ramach programu "Europej-

ski Rok Dialogu Międzykulturowego". 

 

■ 6 października w Filharmonii Narodowej w 

Warszawie wystąpił Omar Sosa – kubański kom-

pozytor i pianista, absolwent Instituto Superior de 

Arte w Hawanie, zamieszkały obecnie w San Fran-

cisco, ceniony na świecie jako wybitny wirtuoz 

"latin jazzu". Przedmiotem jego muzycznych zain-

teresowań są wpływy muzyki afrykańskiej na mu-

zykę Karaibów i Ameryki Południowej. 

 

■ W dniach 16-19 października br. w Krakowie 

odbył się festiwal zatytułowany "Tango Nuevo 

Astora Piazzoli i jego naśladowcy". Koncertom 

towarzyszyły wystawy oraz  pokazy wideo. 

 

■ Znany dobrze polskiej publiczności brazylijski 

pianista Nelson Freire wystąpił w Warszawie w 

dniach 24 i 25 października br. z towarzyszeniem 

Orquestre National du Capitole z Francji. Artysta 

wykonał koncert fortepianowy a-moll op. 16 

Edwarda Griega. Orkiestrą dyrygował Tugan 

Sokhiev z Osetii Południowej. 

 

■ 51 Międzynarodowy Festiwal Muzyki Współ-

czesnej "Warszawska Jesień" (19-25 września) 

poświęcony był w tym roku muzyce współcze-

snych kompozytorów Półwyspu Iberyjskiego i 

Ameryki Łacińskiej. Dyrektor Festiwalu Tadeusz 

Wielecki tak objaśniał założenia programowe im-

prezy, która stawia sobie za cel prezentowanie do-

robku wybranego regionu czy kraju: "Muzyka ibe-

roamerykańska jest otwarta na inne kultury i tra-

dycje, dynamiczna, asymilująca to, co odmienne, 

godzi duchowość ze zmysłowością, tematy osta-

teczne z wrażliwością twórców na materię dźwię-

ku". W tegorocznym programie festiwalu znalazły 

się utwory dwóch kompozytorów z Hiszpanii: 

Maurizio Sotelo (ur. 1961 r.) i José Marii Sanche-

za (ur. 1968 r.), którzy łączą nowoczesny język 

dźwiękowy z tradycją muzyki flamenco, arabskiej 

i żydowskiej. Przy okazji prezentacji ich utworów, 

po raz pierwszy w Polsce, usłyszeliśmy znanych 

wykonawców muzyki flamenco: cantaora Arcáng-

ela i gitarzystę Juana Manuela Cañizaresa. 

 Z dwoma koncertami muzyki hiszpańskiej i 

polskiej wystąpiła Orkiestra Radia i Telewizji z 

Madrytu pod batutą Artura Tamayo. Dominacji 

Hiszpanów przeciwstawił się zespół z Portugalii 

SOND’ Ar-te Electric z Lizbony w interesujący 

sposób łączący muzykę instrumentalną z ele-

ktroniką. Wydarzeniem był koncert z udziałem 

światowej sławy francuskiego wokalisty Marcela 

Pereza, znawcy średniowiecznego  repertuaru li-

turgicznego, między innymi chorału Kościoła 
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rzymskiego dawnej Hiszpanii pod panowaniem 

arabskim. Pérez zaprezentował niezwykłą technikę 

śpiewu mozarabskiego w dedykowanym mu przez 

José Marię Sáncheza utworze "Maqbara". 

 W programie "Warszawskiej Jesieni" pojawiły 

się w tym roku także utwory inspirowane kulturą 

popularną, wykraczające poza akademickie poj-

mowanie muzyki. Należał do nich poemat symfo-

niczny "Inguesu" meksykańskiego kompozytora 

Enrico Chapeli, który oparł partyturę swego utwo-

ru na odwzorowaniu, za pomocą gry orkiestry, le-

gendarnego meczu piłkarskiego Meksyk-Brazylia 

podczas Pucharu FIFA z 1999 roku, w którym 

zwycięstwo odniósł Meksyk. Piłkarzy meksykań-

skich reprezentowały instrumenty dęte drewniane, 

a brazylijskich – blaszane (Ronaldinho to pierwsza 

trąbka), ławką rezerwowych była perkusja, pu-

blicznością – smyczki, trenerami – harfa i forte-

pian, a sędzią był dyrygent. 

