
8    nr 199 - KWIECIEÑ 2013

  Tydzieñ zacz¹³ siê ciekawie, niety-
powym dla Grupy Epizod poniedzia³-
kowym spotkaniem. Nietypowym ze 
wzglêdu na dzieñ tygodnia, jak rów-
nie¿ na treœæ i ca³¹ atmosferê spotka-
nia, które dos³ownie przenios³o mnie 
do innego œwiata.
  15 kwietnia w sali SPK odby³a siê 
autorska prezentacja ksi¹¿ki Anny 
Gradowskiej „Dziwny œwiat” (Van-
couver, 2012). Nie by³ to bynajmniej 

wieczór literacki, ani te¿ autobiogra-
ficzny, lecz bardzo udana próba dzie-
lenia siê swoim w³asnym œwiatem, 
przera¿aj¹cym wielostronnoœci¹ zain-
teresowañ i zami³owañ. Spotkanie po-
ruszy³o mnie szczeroœci¹, gotowoœci¹ 
dzielenia siê wiedz¹, doœwiadczeniem 
i myœlami.
  Biografia autorki z jej najwa¿niej-
szymi momentami, takimi jak pamiêæ 
wojny, zawód, dwie emigracje na trzy 
kontynenty, w oczywisty sposób sta³y 
siê punktem wyjœcia ca³ego wieczo-
ru, co tylko pomog³o uchyliæ drzwi
do tego „dziwnego œwiata” Anny 
Gradowskiej. Ale czy dziwnego? Na 

pewno innego, nietypowego, niezwy-
k³ego. Tego wieczoru s³uchacze zo-
stali wtajemniczeni w ciekawy los, 
poczynaj¹c od strony zawodowej i in-
wencji twórczej, Anny Gradowskiej 
jako historyka sztuki („W ramach po-
szukiwania koncepcji merytorycznej
urz¹dzona zosta³a w 1967 roku wy-
stawa secesji, której scenarzystk¹ by³a 
Anna Gradowska, wybitna historycz-
ka sztuki, zwi¹zana z Mazowszem 

P³ockim [...] By³o to wówczas wpro-
wadzenie secesji do polskiego muzeal-
nictwa, tej powszechnie pogardzanej 
sztuki, stanowi¹cej synonim z³ego gu-
stu i w dodatku obarczonej ideologicz-
nym grzechem wytworu mieszczañ-
skiego wstecznictwa” (M. So³tysiak, 
Rocznice wa¿nych wystaw Muzeum 
Mazowieckiego. [w:] Notatki P³ockie, 
2006, 3/208, s. 45). 
  W trakcie spotkania us³yszeliœmy 
fragmenty opowiadañ i kilka wierszy 
z „Dziwnego œwiata”. Doœwiadcze-
nie emigracji do Wenezueli w latach 
70-tych sta³y siê jednym z w¹tków 
twórczoœci A. Gradowskiej, a komen-

Autorka tekstu w rozmowie z Ann¹ Gradowsk¹.

tarze i dygresje autorki na ten temat
— swoist¹ wirtualn¹ podró¿¹ etno-
graficzn¹ do wysokich Andów, zupe³-
nie innego œwiata, z jego obyczajami,
obrzêdami i zasadami. Historie Anny 
Gradowskiej, opisuj¹ce mentalnoœæ 
mieszkañców niedostêpnych dalekich 
wiosek Wenezueli, wci¹gaj¹ tak sa-
mo, jak dzie³o o antropologii i religii 
– „Z³ota ga³¹Ÿ” J. G. Frazera. Mono-
log kobiety z opowiadania „Szczêœcie 
w Tuniame” jest chyba najlepszym 
przyk³adem owej innoœci:
 „Nie wszyscy mog¹ mieæ takie dob-
re, szczêœliwe ¿ycie, jak mnie siê uda-
³o. Wie pan, ja nigdy jeszcze nie mu-

