Joanna
Sokołowska-Gwizdka:
Wszędzie mieszkają ciekawi ludzie.
Rozmowa z Joanną Sokołowską-Gwizdka 0 literackich i dziennikarskich
fascynacjach oraz o najnowszej książce poświęconej teatrowi
emigracyjnemu.

Joanna Sokołowska-Gwizdka podczas XX Międzynarodowych Targów Książki w
Krakowie, fot. Jacek Gwizdka.
Barbara Lekarczyk-Cisek: Czytając Pani książkę o teatrze emigracyjnym
zastanawiałam się nad tym, co by było, gdyby pozostała Pani w Polsce i nie
wyjechała do Kanady, a potem do Stanów Zjednoczonych. Być może ta
książka w ogóle by nie powstała albo też powstałaby jakaś zupełnie inna.

Była Pani przecież znaną dziennikarką, a także pracownikiem naukowym
UŁ…
Joanna Sokołowska-Gwizdka: Mieszkając w Polsce byłam związana z uczelnią –
pracowałam w Katedrze Literatury Staropolskiej Uniwersytetu Łódzkiego, gdzie
zajmowałam się teatrem staropolskim. Bardzo lubiłam wejść w świat archiwów i
tropić literacko-teatralną przeszłość, np. nigdy niepublikowane sztuki teatralne z
początku XIX wieku, pisane przez dobrze wykształconego i utalentowanego
nauczyciela dzieci Czartoryskich i Potockich, a później dyrektora Biblioteki im.
Ossolińskich – Adama Kłodzińskiego. W Dziale rękopisów Zakładu Narodowego
im. Ossolińskich we Wrocławiu dotarłam także do oryginału wspomnień XIXwiecznego pamiętnikarza, Franciszka Ksawerego Preka. Był niepełnosprawny i
bardzo dużo pisał. Obracał się w środowisku arystokracji, bywał na różnych
przyjęciach, a że był świetnym obserwatorem, pozostawił po sobie wiele
interesujących opisów. Od niego dowiedziałam się, że sztuki, które wyciągnęłam
z zapomnienia, widział sam Aleksander Fredro i mógł się na nich wzorować. Takie
poszukiwania mnie fascynowały, bo czułam się jak detektyw.
Skąd zatem dziennikarstwo?
Praca na uczelni trochę mnie izolowała od ludzi, musiałam więc znaleźć taką
dziedzinę, która by mi tę izolację rekompensowała. Dziennikarstwo było do tego
celu idealne. Wyjeżdżałam na różne festiwale w Polsce i za granicą, poznawałam
ciekawe historie i interesujących ludzi. Miałam dzięki temu kontakt z nowościami
w dziedzinie kultury oraz z pasjonatami, którzy ją tworzyli. To doświadczenie
różniło się od obcowania z literacką przeszłością, zamkniętą w archiwach. Praca
na uczelni i dziennikarstwo uzupełniały się więc znakomicie.
Można by więc domniemywać, że gdyby napisała Pani swoją książkę w
Polsce, dotyczyłaby tych teatralnych odkryć…
Zapewne tak. Zresztą, mam nadzieję, że taka publikacja powstanie. Otóż podczas
promocji mojej książki o teatrze emigracyjnym miałam spotkanie na
Uniwersytecie Łódzkim, które przygotowała moja dawna koleżanka z Katedry
Literatury Staropolskiej, prof. Maria Wichowa. Po latach wspominałyśmy dawne
czasy i moją pracę na Uniwersytecie. Profesor Wichowa zaproponowała mi powrót
do moich dawnych odkryć i postanowiłyśmy, że postaramy się o wspólne wydanie
tych sztuk. Być może się uda.

