
                           nr 217 - KWIECIEŃ 2015    7

Stąd nie znajdzie się w tym środowi-
sku nikt, kto podawałby w wątpliwość 
piękno dzieł na przykład Mickiewicza,
nawet jeśli Mickiewicz myli mu się 
z Sienkiewiczem.
  Jakiś czas temu jedna pani z Surrey 
– której się uroiło, że jest Matką Polo-
nią czy kimś takim – dała w polonij-
nej gazecie popis głupoty, który miał 
zdeprecjonować „Aha!”. Z tego steku 
bzdur zapamiętałem jeden zarzut po-
stawiony w formie pytania: „Czy czy-
telnik musi sam dochodzić, kto to jest 
Kwiatkowski i jakie ma zasługi dla li-
teratury?”. Innymi słowy, skąd ona ma 
wiedzieć, czy teksty owego niewiado-
mego mi Kwiatkowskiego jej się po-
dobają czy nie. Gdyby ów Kwiatkow-
ski dostał jakąś ważną nagrodę albo 
jakaś ważna osoba wyraziła opinię, że 
Kwiatkowski dobrze pisze, to jego 
twórczość podobałaby się pani z Sur-
rey od razu, nawet bez czytania. Inży-
nier Mamoń mówi w „Rejsie”, że po-
dobają mu się melodie, które już raz
słyszał, więc jakże może mu się podo-
bać piosenka, którą pierwszy raz sły-
szy...
  Reprezentatywne dla tutejszej pol-
skiej kultury są polonijne gazety.

  Rację miał Marek Kusiba – pisarz 
z Toronto, prowadzący z Ireną Gos-
tomską wieczór literacki w SPK w po-
łowie kwietnia – mówiąc, że trzydzieś-
ci osób na takim spotkaniu to bardzo 
dobra frekwencja.
 Podstawą do zorganizowania przez 
Grupę Epizod tego spotkania była wi-
zyta w Kanadzie (Toronto i Vancouver) 
dr Bożeny Szałasty-Rogowskiej, lite-
raturoznawcy z Uniwersytetu Śląskie-
go, m.in. współautorki tomu „Litera-
tura polska obu Ameryk. Studia i szki-
ce”. Gośćmi wieczoru, prócz wymie-
nionego już Marka Kusiby, byli także 
poeci Andrzej Busza i Roman Sabo.
  Dużo miejsca poświęcono osobie
i twórczości zmarłego w 2007 roku 
Bogdana Czaykowskiego. O jego ży-
ciu najwięcej mógł powiedzieć zwią-
zany z nim blisko – w Anglii i potem 
w Vancouver – Andrzej Busza. War-
tość poezji Bogdana Czaykowskiego
najlepiej oddały słowa dr Bożeny Ro-
gowskiej, że gdyby poeta znany był
w Polsce wcześniej, powiedzmy od lat 
sześćdziesiątych, zapisałby się w świa-
domości Polaków jak Zbigniew Her-
bert. Słuchając wspomniej o zmarłym 
w Vancouver poecie pojawiał mi się 
w wyobraźni jego obraz z przelot-
nych spotkań – w sklepie, na ulicy... 
Zapamiętałem go w znoszonym płasz-
czu, takiej polskiej jesionce, który bu-
dził inne moje wspomnienia, jeszcze 
z Polski, z lat studenckich... 
  Równie plastycznie zobaczyłem ocza- 
mi duszy odmalowany przez Andrzeja 
Buszę obraz z Vancouver lat 60., lat 
pokolenia Flower Power – dziewczy-
ny w powiewnych sukniach rozdające 
kwiaty na Czwartej Avenue – co było
wprowadzeniem do żartobliwej opo-
wieści o spotkaniu jego i Bogdana 
Czaykowskiego z Allenem Ginsber-
giem. Interesująca (i według mnie bar-
dzo prawdziwa) była uwaga znawczy-
ni literatury z Uniwersytetu Śląskiego, 
że mimo zanikania podziału polskiej 
poezji na krajową i emigracyjną, nie 
można nie zauważyć w tej drugiej 
obecności genius loci – bardziej lub 
mniej widocznego stygmatu miejsca, 
wielojęzykowości... A pośród tego 
wszystkiego było czytanie wierszy –
bardzo dobrych wierszy. Cennym do-
pełnieniem całości (w której kilkakrot-
nie powtarzana była uwaga, że polska 

