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SMOK I TALIZMAN
Dzie ci po zna ją Wa wel od stro ny zie ją ce go

ogniem smo ka. Sło wo “wier ność” zmu sza i do -
ro słych do za du my przed Dżo kiem – po mni -
kiem psa, któ ry po śmier ci swej pa ni wie le mie -
się cy cze kał na nią przy ru chli wym ron dzie Grun -
waldz kim. Ka mien ne ba ra ny przy Ale jach Trzech
Wiesz czów, fon tan na Graj ków cie szą na sze oczy.
Po mnik Żoł nie rza Pol skie go w Ka to wi cach skła -
nia do po my śle nia o prze szło ści. Wzru sza też
Chry stus w no wo huc kiej Ar ce Pa na – ogrom -
na rzeź ba, któ ra zna ko mi cie od zwier cie dla mo -
ment śmier ci Je zu sa, choć tak że i mo ment je -
go zmar twych wsta nia; Zo fia Ku ców na, ko le -
żan ka Chro me go z Li ceum Sztuk Pla stycz nych
w Kra ko wie, kie dyś w te le wi zji przy zna ła, że
Ukrzy żo wa ny zro bił na niej tak moc ne wra że -
nie, że do pie ro płacz roz luź nił jej gar dło.

Nie tyl ko zna ną ak tor kę po ru szy ły rzeź by
mi strza. Po ru szy ły też Nie zna jo me go, któ ry po
obej rze niu w 1958 ro ku Cy klu oświę cim skie -
go (Pie ta, Ścia na śmier ci, Mat ka Nie uro dzo -
ne go), od wie dził pra cow nię mi strza i po da ro -
wał mu uni ka to wą sta tu et kę egip skie go fa ra -
ona sprzed 3500 lat. Jak wy ja śnił, przy wiózł
ją znad Ni lu jesz cze przed wy bu chem I woj -
ny świa to wej je go oj ciec.

– Ta sta tu et ka, przed przy ję ciem któ rej się bro -
ni łem, jest te raz mo im ta li zma nem. W trud nych
chwi lach przy po mi na jej wła ści cie la, któ ry po -
wie dział, że w mo im Cy klu zo ba czył lu dzi idą -
cych pod “ścia nę śmier ci” z god no ścią, ale i świa -
do mo ścią, że nic nie od mie ni ich lo su – mó wi
Chro my, któ ry do pie ro że gna jąc Nie zna jo me go
do strzegł na je go rę ce wy ta tu owa ny nu mer, trwa -
ły znak obo zu kon cen tra cyj ne go w Au schwitz.

Z PO MO CĄ FA RA ONO WI
Ta li zman rze czy wi ście po ma ga Chro me mu.

Egip scy fa ra ono wie, któ rych wy rzeź bił na pia -
skach pu sty ni, by “za gra li” w fil mie Je rze go Ka -
wa le ro wi cza Fa ra on, są te go do wo dem. Bez mi -
strza spod Wa we lu nie by ło by fil mu! Rzeź bia -
rze z War sza wy od mó wi li pra cy w spie ko cie (48
st. C), na sil nym wie trze, a na do da tek w to wa -
rzy stwie ja do wi tych pa ją ków. Wte dy Chro my sam
zgło sił go to wość do wy pra wy na pu sty nię Bu -
cha ry, gdzie krę co no film. Za pew nił or ga ni za -
to rów, że nie po ko na ją go eks tre mal ne wa run ki
i na czas wy ko na rzeź by do (fil mo we go) pa ła cu
i świą ty ni; pra cę za czął od wy so kiej na 4,5 m
rzeź by kro czą ce go fa ra ona, póź niej – pra cu jąc
od świ tu do no cy wraz ze swo im ze spo łem – wy -
rzeź bił kil ka na ście 12-me tro wych po sta ci wład -
ców Egip tu. Ka wa le ro wicz nie ukry wał, że eki -
pa Chro me go ura to wa ła re ali za cję Fa ra ona.

*
Po mni ków, rzeźb (w tym ko mer cyj nych), oko -

licz no ścio wych me da li Bo le sław Chro my stwo -
rzył wie le. Moż na od na leźć je w Au stra lii, Mek -
sy ku, Ja po nii, Bra zy lii i w in nych miej scach świa -
ta. Je den z nich jed nak jest wciąż mu naj bliż -
szy. To po mnik na grob ny, któ ry po da ro wał swo -
je mu przy ja cie lo wi (tak że i są sia do wi) Woj cie -
cho wi Pu chal skie mu, któ ry zmarł w 1979 r. na
Wy spie Kró la Je rze go. Ten po mnik żo na przy -
rod ni ka za wio zła na An tark ty dę, nie opo dal sta -
cji po lar nej im. Arc tow skie go.

– Skąd pan wciąż czer pie si łę? Skąd cią gła,
zdu mie wa ją ca wręcz po trze ba pra cy? – za py -
ta łam już wła ści wie w pro gu, gdy opusz cza -
łam je go dom oto czo ny ogro dem peł nym rzeźb.

