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Jerzy Pietrkiewicz
Florian Śmieja
Przed wybuchem wojny w 1939 roku wydał zaledwie trzy zbiory poezji lecz to
wystarczyło, by stał się w ciągu kilku lat bożyszczem młodzieży polskiej i głośnym
poetą wsi spod znaku autentyzmu rozumianego jako dawanie świadectwa
prawdzie przeszłości.
Wszelkie ówczesne plany pokrzyżowała wojna.
Po euforii młodzieńczych sukcesów literackich, Jerzy Pietrkiewicz przez Rumunię
i Francję poszedł na emigrację. Znalazłszy się w Wielkiej Brytanii boleśnie odczuł
nie tylko tragedię swojej ojczyzny, ale również grząskość ideologicznych pól, na
które się wmanewrował. Klęska, tułactwo, zbędność w nowej sytuacji,
nieprzydatność w wojsku, spowodowały jego wycofanie się w samotnictwo.
Człowiek dotknięty tylu naraz niepowodzeniami, mógł być po prostu załamany,
lizać rany i pogodzić się z wegetowaniem na bocznym torze.
Jednak to nagłe strącenie ze świecznika w odosobnienie dało mu dystans dla
kontemplacji dramatu świata, który go nie potrzebował, umożliwił natomiast
przemyślenie psychicznej sytuacji, pozwolił wyciągnąć wnioski ze stawianych
prognoz. Pocieszał się myślą, że przyszłość odkryje to, co choć słabe, można ocalić
a pewien był, że doceni go jego mała ojczyzna że Ziemia Dobrzyńska rozumie
ważność tego co zrobiłem.
Oto znalazł się niespodziewanie wśród innych uchodźców w obcym kraju w
nieznanym mu społeczeństwie, postanowił więc najpierw gruntownie poznać jego
język. Dostał się na studia anglistyki na jeden z czcigodnych uniwersytetów
szkockich w St. Andrews nad Morzem Północnym. Tam wśród młodzieży ubranej
w efektowne, czerwone togi studenckie przygotowywał się do przyszłej roli

pedagoga, którą miał przez kilkadziesiąt lat pełnić w Londynie ku chwale swojej
profesji i dla dobra postradanej ojczyzny. Po obronieniu doktoratu na King’s
College w Londynie, uzyskał lektorat języka polskiego u profesora Williama
Rose’a, następcy wielkich polonistów Juliana Krzyżanowskiego i Wacława
Borowego.
Po powrocie profesora Rose’a do Kanady, jego stanowisko wykładowcy literatury
polskiej ofiarowano młodemu Pietrkiewiczowi. Obiął je z wielkim poczuciem wagi
eksponowanej pozycji w centrum świata anglosaskiego. Był świadomy obowiązku
oferowania studentom świeżego i atrakcyjnego obrazu polskiej kultury,
zwalczania niedobrych stereotypów z nią kojarzonych, wykorzystania nabytych na
uczelniach brytyjskich doświadczeń i metod. Odciął się od staromodnych, słabą
angielszczyzną wierszowanych, ale tradycją uświęconych romantyków i śmiało
sięgnął po skarby rzadko docenione wydobywając zdziwionym studentom
wartości nie spodziewane. Przemyślnie dobieraną lekturę eksponował pisząc
wnikliwe szkice, które po latach złożyły się na intrygujący tom pięknych
prezentacji literatury polskiej. W ten sposób wyodrębnione zostały m.in. „Treny”
Kochanowskiego, jako wyjątkowej wartości wczesny pomnik poezji słowiańskiej,
„Pamiętniki” Paska, poezja religijna Zbigniewa Morsztyna, „Pałuba”
Irzykowskiego, „Sól ziemi” Józefa Wittlina i poezja Norwida.
Tak oryginalnie prezentowana literatura polska była chwytliwa i atrakcyjna.
