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  Poeta Ryszard Mirabel (1920-2007) 
nigdy nie podj¹³ próby opublikowania 
swych wierszy, chocia¿ pisa³ je przez 
ca³e ¿ycie.
  Urodzi³ siê w Warszawie, krótko po 
odzyskaniu przez Polskê niepodleg-
³oœci, gdy Wielka Wojna by³a jeszcze
blisk¹ przesz³oœci¹. Okres jego do-
jrzewania przypad³ na miêdzywojnie. 
Kiedy wybuch³a druga wojna œwiato-
wa, mia³ dziewiêtnaœcie lat.
  Pierwsze doœwiadczenie literackie 
Mirabela by³o zwi¹zane z jedyn¹ 
w swoim rodzaju gazet¹ „Ma³y Prze-
gl¹d”, za³o¿on¹ w 1926 r. przez wy-
bitnego polskiego pisarza i pedagoga 
Janusza Korczaka. By³a to gazeta two-
rzona dla dzieci przez dzieci. Ryszard 
mia³ 12 lat, kiedy zacz¹³ wspó³pracê 
z „Ma³ym Przegl¹dem”: najpierw jako 
korespondent, potem jako reporter 
i sekretarz redakcji, bliski pomocnik 
Jerzego Abramowa (póŸniej pisarza 
znanego pod nazwiskiem Igor Ne-
werly). Materia³y podpisane imieniem 
„Ryszard” wyró¿nia³y siê dociekli-
woœci¹ i autentyzmem. 
  Praca w tej dzieciêcej gazecie by³a 
dla zdolnego ch³opca prawdziw¹ szko-
³¹ ¿ycia – szko³¹ prawoœci i wra¿liwoœ-
ci na niesprawiedliwoœæ spo³eczn¹. 
By³a te¿ intelektualn¹ przygod¹: tu 
mia³ mo¿liwoœæ obcowania z ludŸmi 
czêstokroæ znacznie starszymi od nie-
go, na przyk³ad z korektorem dzien-
nika, erudyt¹ i znawc¹ historii Izaakiem 
Deutscherem (po wojnie wspania³ym 
brytyjskim pisarzem historycznym). 
Tu uczy³ siê te¿ swobody wyra¿ania 
w³asnych pogl¹dów, szacunku dla pi- 
sanego s³owa i niez³omnej wiary w je-
go potêgê. 

  Tak wiêc korczakowska gazeta nie 
by³a efemerycznym epizodem m³o-
dzieñczych lat Ryszarda – sta³a siê 
wa¿n¹ czêœci¹ jego ¿ycia.  
   Pogl¹dy spo³eczne pocz¹tkuj¹cego 
dziennikarza kszta³towa³y siê równie¿ 
w ¿arliwych dyskusjach politycznych 
z innymi m³odymi idealistami, któ-
rzy byli gotowi poœwiêciæ siê wiel-
kiej sprawie – walce z faszyzmem 
w Hiszpanii b¹dŸ walce o lepszy byt 
w ojczystym kraju. W³aœnie za udzia³ 
w tych dyskusjach Ryszard, „dziecko 
z dobrej ¿ydowskiej rodziny” (jego 
ojciec by³ znanym w Warszawie ad-
wokatem), w 1937 r. zosta³ wydalony 
z presti¿owego gimnazjum. Zagra¿a³y 
mu dalsze przeœladowania, wiêc wy-
s³ano go daleko od Polski i tym sa-
mym od ryzykownych przedsiêwziêæ 
– do Kanady. 
  W Montrealu przygotowywa³ siê do 
wst¹pienia na uniwersytet, na studia 
humanistyczne, ale ich rozpocz¹æ nie 
zda¿y³.
  W 1939 r., w pierwszych dniach 
wojny, Ryszard, wci¹¿ obywatel Pol-
ski, dobrowolnie wst¹pi³ do Kana-
dyjskich Si³ Lotniczych. PóŸniej jako 
polski lotnik walczy³ pod dowódz-
twem Królewskich Si³ Powietrznych
w Wielkiej Brytanii. Jego szwadron 
operowa³ z baz lotniczych w Anglii 
i W³oszech, uczestniczy³ równie¿ w 
lotach nios¹cych pomoc powstañczej 
Warszawie. Nie raz otar³ siê o œmieræ. 
Za zas³ugi wojenne otrzyma³ polskie, 
brytyjskie i kanadyjskie odznaczenia.
  Wierzy³, ¿e po zakoñczeniu wojny 
odnajdzie w Warszawie rodzinê – nie 
uratowa³ siê nikt. Nigdy siê nie do-
wiedzia³, gdzie i kiedy zginêli. Zgin¹³ 

