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Tadeusz Jaworski (1926-2017) w swoim domu w Toronto w 2011 r., fot. arch.
Grzegorza Królikiewicza.
Joanna Sokołowska-Gwizdka
Tadeusza Jaworskiego poznałam, kiedy opracowywałam materiał o jego żonie,
Tamarze Jaworskiej dla „Listu oceanicznego” – dodatku kulturalnego „Gazety” w
Toronto, w 2007 r. Pomagał mi wtedy usystematyzować wiedzę na temat wystaw
słynnej artystki tworzącej gobeliny. Ponownie zgłosiłam się do niego po śmierci
Tamary Jaworskiej w 2015 roku, ponieważ chciałam pokazać jej twórczość w
magazynie internetowym Culture Avenue. Tadeusz Jaworski pomógł mi uzupełnić
wiadomości. Pisał mi też, jak bardzo brakuje mu żony i jak za nią tęskni. Zobaczyłam
wtedy w nim nie tylko artystę czy słynnego reżysera, ale głębokiego i wrażliwego

człowieka, który został sam i któremu samotność bardzo doskwiera. Starałam się
ciepło mu odpisywać i wspierać. Widziałam, że potrzebuje rozmowy. Nawiązał się
wtedy między nami serdeczny kontakt.
Gdy ukazał się na Culture Avenue artykuł o Tamarze Jaworskiej „W magicznym
świecie gobelinów”, zapytałam, czy może i on chciałby mi udzielić wywiadu i
opowiedzieć o swoich dokonaniach. Zgodził się, wyglądało nawet, że bardzo się
ucieszył. Powiedział, że z reguły nie rozmawia z dziennikarzami, bo dziennikarze nie
słuchają swojego rozmówcy i piszą, co sami uważają za stosowne, popełniając przy
tym błędy. Ale widzi, że ja jestem skrupulatna, biorę sobie do serca wszystkie uwagi i
dobrze mu się ze mną współpracowało.
Długo przygotowywałam się do wywiadu, czytałam wszystko, co było dla mnie
dostępne. Ale przede wszystkim obejrzałam jego filmy dokumentalne z różnych lat i
spektakle Teatru Telewizji z lat 60,, które miało w swoim archiwum Muzeum
Kinematografii w Łodzi. Byłam wtedy w Łodzi, opiekowałam się chorą mamą i nie
było dla mnie proste, żeby znaleźć czas na wielogodzinną projekcję. Mobilizowała
mnie wtedy Kika Misztela, archiwistka i promotorka Tadeusza Jaworskiego, dużo mi
o nim opowiadała i pomagała nawiązać kontakty.
Przygotowałam dwadzieścia siedem przekrojowych pytań, dotyczących zarówno
poszczególnych filmów, stanowiących kolejne etapy w twórczości Tadeusza
Jaworskiego, jak i różnych okresów w jego życiu. Pytałam o podsumowanie życiowej
drogi i wydarzeń z perspektywy lat, o kondycję człowieka XX wieku, jego zachowania
i etykę, o ludzkie wybory wobec zagrożenia własnego istnienia i utraty
człowieczeństwa, o różnice pomiędzy światem „cywilizowanym” a „prymitywnym”,
na podstawie doświadczeń związanych z pracą filmową w Afryce i Azji w latach 50. i
60. Pytałam też o kontakty ze znanymi osobami, ludźmi kultury, sztuki, polityki,
koronowanymi głowami czy wodzami plemion afrykańskich, a także tymi zupełnie
nieznanymi, a niezwykłymi, przywracającymi wiarę w człowieka. Tadeusz Jaworski w
swoim długim, aktywnym i bogatym życiu, poznał ich przecież bardzo wielu.
Zdawałam sobie sprawę, że odpowiadanie nie będzie proste, wymaga selekcji i
syntezy wydarzeń z własnego życia. Ale, że reżyser z tak dużym zaangażowaniem i
skrupulatnością podejmie wyzwanie oraz, że pisanie odpowiedzi będzie dla niego

