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W 2017 roku mija 70 lat od wydania pierwszego numeru miesięcz
nika „Kultura” utożsamianego z dziełem życia Jerzego Giedroycia. „Kul
tura” wydawana przez Instytut Literacki w Paryżu do 2000 roku była
najważniejszym czasopismem emigracyjnym, a na jej łamach głos za
bierali m.in. Juliusz Mieroszewski, Bohdan Osadczuk, Jerzy Pomia
nowski, Leopold Unger. Ich publicystyka sprawiła, że „Kulturę” uzna
no za ośrodek polityczny, kreujący – co znamienne – współcześnie ak
tualne programy pozycjonowania Polski w Europie. Do 1989 roku dom
w MaisonsLaffitte dawał schronienie – dosłownie i w przenośni – twór
com niezależnym oraz działaczom rodzącej się opozycji demokratycz
nej. Giedroyc zapraszał także do współpracy pisarzy tej miary, co Wi
told Gombrowicz, Czesław Miłosz, Gustaw HerlingGrudziński.

Uniwersytet Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie cieszy się opi
nią depozytariusza wartości „Kultury”, m.in. dzięki przyznawanej Na
grodzie im. Jerzego Giedroycia. W unikatowej Pracowni Badań nad In
stytutem Literackim w Paryżu prowadzone są badania źródłowe, a ich
efekty publikowane w specjalnej serii. Ostatnio ukazał się tom kore
spondencji Leopolda Ungera i Jerzego Giedroycia, znakomicie odda
jący styl pracy Redaktora i sposób myślenia charakteryzujący krąg „Kul
tury”. Listy przypominają historię „Kultury”, a bohaterów portretują
zdjętych z piedestału, po ludzku. Warto je czytać przez pryzmat naj
nowszej historii.