Korczak i jego wychowankowie. Przy-
jaciele z „Ma³ego Przegl¹du” zginêli.
„Moja m³odoœæ sp³onê³a w p³omie-
niach wojny” – powiedzia³ kiedyœ.
  Po d³ugich latach walki wróci³ do 
Kanady. Lata przeznaczone na studia 
zosta³y zniweczone przez historiê. Nie 
uda³o mu siê tego czasu nadrobiæ – nie 
zdoby³ wykszta³cenia uniwersyteckie-
go. Sta³ siê wiêc sam dla siebie nauczy-
cielem – zosta³ nim a¿ do koñca. 
  Najwczeœniejsze wiersze Mirabela, 
które zachowa³y siê w jego archi-
wum, pochodz¹ z 1945 roku – dzia³a 
zamilk³y, muzy, choæ okaleczone, do-
sz³y do g³osu. 
   Zacz¹³ pisaæ wiersze w jêzyku an-
gielskim. Przedsiêwziêcie to wymaga-
³o odwagi, ale tej mu nie brakowa³o.
  By³ bezpoœrednim œwiadkiem brutal-
noœci wojny – jego ekspresjonistyczne 
wiersze z tego okresu s¹ przepe³nione 
groz¹, której obrazów nigdy nie wy-
maza³ z pamiêci. Nigdy te¿ nie zaprze-
sta³ prób zrozumienia istoty cz³owie-
ka, tak jego cz³owieczeñstwa, jak i je-
go odcz³owieczenia. W³aœnie ta pasja, 
¿¹dza zrozumienia œwiata wiod³a go, 
kiedy siêga³ po pióro lub raczej kiedy 
pióro siêga³o po niego. 
  Ryszard Mirabel by³ poet¹ samot-
nym, bez œrodowiska, bez uznania. 
W zamian mia³ niezale¿noœæ i wol-
noœæ wypowiedzi. S³yszy siê to w je-
go programowym „Ma³ym wierszu”: 
Nie po to ma³y wiersz / by zaspokajaæ 
wykwintne apetyty / lub zalaæ kaskad¹ 
trudnych s³ów / na targowisku piêkna / 
Ma³y wiersz / stawia / tylko kilka pytañ 
/ nawet za cenê / bycia zrozumia³ym. 
  Wiedzia³, ¿e w Kanadzie tworz¹  
wspaniali polscy poeci, œledzi³ ich losy 
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twórcze, czyta³ ich wiersze po polsku 
i w przek³adach, ale wola³ byæ sam na 
sam ze sob¹, poza jak¹kolwiek emi-
gracyjn¹ grup¹ literack¹. Taki by³ jego 
wybór. 
  Jego sposób literackiej wypowiedzi 
by³ szczególny. Nie da siê zaliczyæ 
go do ¿adnych nurtów. Nikogo nie 
naœladowa³, raczej czerpa³ inspiracje 
– z rodzimej polskiej poezji miêdzy-
wojennej, któr¹ uwielbia³. Pozbawio-
ny Ÿród³a polszczyzny dooko³a siebie,
zdobywa³ taœmy z wierszami Tuwima, 
S³onimskiego, Lechonia i s³ucha³ ich 
bez koñca, wczuwaj¹c siê w ich mu-
zykê. Z powojennych poetów wyj¹t-
kowo bliski mu by³ Zbigniew Herbert,
twórca tego samego co on pokolenia, 
chocia¿ o innym losie. W swojej bib-
liotece Ryszard mia³ prawie wszystkie 
tomiki poetyckie Herberta, które uka-
zywa³y siê w kraju. Gdyby jego ¿ycie 
u³o¿y³o siê inaczej, nie wykluczone, ¿e 
zainicjowa³by dialog z Panem Cogito.
  Wiersze Mirabela odznaczaj¹ siê ró¿-
norodnoœci¹ gatunkow¹: od lamentu
do liryków metafizycznych i ¿artu. Pra-
wdziwym ¿ywio³em poety jest „obraz”
refleksji, rozmyœlania, rozwagi, a wiêc 
wartoœci, które stanowi³y dla niego 
podstawê bytu: Ziarenko myœli / tak 
samo / jak ziarno g³odu lub pragnie-
nia / kie³kuje szukaj¹c na oœlep / dla 
siebie miejsca... („Eleutheria”).
   Zdaje siê, ¿e w mozaikowym ka-
nadyjskim ¿yciu najpewniej czu³ siê 
w krainie wspó³istniej¹cych odmien-
nych kultur. W tym sensie by³ dosko-
na³ym Kanadyjczykiem, tym, który 
zachowuje w³asne dziedzictwo, a za-
razem jest otwarty na zdobycze innych 
narodów. Poprzez codzienn¹ kanadyj-
sk¹ ró¿norodnoœæ i œwietn¹ europejsk¹ 
erudycjê by³ oswojony z przestrzeni¹ 
œwiata, która wype³nia jego wiersze, 
jest ona w nich wyczuwalna, nama-
calna, wyrazista. 
  Natomiast czas w jego utworach jest 
zawsze przemijaj¹cy, znikaj¹cy, utra-
cony, porzucony. Rzeki – i Wis³a i Sek-
wana – do których dwa razy wst¹piæ 

