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  Pamiętam jak na seminarium z fil-
mu, lata temu, prof. Bolesław Lewicki 
– zdaje się, że przy temacie przeżywa-
nia „rzeczywistości” filmowej – po-
wiedział, jaki to cud: człowiek siada 
przy stoliku w kawiarni, otwiera to-
mik poezji i nagle cichnie kawiarnia-
ny gwar, blednie świadomość miej-
sca, w którym się znajduje – czytający 
przenosi się w inną przestrzeń.
  Odkrywam, że z upływem lat moje
radości stają się prostsze. Jedną z nich 
jest usiąść w ciepły dzień na ławce 
w parku (ewentualnie z chłodnym pi-
wem ukrytym w torbie albo butelką 
czerwonego wina), otworzyć tomik 
poezji i przeżyć taki właśnie cud ma-
gicznego przeniesienia w inny świat. 
Tak zeszłego lata czytałem i czytałem 
„Atol” Andrzeja Buszy oraz „Cienie” 
i moje ulubione „Podwórko” Romana 
Sabo. Bo taką poezję czyta się wielo-
krotnie, bez końca (jednorazowo to 
można przeczytać Mickiewiczowskie 
„Ballady i romanse”).
  Poezję czyta promil Polaków, a jeś-
li chodzi o wankuwerską Polonię, to 
myślę, że jeszcze z tysiąc razy mniej. 
Owszem, według wielu, poezją nale-
ży (wypada) się zachwycać, bo nale-

ży ona do sztuk wysokich. Ale jest to 
taki zachwyt gombrowiczowski, bez
potrzeby czytania wierszy. Taki bez-
pieczny zachwyt, jak zachwyt nad Sło-
wackim, bo wielkim poetą był. I to 
właśnie, a nie brak popytu na poezję 
(co można uznać za smutne), jest de-
nerwujące. Denerwujące są pozy, uda-
wanie. 
  Uważam zatem, iż poezję należy czy-
tać w samotności.
   Ale wieczory poezji też mają dla 
mnie sens. Nie tylko dlatego, że przy-
pominają „tym pozostałym” o istnie-
niu poezji, ale też dlatego, że – jak 
czytanie w cieniu drzewa – przenoszą 
w odświętność, pozwalają oderwać 
się od niezbyt mądrego świata i doda-
ją otuchy… Poza tym być może ktoś 
przez uczestnictwo w takich spotka-
niach znajdzie w sobie zachętę do się-
gnięcia po jakiś tomik.
 Wieczór poezji przygotowała w mar-
cu Grupa Epizod. Rzecz odbyła się 
w Polskim Towarzystwie „Zgoda”, i 
chwała Zgodzie, że udostępniła na ten 
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wieczór swoje wnętrze, dowodząc, że 
jest organizacją otwartą na różnego ro-
dzaju wydarzenia kulturalne, nie tylko
imprezy masowe. Wieczór poświęco-
ny był dwóm obecnym, wielkim poe-
tom – Andrzejowi Buszy i Romanowi 
Sabo – a także wielkiemu nieobecne-
mu, Bogdanowi Czaykowskiemu, któ-
remu słowa wspomnienia poświęciła
wielce przeze mnie ceniona, zaprzy-
jaźniona intelektualistka Olga Medve-
deva.
 Poeci nomadowie. Dziecięctwo Czay-
kowskiego w Samarkandzie – Andrze-
ja Buszy w Palestynie… Nic dziwne-
go, że kiedy na przełomie lat 50. i 60. 
tworzyli w Londynie grupę literacką 
Kontynenty to Polska była dla nich 
bardzo mglista, co zresztą moim zda-
niem – z powodów, które niech się 
każdy sam domyśli – odbiło się ko-
rzystnie na ich twórczości.
  Posłużę się cytatem z książki Boże-
ny Szałasty-Rogowskiej „Urodzony 
z piołunów. O poezji Bogdana Czay-
kowskiego”. Andrzej Busza: „Dla nas 
Polska jest abstrakcją. Zresztą równie
nierzeczywista jest dla nas Polska o-
becna jak i przedwojenna. […] Bar-
dziej odczuwamy wspólnotę ludzką 

