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„W 2020 roku przypada setna rocznica urodzin Leopolda Tyrmanda – wybitnego pisarza, dziennikarza      

i publicysty. W tym samym roku minie 35. rocznica Jego śmierci. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, 

w uznaniu wielkich zasług Artysty, postanawia oddać Mu hołd ” .

W dokumencie posłowie podkreślili również, że autor głośnej powieści „Zły” i bezkompromisowego 

„Dziennika 1954”, był jednym z najbardziej nieszablonowych twórców polskiej literatury drugiej połowy 

XX wieku. W najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną. W połowie lat 

60. zdecydował się na emigrację. Również tam – za oceanem – pozostał aktywny. Celnie i błyskotliwie 

analizował system, który zniewalał Europę Środkową i Wschodnią. W pamflecie „Cywilizacja komunizmu” 

uznał go za najgorszą plagę, jaka spotkała ludzkość.



Krótka biografia



Urodzony w Warszawie 16.05.1920 r. w mieszczańskiej,  zasymilowanej rodzinie żydowskiej. Ukończył 
warszawskie gimnazjum im.Jana Kreczmara, następnie na rok wyjechał do Francji, gdzie studiował na wydziale 
architektury Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych w Paryżu.     

Początek wojny zastał go w Warszawie, ale zdążył przedostać się do Wilna, gdzie pracował w dzienniku 
“Prawda Komsomolska”. Tam nawiązał kontakty z jedną z konspiracyjnych organizacji niepodległościowych,         
co doprowadziło do aresztowania go przez NKWD. Został skazany na osiem lat, jednak udało mu się zbiec                
z transportu kolejowego i po wyrobieniu fałszywych papierów (obywatel francuski)  zgłosił się dobrowolnie            
na roboty do Rzeszy. Do Francji nie udało mu się dotrzeć i przez całą wojnę … “w  Rzeszy - w Moguncji, 
Wiesbaden, Frankfurcie nad Menem - i w Wiedniu Tyrmand przebywał do 1944r. Pracował między innymi        
jako tłumacz  i robotnik kolejowy, (...) był pomocnikiem bibliotekarza we frankfurckim Kulturamcie,                                
a następnie kelnerem  w  restauracji 'Königshof'. Próbując zaciągnął się na niemiecki statek (jako marynarz),  
chciał przedostać się  do neutralnej Szwecji. Uciekł w norweskim porcie Stavanger, lecz został schwytany,                    
osadzony w obozie koncentracyjnym Grini , gdzie doczekał końca wojny.



Po wojnie - czas PRL

● Pracował jako dziennikarz Agencji 
Prasowo-Informacyjnej

● Publikował recenzje teatralne, muzyczne             
i sportowe w:  "Ekspresie  Wieczornym",   
”Tygodniku Powszechnym", "Rzeczpospolitej”,  
"Dziś i Jutro",           "Ruchu Muzycznym"

● Pracował w redakcji "Przekroju"
● Uczestniczył w 1948 r. w Kongresie 

Intelektualistów we Wrocławiu
● Przeprowadził wywiady z Pablem Picassem, 

Julianem Huxleyem

https://culture.pl/pl/node/14821


                    Tyrmand Przekrój i...Pablo Picasso Wrocław 1948
                      (zdjęcie pochodzi z archiwum Mary Ellen Tyrmand)



“Jak ten malowany ptak“



Związek Leopolda Tyrmanda z jazzem wydawał się być 
naturalny, z jednej strony intelektualista nie obawiający     
się płynąć pod prąd, z drugiej muzyka, która opiera się            
na improwizacji, zupełne przeciwieństwo sztywnego                
i szarego socrealizmu. Zarówno człowieka jak i muzykę 
łączyła jawna afirmacja swobody w wyrażaniu siebie.

Tyrmand zakładając kolorowe skarpetki 
kiedy miał na to ochotę, choć dziś może wydawać              
się to nieprawdopodobne, demonstrował swój sprzeciw 
wobec narzuconych z góry wzorców  ubierania się 
i zachowania. 





To  najwybitniejsza książka pisarza, świat przedstawiony obejmuje
 nie lata, a zaledwie trzy miesiące, od 1 stycznia do 2 kwietnia 1954r. 

