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PODZIĘKOWANIE

Wszystkim, którzy w minionym roku pomagali nam 
w pracy na rzecz Polonii, uczestniczyli w przygotowaniu 
imprez, w ich promocji i przebiegu, lub po prostu brali 
w nich udział, oceniając je życzliwie 
i doceniając wysiłek włożony w ich organizację, 
czasem wspierali radą; 
także współdziałającym z nami organizacjom polonijnym

składamy serdeczne podziękowania.

ustępujący Zarząd 
Polskiego Towarzystwa Zgoda

  Na przyk³ad taki cytat z Konwickie-
go: „...zapamiêta³em na ca³e ¿ycie 
tak¹ jedn¹ króciutk¹ chwilê, kiedy za-
pali³a siê pierwsza gwiazda, a ja sta-
³em w oknie patrz¹c na drogê jak ka-
nion œniegowy, na ogromne zbocza 
rozleg³ych wzgórz okryte grub¹ pono-
w¹, na bia³¹ œcianê lasu u szczytu tych
wzgórz, na granatawiej¹c¹ niebieskoœæ 
nieba, na ca³¹ tê wigilijn¹ wigilijnoœæ, 
w której zamiera wszelkie u¿yteczne 
¿ycie, w której odzywa siê delikatne 
¿ycie intymnoœci ludzkiej, wiêc patrz¹c 
na tê ³agodn¹ bajkê wymyœlon¹ przez 
Boga i ludzi spostrzeg³em nagle sa-
motnego cz³owieka, co szed³ zgar-
biony œnie¿n¹ drog¹ w tej osobliwej 
chwili, szed³ sam jeden na œwiecie 
przez opustosza³y œwiat wigilijny i 
w tym jego osamotnionym ruchu tyle 
by³o wieloznacznej grozy, tyle tajem-
niczego nieszczêœcia, tyle zuchwa³ego 
wyzwania wobec odwiecznej tradycji, 
¿e ten widok brn¹cego przez kopki 
œniegu cz³owieka w godzinê wigilij-
nego zmierzchu zostanie na zawsze 
w mej pamiêci...” paskudnie d³ugie 
zdanie. A ja czujê mrowiê na skórze, 
kiedy je czytam.
   Zdarza mi siê (a mo¿e ka¿demu?) 
uczucie totalnego pójœcia pod pr¹d 
w kompletnym osamotnieniu. A przy 
tym z absolutnym przekonaniem 
o w³asnej racji. U¿yta przez Konwic-
kiego zuchwa³oœæ jest tu bardzo na 
miejscu, choæ groza, jak równie¿ 
bardzo przekornie ujête nieszczêœcie, 
skutecznie dope³niaj¹ atmosfery. To 
nieszczêœcie rozumiem w tym wy-
padku trochê jak u Witkacego: „By³o 
to uczucie smutku tak bezmiernego, 
¿e graniczy³o prawie z cich¹ radoœci¹, 
¿e tak piêkny smutek istnieæ mo¿e”. 
Ten ostatni cytat wywo³uje u mnie 
klasyczn¹ ekstazê intelektualn¹. Ale 
mo¿e jest tak, jak mówi Borges: „Nie 
ma bardziej z³o¿onej przyjemnoœci ni¿ 
myœlenie...”, a wtedy ju¿ wszystko siê 
zgadza. Choæ mo¿e ten Witkacy jest 
bardziej w stylu Wilde’a: „Istniej¹ 
grzechy, których urok tkwi raczej 
w myœli o nich ni¿ w samym czynie, 
triumfy dziwne, zadowalaj¹ce raczej 
dumê ni¿ namietnoœæ, wzmagaj¹ce 
têtno intelektualnej radoœci – radoœci 
znacznie intensywniejszej ni¿ ta, jak¹ 
obadarzaj¹ czy maj¹ mo¿liwoœæ obda-
rzaæ zmys³y”. W ka¿dym razie Wilde 
dobrze dope³nia definicjê przyjemnoœ-
ci Borgesa.
  Jeœli ju¿ o takich przyjemnoœciach 
mowa, to wróæmy do Witkacego: 
„twórczoœæ artystyczna jest ujêciem 
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tego, co ujêtym byæ nie mo¿e, bo 
gdyby by³o to ju¿ tym samym ujê-
tym artystycznie byæ by nie mog³o”, 
doskonale pos³uguj¹cego siê para-
doksem do wyjaœnienia (czy raczej 
zaciemnienia) zawi³oœci sztuki.
  Tamte piêkne czasy, a s³owa „piêkny” 
nie u¿ywam tu wartoœciuj¹co, by³y ta-
kie, bo forma by³a istotna. Boy opisuje 
to w swoim wspomnieniu o Przyby-
szewskim: „W ka¿dym widzia³ trage-
diê; czasem j¹ stwarza³, czêœciej wy-
czuwa³, stylizowa³, wyolbrzymia³ [...]. 
Stylizowa³ te¿ w tym duchu ka¿dego
ze swojej zgrai, aby mu nadaæ niejako 
patenty duchowego szlachectwa.” To 
„formalne” piêkno ucieka nam syste-
matycznie od po³owy XX wieku. Brak
dba³oœci o formê odbija siê na jej zna-
jomoœci a to oznacza, ¿e niektóre œrod-
ki wyrazu w komunikacji nie funkcjo-
nuj¹. Jêzyk pewnych zachowañ tre-
nowanych w procesie starannego wy-
chowania, jêzyk zagrañ, póz, kojarzo-
nych z romantyzmem, choæ ich Ÿród³a 
s¹ stare jak kultura, ten jêzyk umar³, 
wypad³ z obiegu, jak swego czasu 
³acina. Nie by³oby straty, gdyby w to 
miejsce wesz³o coœ innego (coœ w ro-
dzaju angielskiego – trzymaj¹c siê 
tego porównania), ale najwidoczniej 
od lat jesteœmy w epoce przejœciowej. 
Œmiem nawet twierdziæ, ¿e nie bêdzie 
zmiany. Moda na spontanicznoœæ, na-
turalnoœæ, nieskrêpowanie oznacza tak 
naprawdê, ¿e ka¿dy próbuje stworzyæ 
w³asny kod. We wspó³czesnej wie¿y 
Babel nikt ju¿ nikogo nie rozumie.
 A niegdysiejsza powszechna znajo-
moœæ wzorców pozwala³a korzystaæ 
z tego olbrzymiego zasobu, tworz¹c 
zgrabne superpozycje, skróty myœlo-
we., przenoœnie, paralele. Jak zwykle
w takich wypadkach, ¿eby graæ trzeba 
biegle poznaæ nuty i zasady kompo-
zycji – nie wszyscy dochodzili do 
perfekcji. Ale mistrzowie gatunku, 
mieszaj¹c formy, wstawiaj¹c w formê 
nie pasuj¹c¹ do niej treœæ, „graj¹c” 
form¹, urz¹dzaj¹c happeningi potrafili 
powiedzieæ wiêcej, krócej, czytelniej 
a przede wszystkim g³êbiej ni¿ to 
udaje siê dziœ, gdy pozbawiliœmy siê 
tej ca³ej, pogardzanej obecnie sztucz-
noœci.

