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Z jakiegoś powodu, którego wyjaśniać tu nie ma potrzeby, przeciętny Polak w Polsce
nie ma zbyt wysokiego mniemania o rodaku, który kiedyś podjął wyzwanie losu,
opuścił swoją ojczyznę i wyruszył na podbój nowego świata. Najczęściej – o ile w
ogóle o nim mówi – nazywa go, dość protekcjonalnie, by nie rzec – pogardliwie –
Polonusem. Życie owego „Polonusa” także nie jest przedmiotem specjalnego
zainteresowania, chyba że chodzi o coraz częstsze głosy domagające się odebrania
Polakom mieszkającym za granicą prawa głosowania w wyborach. Ta, dość marna
trzeba powiedzieć opinia, niestety, nie ulega zmianie, nie wyprostowuje się i – co

więcej – nie oddaje sprawiedliwości ogromnej rzeszy polskich emigrantów; nie
zauważa i nie docenia pracy, wytrwałości i talentów, z których emigranci –
pokonując trudności nieznane i często trudne do wyobrażenia – potrafili zrobić
użytek daleko od swojego kraju.
Dlatego niezwykle dobrze się stało, że powstała książka, która nie tylko broni
dobrego imienia polskiego emigranta, ale także opisuje szczegółowo pewien
fenomen, którego rola i wartość są nie do przeceniania: Salon Poezji, Muzyki i
Teatru w Toronto, czyli teatr stworzony, zbudowany od zera przez Marię
Nowotarską, aktorkę Teatru im. Juliusza Słowackiego w Krakowie.
Joanna Sokołowska Gwizdka, autorka książki Teatr spełnionych nadziei. Kartki z
życia emigracyjnej sceny przekazuje czytelnikowi historię niezwykłą – historię pasji,
wytrwałości, samozaparcia, a także jakiegoś niezwykłego zbiegu okoliczności, który
także pozwolił na to, by szaleńczy pomysł Nowotarskiej zmienił się w rzeczywistość.
Bo doprawdy, los musiał jej sprzyjać, skoro w obcym dla niej mieście, kraju nagle
znalazło się tak wielu ludzi skłonnych przyłożyć się do niezwykłego sukcesu Salonu.
Ale od początku… Historia powstania tego teatru brzmi zaskakująco: młoda aktorka,
Agata Pilitowska, postanawia opuścić Polskę i wyjechać do Kanady. Ma trójkę
małych dzieci, a jej życie składa się nie tylko z zabiegania o dobre role i grania na
scenie i w filmie, czyli robienia tego, do czego przygotowała ją szkoła, ale także, a
może przede wszystkim, z walki o kawałek sera, mięsa czy czekolady. Zmęczona
beznadziejną sytuacją Agata podejmuje decyzję wyjazdu – tak daleko jak tylko można
– do Kanady. Nie jest pierwsza – w tym czasie, w latach 80. XX w. Polskę opuściło
kilkaset tysięcy ludzi. Nie wiemy, czy Agata zdawała sobie w tym momencie sprawę z
tego, że zapewne będzie musiała zrezygnować z zawodu, nauczyć się czegoś nowego
i diametralnie zmienić swoje życie. Tak czy inaczej, opuściła Polskę i znalazła się
najpierw w Montrealu, by wkrótce przenieść się do Toronto. Tymczasem w Polsce
zostali rodzice – Maria Nowotarska, świetna krakowska aktorka i jej mąż, Jerzy
Pilitowski, architekt. Bardzo szybko tęsknota za córką i wnukami skłania ich do
wizyty w Kanadzie. Wkrótce podejmują decyzję pozostania w Kanadzie na stałe.
Decyzja ta, z jednej strony fantastyczna, bo podyktowana najpiękniejszymi uczuciami
– miłością, tęsknotą i troską, z drugiej może wydawać się zupełnie niezrozumiała.
Oznaczała bowiem zmianę całego życia, rezygnację – najpewniej – z zawodu, z

kariery, porzucenie środowiska, przyjaciół, domu. A jednak.
Pierwszy rok pobytu Marii i Jerzego w Toronto to przyzwyczajanie się do nowych
warunków, ale przede wszystkim pomoc zapracowanej Agacie. Ale przecież w jakiejś
chwili pojawia się potrzeba minimalnego choćby powrotu do dawnych zajęć. Maria
Nowotarska wspomina, że na jakimś przyjęciu towarzyskim powiedziała wiersz
Tetmajera „Jak Janosik tańczył z cesarzową”. Goście nie dość, że słuchali w
milczeniu to jeszcze zareagowali z entuzjazmem i poprosili o więcej. Tu właśnie
zaczyna się historia tego niezwykłego teatru, opartego na pomyśle Marii
Nowotarskiej i Jerzego Pilitowskiego, teatru bez ścian, bez własnego miejsca, teatru
ubogiego, samowystarczalnego, posiłkującego się talentami i pracą często
przypadkowych ludzi, którzy nigdy przedtem z teatrem nie byli związani i – rzecz
jasna – czerpiącego z polskiej tradycji teatralnej. Czytelnik znajdzie tu fascynujący,
żywy zapis działalności 22 lat sceny torontońskiej.
Joanna Sokołowska-Gwizdka postanowiła skonstruować swoją książkę nie tyle
chronologicznie, ile tematycznie. Zbierając materiały uporządkowała działalność
Salonu Poezji, Muzyki i Teatru według rodzaju artystycznych przedsięwzięć dzieląc
wszystkie zrealizowane projekty na kilka działów – przedstawienia poetyckie,
muzyczne, historyczne, kabaretowe. Nie mogło zabraknąć rozdziału poświęconego
wystawianym przez Salon sztukom Kazimierza Brauna, a poświęconym kobietom.
Emigrantki – Modrzejewska, Łempicka, Maria Curie, Pola Negri stały się tematem
dramatów napisanych specjalnie dla Marii Nowotarskiej i Agaty Pilitowskiej, która
po początkowym okresie sceptycznego podejścia do pomysłu matki, zaangażowała
się w tę teatralną pracę bez reszty. Ważną sztuką był tu także American Dream,
którego bohaterkami są dwie aktorki, matka i córka, emigrantki, które próbują
wrócić do zawodu. Tę sztukę reżyserował sam autor, Kazimierz Braun, ongiś
dyrektor wrocławskiego Teatru Współczesnego, wyrzucony z pracy w 1984 roku po
wystawieniu Dżumy według Alberta Camusa. Braun znalazł się w połowie lat 80. w
Buffalo, gdzie podjął pracę na miejscowym uniwersytecie.

