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Gabriel Michalik, Danuta Szaflarska. Jej czas, Agora 2018. 

 

 

 

Pasja, elegancja i wyjątkowość, czyli rzecz o Danucie Szaflarskiej  
 

Biografia Danuty Szaflarskiej z pewnością przyciągnie uwagę wymagającego 

czytelnika, ponieważ została napisana bardzo oryginalnie: emanuje niedosłownością i 

wielowątkowością. Autor dzięki zastosowaniu takiej właśnie, miejscami nieco zawiłej 

narracji, osiągnął (bardzo trudny do uzyskania) efekt: przedstawił Szaflarską niezwykle 

subtelnie. Jest główną bohaterką książki, a jednocześnie nie narzuca się odbiorcy.  

 

Życiorys Danuty Szaflarskiej przedstawiony został w kontekście (a w zasadzie w 

kontekstach: m.in. społecznym, politycznym, dziejowym…). Nietrudno się temu dziwić, 

zwłaszcza, że w trakcie jej 102-letniego życia tak wiele działo się w każdej z tych sfer. Mimo 

tego, Szaflarska nie ginie w narracji, nadal pozostaje w niej najważniejsza. 

 

Poznając jej historię, poznajemy także szczegóły z życia innych znanych osób ze 

środowiska kultury, religii, polityki. Na kartkach książki spotykamy m.in. Hankę Ordonównę, 

Hankę Bielicką, Beatę Tyszkiewicz, Leona Schillera, Ninę Andrycz, Jerzego Popiełuszkę i 

wielu innych. Odkrywamy historię nowosądeckiego Towarzystwa Dramatycznego i 

wileńskiego Teatru na Pohulance. Czytamy o rodzącej się w okresie międzywojnia elicie 

kulturalno-artystycznej Polski. O trudnych wyborach, jakich musieli dokonywać ówcześni 

twórcy, by móc realizować się zawodowo. O kosztach, jakie w związku z tym ponosili. O 

trudnych początkach, burzliwych karierach, o niezwykłym uporze w dążeniu do celu. 

 

Autor zamieścił w książce fragmenty wywiadów z Szaflarską – prowadzonych 

osobiście lub odnalezionych w artykułach prasowych. Można odnieść wrażenie, że wyłania 

się z nich obraz osoby, która pragnęła czerpać z życia całymi garściami. Osoby, która ciągle 

miała poczucie niedosytu, czasami także osoby niedocenianej, nierozumianej przez otaczające 

środowisko, być może nawet trudno odnajdującej się w świecie, którego częścią była. A 

zarazem – paradoksalnie – osoby spełnionej. Emanującej pozytywną energią i 

bezgranicznym, wręcz zaraźliwym dobrem. Potwierdzają to wypowiedzi jej przyjaciół, 

znajomych i współpracowników, do których tak często odnosi się Gabriel Michalik. 

 

Śledząc burzliwe losy, które przecięła wojna, a następnie trudne, powojenne lata 

odbudowy kraju i przemian politycznych, można odnieść wrażenie, że Szaflarska żyła na 



przekór wszystkiemu, osiągając kolejne cele, wbrew przeciwnościom. Debiutowała na 

emigracji, w Wilnie. Następnie grała Warszawie, gdzie rola w "Zakazanych piosenkach" 

otworzyła jej drzwi do kolejnych, wielkich kreacji. Od tej pory regularnie występowała w 

filmach i na scenie PRL, choć nie zawsze grając główne role. „Powróciła” w wielkim stylu, w 

filmach Doroty Kędzierzawskiej i Jacka Bławuta. Dzięki nim poznało ją kolejne pokolenie, 

które nie miało okazji przyglądać się jej scenicznym debiutom. W tym kontekście „Jeszcze 

nie wieczór” i „Pora umierać” to filmy, do których warto wrócić przy okazji czytania tej 

książki.  

 

Mimo tego, czasami przez Szaflarską przemawia poczucie niedocenienia w sferach, 

gdzie by tego chciała lub dostrzeżenia tam, gdzie ona sama nie czuła satysfakcji. To na pewno 

świadectwo ogromnej ambicji, ciągłego poszukiwania i poczucia niedosytu, które nakazywały 

jej być do końca otwartą na nowe wyzwania.  

 

Czytelnicy zapewne zauważą, jak niewiele miejsca zajmują tu wspomnienia z życia 

prywatnego artystki. Nie oznacza to, że zatraciła się w karierze, tracąc przy tym równowagę 

między życiem zawodowym i osobistym. Starała się znaleźć kompromis, ale na swój sposób. 

Wspomina o tym, jak cierpiała po stracie brata, o małżeństwach, o macierzyństwie. Jest to 

jednak niezwykle subtelne, nie narzucające, nie dominujące w całej opowieści. To jedynie 

wątki, dopełniające obrazu artystki totalnej. Podobnie jak dziejące się na przestrzeni jej życia 

zmiany społeczno-polityczne, których odbicie także znajdujemy w jej twórczości i 

działaniach. Bardzo osobistą podróżą Szaflarskiej w głąb siebie jest przedstawienie opowieści 

o życiu religijnym, o znajomości z Jerzym Popiełuszką i zmianach, jakie się w niej dokonały 

dzięki niemu. 

 

Publikację uzupełniają fotografie, na których Szaflarska, przedstawiana zazwyczaj w 

otoczeniu znajomych lub środowiska zawodowego, prywatnie, na scenie lub planie filmowym 

zdaje się idealnie dopełniać to, o czym przeczytaliśmy.  

 

 

 