  W niedzielę, 11 stycznia, odbyła się 
w Centrum Żydowskim w Vancouver 
promocja książki Olgi Medvedevej-
-Nathoo Crossroads. A True Story of 
Gina Dimant in War and Love. Na 
okładce przedniej prawdziwej histo-
rii życia urodzonej w Polsce w roku 
1926 Giny Dimant jest pochodząca 
z roku 1930 fotografia warszawskiego 
Muranowa, ulicy Nalewki; na ponad 
pięćdziesięciu ostatnich stronach są  
zdjęcia: od zrobionego w Warszawie
w roku 1938 zdjęcia dziewczynki
Giny Dimant (Hindy Wejgsman) do 

uroczystości w polskim konsulacie 
w Vancouver w maju 2013 roku, kie-
dy pani Dimant udekorowana została 
Krzyżem Oficerskim Orderu Zasługi 
Rzeczypospolitej Polskiej.
  Na początku spotkania autorka książ-
ki powiedziała krótko o owych roz-
drożach życia Giny Dimant, co następ-
nie znalazło uzupełnienie w odczyta-
nych przez wnuczkę i wnuka bohater-
ki biografii, oraz przez 14-letnią Anię 
Dziewońską fragmentach książki – a 
myślę tu przede wszystkim o fragmen-
cie dotyczącym niesławnych wyda-

rzeń z marca 1968. Rozdroża... wojna, 
ucieczka, Syberia, repatriacja, wspom-
niany marzec’68, emigracja.
  W latach 90. byłem w dość stałym 
kontakcie z państwem Dimant, głów-
nie telefonicznym, rozmawiając więcej
ze zmarłym w 1998 r. panem Aleksan-
drem; oboje byli bardzo zaangażowa-
ni w działalność w środowisku ży-
dowskim, jednocześnie interesując się 
żywo środowiskiem polskim. Bardzo 
cieszyła mnie ta znajomość.
  Pani Gina jest nadal aktywna społecz-
nie. Zabieram się za czytanie.      (A.J.)

Pani Gina Dimant i autorka książki Olga Medvedeva-Nathoo

Crossroads. Prawdziwa opowieść o życiu


