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Z DALA OD ORKIESTRY …
Nowy
dokument
Rafaela
Lewandowskiego
opowiada
wielowątkową i niezwykłą historię Zygmunta Lubicz
Zaleskiego - filozofa, literata i poety, który spędził
większość swojego życia we Francji. Jak wielu innych
działaczy niepodległościowych zmuszonych do emigracji
z powodów politycznych, był aktywny „z dala od
orkiestry”. Mimo tego miał istotny wkład w budowę
silnej i niezależnej Polski poprzez kulturę.
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Z filmem „Z dala od orkiestry” jest jak z esejem. Dobry
esej to taki, w którym nie tyle znajdujemy odpowiedzi
na pytania, ale który inspiruje nas do zadawania
własnych.
dr Katarzyna Taras

„Z dala od orkiestry” jest ważnym głosem w dyskusji
o naszej tożsamości. Każdy, komu bliskie są tematy
polskie wpisane w europejski kontekst, powinien ten
film obejrzeć.
dr Marcin Lutomierski

Rzadko polska kinematografia portretuje rodaków, którzy
pracują na rzecz naszego kraju poza jego granicami. […]
Biografia bohatera filmu okazuje się lekcją patriotyzmu
ukształtowanego
przez
najlepsze
wzorce
tradycji
romantycznej.
dr Radosław Osiński
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Z DALA OD ORKIESTRY
tytuł angielski: Out of the limelight

Zygmunt Zaleski

reżyseria: RAFAEL LEWANDOWSKI
zdjęcia: PIOTR NIEMYJSKI
scenariusz: RAFAEL LEWANDOWSKI
montaż: MIŁOSZ HERMANOWICZ
dźwięk: TOMASZ WIECZOREK
producenci: HÉLÈNE ZALESKI, RAFAEL LEWANDOWSKI
produkcja: ZYGMUNT ZALESKI STICHTING, VERTIGO
dystrybucja: FUNDACJA TUMULT
czas trwania: 86 min
kraj: POLSKA
rok produkcji: 2017
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O FILMIE:

Film opowiada historię Zygmunta Lubicz Zaleskiego (1882-1967r.) – poety, pisarza, tłumacza,
krytyka literatury, sztuki, muzyki, doktora filozofii i literata. Zmuszony do emigracji z powodów
politycznych, w 1914 roku rozpoczął ożywioną działalność jako wykładowca języka polskiego
we Francji. Zapoczątkował wykłady, które stały się zalążkiem pierwszej polonistyki we Francji.
Po wybuchu wojny zaangażował się w Polski Ruch Oporu we Francji, stanął na czele Polskiego
Czerwonego Krzyża niosącego pomoc uchodźcom oraz został prezesem Towarzystwa Opieki
nad Polakami. Aresztowany 19 marca 1943 przez Włochów i wydany Niemcom, po okrutnych
przesłuchaniach zostaje wywieziony do obozu w Buchenwaldzie. Po wojnie i powrocie z obozu
postanawia pozostać z rodziną we Francji, gdzie organizuje akcję pomocy dla polskiej
młodzieży uniwersyteckiej znajdującej się na emigracji. Był bardzo czynnym literatem,
wykładowcą uniwersyteckim, sekretarzem generalnym Polskiego Towarzystwa HistorycznoLiterackiego w Paryżu. Działał na wielu płaszczyznach: społecznej, politycznej i naukowej,
propagując kulturę i dobre stosunki polsko-francuskie. Zaleski przecierał szlaki na emigracji,
pomagał polskim naukowcom, był żarliwym orędownikiem polskich spraw we Francji.

Zygmunt Zaleski z polską młodzieżą Liceum im. Cypriana Norwida w Villard-de-Lans
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TWÓRCY:

RAFAEL LEWANDOWSKI – reżyser i scenarzysta urodzony
w polsko-francuskiej rodzinie. Absolwent paryskiej Sorbony
i francuskiej szkoły filmowej La fémis. Autor krótkometrażowych
fabuł

oraz

dokumentalnych

filmów

prezentowanych

na

międzynarodowych festiwalach. Jego głośny pełnometrażowy
debiut fabularny „Kret” został kilkakrotnie nagrodzany, m.in. na
36. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni i na 35.
Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Montrealu. Jest
laureatem Paszportu Polityki 2011, a w lutym 2015 roku został
uhonorowany orderem Kawalera Sztuki i Literatury przez
Francuskie Ministerstwo Kultury.