– Je stem gó ra lem… – usły sza łam. p

Bro ni sław Chro my – Ro we rzy ści

Bro ni sław Chro my – Ko per nik

I po zo sta je nim do dziś, a ma ją tam swo je
sie dzi by jed ne z naj zna ko mit szych in sty tu cji kul -
tu ral nych. Lin coln Cen ter jest do mem No wo -
jor skich Fil har mo ni ków, któ rzy re zy du ją w Ave -
ry Fi sher Hall. Miesz czą się tam rów nież Me -
tro po li tan Ope ra, jak i New York Ci ty Bal let.
Pięk nie prze bu do wa ny i zmo der ni zo wa ny Ali -
ce Tul ly Hall jest z ko lei sie dzi bą Lin coln Cen -
ter Cham ber Mu sic So cie ty – naj lep sze go cen -
trum mu zy ki ka me ral nej na świe cie. Do gro na
sal kon cer to wych pod egi dą Lin coln Cen ter do -

łą czył nie daw no Ro se Hall w Ti me War ner Cen -
ter na Co lum bus Circ le, gdzie w ogrom nej sa -
li z wi do kiem na Cen tral Park i ko lum nę Ko -
lum ba mo że my słu chać naj lep szych kon cer tów
jaz zo wych na świe cie. Do Lin coln Cen ter na -
le ży też słyn na szko ła mu zycz no -te atral no -ba -
le to wa Ju il liar da, któ ra oczy wi ście ofe ru je nie -
skoń czo ną licz bę kon cer tów, przed sta wień i ba -
le tów w wy ko na niu swo ich stu den tów i ka dry
pro fe sor skiej, w ta kich miej scach jak Mor se Re -
ci tal Hall, Paul Re ci tal Hall, Ju il liard Dra ma The -
ater oraz Pe ter J. Sharp The ater, za zu peł nie sym -
bo licz ną ce nę. Broad way ow skie pro duk cje na
wiel ką ska lę mo że my zaś oglą dać w “broad -
way ow skim” te atrze imie nia Vi vian Be au mont.
W Wal ter Re ade The ater na to miast re zy du je Lin -
coln Cen ter Film So cie ty, któ re pre zen tu je dzie -
ła ki no we z ca łe go świa ta.

Oprócz po nad dwu dzie stu sal kon cer to wych
i te atrów Lin coln Cen ter dys po nu je ogrom ną
bi blio te ką, któ ra po sia da wszyst kie moż li we
par ty tu ry, a tak że pły ty i przed sta wie nia na -
gra ne w cią gu wszyst kich lat dzia łal no ści te -
go no wo jor skie go przy byt ku kul tu ry. Je śli zaś
po ucie chach du cho wych za pra gnie my cze goś
dla cia ła – mo że my wejść do Lin coln Ri sto -
ran te, re stau ra cji otwar tej po nie daw nych prze -
bu do wach, któ ra oprócz smacz nych dań kuch -
ni wło skiej ser wu je pięk ny wi dok na Lin coln
Cen ter Pla za.

Aże by uzmy sło wić so bie ogrom przed się -
wzięć re ali zo wa nych przez Lin coln Cen ter wy -
star czy po dać licz bę wy da rzeń ofe ro wa nych
tyl ko w pierw szych sied miu dniach lu te go –
po li czy łam, że jest ich sto dwa dzie ścia sie dem!

Za cznij my więc od pięk nej ope ry Ru sał ka
An to ni na Dvořaka, z pol skim wspa nia łym te -
no rem Pio trem Be cza łą i fe no me nal ną Re nee
Fle ming w ro li głów nej. To wa rzy szy dy na micz -
ny dy ry gent Fi la del fij skich Fil har mo ni ków, cha -
ry zma tycz ny Yan nick Nézet -Ségu in.

Cham ber Mu sic So cie ty bę dzie zaś go ścić
Bru ce’a Adol phie, któ ry przy bli ży pu blicz no -
ści kon cer ty z ta ki mi ar ty sta mi, jak Duń ski
Kwar tet Smycz ko wy czy Kwar tet Smycz ko -
wy Am phion (12, 19, 26 lu te go). Nie trze ba
chy ba spe cjal nie po le cać kon cer tów Cham ber
Mu sic So cie ty oraz Jazz at Lin coln Cen ter, bo
nie za leż nie od te go, któ ry się wy bie rze,
wszyst kie do star czą nie za po mnia nych prze żyć.
Mo ją ulu bio ną jest tu se ria La te Ni ght Ses sion
w Diz zy’s Club Co ca Co la.

Kil ka cie ka wych pro gra mów pro po nu je w
lu tym ba let no wo jor ski, jak cho ciaż by: A la
fran ca ise, do mu zy ki De bus sie go, Po ulen ca,
Ra ve la i Gou no da, z cho re ogra fią Lia ma Scar -
let ta, Je ro me’a Rob bin sa, Geo r ge’a Ba lan chi -
ne’a, oraz Kon cer ty skrzyp co we XX wie ku z
mu zy ką Pro ko fje wa, Bar be ra oraz Stra wiń skie -
go w cho re ogra fii Ba lan chi ne’a, Pe te ra Mar -
tin sa, Je ro me’a Rob bin sa. No wo jor scy Fil har -
mo ni cy są obec nie w tra sie kon cer to wej w Azji,
ale już 28 lu te go za gra ją nie ty po wy kon cert z
pio sen kar ką Ma ry Cha pin Car pen ter, któ ra z
suk ce sem śpie wa zmy sło we bal la dy i ma na
swo im kon cie już pięć na gród Gram my.

Wy mie nio ne pro po zy cje są oczy wi ście je -
dy nie ma leń ką cząst ką ca łej ofer ty Lin coln Cen -
ter. Każ dy znaj dzie w niej coś dla sie bie, więc
po le cam to szcze gól ne miej sce na szym czy -
tel ni kom. p

JO AN NA KA CZO ROW SKAKul tu ral ne ser ceNo we go Jor ku
No wo jor skie Lin coln Cen ter – wy bu do wa ne z ini cja ty wy 
Joh na D. Roc ke fel le ra III, ja ko pro jekt zmo der ni zo wa nia 

ist nie ją ce go pla cu Lin col na – nie mal na tych miast po otwar ciu 
w 1962 ro ku zy ska ło mia no jed ne go 

z naj waż niej szych cen trów kul tu ry na świe cie.
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