 Otwarciem się "Warszawskiej Jesieni" na mu-

zyków hiphopowych było zaprezentowanie utwo-

rów młodych twórców z Polski i Ameryki Łaciń-

skiej. Wraz z zespołem "Kwartludium" wystąpili 

beatboxerzy Zas i Tik Tak w utworach polskich, 

argentyńskich i meksykańskich skomponowanych 

na zamówienie festiwalu specjalnie dla tych wy-

konawców, którzy imitują w nich brzmienie in-

strumentów. 

 Jak widać, Festiwal "Warszawska Jesień" idzie 

z duchem czasu. 

 

Teatr i literatura 

 

■ W dniach od 15 do 26 września br. przebywał 

w Polsce Desiderio Navarro – kubański badacz, 

krytyk literacki i tłumacz literatury, redaktor na-

czelny czasopisma "Criterios" i dyrektor "Centro 

Teórico-Cultural Criterios" w Hawanie. Celem je-

go wizyty było nawiązanie kontaktów z polskim 

środowiskiem teatralnym i zebranie materiałów do 

przygotowywanego na Kubie projektu obchodów 

Roku Grotowskiego 2009. Świat uczci "Rok Gro-

towskiego 2009" jako 50. rocznicę założenia Te-

atru Laboratorium przez Jerzego Grotowskiego i 

Ludwika Flaszena. W początkowej fazie swej 

działalności teatr nosił nazwę "Teatr 13 Rzędów". 

 W 2009 r. przypada także 80. rocznica urodzin 

Vicente Revuelty – wybitnego kubańskiego aktora 

i reżysera teatralnego, założyciela zespołu "Grupo 

Los Doce", który zainteresował się poszuki-

waniami twórczymi Jerzego Grotowskiego. W 

pierwszej połowie lat 60. ubiegłego wieku, kiedy 

na Kubie kwitło ożywione życie teatralne, dotarły 

tam pierwsze wieści o nowatorskich metodach 

pracy Grotowskiego z aktorami. Poszukiwania 

Grotowskiego dotyczyły głównie relacji zacho-

dzących między aktorem a widzem, których kon-

frontował bez pośrednictwa całego bagażu dekora-

cji, kostiumów, efektów świetlnych i dźwięko-

wych (czyli zbędnej, jego zdaniem, scenografii), 

które ograniczają aktora jedynie do roli jednego z 

wielu elementów inscenizacji dzieła teatralnego. 

Podobnie jak wielu twórców teatru na świecie, Vi-

cente Revuelta postanowił, wraz ze swym zespo-

łem - "Grupo Los Doce", iść drogą poszukiwań 

Grotowskiego i pracował tą metodą w latach 60. 

Niestety polityka kulturalna władz kubańskich w 

okresie tzw. "quinquenio gris" przerwała tę awan-

gardową działalność twórczą. Od lat 70., podjęta 

przez Vicente Revueltę, praca poszła w zapomnie-

nie. Desiderio Navarro i jego Centro "Criterios" 

pragną upowszechnić na Kubie i w Polsce wiedzę 

o tym wymazanym z pamięci, ciekawym okresie w 

biografii artystycznej Vicente Revuelty i włączyć 

się tym projektem do obchodów Roku Gro-

towskiego 2009. W tym celu ogłoszony został w 

Hawanie konkurs na pracę (w formie eseju albo ar-

tykułu) dotyczącą recepcji na Kubie poszukiwań 

twórczych Jerzego Grotowskiego w latach 60. i 

70. Termin nadsyłania prac upływa w czerwcu 

2009.  