Pietrkiewicz umiał nie tylko zainteresować, ale i oczarować okazując się
znakomitym nauczycielem i pośrednikiem, stał się jednym ze znaczących świateł,
które w neuralgicznych punktach świata potrafiły rozniecić poważne
zainteresowanie polską kulturą, podobnie jak to robili Lednicki, Terlecki, a poźniej
Miłosz w Stanach Zjednoczonych. Tak jak oni, wychował zastęp ludzi gotowych
nieść pochodnię, przygotował doskonałych tłumaczy. Pokazał zasadność
obsadzania nielicznych placówek naukowych na Zachodzie jednostkami
wyjątkowymi, które zostawią znaczący ślad swojej osobowości.
Po uzyskaniu doktoratu i zapewnieniu sobie stałego stanowiska wykładowcy na
Uniwersytecie Londyńskim, Pietrkiewicz ustabilizował sobie życie związawszy się
z Christine Brooke Rose, wybijającą się anglistką i pisarką. Mając takie oparcie,
pokusił się o przejście na język angielski. Pamiętam, kiedy wydając powieść „The
Knotted Cord”, oświadczył mi, że od tego momentu stał się pisarzem angielskim.
Zaczął znamienny epizod pisania powieści w języku przybranym. I tak powstało
osiem powieści, częściowo eksperymentalnych, w języku angielskim. Pierwsza

„The Knotted Cord” wiele zawdzięczała jego wojennej powieści „Po chłopsku”.
Na ogół dobrze przyjęte przez krytykę angielską, która pochwaliła język jako
poetycki, może nieco wydumany, dostrzegła humor i techniczną subtelność.
Niektórzy Polacy obrażali się, że ich wyśmiał w „The Future to Let”. Pochlebnie
porównywany do Conrada autor realizował swoje marzenie, by mieć czytelnika, w
tym wypadku, brytyjskiego. Zwierzał się, że lubił chodzić do czytelni publicznych
i zaglądać do swoich książek, by czytać komentarze, które niektórzy czytelnicy
pisali na marginesach książki. Wierzę, że była to pomocna korektura uczonych
wywodów krytyków, z którymi Pietrkiewicz dyskutował w radiu i literackich
żurnalach.
Chociaz stosunki Pietrkiewicza z władzami emigracyjnymi nie zawsze układały się
pomyślnie, mimo, że atakował on je w swoich wypowiedziach, czuł potrzebę
odwzajemniania niechęci, to po upływie czasu potrafił docenić walory duchowe
swych niegdysiejszych adwersarzy i krytyków.
W czasie wieczoru autorskiego na naukowej konferencji w Toruniu w roku 2000
powiedział m.in.:
Ja wyróżniam w ciele emigracji emigrację wojenną, ta stworzyła instytucje, owe
instytucje dalej istnieją. Owszem, były kłótnie, bo Polacy się zawsze kłócą –
napisałem satyryczną powieść o tym, ale ona potwierdza coś niebywałego w
tych ludziach. Że kiedy mają opuścić tę ziemię, nie odchodzą jako niewolnicy.
Nie są przegrani, oni wygrali. I to jest bardzo ważne. Reszta emigracji jest
przypadkowa, zarobkowa i inna, co nie znaczy, że ja jestem przeciwko niej,
niech ona będzie! Ale nie łączmy tych dwóch rodzajów emigracji, granica
podziału jest bardzo wyraźna. Emigracja wojenna wiedziała czego chce.
Jeden z nowatorskich poetów polskich Pietrkiewicz jest również autorem
frapującej opowieści o polskich mariawitach „The Third Adam”, wydanej przez
Oxford University Press oraz odkrywczych, krytycznych esejów literackich „The
Other Side of Silence”. Okazał się też doskonałym tłumaczem poezji Jana Pawła II
na język angielski.
*
Poznałem Pietrkiewicza w 1946 roku w londyńskim British Museum. W latach

pięćdziesiątych byłem jego asystentem w School of Slavonic and East Europea
Studies. Potem pozostaliśmy w sporadycznym kontakcie korespondencyjnym do
końca.
Kiedyś na widokówce z Hampstead Pietrkiewicz napisał:
Florianie Drogi, jakie to miłe, że napisałeś ze Śląska…Widzisz, te powroty do
źródeł są ważne, bardziej sprawdzalne w psychice, niż freudojungowe rebusy
wedle mody (moda mija).