Nie przeszkodziło to Tyrmandowi stworzyć całej panoramy miejsc, 
czasów  i portretów ludzkich: opisuje powojenną, odbudowywaną 
z gruzów Warszawę, ale sięga też pamięcią do swoich okupacyjnych 
wędrówek po Europie i do lat trzydziestych; jest ironicznym 
kronikarzem bieżącego życia kulturalnego. 

Narrator przygląda się wnikliwie i złośliwie swoim współczesnym 
i obserwuje codzienność miasta.

         Dziennik 1954 



                      Z ł y 
Powieść kryminalna wydana w 1955r., której akcja toczy się 
w  Warszawie,  w  latach  pięćdziesiątych   XX  wieku, 
okazała się sensacją i bestsellerem niemal od początku. 

Henryk Dasko (dziennikarz, eseista) pisał : 
( ...) “okazał się nie tylko największym sukcesem literackim Tyrmanda,
w pełni ukazującym jego świetny talent narracyjny i dar obserwacji, 
lecz również  największym sukcesem wydawniczym powojennej prozy 
polskiej. 
'Złego' czytali wszyscy; nigdy przedtem ani  nigdy  potem 
nie powstała książka, która w podobny sposób elektryzowałaby 
wszystkie środowiska czytelników; z wyjątkiem Marka Hłaski 
żaden pisarz nie zdobył  tak błyskawicznego rozgłosu".

https://culture.pl/pl/node/8284


W 1965 roku otrzymał paszport i zaraz potem kupił bilet w jedną stronę. Wyjechał z Polski i nigdy już do kraju 
nie wrócił. Rozpoczął życie w Ameryce - w wywiadach często podkreślał - że miłość do jazzu tam Go zatrzymała.      
W tamtych czasach decyzja o emigracji była dramatyczna. Takim wyjazdem mógł skazać się na milczenie.        

  Początkowo korzystał ze stypendium Departamentu Stanu, publikował też w paryskiej "Kulturze".       
Nawiązał współpracę z prestiżowym tygodnikiem "The New Yorker", w którym swoje opowiadania ogłaszali                
tacy  pisarze, jak Vladimir Nabokov, Irwin Shaw, J.D. Salinger. Drukował tam Dziennik amerykański,               cztery 
eseje zebrane później w tomie Zapiski dyletanta (ang. oryg."Notebooks of Dilettante").



Emigracja 

Światowe życie



“Przybyłem do Ameryki, aby 
bronić jej przed nią samą." "Przybyłem do Ameryki, 

       aby bronić jej 

             przed nią samą." 



Tyrmand i Ameryka
Autorzy książki  (Katarzyna I. Kwiatkowska i Maciej Gawęcki )   mówią: "W Polsce otacza Tyrmanda legenda        

i aura zawiści, w Ameryce trwa pamięć o nim, ale ci, którzy go znali, są przeświadczeni, że przybył do Ameryki     w     

złym momencie". Rzeczywiście, Tyrmand nie mógł gorzej trafić, głosząc swoje skrajnie antykomunistyczne 

poglądy (choć kto znał Tyrmanda wie, że konserwatyzm w jego wydaniu był nieco przewrotny)”.

         

  19. marca 1985 roku  L.Tyrmand zmarł na zawał serca podczas wakacji                                                                    

w Fort Myers na Florydzie. Został pochowany na cmentarzu  Wellwoodw                                                          

Pinelawn  w Long Island.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Fort_Myers
https://pl.wikipedia.org/wiki/Floryda
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Pinelawn&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Long_Island


Dlaczego warto czytać Tyrmanda ?



Maria Dąbrowska

"Do trzeciej w nocy czytałam 'Złego” Tyrmanda. Wszyscy się z tego wyśmiewają, a ja uważam to za ważną 

książkę 10-lecia. Może równie ważną, jak w swoim czasie 'Dzieje grzechu' Żeromskiego; niższa klasa 

artyzmu, ale tak samo szmirowato-melodramatyczna; lecz rzeczywistość jest szmirowata i to powinno było 

znaleźć swój ekwiwalent w literaturze. Pisane, mimo pewnych dłużyzn, z takim talentem, że w miarę 

czytania robiło mi się słabo i dostawałam bicia serca. Czułam, że sobie szkodzę, a jednak czytałam."