 Ponadto czasopismo "Criterios" planuje wydać 

w 2009 roku, w przekładzie hiszpańskim, książkę 

Jerzego Grotowskiego "Teatr ubogi", w której za-

warte są główne założenia teoretyczne i pro-

gramowe poszukiwań twórczych autora. Książka 

była już tłumaczona na język hiszpański w Mek-

syku przez Margot Glantz. Opublikowało ją, w ro-

ku 1970 pod tytułem "Hacia un teatro pobre", wy-

dawnictwo Siglo XXI Editores S.A.  
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NAGRODY "POLONICUM" 2008 

 
Desiderio Navarro – kubański badacz, teo-

retyk oraz krytyk sztuki i literatury, redaktor na-

czelny czasopisma "Criterios" i dyrektor Centro 

Teórico-Cultural "Criterios" w Hawanie jest bez 

wątpienia postacią wyjątkową w świecie hispano-

języcznym. Od wielu lat upowszechnia na tym ob-

szarze językowym zagadnienia kultury, głównie 

prace dotyczące teorii literatury i wszystkich dzie-

dzin sztuki. Wiele czasu i miejsca poświęca pro-

mowaniu polskiej myśli teoretycznej. 

24 listopada br. Centrum Języka Polskiego i 

Kultury Polskiej dla cudzoziemców "Polonicum" 

Uniwersytetu Warszawskiego przyznało mu wy-

różnienie "Polonicum 2008" za krzewienie kultu-

ry polskiej za granicą. Jednocześnie wyróżniono tą 

nagrodą prof. Yi Lijun z Pekińskiego Uniwersy-

tetu Języków Obcych oraz Katedrę Języka i Litera-

tury Polskiej na Uniwersytecie w Zagrzebiu. 

Desiderio Navarro nie mógł przyjechać z 

Hawany do Warszawy, by osobiście odebrać przy-

znane mu wyróżnienie i upoważnił do odebrania 

go autorkę niniejszej notatki - Danutę Rycerz. 

Poniżej zamieszczamy tłumaczenie tekstu 

Desideria Navarro, nadesłanego z Hawany na uro-

czystość w dniu 24 listopada br. 

 

Podziękowanie Desideria Navarro 

za wyróżnienie "Polonicum" przyznane mu 

przez Centrum Języka Polskiego  

i Kultury Polskiej dla Cudzoziemców UW 

 - za krzewienie języka polskiego  

i kultury polskiej za granicą 
 

Upłynęło ponad 35 lat od dnia, w którym, 

znajdując się u progu smutnego dla kubańskiej 

kultury okresu, zwanego "szarym pięcioleciem", 

przeczytałem w opublikowanym we Francji tekście 

Julii Kristevej wzmiankę o książce polskiego auto-

ra, poświęconej myśli teoretycznej, co zmotywo-

wało mnie do opanowania języka polskiego (je-

stem samoukiem), by móc studiować i upowszech-

niać polski dorobek intelektualny. Nie było to ła-

twe, bowiem na Kubie, zwłaszcza w tamtym okre-

sie, dorobek ten, jak również polskie życie kultu-

ralne, ze względu na swoją nieprawowierność wo-

bec wzorców sowieckich, były uważane za najbar-

dziej niebezpieczne w europejskich krajach socja-

listycznych. Od 1975 r., w którym opublikowałem 

mój pierwszy przekład z języka polskiego, zaczą-

łem pracować nad upowszechnianiem polskiej my-

śli teoretycznej dotyczącej kultury i praca ta trwa 

nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W 1977 roku 

przyjechałem po raz pierwszy do Polski i zachły-

snąłem się jej życiem kulturalnym, jej biblioteka-

mi, teatrem itp., a zwłaszcza podziwiałem wysoki 

poziom, aktualność, różnorodność i bogactwo jej 

dorobku intelektualnego, otwartość na wszystko 

co najwartościowsze w światowej myśli współcze-

snej, a także zdolność do krytycznego przyswaja-

nia sobie dorobku światowego przy jednoczesnym 

poszanowaniu własnych tradycji, a wreszcie go-

towość do podejmowania nowych badań i poszu-

kiwań. W rezultacie mojej pierwszej wizyty w Pol-

sce mogę to dziś wyznać, moje życie dzieli się na 

dwie części: okres sprzed spotkania i po spotkaniu 

z Polską. To prawda, że język polski i polska kul-

tura zajmują moją uwagę i energię tłumacza i 

promotora obok czternastu innych języków i kul-

tur, ale ten, kto zbada wzajemne relacje setek 

opublikowanych przeze mnie przekładów, a także 

moje własne prace badawcze dotyczące literatury 

i sztuki, będzie mógł potwierdzić, że w moim życiu 

i dorobku twórczym polska myśl o literaturze, te-

atrze, plastyce, filmie, muzyce, sztuce i - ogólnie 

rzecz biorąc - o polskiej kulturze zajmuje miejsce 

wyjątkowe. 