HÉLÈNE ZALESKI – absolwentka ISUP w Paryżu, aktuariusz, była
Przewodnicząca

Rady

Nadzorczej

Alior

Banku,

aktualnie

Przewodnicząca Rady Nadzorczej Onwelo S.A - spółki świadczącej
usługi informatyczne, założycielka Infracht spółki z.o.o. - platformy
aukcji transportowych oraz współwłaścicielka Więcej Miejsca sp.
z o.o., świadczącej usługi przechowywania rzeczy i przeprowadzek.
Skarbnik Fundacji im. Zygmunta Zaleskiego od roku jej założenia w
1990 r.

PIOTR NIEMYJSKI – polski operator filmowy, absolwent Wydziału
Operatorskiego Szkoły Filmowej w Łodzi. Otrzymał nagrody m.in.
za zdjęcia do filmu „Lęk Wysokości” na Europejskim Festiwalu
Filmowym, Festiwalu Filmów Optymistycznych „Multimedia Happy
End” oraz Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki Filmowej „Prowincjonalia”.
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O FILMIE POWIEDZIELI:

Z filmem Z dala od orkiestry jest jak z esejem. Dobry esej to taki, w którym nie tyle znajdujemy
odpowiedzi na pytania, ale który inspiruje nas do zadawania własnych.
To, co zainteresowało mnie w tej opowieści o Zygmuncie Lubicz Zaleskim, to przede wszystkim związek
humanisty i patriotki, jak zostają określeni w filmie małżonkowie Zalescy. Nie ukrywam, że
o wiele bliższa jest mi postawa żony bohatera filmu, Marii Zdziarskiej, lekarki, która brała udział
w wojnie 1920 roku i swoje wspomnienia spisała. Notabene opowieść o losach tej fantastycznej
kobiety, więźniarki Pawiaka i Ravensbrűck, która w obozie koncentracyjnym nie wahała się wykonać
zabiegu odmy cierpiącej współwięźniarce, pokazuje jak wyemancypowane były Polki żyjące w okresie
dwudziestolecia międzywojennego; i jak współcześnie traktowano wówczas instytucję małżeństwa. W
mojej interpretacji Maria Zaleska jest cichą bohaterką tego filmu.
Druga rzecz warta refleksji (i nade wszystko docenienia) to rozumienie przez Zygmunta Zaleskiego, tego
– jak go nazywano - „ambasadora sprawy polskiej”, roli i ważności edukacji. Zygmunt Zaleski był nie
tylko twórcą jedynego polskiego liceum mogącego swobodnie działać podczas II wojny światowej w
Europie (chodzi o Liceum imienia Cypriana Kamila Norwida w Villard–de–Lans), ale organizatorem
nauczania również w niezmiernie ekstremalnych warunkach, bo w Buchenwaldzie, do którego trafił.
Zdumiewa (zwłaszcza dzisiaj) postrzeganie przez niego nauczania i uczenia się jako obywatelskich
obowiązków. Zaleski wpoił coś takiego swoim dzieciom, o czym przekonuje nas wspomnienie syna,
który podczas okupacji, owszem, działał w konspiracji, ale również brał udział w tajnym nauczaniu, bo
uznawał je za formę oporu wobec wroga.
Po trzecie, ten film wydaje mi się szczególnie ważny w okresie dyskusji o uchodźcach, debat
„przyjmować – czy nie?” (oczywiście, że tak), ponieważ przypomina nam, że Polacy również byli
uchodźcami, bo to przecież dla nich Zygmunt Zaleski zorganizował wspomniane wyżej liceum.
I jeszcze jedno, Zaleski wybrał pracę z polską mniejszością we Francji, bo nie podobały mu się kłótnie
i spory, jakie miały miejsce w już niepodległej Polsce. Jak prawdziwy inteligent świadomy, że jego
przeznaczeniem są „służba, misja, ofiara”, wolał wrócić do tych, którzy go potrzebowali niż toczyć
jałowe spory. Wiedział, że tam, na obczyźnie, po prostu bardziej się przyda. A przecież kolejne ważne
dla inteligenta pojęcie to „użyteczność”. Z jednej strony taka wiara w etos, chęć działania - krzepią,
jednak z drugiej strony – to bardzo smutne, że również w tak radosnych okolicznościach byliśmy
podzieleni. Nie wiem, czy było to intencją Autorów filmu, ale przypomnieli nam, że historia się nie
powtarza, tylko złośliwie rymuje.