niepodobna, p³yn¹ w jego wierszach, 
ale przede wszystkim „up³ywa” w nich 
rzeka Styks – tu Tanatos niew¹tpliwie 
góruje nad Erosem. 
  Wdowa po Ryszardzie, Petronella 
Aders-Mirabel, która przez d³ugie lata 
by³a jego jedynym czytelnikiem, w ta-
ki oto sposób objaœnia gorycz w³aœci-
w¹ jego poezji: „Ryszard straci³ mat-
kê, kiedy by³ niemowlêciem, a potem 
wojna pozbawi³a go pozosta³ej rodzi-
ny. By³ cz³owiekiem o zranionym 
sercu”. 
  W rzeczywistoœci – parafrazuj¹c je-
go w³asne poetyckie s³owo – bywa³ 
i „twardy jak kamieñ”, i „lekki jak 
pióro” – bezkompromisowy co do za-
sad moralnych i bezbronny w swoich 
uczuciach. W³aœnie z nich rzeŸbi³ 
swoje wiersze. 
  W przek³adach na jego ojczysty jê-
zyk wiersze Ryszarda Mirabela po-
wracaj¹ do Polski – do miejsca, gdzie 
w³aœciwie powinny by³y powstaæ.

  Olga Medvedeva-Nathoo, PhD, jest 
rosyjsko-kanadyjsk¹ polonistk¹, autor-
k¹ ksi¹¿ek i artyku³ów poœwiêconych 
literaturze i historii Polski.

Richard Mirabel

A HUMBLE VERSE

The purpose of a humble verse
is
not to try to please your refined tastes
or shower you with fancy words
for the sake of selling beauty

The purpose of a humble verse
is
to try to pose a question or two
even at the great risk
of being understood
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