Dzisiaj pragnę wyrazić moją najgłębszą 

wdzięczność wszystkim polskim badaczom, którzy 

od roku 1975 bezinteresownie upoważniali mnie 

do publikowania ich tekstów w języku hiszpańskim 

i obdarowywali mnie pracami teoretycznymi za-

równo własnymi jak i innych autorów. Dziękuję 

także wszystkim polskim instytucjom i osobom, 

które w ciągu 30 lat wspierały w różnej formie 

moją działalność, od przyznawanych mi stypen-

diów, po dary dla Centrum Teoretyczno-

Kulturalnego "Criterios", a także okazywały po-

moc i troskę zarezerwowaną raczej dla przyjaciół 

niż dla obcych. Życie wynagrodziło mnie także 

przy dzisiejszej okazji, bowiem w formie symbo-

licznego, prywatnego gestu, który sprawia mi 
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wielką przyjemność, mogłem prosić o odebranie 

przyznanego mi wyróżnienia (ze względu na moją 

nieobecność w Warszawie) panią Danutę Rycerz, 

tłumaczkę literatury i wzorowego promotora kul-

tury, której 30-letnia praca nad zbliżeniem kultury 

polskiej i kubańskiej została niedawno uhonoro-

wana Odznaczeniem za zasługi dla Kubańskiej 

Kultury Narodowej. Raz jeszcze pragnę wyrazić 

moje uznanie dla jej roli w moich związkach z 

Polską. 

Zarówno ona jak i ja poznaliśmy z bliska 

okresy wzlotów i upadków w oficjalnych stosun-

kach między władzami naszych krajów od lat 70. 

po dzień dzisiejszy, co nie pozostawało bez wpły-

wu na wzajemne kontakty kulturalne, ale nawet w 

najtrudniejszych momentach i mimo kolejnych 

zmian politycznych w naszych krajach, potrafili-

śmy najwyżej cenić wartości kultury i zdawać so-

bie sprawę z obopólnych korzyści, nie tylko kultu-

ralnych, płynących z wzajemnego poznania. Nikt 

nie może nam zagwarantować, że nie powtórzą się 

trudne okresy w naszych oficjalnych kontaktach, 

ale mogę Państwa zapewnić, że nawet gdyby miały 

się powtórzyć, to w miarę swoich możliwości będę 

nadal pracował dla dobra kultury na Kubie po-

przez otwieranie jej dostępu do najwartościow-

szych osiągnięć współczesnej myśli polskiej, a tak-

że dla dobra kultury polskiej poprzez upowszech-

nianie jej osiągnięć w hiszpańskojęzycznych śro-

dowiskach akademickich, uniwersyteckich i kultu-

ralnych usytuowanych w tym wielkim trójkącie, 

jaki rozciąga się od Hiszpanii po Argentynę i co-

raz liczniejsze skupiska hiszpańskojęzyczne w Sta-

nach Zjednoczonych. 

Przyjmuję to zaszczytne wyróżnienie "Polo-

nicum" przyznane mi dzisiaj przez Centrum Języ-

ka Polskiego i Kultury Polskiej "Polonicum" 

Uniwersytetu Warszawskiego z wyrazami głębo-

kiej wdzięczności. Traktuję je jako kolejny i nie-

zwykle dla mnie cenny dowód uznania ze strony 

Polski – mojej drugiej, tak mi drogiej, ojczyzny in-

telektualnej.  