niż polską odrębność. […] Polska i 
polskość stoją u nas na drugim pla-
nie. Polska jest tylko częścią naszego 
świata, a nie światem całym.”
  Ta postawa przetrwała wszystkie la-
ta; w 2002 roku Bogdan Czaykowski 
mówi wspomnianej wyżej autorce: 
„Zrozumienie świata, innych ludzi i 
siebie jest najważniejszą ojczyzną”. 
To się nazywa humanizmem. Wi-
docznym zresztą nie tylko w wier-
szach, żeby przypomnieć choćby, 
co pisał w „Aha!” Andrzej Busza o
uchodźcach wojennych z Bliskiego 
Wschodu. A pisał („Aha!” nr 232, paź-
dziernik 2016):
  „W tej dziedzinie karta polskiej soli-
darności z prześladowanymi naroda-
mi nie jest piękna. We wrześniu 1939 
stałem się wraz z rodzicami uchodź-
cą, i w ciągu wielu uchodźczych lat do-
świadczyłem mnóstwa dobroci oraz 
gościnności zwłaszcza ze strony An-
glików. Tysiące Polaków: ludzi sta-
rych, dzieci, kobiet, sierot doświadczy-
ło podobnego traktowania w takich 

krajach, jak Persja, Palestyna, Liban,
Kenia, Indie, Meksyk, Afryka Połud-
niowa, Argentyna, nie mówiąc już o
Anglii, Szkocji, Stanach Zjednoczo-
nych, czy też Kanadzie. Następne fale 
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polskich uchodźców z lat końcowych 
XX wieku skorzystały z podobnego 
dobrodziejstwa. Kiedy jako pięciola-
tek topiłem się w Jeziorze Galilejskim 
w Palestynie, kto mnie wyratował? 
Arabscy chłopcy. Tacy sami jak ci, 
którzy nie mogąc wytrzymać życia 
pod izraelską okupacją, marzą o no-
wym wolnym życiu gdziekolwiek w 
zasobnej Europie – włącznie z Polską. 
Ale nasi, pozdrawiający się staropol-
skim „szczęść Boże” rodacy za żadne 
skarby nie chcą ich do Polski wpuś-
cić. Ciekaw jestem, ilu warszawiaków 
jest świadomych analogii pomiędzy 
tym, co dzieje się w tej chwili w Alep-
po (jeszcze do niedawna jednym z naj-
bardziej kosmopolitycznych miast 
świata, nieco większym od Warsza-
wy), a losem naszej stolicy w sierp-
niu 1944. Kolejne pokolenie Rosjan 
(oczywiście młodsze od tego, które, 
zatrzymawszy się na lewym brzegu 
Wisły, czekało spokojnie aż Niemcy 
zrównają z ziemią rozległe europej-
skie miasto, w którym Chopin szlifo-
wał swój pianistyczny kunszt) dziś 
bombarduje wschodnią część syryj-
skiego miasta bombami kasetowymi i 
burzącymi. I nie daj Boże, żeby jakiś
syryjski nastolatek (bez względu na to, 
czy jest muzułmaninem, czy chrześci-
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janinem) zjawił się na lotnisku Chopi-
na – w imię tzw. polskiej racji stanu 
naszą pierwszą reakcją będzie odesłać 
go do piekła, które właśnie porzucił.”
  Andrzej Busza jest anglistą, wykła-
dowcą literatury angielskiej, i stąd 
bliższe stało się dla niego pisanie po 
angielsku; po polsku od czasu do cza-
su. Ale tak czy inaczej są to wiersze 
dla Polaków, o czym dobrze świad-
czy „Kohelet”, gdzie wśród rozważań 
nad sensem życia przewija się cały 
szereg polskich literatów, od Miłosza 
poczynając (widziałem Miłosza jak 
w pustej auli/ czesał włosy białymi 
palcami). Poeta ma dobrą wiedzę o tej 
„abstrakcyjnej Polsce” i swoje oceny 
tego, co tam się dzieje, co widać we 
fragmencie przywołanego wyżej tek-
stu z „Aha!” sprzed półtora roku.
 „Atol” to dla mnie poezja do zaczyty-
wania się. (Notabene w okolicy „Kohe-
leta” jest jeszcze jeden z bardziej czy-
tanych przeze mnie wierszy – „Hagia 
Sophia” – ze słowami ze Starego Tes-
tamentu.) Nie miejsce jednak teraz i 
czasu brak na rozważanie, interpreta-
cję jego zawartości. To wymaga od-
powiedniej pracy. Ale przytoczę krótki 
wiersz, mówiący o egzystencjalnych 
poszukiwaniach poety, zatytułowany 
„Zabawa w metafizykę”.
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