Byłam także wielokrotnie akredytowana na Festiwalu Chopinowskim w Nohant we
Francji i poznałam francuską biografkę Chopina, autorkę książki: ”Chopin u
George Sand. Kronika siedmiu lat”. Sama byłam zafascynowana tym
kompozytorem. Pisywałam codzienne relacje z festiwalu do ”Rzeczpospolitej”.
Może więc napisałaby Pani również biografię Chopina? Ale wróćmy do
Pani książki „Teatr spełnionych nadziei. Kartki z życia emigracyjnej
sceny” – skąd wziął się pomysł jej napisania?
Pierwszym impulsem, który sprawił, że zainteresowałam się tym tematem, było
odkrycie, że jest to znakomita, profesjonalna scena. Miałam inne wyobrażenie o
scenie polonijnej, sądziłam, że jest trochę ”kulawa”. Kiedy obejrzałam pierwszy
spektakl Marii Nowotarskiej o Hemarze, byłam zaskoczona. Zobaczyłam
wspaniałych aktorów, którzy jednocześnie cudownie śpiewają. Później
dowiedziałam się, że są to profesjonalni aktorzy i śpiewacy, występujący na
scenach kanadyjskich i to z wielkim powodzeniem. Potem chodziłam na wszystkie
spektakle i pisałam pełne zachwytu recenzje. Propozycja napisania książki wyszła
od twórców Salonu Poezji, Muzyki i Teatru. Jerzy Pilitowski, który był
wówczas menadżerem tego teatru, zaproponował mi napisanie książki w bardzo
uroczystych okolicznościach. Zbliżała się okrągła rocznica istnienia tej sceny, stąd
myśl, aby tę działalność utrwalić.

Maria Nowotarska w sztuce Kazimierza Brauna „American dreams”. fot.
Stanisław Cisek.
Jaki miała Pani pomysł na tę książkę?

Koncepcja powstawała w toku pisania. Zaczęłam od zebrania wszystkich recenzji,
które powstały na temat spektakli tego teatru, a było ich dużo, gdyż scena
powstała w 1991 roku. Nagrywałam też wywiady, które dziś są już zupełnie
unikalne, ponieważ wiele osób już nie żyje. To jest blisko 270 godzin
interesujących rozmów! Mąż Marii Nowotarskiej – Jerzy Pilitowski był
architektem, umysłem ścisłym i dążył do tego, aby książka miała ściśle
teatrologiczny i dokumentacyjny charakter. Natomiast Maria Nowotarska chciała,
aby to był bestseller i aby książka dobrze się czytało. Próbowałam połączyć te
dwie tendencje, co było rzeczą bardzo trudną. W rezultacie powstało dużo więcej
materiału, niż zostało opublikowane. Mogłaby więc powstać jeszcze jedna
publikacja, stricte naukowa. A ponadto jest jeszcze wersja angielska, dopasowana
do amerykańskiego odbiorcy.
Powstała zatem publikacja z wielkim rozmachem i o dużym potencjale.
Dlatego też był problem z jej wydaniem. Stąd decyzja, aby zdecydować się na
wersję popularyzatorską.
A czy trudno było się Pani ograniczyć?
Ojej, było mi żal każdego zdania! Każde było okupione wysiłkiem, więc trudno się
dziwić, że było mi szkoda (śmiech).
Teatr, który Pani opisała, zachował to ”coś”, co było wartością teatrów lat
70. i 80. Wtedy na scenie nie eksperymentowało się aż tak bardzo, ale był
to teatr autorski, realizowany w oparciu o znakomite teksty.
Myślę, że zasługą Marii Nowotarskiej było to, że dobry krakowski teatr
przeniosła na emigrację. Miała znakomite pomysły inscenizacyjne i sięgała po
znanych autorów, przede wszystkim po wielką polską poezję. Odegrało to
szczególną rolę w edukacji młodzieży. Przeprowadziłam w polskich szkołach
ankietę, z której wynikało, że młodzi są dumni ze swego polskiego pochodzenia i
że jest to zasługa teatru. Młodzież bardzo przeżywała przedstawienia teatralne –
zdziałały o wiele więcej niż sobotnie nauczanie w polskiej szkole.
Jaki był czas przygotowania takiego spektaklu i jak częste były premiery?
Przygotowanie spektaklu trwa wiele miesięcy, a premiery powstają mniej więcej
raz do roku. Maria Nowotarska włącza w ich przygotowanie specjalistów z