 

24 listopada 2008 roku 

 

Tłumaczenie Danuta Rycerz 

■ W tym samym czasie co Desiderio Navarro go-

ściła w Polsce grupa przedstawicieli kubańskiego 

środowiska teatralnego w składzie: Reynaldo 

Montero – pisarz, dramaturg, scenarzysta; Sahili 

Moreta – aktorka teatralna i telewizyjna (Teatro 

del Sur); Omar Valino Cedré – krytyk teatralny, 

założyciel i wydawca pisma teatralnego "Tablas", 

wykładowca Instituto Superior de Arte, wiceprze-

wodniczący UNEAC; Maité Hernández Lorenzo - 

dziennikarka, krytyk teatralny, przedstawicielka 

Casa de las Américas; Carlos Díaz – reżyser, sce-

narzysta, projektant kostiumów (Teatro El Públi-

co), wykładowca w Instituto Superior del Arte 

oraz w Escuela Internacional del Cine y de la TV 

w San Antonio de los Baños. W listopadzie br. 

zamierza wystawić dramat "Drugi pokój" Zbi-

gniewa Herberta (sztukę przełożył na język hisz-

pański Desiderio Navarro), wpisując się w ten 

sposób w ramy obchodów "Roku Herberta 2009". 

 Goszczący po raz pierwszy w Polsce Kubań-

czycy zapoznali się z trzema ośrodkami życia te-

atralnego w Polsce w Warszawie, Wrocławiu i 

Krakowie. 

 

■ 13 września Teatr Studio w Warszawie rozpo-

czął nowy sezon artystyczny premierą adaptacji 

scenicznej, głośnej w swoim czasie, powieści Ma-

rio Vargasa Llosy pt. "Pantaleon i wizytantki", 

którą przyswoił polszczyźnie w 1976 roku Carlos 

Marrodán Casas. Wielokrotnie wznawiana przez 

polskie wydawnictwa książka opowiada o dwóch 

światach rzeczywistości peruwiańskiej: z jednej 

strony mamy pozornie poukładane purytańskie 

społeczeństwo, a z drugiej – ukrywające się pod 

pozorami rygorów zło. Tytułowy bohater jest woj-

skowym o naturze perfekcjonisty. Wraz z awan-

sem otrzymuje od swoich przełożonych specjalną 

misję zorganizowania sprawnie funkcjonującego 

domu publicznego dla żołnierzy przebywających 

na terenie Amazonii. Wizytantki to prostytutki, 

które z wojskową precyzją miałyby się zająć ob-

sługą garnizonów. Jednak misja rozrasta się i wy-

myka spod kontroli dowódców, a główny bohater 

popada w coraz większe kłopoty. Potrzeba ładu i 

rygoru zderza się tu z niekontrolowanymi siłami 

natury. Powieść jest zabawną kpiną z wojskowości 
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i z humorem obrazuje konflikt, w jakim żyją trzy 

instytucje, z których każda reprezentuje własną 

wizję człowieka: wojsko, Kościół katolicki i dom 

publiczny. Adaptacji powieści Mario Vargasa Llo-

sy i reżyserii przedstawienia w Teatrze Studio 

podjął się Paweł Aigner. Recenzenci zarzucają mu 

pewną rozwlekłość i mało dynamizmu w opowia-

daniu fabuły środkami scenicznymi, zbytnią deta-

liczność, na której cierpi syntetyzowanie narracji. 

 

■ Krakowskie wydawnictwo "ZNAK" zaczyna 

powoli pełnić rolę jednego z aktywniejszych popu-

laryzatorów literatury latynoamerykańskiej. Wśród 

wydanych w bieżącym roku nowych przekładów 

na uwagę zasługuje "Czerwony kwiecień" pisarza 

z Peru Santiago Roncagliolo (tłumaczył Tomasz 

Pindel). Za tę powieść autor otrzymał w Hiszpanii 

prestiżową nagrodę Premio Alfaguara 2006. Znaj-

dujemy w niej obraz peruwiańskiego społeczeń-

stwa w czasach brudnej wojny domowej minione-

go ćwierćwiecza. Z jednej strony walkę toczą par-

tyzanci "Świetlistego szlaku", z drugiej – ścigający 

ich wojskowi. Ofiarą tej wojny pada przede 

wszystkim ludność wiejska.  

 Metody terroru "Świetlistego Szlaku" były już 

udokumentowane w latach 80. ubiegłego stulecia, 

natomiast metody zwalczania terroryzmu przez 

wojsko pomijano przez długi czas milczeniem. 