dr Katarzyna Taras
/filmoznawca, krytyk filmowy/
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Film Rafaela Lewandowskiego jest wielowątkową opowieścią o Zygmuncie Lubiczu- Zaleskim –
zasłużonym humaniście i działaczu społecznym, w pełni oddanym sprawie polskiej, której poświęcił
całe swoje dorosłe życie. A żył w czasach burzliwych, kiedy Polska wybijała się na niepodległość
i ofiarnie jej broniła. Zaleski wspierał ojczyznę z oddali, nieustannie przyjmując rolę ambasadora
i animatora kultury polskiej w Europie Zachodniej. Zrządzeniem losu, a później świadomą decyzją bycia
emigrantem większość życia spędził we Francji, gdzie nieustannie angażował się na rzecz polskiej
kultury i nauki. Nigdy nie stracił fizycznego i emocjonalnego kontaktu z ojczyzną: często przyjeżdżał do
Polski i zawsze nosił ją w sercu.
Z dala od orkiestry przywraca pamięć o niesłusznie dziś zapomnianym badaczu literatury romantyzmu,
tłumaczu, nauczycielu, muzyku, poecie i dobrym duchu sprawy polskiej na Zachodzie. Dokument
Lewandowskiego nie tylko bardzo interesująco przybliża sylwetkę Zaleskiego, ale też ukazuje losy jego
szlacheckiej

rodziny

ściśle

związanej

z

dziejami

Polski.

To

przejmująca

opowieść

o różnych obliczach patriotyzmu, o sile rodzinnych tradycji, a także o Polakach jako Europejczykach.
Z dala od orkiestry jest ważnym głosem w dyskusji o naszej tożsamości. Każdy, komu bliskie są tematy
polskie wpisane w europejski kontekst, powinien ten film obejrzeć.
dr Marcin Lutomierski
/literaturoznawca, historyk literatury i kultury polskiej,
badacz twórczości emigracyjnej/

Rzadko polska kinematografia portretuje rodaków, którzy pracują na rzecz naszego kraju poza jego
granicami. Tym większa wartość pełnometrażowego dokumentu Rafaela Lewandowskiego
przybliżającego nam niezwykłe losy i dokonania wybitnego działacza emigracyjnego, Zygmunta
Lubicza-Zaleskiego. Biografia bohatera filmu okazuje się lekcją patriotyzmu ukształtowanego przez
najlepsze wzorce tradycji romantycznej. To także świadectwo ludzkiej wierności idei humanizmu
w obliczu dramatycznych wydarzeń z dziejów Europy w XIX i XX wieku. Zawarte w filmie informacje,
wypowiedzi historyków literatury, a także krewnych i znajomych Lubicza-Zaleskiego, potwierdzają
trwałość i ciągłość jego osiągnięć w dziedzinie upowszechniania polskiej kultury, sztuki i nauki.
Szczególną rolę spełnia w dokumencie wyzwanie przedstawienia środkami audiowizualnymi koncepcji
estetycznych Lubicza-Zaleskiego. Jego synestezyjna wrażliwość staje się dla nas uchwytna dzięki
kreatywnym ekranowym zestawieniom obrazów i dźwięków, a także poruszającej narracji Wojciecha
Pszoniaka.
dr Radosław Osiński
/krytyk filmowy, filmoznawca, kurator w Centrum Sztuki
Filmowej CSW „Znaki Czasu” w Toruniu/
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O FUNDACJI IM. ZYGMUNTA ZALESKIEGO:

Fundacja założona przez Romain’a Zaleskiego w 1990 roku w celu wspierania polskiej kultury. Przez
ponad 25 lat Fundacja pomagała w utrzymaniu Biblioteki Polskiej w Paryżu, jednej z najważniejszych
polskich instytucji kulturalnych za granicą. Dzięki wsparciu Fundacji został przeprowadzony generalny
remont Biblioteki.
Fundacja pomogła również przy organizacji wystawy ‘’Orzeł Biały - Stanisław August Poniatowski,
ostatni król Polski, kolekcjoner i mecenas sztuki epoki Oświecenia". Wystawa została zorganizowana
przez pałac-muzeum w Compiegne, francuski Zespół Muzeów Narodowych oraz Zamek Królewski
w Warszawie. Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku otrzymało od Fundacji portret Heleny
Białynickiej-Biruli namalowany przez Stanisława Ignacego Witkiewicza, a Zamek Królewski
w Warszawie dwa XVIII-wieczne kobierce. W roku 2000 Fundacja podarowała Zamkowi Królewskiemu
w Krakowie XVI-wieczny arras. Dzięki pomocy Fundacji, Francja stała się właścicielem cennej kolekcji
koronek i haftów, gromadzonej przez 40 lat przez małżonków Fruman.
Fundacja pomaga również w organizacji Grand Prix Stowarzyszenia Animato, zajmującego się
rozpoznawaniem utalentowanych pianistów, oraz wsparła organizację konferencji ‘’Life in Palmyra,
Life for Palmyra ‘’.
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