2020 Rokiem Leopolda Tyrmanda
Sejm Rzeczypospolitej Polskiej podjął uchwałę w sprawie ustanowienia 2020
Rokiem Leopolda Tyrmanda – znakomitego pisarza, którego utwory powstałe
w latach 50. i 60. wciąż cieszą się niesłabnącą popularnością.
Z tej okazji Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Żywcu poleca biografię tego
wybitnego artysty:
Biografia Leopolda Tyrmanda : moja śmierć będzie taka, jak moje życie /
Marcel Woźniak. - Kraków : Wydawnictwo MG, copyright 2016. w 62439
Leopold Tyrmand. Lolek, Poldek, Lopek, Loluś, Lo. Autor największego polskiego bestsellera
Zły oraz słynnego Dziennika 1954. Piewca Warszawy i guru jazzu. As reportażu „Przekroju”
i „New Yorkera”. Szeryf wychowany na ulicy Trębackiej, który wyruszył na Dziki Zachód. Równie
niespodziewanie się zjawił, jak i zniknął, zostawiając po sobie dziesiątki anegdot i historii. Ale
które z nich są prawdziwe? Dlaczego jest bohaterem swoich książek? Dlaczego Zły? Dlaczego
Jazz Jamboree? Skąd kolorowe skarpetki? Czy naprawdę był kelnerem i pływał po morzu jak
Martin Eden? Czy Dziennik 1954 jest prawdziwy? O czym myślał, gdy zamykał oczy, a o czym,
kiedy się golił? Kim był Leopold Tyrmand? Polakiem, Amerykaninem, obywatelem świata,
Żydem? Drogi Czytelniku, oto opowieść o jego życiu oraz o jego śmierci, z którą było inaczej,
niż mówiono, a która według przepowiedni miała być taka, jak jego życie. Przed Państwem
Leopold Tyrmand – owiana legendą tajemnica.

Leopold Tyrmand w najtrudniejszych czasach wykazywał się odwagą i niezależnością intelektualną. W połowie lat 60.
zdecydował się na emigrację. „Za oceanem” nadal 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.
„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”– brzmią słowa uchwały. 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.