Autor powieści opisuje szczegółowo jak zwalcza-

no "Świetlisty Szlak" również za pomocą terrory-

stycznych metod: zabójstw, tortur i manipulacji.  

 Warto przytoczyć tutaj słowa Roncagliolo wy-

powiedziane na uroczystości wręczenia nagrody w 

Hiszpanii: "Przemoc, jakiej w moim kraju do-

świadczyli przede wszystkim chłopi, przewyższyła 

tę, jaką przeżyli ludzie w Argentynie, Chile, Uru-

gwaju w czasie wojskowych dyktatur lat 70. i 80. 

Peruwiańczycy byli ofiarami systemu, w którym 

sami wybierali swoje rządy. W pewnym sensie 

wszyscy jesteśmy winni".  

 

■ Niedzielny dodatek do "Gazety Wyborczej" za-

tytułowany "Wysokie Obcasy" poświęcił Mek-

sykowi część swego numeru (31/2008) z 9 sierpnia 

br. Opublikowano w nim interesujące artykuły, 

między innymi Mirosława Banasiaka "Perła spadła 

gdzieś w kurz" o Elenie Poniatowskiej – znanej 

meksykańskiej dziennikarce i pisarce polskiego 

pochodzenia oraz Artura Domosławskiego artykuł 

"Zapatystki" o ruchu feministek wśród Indian w 

stanie Chiapas. 

 

Film 

 

■ W dniach 8-13 lipca br. odbyło się w Warsza-

wie kolejne Lato Filmów wyświetlanych w kinach 

i w plenerze. Pokazy odbywały się od rana do wie-

czora. W programie festiwalu było kino północno-

koreańskie i kubańskie. W cyklu "Opowiem ci o 

Kubie" pokazano osiem filmów pełno-

metrażowych i krótkometrażowych powstałych na 

Kubie i poza Kubą. 

 

■ Również w lipcu br. Wrocław gościł już dzie-

wiątą edycję Festiwalu Era Nowe Horyzonty. Jest 

to jedna z ważniejszych imprez filmowych w Pol-

sce, która przyciąga tłumy młodej publiczności. W 

tym roku gościem specjalnym festiwalu było kino 

Nowej Zelandii powstałe na przełomie lat 80/90. 

O odzyskaniu kina, czyli tak zwanej retomada 

mówili goszczący we Wrocławiu reżyserzy i pro-

ducenci z Brazylii.  

 Kinematografia brazylijska w latach 1980/90, 

z powodów politycznych, niemal przestała istnieć. 

Zdziwienie budzili wówczas studenci szkoły fil-

mowej uczący się reżyserii w kraju, w którym nie 

było kina. Dzisiaj kinematografia brazylijska jest 

jedną z najczęściej obecnych na międzynarodo-

wych festiwalach filmowych. Inicjatywa retomady 

udała się dzięki pracy od podstaw, reżyserzy jeź-

dzili po całym kraju, aby pokazywać swoje filmy, 

nastąpiło ożywienie w środowisku filmowym, a 

władze kraju zadbały o stworzenie instytucji i 

ustawodawstwa odpowiednich dla rozwoju kina. 

Efektem tych poczynań są coraz częstsze między-

narodowe sukcesy brazylijskich filmów.  

 

■ 11 sierpnia br. w programie Festiwalu Filmu i 

Sztuki "Dwa brzegi", który odbywał się w Kazi-

mierzu Dolnym i w Janowcu nad Wisłą, wystąpił, 

przyjęty owacyjnie przez publiczność, portugalski 

pieśniarz fado Carlos do Carmo. 
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■ Wśród filmów iberoamerykańskich, które we-

szły ostatnio na ekrany warszawskich kin, warto 

zwrócić uwagę na: 

- filmowy debiut meksykańskiego reżysera Rod-

rigo Plá pt. "Zona. Teren prywatny" (La Zona), 

thriller z roku 2007. Tytułową zoną jest tu eksklu-

zywne osiedle w stolicy Meksyku odgrodzone wy-

sokim murem od otaczającego go świata slumsów, 

bezustannie patrolowane i monitorowane. Mimo to 

dwóch młodocianych złodziejaszków przedostaje 

się na teren osiedla, lecz w wyniku zorgani-

zowanej zostaje obławy zostają schwytani i giną. 