Przed wojną odwiedził Katowice, gdzie poznał śląskich pisarzy z Wilhelmem
Szewczykiem na czele. Jeszcze w Londynie w 1964 roku otrzymałem od
Pietrkiewicza przesyłkę z adnotacją załączam wycinek o Szewczyku (z 1946) –
może Pan go przekazać Szewczykowi jeśli Pan zechce. Na wieść, że chcę pisać o
Szewczyku, replikował:
Naturalnie, koniecznie należy o nim pisać. Porządny chłop, zawsze był i będzie.
Niech Pan pomyśli, jak się sentymentalizuje Ważyka, który przecież robił
nagonki na pisarzy, denuncjował a teraz niby świętość bez skazy. Szewczyk
denuncjatorem nie był. I lepszy poeta.
Ślązakowi śląskie anonimy polecam nakreślił na nadbitce z czasopisma „Eos” z
zacytowanymi pieśniami ze Śląska Cieszyńskiego.
W 1996 roku jego pocztówka donosiła:
Dzień przed Twoim listem, dostałem też list Miodka (którego cenię i bardzo
lubię). Miodek napisał że chodziliście do tej samej szkoly w Tarnowskich
|Górach. Dość, że jak Ciebie spotkałem w British Museum, to od razu
wiedziałem, że coś w życiu zrobisz. Stąd moje zaufanie do Ciebie niezmienne.
Arriba Silesia.
Napisałem mu raz długi list na temat pozostawania na emigracji lub powrotu do
Polski. Jerzy odpowiedział:
Twój list dał mi sporo do myślenia: ten trójkąt europejski w moim życiu. Wrócić
do ziemi dobrzyńskiej byłoby sztuczną decyzją. Brakuje mi ich kontekstu;
sześćdziesiąt lat to dużo. Ale mówią mi i piszą jak z uporem przez lata,

przywracałem sens istotny tej tak odrębnej ziemi. Teraz krajanie moi wiedzą, że
to było ważne. Chłopak osiemnastoletni napisał „Ziemia Dobrzyńska, Ziemia
Dobrzyńska, a w niej chyba najwięcej ojczyzny, Pięćsetlecie statui w Skąpem
(Maria-dziewczę) stała się okazją na spotkanie z młodzieżą od 7 do 17 lat. Ks.
Jan Twardowski był ze mną, kościół był przepełniony jak nigdy – ponad tysiąc
młodych twarzy z mojej ziemi. Wzruszająco ogromnie, najlepszy prezent na 80
lecie…
Moja dobrzyńska więź to nie przedwojenna sprawa, ale stała ciągłość
autentyzmu przeżyć i wyobraźni, a dziecko (znasz moje dictum, zawsze żyje
wewnątrz nas). Dlatego dzieci z moich stron witają mnie jak rówieśnika – znają
moje wiersze na pamięć – te wiersze jak „Siewna”, „Ballady dobrzyńskie”,
„Piąty poemat” w pomyśle pochodzą z przełomu lat wojennych. Przedwojenna
„Prowincja” była jednym z głównych tekstów Autentyzmu w jego początkach.
Szczęśliwy się czuję, że koła czasu tak ładnie się wokół mnie zamykają.
Ze wspomnieniami o Pietrkiewiczu uczestniczyłem w konferencji w Toruniu.
Napisał:
Cieszę się, że byłeś na konferencji- to wzrusza, to zbliża tyle naszych lat. Boże
ty mój, jak te koła życia się kręcą-zamykają i otwierają.
Ucieszyło go bardzo zamieszczenie przez Giedroycia w pożegnalnym numerze
rozmowy Bolesława Taborskiego ze mną na temat tej konferencji.
Tak, to niemal symboliczne, że jesteście (ze mną pośrednio) w ostatnim
numerze „Kultury”. To także ustawia w czasie.
*
Urodzony w Fabiankach na Kujawach w 1916 roku, zmarł w Londynie w 2007
roku. Spośród nagród i odznaczeń najbardziej, sądzę, cenił sobie doktorat
honorowy swojej szkockiej uczelni.

