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Wyjatkowe, spisane przez Marie Stauber piekne i literackie
wspomnienia o mlodzienczej przyjazni jej matki Lusi Stauber z
Zuzanna Ginczanka - poetka, satyryczka z kregu Skamandra i

"Szpilek", o ktorej mowili, ze jest lepsza od Tuwima. Przyjaznila sie
z najwiekszymi poetami dwudziestolecia. Zginela z rak gestapo w
wieku 27 lat w 1944 w Krakowie, gdzie schronila sie po donosie

sasiadow, przez ktory musiala uciekac ze Lwowa.
Byla kobieta wyzwolona, lamiaca stereotypy, zbuntowana, ktora -
jak pisze Izolda Kiec - nie potrzebowala meskiej rekomendacji, by
zaistniec w swiecie kultury. W 1936 roku opublikowala swoj jedyny
tomik poezji O centaurach. Jej niezwyklymi wierszami i egzotyczna

uroda zachwycala sie miedzywojenna Warszawa. Ponad
siedemdziesiat lat od tragicznej smierci poetycka osobowosc

Ginczanki zachwyca, jednak sama tworczosc wciaz pozostaje poza
kanonem.

Wyjatkowosc Musisz tam wrocic polega nie tylko na formie,
rozmowie corki z matka, ktorej przypadlosci wieku nie pozwalaja
zapanowac nad materia zycia i opowiesci, ale przede wszystkim na
doskonalym opisie przedwojennej wielokulturowej Polski, zderzonej
z okrucienstwem wojny. Temu wszystkiemu przeciwstawiona jest



nieslychana afirmacja wszelkich przejawow zycia, sily i w koncu
ocalencza moc poczucia humoru i otwartosci na swiat.

Maria Stauber urodzila sie w Warszawie w rodzinie ocalonych z
Zaglady, znanych w srodowisku ludzi kultury lekarzy, ktorzy

prowadzili po wojnie do 1968 roku rodzaj nieoficjalnego salonu. W
1968 roku Stauberowie opuscili Polske i zamieszkali we Frankfurcie.

Maria Stauber studiowala na ASP. W 1973 roku wyjechala do
Francji, gdzie wykonywala zawod architekta wnetrz.

Jako pisarka debiutowala opowiadaniami w "Czasie Kultury" i
"Literaturze". W 2001 roku wydala przychylnie przyjety zbior

opowiadan Z daleka i z bliska, a w 2004 z synem Marcinem Latallo
Portret niedokonczony o swoim mezu, operatorze Stanislawie
Latallo, ktory zginal w Himalajach. Przez kilka lat byla stala
korespondentka "Zeszytow Literackich", piszac o paryskich
wystawach. Przetlumaczyla z francuskiego sztuke Christiana

Siméona o Misi Godebskiej Misia albo Venus z fakoszerem. Portret
potwora w reliefie.

Download (Laste ned) pdf-boken, pdf boken, pdf E-böcker, epub, fb2

Alla böcker. 30 dagars gratis provperiod

http://euroinfolibra.ru/blog.php?b=Musisz tam wrocic&s=sebooks