sia³am wyje¿d¿aæ z Tuniame, a mam 
ju¿ swoje lata. Nie by³am nawet w 
Haho. Bo i po co? Mam tu przecie¿ 
wszystko, co mi do szczêœcia potrzeb-
ne. Nie ka¿demu siê tak piêknie w ¿y-
ciu u³o¿y. Ale mnie siê uda³o. Nigdy 
nie musia³am pêtaæ siê po cudzym.”
  Podobnie, oderwaæ siê od zwyk³ego, 
utrwalonego w g³owie systemu istnie-
nia/myœlenia nie jest ³atwo, o czym 
œwiadczy³y zdziwienie, pytania i kpi-
ny na sali, jako reakcja na inne histo-
rie Anny Gradowskiej o zwyczajach 
i przes¹dach mieszkañców tamtych 
stron.
 Autorka wspomnia³a równie¿ o swo-
im zainteresowaniu zagadnieniami fi-
zycznymi, m.in. wzglêdnoœci¹ czasu, 
istnieniem wymiarów, koncepcjami 
relacji czasu i przestrzeni itd. W jej 
wierszach wewnêtrzny filozoficzny 
monolog ³¹czy siê z ci¹g³¹ ciekawoœ-
ci¹ œwiata: „Czas miniony trzeba no-
siæ w sobie/ Jak klejnot zamkniêty 
w pamiêci./ On dla ka¿dego jest od-
mienny./ Dotyczy tego, co minê³o i 
nie wróci,/ Wiêc jest cenny./ Wielu 
tego nie rozumie./ Wol¹ cieszyæ siê 
¿yciem dziœ” (Czas miniony). Albo 
prawie heraklitowskie panta rhei 
w wierszu P³ynê: „P³ynê./ P³yniesz./ 
Ca³y œwiat p³ynie/ Powietrzem, poto-
kiem, lawin¹,/ krwi biegiem, spojrze-
niem i myœl¹”. 
  W swojej twórczoœci autorka bada 
tak¿e znaczenie znaku materialnego 
jako œwiadectwa pamiêci i symbolu 
ludzkich relacji (Mój dom nie ma pa-
miêci). Bardzo osobiste a zarazem uni-
wersalne wiersze z „Dziwnego œwiata” 
wyda³y siê mi bardzo bliskimi, nie-

zwykle poruszaj¹cymi zarówno szcze-
roœci¹, jak i prostym sposobem przeka-
zu trudnych tematów. „Dziwny œwiat” 
intryguje, bo uchyla drzwi do nie-
znanego, sk³ania do przemyœleñ nad 
czymœ bardzo wa¿nym, co czêsto zo-
staje zaniedbane wœród naszych co-
dziennych b³ahych spraw.
  Jedyna uwaga dotyczy³aby instala-
cji œwiate³, które poprzez nadmiar 
kontrastu nie pozwala³y prelegentce 
na lepszy kontakt z odbiorcami, a nie-
fortunnie umiejscowiona lampa za-
s³ania³a twarz mówcy dla prawej stro-
ny sali. Chocia¿ nawet ta niewygoda 
doda³a spotkaniu specjalnej atmosfe-
ry, przywo³uj¹c magiczny nastrój ob-
razów G. La Toura.
  Ostatni wiersz w ksi¹¿ce „Dziwny 
œwiat”:

Po¿egnanie

Chocia¿ odejdê wkrótce, lecz zostanê 
[z wami

W odrobinie s³oñca, w odrobinie 
[cienia;

Czasem w p³yn¹cej rzece, lub miêdzy 
[chmurami.

Bêdê cz¹steczk¹ œwiata, który wci¹¿ 
[siê zmienia.

I pog³aszczê was czasem serdecznym 
[wspomnieniem,

Bo uczucia nie gasn¹, uczucia nie 
[gin¹,

Wszak one bez wysi³ku, tak jak b³ask 
[i cienie

Wyzwolone z materii wci¹¿ 
[w przestrzeni p³yn¹.

fot. Tomasz Przystupa

PRZEPRASZAMY

Zdajemy sobie sprawê, ¿e nie do ka¿dego mogliœmy dotrzeæ 
z informacj¹o odwo³aniu wieczoru jubileuszowego 

„Wszystko wyœpiewam”, planowanego na 21 kwietnia.
Zainteresowanych, z powodu wynik³ego st¹d rozczarowania 

i zwi¹zanych z tym k³opotów, bardzo przepraszamy.
Wieczór ten odbêdzie siê w niedzielê, 23 czerwca, o godz. 18.00, 

w Studio Theatre EVERGREEN CULTURAL CENTRE w Coquitlam.
Tam te¿ planujemy we wrzeœniu spektakl goœcinny 

Teatru Wspó³czesnego w Warszawie 
„Mimo wszystko”.

W listopadzie natomiast zaprezentujemy specjalny koncert 
„Czterdzieœci lat minê³o”, w wykonaniu jubilata, Andrzeja Rosiewicza.
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