różnych dziedzin, którzy wyemigrowali do Kanady, gdzie często zajmują się czymś
innym, a teatr staje się dla nich możliwością spełnienia, ich pasją. To jest ogromny
wysiłek, wiele pracy, a spektakle są jednak ulotne. Zostaje trochę fotografii, ktoś
zarejestruje przedstawienie na wideo, ale nie jest to stała scena, która regularnie
powtarza włączone do repertuaru przedstawienia. Choć teatr pokazuje także
sztuki wyjazdowe, napisane dla dwóch aktorek przez Kazimierza Brauna,
układające się w cykl prezentujący wielkie Polki – emigrantki. Są one
prezentowane w różnych miejscach Ameryki Północnej i Południowej oraz w
Europie, gdzie mieszkają duże grupy Polaków. Stają się sposobem na
propagowanie polskiej kultury na świecie. Od pewnego czasu sztuki te są
tłumaczone na różne języki i mogą je oglądać także cudzoziemcy.

Agata Pilitowska w sztuce Kazimierza Brauna „American dreams”. fot. Stanisław
Cisek.
Wielką wartością Pani książki jest chyba właśnie to, że jest to książka o
ludziach, a to zawsze jest ciekawe. Przypuszczam, że również dla Pani
wartością dodaną był fakt, że mogła porozmawiać z wieloma
interesującymi artystami. Jak zapamiętała Pani te spotkania?
Spotkania i rozmowy zaowocowały przyjaźniami, dotyczy to głównie tych osób, z
którymi spotykałam się najczęściej. Weszłam wręcz w życie rodziny Pilitowskich i

czułam się kimś bliskim. Przywiązałam się też do śp. Jasi Jasińskiej – artystki
teatru Hemara. Była aktorką przedwojenną ze Lwowa i przeszła cały szlak bojowy
z Armią Andersa – występowała tam w teatrze. Mieszkała niedaleko mnie w
Toronto i okazała mi wiele ciepła i serdeczności.
Dzięki tej książce poznawała Pani także środowisko, próbując się jakoś
zakorzenić w Kanadzie…
Istotnie, wyjechałam do Toronto, nie znając tam nikogo. W tej sytuacji teatr i
rodzina Pilitowskich stali się moją ”rodziną zastępczą”. Dzięki temu zaczęłam od
nowa budować wokół siebie środowisko, tworzyć więzi. Po każdej mojej
przeprowadzce musiałam pokonać wielki stres, ale później okazywało się, że
wszędzie mieszkają ciekawi ludzie. To bardzo wzbogaca. Pomagał mi fakt, że
pobyt w kolejnym mieście zaczynałam od wieczoru autorskiego, związanego z
moją poprzednią książką o Helenie Modrzejewskiej. Opowiadałam o tej niezwykłej
postaci i jej amerykańskim sukcesie, organizowałam wystawy pamiątek, które
zbieram od lat i tak budował się krąg nowych znajomych, a z czasem przyjaciół.
A czym się różnią spotkania autorskie w Kanadzie i USA od tych w Polsce?
Podczas spotkań autorskich w Polsce pytano mnie m.in., jaką rolę spełniają takie
ośrodki, jak Salon Poezji, Muzyki i Teatru, stworzony przez Marię Nowotarską i
jaki mają wpływ na to, aby polska młodzież na emigracji rosła w poczuciu własnej
wartości. Czytelnicy na emigracji są bardziej sentymentalni. Dla nich taki wieczór
to okazja do przypomnienia sobie języka, postaci z polskiej historii i literatury oraz
do spotkania się.
Wywiad pochodzi z portalu Kulturaonline:
http://kulturaonline.pl/joanna,sokolowska,gwizdka,wszedzie,mieszkaja,ciekawi,ludzie,wywiad,tytul,artykul,28258.html