Wracając do książki – zadziwia i budzi szacunek
skrupulatność autorki. Joanna Sokołowska
wykonała mrówczą pracę gromadząc i
porządkując
fakty,
przeprowadzając
wielogodzinne rozmowy z bohaterami tej książki.
Są to przede wszystkim rozmowy z Marią
Nowotarską, przeprowadzane w Toronto, ale
także w New Jersey, gdzie po jakimś czasie
przeniosła się autorka. Ale też są to
wielogodzinne rozmowy z dziesiątkami osób,
które wiązały się z torontońską sceną bądź na
chwilę – jak gościnnie występujący aktorzy z
Polski (Krzysztof Kolberger, Jerzy Zelnik, Andrzej
Grabowski) bądź na dłużej – jak na przykład
Kinga Mitrowska – urodzona, wychowana i
wykształcona w Kanadzie śpiewaczka.

Owa skrupulatność autorki może na początku budzić obawy, czy książka nie będzie
zbyt drobiazgowo opowiadała historii teatru i czy w związku z tym nie okaże się
nużąca dla kogoś spoza środowiska czy też dla teatralnego laika. Nic bardziej
mylnego. Sokołowska w bardzo przemyślany sposób przeplata fakty z rozmowami
już to z główną bohaterką książki – Marią Nowotarską, już to z Agatą Pilitowską, już
to z innymi osobami, które przez teatr się przewinęły. Uzupełnia swoją relację

listami, choćby Kazimierza Brauna, zapiskami dziennika nieżyjącego już Jerzego
Pilitowskiego, recenzjami z prasy, wreszcie własnymi refleksjami, bo przecież sama
brała udział w Salonie, najpierw jako sceptyczny widz, potem już jako wierna
przyjaciółka teatru i recenzentka, a także współautorka jednej z wystawianych
sztuk.
I tu należy wspomnieć o jeszcze jednej warstwie Teatru spełnionych nadziei: to
książka niesłychanie osobista, zarówno jeśli chodzi o bohaterkę, Marię Nowotarską i
jej rodzinę, jak też i o samą autorkę – Joannę Sokołowską. Wspomnienia nie
ograniczają się jedynie do pracy, kolejnych premier i sukcesów, ale w naturalny
sposób mówią także o kłopotach rodzinnych, problemach finansowych, chorobach,
zmęczeniu – jednym słowem o życiu tej teatralnej rodziny, która w Toronto
powiększyła się o aktorów, scenografów, muzyków, projektantów kostiumów,
artystów grafików itd., itd. Nie ma wątpliwości, że specyficzny ton autorki, ciepła
emocjonalna narracja nadaje książce dodatkowej wartości – czyni ją jeszcze
ciekawszą i wciągającą.
Sokołowska nie zaniedbała żadnego szczegółu – wiemy, gdzie odbywały się próby, w
jakich okolicznościach spotykali się aktorzy i autorzy, kto projektował kostiumy, kto
je szył, ile było rocznie premier, jakie inne działania, oprócz teatralnych
podejmowano, ile podróży odbyły Nowotarska i Pilitowska, w jakich miastach świata
je oklaskiwano, kto im pomagał i jaką rolę odegrała trójka wnucząt, które przez te
wszystkie lata dorosły. Dostajemy pełny obraz unikatowego przedsięwzięcia, które
powstało z pasji i miłości do słowa, do literatury polskiej i do tradycji polskiego
teatru. Ale dostajemy także ciekawą i zapewne dla niektórych zaskakującą relację z
życia emigracji polskiej. Emigracji, która postarała się o to, by jej życie nie było
pozbawione polskiego teatru, która potrafiła skutecznie zadbać o swoje życie
kulturalne i o to, by miało ono profesjonalny wymiar i stało na najwyższym poziomie.
I na koniec nie można nie wspomnieć o znakomicie przygotowanym opracowaniu
źródeł, przypisów, szczegółowej bibliografii. Teatr spełnionych nadziei to niezwykle
wartościowa pozycja i znakomity przyczynek do historii polskiego teatru.
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