motywacją, żeby walczyć o każdy dzień swojego życia, tego się nie spodziewałam.
Reżyser przez wiele lat prowadził dziennik, notował to, co go zafrapowało, swoje
przemyślenia, fakty, miejsca, spotkania. Kiedy był w podróży pisał długie listy do
żony Tamary. Jak widzę, po otrzymanym potem materiale notatki pisane na bieżąco,
były bardzo pomocne, aby usystematyzować wspomnienia. Były punktem wyjścia do
życiowych rozważań. Tadeusz Jaworski uprzedzał mnie, że pisze „barokowo”, że
rozbudowuje dygresje od dygresji, daje obszerne komentarze, barwne opisy,
mnóstwo detali, w związku z tym pisanie odpowiedzi będzie długie i żmudne. Zdawał
mi też na bieżąco relację z tego co robi, z kłopotów z komputerem i ze zdrowiem. I
tak to trwało, trwało, trwało….
Droga Pani Joanno – pisał do mnie w jednym z e-maili – proszę się nie gniewać, że
do tej pory nie odpowiedziałem na Pani interview. Codziennie od czasu, kiedy
otrzymałem Pani pytania, siedzę po kilka godzin dziennie i próbuję odpowiadać.
Nie będą to odpowiedzi na zasadzie „ping ponga”, ale jak uprzedzałem, jestem
„barokowiec”, więc na dzień dzisiejszy napisałem 140 stron komputerowych. Piszę
o rzeczach sprzed pół wieku, dlatego korzystam z moich notatek, jeśli chodzi o
miejsca czy ludzi, resztę muszę sobie na tej podstawie przypomnieć. Używam starą
nomenklaturę miast i krajów, będzie więc potrzeba je zaktualizować. np. Złote
Wybrzeże to Ghana itd.
Droga Pani Joasiu – pisał w innym momencie – już dochodzę do spotkań z ludźmi,
takimi jak Bertold Brecht. Będąc przez 65 lat reżyserem, mając za sobą dość
pokaźną ilość filmów z różnych gatunków, czyli z racji mojej pracy filmowej,
miałem do czynienia z masą ludzi wielkiego kalibru, będących znanymi w różnych
dziedzinach. Większość z nich jest już na łonie Abrahama: mój przyjaciel prof.
Leszek Kołakowski, Ludwig Alfred Windisch-Graetz, książę austriacki pochodzący
z rodziny Habsburgów, Olof Palme, Herbert Marcuse, Saul K. Padover, Tadzio
Przypkowski z Jędrzejowa, potomek polskich arian i ostatni polski Sarmata czy mój
przyjaciel Marian Brandys. Są też Afrykanie tacy jak król Busoga Uganda Nadiope
I, Léopold Sédar Senghor, poeta i prezydent Senegalu – piękna postać, Jomo
Kenyatta z Kenii, Julius Nyerere z Tanzanii, Ahmadu Bello, Sardauna of Sokoto,
premier Nigerii, nie mówiąc już o Staszku Sapiesze i jego wspaniałej żonie Didi

Sapieha. Mam też w zanadrzu kilka typowo afrykańskich „przygód”, jak Masajowie
czy Fuzzy Wuzzy.
Wśród ciekawych osób ubiegłego stulecia – pisał dalej – jest też student BernardHenri Lévy (późniejszy wielki francuski filozof, przyp. red.) i młodzi filozofowie z
Paryża, którzy zorganizowali rewoltę w 1968 r., jest jeden z największych filozofów
francuskich prof. Raymond Aron. Mam ich wielu na wokandzie. Jutro właśnie się
za nich zabieram. Spotkania i rozmowy z nimi są unikalne, ponieważ nigdzie i
nigdy nie były publikowane. A te postacie są już historią. Będzie tego, sądzę, ok.
200 stron. Zostawiam Pani decyzję, kogo Pani wybierze. Zdaję sobie sprawę z
tego, że mój język polski jest archaiczny i wymaga poprawek. Ale w końcu to nie ja
jestem pisarzem, tylko Pani, a ja nigdy takich ambicji nie miałem. Łączę
serdeczności, Tadeusz.

Tadeusz Jaworski w Łodzi w 2012 r., fot. arch. Tadeusza Jaworskiego.
Wielokrotnie reżyser żalił się na problemy z komputerem, że myszka mu nie działa,
że to co napisze gdzieś znika, że komputer się zawiesza. Bardzo to go frustrowało,
tak jakby bał się, że zawodna technika kradnie jego cenny czas i wysiłek:

Z komputerem mam dwa światy. Gdybym miał 6 lat to pisałbym na tej maszynie
bardzo dobrze. Ale mam więcej. Nacisnę jakiś klawisz i nagle coś się zmienia, font,
wielkość czcionki…
Jestem zaawansowany w odpowiedziach na Pani pytania, niemniej jednak jest
jeszcze dużo do zrobienia. Ach ten barok!
Mijały tygodnie, a ja dostawałam kolejne informacje na temat powstającego tekstu:
Droga Pani Joanno, próbuję pisać mój elaborat biograficzny. Ale nie umiem pisać
„tak” albo „nie”.
Przypomniałem coś sobie. Zrobiłem kiedyś film „Zegarmistrz” na Międzynarodowe
Targi w Montrealu bodajże w 1967 r. Temat – największe problemy jakie stoją
przed światem. Warunek – film ma trwać 54 sekundy, ani mniej ani więcej. Na
kilka tysięcy zgłoszeń z całego świata mój „Zegarmistrz” znalazł się w pierwszej
setce wyróżnionych. Było to w czasie, kiedy bomba atomowa była straszakiem
całego świata. Więc i ja na to się złapałem.
Zaułek w mieście, dead end z każdej strony, bez wyjścia. Zamknięty sklep
zegarmistrza. Drzwi zabite deskami. Wewnątrz – na samych zbliżeniach – siedzi
zegarmistrz mający przed sobą na stole wśród zegarowych rupieci dużą „cebulę”,
którą próbuje naprawić. Znakomita twarz aktora Tadeusza Byrskiego, luminarza
polskiego teatru i radia. Ręka dokręca mini śrubkę i zegar cebula zaczyna „tykać”.
Następne ujęcia to wybuch bomby atomowej i grzyb.
Jednak to Czesi zdobyli pierwszą nagrodę. Trzy akwaria z rybami – duże ryby
zjadają średnie, a średnie małe!!! Świetny, symboliczny pomysł. I nie na temat
bomby atomowej. Czesi nie poszli na łatwiznę.
W innej korespondencji uczulał mnie, na temat błędów, które pojawiały się w jego
biografii:
Wielokrotnie zauważyłem mnóstwo błędów w moim życiorysie publikowanym tu i
ówdzie, łącznie z publikacją Muzeum Kinematografii. To tak jak z moim

przyjacielem Christopherem Plummerem. Jak pierwszy raz go spotkałem, był
starszy ode mnie o 2 lata. Kiedy kręciłem „Proces Jezusa”, miał tyle samo lat, co ja,
a więc 1926 rocznik. Od tego czasu co roku jest młodszy w informacjach
biograficznych.
Postaram się napisać całość w możliwie krótkim czasie, ale psiakość ten „barok”.
Oczywiście, z tego, co napiszę, będzie Pani mogła wykroić to, co uzna za właściwe.
Abrazo!
Łączę serdeczności, Tadeusz.

Tadeusz i Tamara Jaworscy w Toronto, fot. arch. Tadeusza Jaworskiego.
Reżyser wtajemniczał mnie też w swoje problemy ze zdrowiem, żalił się na różnego
rodzaju badania i dyskomfort z tym związany. Nie chciałam więc go męczyć
ponaglaniem i dopominaniem się odpowiedzi. Proponowałam, żeby mi wysyłał to co
ma, ale on twierdził, że wciąż uzupełnia poprzednie części. Kika Misztela mnie
prosiła, żebym go mobilizowała i podkreślała jak bardzo liczę na jego wspomnienia,

bo to mu daje motywację do walki z chorobą i poczucie, że jego życie nie zniknie bez
śladu.
Gdy odszedł w lipcu 2017 roku, zrobiło mi się smutno. Zabrakło mi tej
korespondencji, poczułam swego rodzaju pustkę, nie mogłam sobie znaleźć miejsca.
Wtedy otrzymałam materiał, nad którym dla mnie tak długo pracował – jeden plik
komputerowy zatytułowany „Wywiad Joanna Sokołowska” – 760 stron i drugi p.t.
„Reszta wstawek dla Joanny Sokołowskiej – portrety i inne” – 56 stron uzupełnień.
Byłam w szoku. Zaczęłam czytać i nie mogłam się oderwać. Tadeusz Jaworski pisał
filmowo, raz „kamera” się oddalała, raz zbliżała. Tyle szczegółów obyczajowych, tyle
ciekawych osób opisanych, tyle refleksji związanych z jego filmami. Poczułam,
jakbym dostała niebywały prezent. W środku w tekście są do mnie listy – pani
Joanno, jeśli miałaby pani wątpliwości, a mnie już nie będzie to proszę zajrzeć do
artykułu (i tu pełna bibliografia), albo: proszę sprawdzić tę nazwę, ja ją pamiętam w
formie sprzed 50 lat itd.
Wiem, że opracowanie takiej ilości materiału wymaga ogromnej pracy, selekcji
faktów, wyczyszczenia powtórzeń, poprawienia dziesiątek literówek, często
napisania tekstu od nowa. Zdaję sobie sprawę z tego, że 90-letni reżyser był ciężko
chory, trudno było mu się skupić, mógł też mieć niesprawne palce i nie trafiać w
klawisze. Ale to nic. Ważne, żeby zachować intencje autora, fakty z jego życia i
unikalny styl jego języka. Czuję się wyróżniona, że Tadeusz Jaworski mi zaufał i
dołączam do Kiki Miszteli, która tak dzielnie walczy od lat o przywrócenie pamięci
obydwojga Jaworskich.
O Tamarze i Tadeuszu Jaworskich na Culture Avenue:
http://www.cultureave.com/w-magicznym-swiecie-gobelinow/
http://www.cultureave.com/dostrzec-piekno-czlowieka-tadeusz-jaworski-1926-2017/
http://www.cultureave.com/o-filmie-wieczny-tulacz-grzegorza-krolikiewicza/