poezja w Kanadzie ma się do dobrze)
była zgłoszona w zakończeniu wie-
czoru wypowiedź Olgi Medvedevej, 
przypominająca okres zesłania Bogda-
na Czaykowskiego wraz z rodzicami
w głąb ZSRR i jego pamięć o Uzbe-
kistanie.
  Nie przypominam sobie równie za-
jmującego, absorbującego wydarzenia
przygotowanego przez polonijną orga-
nizację. Ale nie znaczy to wcale, że są 
w tym jakieś pretensję do nieobecnych 
na nim. Przeciwnie – brak lubiących 
pokazywać się na tego rodzaju spot-
kaniach bywalców, żelaznych dysku-
tantów, wpłynął zdecydowanie ko-
rzystnie na przebieg spotkania, mini-
malizując zakłócenia jego odbioru. 
Łączę zaś te kilka słów o tym wieczo-
rze ze zdaniami o polonijnej kulturze 
głównie dlatego, żeby nie podpisywać 
się pod kolejnym, odrębnym tekstem. 
Poza tym... czy ja wiem... Może jest 
to w istocie pisanie do samego siebie, 
uspokajanie się, że w tym tak zwanym 
życiu polonijnym bywają też jasne 
chwile.

  Joan Walsh Anglund, dowiadując się 
o przypisaniu słów jej autorstwa innej 
poetce, stwierdziła, że jest to interesu-
jąca pomyłka. Myślę, że powiedziała 
to, żeby coś powiedzieć podtykającym 
jej pod nos mikrofon dziennikarzom. 
Bo co w tym interesującego? Założę
się, że nie ma w całej Ameryce nikogo, 
kto by uznał to zdarzenie za coś więcej 
niż zwyczajne potknięcie, drobny wy-
padek przy pracy. Jeśli amerykańskie 
gazety rozpowszechniły tę sprawę, to 
pewnie głównie dlatego, że nie mogą
zadrukować wszystkich stron wiado-
mościami o islamskich terrorystach.
Coś jak w naszych lokalnych wiado-
mościach telewizyjnych zapychanie 
dziur powstałych z powodu niedostat-
ku tematów odbywa się za pomocą 
rad, jak przeżyć trzęsienie ziemi, albo 
przewidywań naukowców, gdzie na 
naszym obszarze będzie jego epicen-
trum (z ostatnich danych wynika, że 
będą to okolice archipelagu Haida 
Gwaii). Podniecenie gazet z powodu 
pomyłki amerykańskich pocztowców 
wydaje się być tego samego kalibru, 
co brawa na stojąco na określonych 
polonijnych imprezach kulturalnych, 
wynikające z wiedzy kulturalnych lu-
dzi, że na pewnych imprezach kultu-
turalnych bije się brawo na stojąco.
   To zrozumiałe nieprzywiązywanie 
wagi do błędu na znaczku pocztowym
nie jest według mnie – chociaż jakby 
chciałoby się było – jakoś szczególnie
związane z obecnymi czasami – z tem-
pem życia, komputerami, komórkami,
iPodami itd. Taka, hm... daleko posu-
nięta obojętność wobec literatury za-
wsze istniała, o czym zaświadczają lu-
dzie wiekowi, nie należący do Gene-
racji Y, do pokolenia cyfrowego. Elek-
troniczne wynalazki jedynie ujawniły, 
jak nic dotąd, ten fakt. Jak w znanej 
uwadze Stanisława Lema: „Dopóki 
nie skorzystałem z Internetu, nie wie-
działem, że na świecie jest tylu idio-
tów”.

Wystawa polonijnego malarstwa
na zdjęciach Tomasza Przystupy