Film pokazuje widzowi, że Meksyk jest krajem 

bardzo ostro podzielonym na bogatych i biednych, 

że bogaci mogą na swoich terenach stanowić wła-

sne prawa, decydujące o życiu i śmierci tych, któ-

rzy naruszają ich autonomię; 

- film "Elitarni" (Tropa de elite) brazylijskiego 

reżysera José Padilha, który otrzymał "Złotego 

Niedźwiedzia" na tegorocznym Festiwalu "Berli-

nale" w lutym br. Omówienie tego filmu zamieści-

liśmy w numerze 1/2008 kwartalnika "Ameryka 

Łacińska"; 

- wyjątkowych wrażeń artystycznych dostarczył 

nam film hiszpańsko-portugalski "Fados" (2007) 

wybitnego reżysera hiszpańskiego Carlosa Saury. 

Film ten jest trzecim muzycznym filmem Saury, po 

"Flamenco" (1995) i "Tangu" (1998). Twórca 

składa w nim hołd pięknej portugalskiej muzyce, 

która narodziła się w początkach XIX wieku w 

dzielnicach lizbońskiej biedoty, gdzie zamiesz-

kiwali przybysze z portugalskiej prowincji, z ko-

lonii w Brazylii i w Afryce. Stąd zapewne wywo-

dzi się rozmaitość stylistyczna muzyki fado. Film 

jest nadzwyczaj skromny pod względem insceni-

zacyjnym, bo rozgrywa się tylko w izolowanym 

akustycznie studio, w którym głównym elementem 

scenografii są duże ekrany. Na ich tle pojawiają 

się kolejni wykonawcy – śpiewacy, instrumentali-

ści i tancerze. Towarzyszy temu wyrafinowana gra 

świateł, kolorów i luster, co ma służyć maksymal-

nemu wyeksponowaniu muzyki i skupieniu uwagi

widza na jej wykonawcach. Wśród nich oglądamy 

filmy dokumentalne o klasykach fado, takich jak 

Alfredo Marceneiro i Amalia Rodrigues, a nawet 

fragmenty filmu fabularnego "Severa" z 1931 roku 

o pierwszej słynnej pieśniarce fado Marii Severze 

Onofrianie. Ze współczesnych podziwiamy wete-

rana Carlosa Do Carmo, bardzo obecnie popularną 

Marizę, brazylijskiego gwiazdora reggae Toni 

Garrido, a nawet hiphopowców SP & Wilson, któ-

rzy oddają cześć Alfredo Marceneiro. 

 

■ W dniach od 30 października do 6 listopada 

br. odbył się w Hawanie retrospektywny przegląd 

twórczości Andrzeja Wajdy. W programie znalazły 

się następujące filmy: "Kanał", "Panny z Wilka", 

"Ziemia obiecana", "Człowiek z marmuru", "Kro-

nika wypadków miłosnych", "Pan Tadeusz", "Ka-

tyń". Organizatorami przeglądu był ICAIC i Am-

basada RP w Hawanie. 

 

Różne 

 

■ Na liście Światowego Dziedzictwa Kulturo-

wego i Przyrodniczego UNESCO znajdują się 

arcydzieła stworzone przez przyrodę i zbudowane 

przez człowieka. Jest już na niej 878 pozycji, a w 

tym 679 związanych z dziedzictwem kulturowym 

(np. Rynek krakowski), 174 "cudów" natury (np. 

Puszcza Białowieska) oraz 25 obiektów o mie-

szanych walorach (np. święta dla prawosławnych 

góra Atos w Grecji).  

 W bieżącym roku UNESCO dodało do swej li-

sty osiem nowych cudów przyrody, wśród których 

znajduje się m. innymi Rezerwat Biosfery Motyli 

Królewskich w Meksyku. Jest to miejsce, dokąd 

co roku znad wielkich jezior USA i Kanady 

przylatują zimować i odbywać gody miliony 

motyli nazywanych monarchami (Danaus plexi-

ppus). Obsiadają korony drzew, czasem nawet 

swym ciężarem łamiąc konary. 

 

Dział opracowała Danuta Rycerz 