 Jan Zieliński o Dzienniku 1954

 (...)"szczęśliwe połączenie wartkiej, sensacyjnej akcji, doskonałej znajomości warszawskich realiów 

 oraz subtelnego przesłania ideowego (widocznego chociażby, jak to ostatnio udowodnił jeden 

 z krytyków, w specyficznym traktowaniu warszawskiej przestrzeni, w honorowaniu przedwojennych    

 nazw ulic i placów, a zastępowaniu nowych, 'ideologicznych'  nazw  formami  umownymi)   - 

 - oto największe zalety tej powieści, które plasują ją w obu obiegach - kultury wysokiej 

 i  kultury  popularnej."

https://culture.pl/pl/node/9199


Krzysztof Teodor Toepliz

[W środowisku literackim] mieli go za postać niepoważną. Literat przebrany za bikiniarza, słuchający jazzu           

i w dodatku nie chcący należeć do ich skołatanego ideologicznymi problemami i zajmującego się inżynierią 

ludzkich dusz grona. 

Jego środowiskiem byli jazzmani. Nawet przy postawie najbardziej nonkonformistycznej człowiek orientuje się   

na jakąś grupę. Oni podobnie jak on  ubierali się, podobnie myśleli i kochali tę muzykę. Wśród nich, w jazzowym 

podziemiu, był u siebie i zażywał olbrzymiego szacunku. Przypisywał jazzowi znaczenie o wiele większe niż tylko 

muzyczne. Jazz był dla niego sprawą światopoglądu, wyłożył to w książce  “U brzegów jazzu".

bikiniarze - polska subkultura młodzieżowa z lat 50, 
wyrażająca swoją krytyczną postawę do rzeczywistości
głównie przez charakterystyczny, jaskrawo kolorowy 
ubiór. Ręcznie malowany krawat, zazwyczaj dość
umownie przedstawiający tropikalną plażę na atolu 
Bikini  - stąd nazwa grupy.

           



Henryk Dasko

(...) mocno osadzona w realiach warszawskiego środowiska inteligencji twórczej, którego Tyrmand nie cierpiał, 

uważając je za skorumpowane moralnie i wysługujące się reżimowi. (...) 

Rozprawiał się w sposób maksymalnie bezwzględny ze światem pisarzy, dziennikarzy, filmowców, i urzędników 

  od kultury, a pod półfikcyjnymi postaciami bohaterów książki kryły się łatwe do rozszyfrowania autentyczne osoby".



Najważniejsze publikacje 

1948       Hotel Ansgar

1955      Zły

1957      Gorzki smak czekolady Lucullus

1961:      Filip

1967       Życie towarzyskie i uczuciowe

1975       Siedem dalekich rejsów

1980        Dziennik 1954 (wersja oryginalna 1999)

1990       Wędrówki i myśli porucznika Stukułki , Pokój ludziom dobrej woli 

               Zbiory esejów,  dramat  “Polacy, czyli pakamera”, listy,  publicystyka 

https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Hotel_Ansgar&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Z%C5%82y_(powie%C5%9B%C4%87)
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Gorzki_smak_czekolady_Lucullus&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Siedem_dalekich_rejs%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dziennik_1954


Fragmenty tekstów, wypowiedzi krytyków,
 fotografie zaczerpnięto między innymi z:

https://www.sejm.gov.pl

https://culture.pl

https://www.muzeumjazzu.pl

http://smakksiazki.pl

http://muzeumliteratury.pl

https://www.polityka.pl

http://gentlemanschoice.pl

http://sofisocha.com

https://ninateka.pl

https://gazetakrakowska.pl

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/komunikat.xsp?documentId=D2D67778BF2D4A7BC12584DD004CA262
https://culture.pl/pl/tworca/leopold-tyrmand
https://www.muzeumjazzu.pl
http://smakksiazki.pl/
http://muzeumliteratury.pl/promocja-biografii-leopolda-tyrmanda/
https://www.polityka.pl/tygodnikpolityka/kultura/221748,1,nie-takizly.read
http://gentlemanschoice.pl/ikona-stylu-leopold-tyrmand/
http://sofisocha.com/blog/2018/03/29/bikiniarze-stylowa-subkultura-prl-u/
https://ninateka.pl

