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  Zaczął pan Andrzej Busza. Powie-
dział, że pierwszym wierszem Czesła-
wa Miłosza, który poznał był „Campo 
di Fiori”. Dziwna rzecz – pomyślałem 
– bo wydaje mi się, że był to również 
mój pierwszy wiersz Miłosza… Czy-
tany oczywiście w innych warunkach; 
we wspomnieniach Andrzeja Buszy 
był Londyn roku 1956 bądź 1957, wi-
zyta Miłosza i stosunek do niego tam-
tejszej polskiej inteligencji – obraz, nie 
mogący się obejść bez wzmianki o pol-
skim piekle osądów: wielki człowiek 
czy zdrajca. Słuchało się tego z zainte-
resowaniem, mając przy tym odniesie-
nia do dzisiejszości. Dziesięć lat póź-
niej, kiedy Andrzej Busza zamieszkał
w Vancouver, znajomość z Miłoszem, 
w którą włączony był także Bogdan 
Czaykowski, stała się bliska.
  O pierwszym spotkaniu z twórczo-
ścią Noblisty powie też chwilę potem 
drugi z uczestniczących w wieczorze 
poetów, pan Roman Sabo, dla którego 
ta rzecz miała miejsce na drugim, trze-
cim roku filologii polskiej na Uniwer-
sytecie Śląskim i wiązała się z dostawą
papieru do miejscowej fabryki czoł-
gów, który to papier, czołgom zbytecz-
ny, trafił pokrętnymi drogami w ręce 
studentów, którzy wykorzystali go do 
złożenia tomu wierszy Czesława Mi-
łosza. Wiersze te wydawały się wów-
czas staromodne – mówił Roman Sa-
bo, przeciwstawiając tej twórczości,
tonem lekkim, awangardę Przybosia 
czy Różewicza. Opowieść o czołgach, 
które przysłużyły się poznaniu przez 
śląskich studentów twórczości wielkie-
go poety zapewne efektowna… Ale
ten Przyboś.…? Tak się składa, że stu-
diowałem filologię polską w tym sa-

mym czasie co pan Roman Sabo i pa- 
miętam przede wszystkim to, że na 
czytanie wierszy czasu wtedy było 
bardzo niewiele, ponieważ czytało się 
tony lektury obowiązkowej (w której 
oczywiście też były wiersze, ale naka-
zane). Na boku doczytywało się w ja-
kiejś przelotnej wolnej chwili „kaska-
derów literatury”: Bursę, Wojaczka, 
Stachurę, Poświatowską… No ale to 
było w Gdańsku – na Śląsku pewnie 
było inaczej, studenci rozczytywali się 
tam w Przybosiu. Co może mieć jakiś 
związek z fabryką czołgów (Stół pod 
moim piórem wezbrawszy do samych 
krawędzi/ przebiera swą miarę,/ jak 
czołg, gdy ma ruszyć do ataku). Praw-
dą jest jednak, że przed 1980 r. skry-
wany cenzorskim zapisem Miłosz u-
mieszczany był przez nas gdzieś tam 
pośród poetów dwudziestolecia mię-
dzywojennego.
 O zasadniczej części wieczoru, o wy-
stąpieniu głównego gościa tego spotka-
nia, pani Agnieszki Kosińskiej, autor-
ki książki „Miłosz w Krakowie” – któ-
ra twórczość największego polskiego 
poety XX wieku poznała w Polsce już
za „legalnego Miłosza”, a jego same-
go osobiście, będąc przez osiem lat 
jego sekretarką, osobistą sekretarką (!) 
– powiedzieć mogę osobliwie niewie-
le (stąd zatrzymałem się na nieco dłu-
żej przy czołgach). Odczuwam stan
jak kiedyś, gdy przygotowując się do 
egzaminu z literatury, intensywnie 
chłonęło się wiedzę z książek i nota-
tek, aż głowa puchła od nadmiaru wia-
domości i wreszcie nabierało się prze-
konania, że nic się nie wie, i trzeba by-
ło odczekać, aby ta wiedza się odleża-
ła, ułożyła w głowie – czyli, mówiąc 

 Na palcach jednej ręki policzyć moż-
na moją obecność na organizowanych
w Stowarzyszeniu Polskich Komba-
tantów przez Grupę Epizod spotka-
niach literackich (bo tyle też tych spot-
kań było), ale właśnie z tym miejscem,
a ściśle z biblioteką SPK, łączy mi się 
postać pani Aleksandry Bruckner. 
W moim wspomnieniu przypisana jest 
do tego ciasnego, staroświeckiego
wnętrza z książkami, bez komputera i
nawet bez telefonu. Zapraszała mnie 
do środka i zaczynała mówić o książ-
kach: „A to pan czytał…?”. Jeśli nie
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– miły, pogodny i ciepły człowiek – 
zawsze ciekawa świata i ludzi, 

żyjąca Polską i Polonią.

Odeszłaś i będzie Cię brakowało 
w Polonii i w naszej Grupie Epizod.

       W imieniu Grupy Epizod 
           Irena Gostomska

językiem dzisiejszym, należało zrobić 
restart. I potem, dzięki takiemu zabie-
gowi, na pytanie egzaminatora otwie-
rała się konkretna, potrzebna w danym 
momencie szuflada mózgu. Kiedy nie 
ma pytań egzaminatora moje szuflady 
po wieczorze ostatniego poniedziałku 
marca uchylają się i zamykają jak do-
tąd bez ładu.
  Tak, restart po chłonięciu zdań pani 
Agnieszki Kosińskiej jest mi niewąt-
pliwie potrzebny. Kilkanaście godzin 
po tym wieczorze mam wrażenie, że 
zapisałem w pamięci jedynie to, że 
wszystko o Miłoszu powiedziane jest 
w jego wierszach (jego proza jest w 

udawało się jej przyłapać mnie blisko 
bibliotecznych drzwi, znajdowała mnie
na sali z ustawionymi w rzędy krze-
słami, na minuty przed rozpoczęciem 
literackiego wieczoru, i zaczynała mó-
wić. A nie była osobą małomówną. 
Było wszak przyjemnością słuchać 
kogoś tak bystrze patrzącego na to 
nasze polskie środowisko, czyniącego 
niezwykle przenikliwe obserwacje i 
dzielącego się mądrymi uwagami. To
nie jest w tym środowisku rzecz częsta,
więc brak tym dotkliwszy.
  Była wierną czytelniczką „Aha!”. 

Telefonowala czasem wieczorem, by
podzielić się swoimi uwagami o któ-
rymś z zamieszczonych w tym piśmie 
tekstów – uwagami uzupełnianymi 
dziesiątkami dygresji, ocen polonij-
nych zachowań, czynionych według 
jej zapatrywań, które były mi bliskie.
  W ostatni poniedziałek marca, na 
spotkaniu „Blisko Miłosza” w SPK 
nie było już Pani Bibliotekarki. Żal.

Andrzej Jar
zdjęcie Tomasz Przystupa

Na odejście Pani Bibliotekarki

jego wierszach), co potwierdza moje 
przekonanie, które mam od dawna. 
Na powierzchni myśli pozostało także 
to – czego powód trudniej, a na pewno 
długo by wyjaśniać – że poeta chciał
być mistykiem (studiowanie maniche-
izmu, Pascala…) i miał niejakie „pre-
tensje do Boga”, że nie było mu dane 
nim zostać. I jeszcze to o pisaniu, po-
chłaniającym długi czas przed nada-
niem dziełu ostatecznego kształtu, 
dziesiątkach poprawianych rękopisów. 
To tylko polonijny pisarze są przeko-
nani, że pisanie polega na tym, że sia-
da się i pisze (co zresztą robią). Mów-
czyni zachęcała do sięgania do archi-
wów, sprawdzania u źródeł („Wiem, 
że Pana Tadeusza napisał Sienkiewicz, 
ale na wszelki wypadek to sprawdzę”). 
No właśnie.
  Zamyślenie wywołały słowa o tym, 
że z nastaniem nowego stulecia poeta
gotowy był rozstać się z tym światem,
kiedy już prawie wszyscy bliscy mu 
ludzie byli po drugiej stronie; zrezyg-
nował z pisania, uznając, że stworzył
już dosyć. 

  Po jakichś – czy ja wiem – dwóch 
godzinach słuchania – dodatków, uzu-

pełnień, rozwinięć, spojrzeń pod in-
nym kątem – pojawiło się u mnie za-
niepokojenie, że ten wieczór nigdy się 
nie skończy, że zakwitną czereśnie, 
a my wciąż będziemy siedzieli w sa-
li na piętrze Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów, nie będąc nawet w po-
łowie tego, co można o „Mickiewiczu 
XX wieku” (określenie pani Agniesz-
ki Kosińskiej) powiedzieć. Bo i zaiste 
jestem przekonany, że temat zorgani-
zowanego przez Grupę Epizod wie-
czoru literackiego nadaje się raczej 
na kilkudniowe sympozjum, na sesję 
z przerwami na posiłek i sen, a nie
– mimo całego zachwytu – na parę 
godzin grzania uszu. Ten sam niepo-
kój poczuł najwidoczniej pan Roman 
Sabo, który pod koniec (bo koniec jed-
nak nastąpił) usiłował limitować czas
wypowiedzi autorki „Miłosza w Kra-
kowie” – książki, po której przeczy-
taniu będę dopiero w stanie zrobić 
właściwy restart.

  A do Przybosia naprawdę nic nie 
mam. W moim zbiorze są także jego
„Wiersze i zapiski”, wydane przez Lu-
dową Spółdzielnię Wydawniczą w ro-
ku 1974.
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„Blisko Miłosza”. Spotkanie z Agnieszką Kosińską, autorką książki „Miłosz w Krakowie”
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