Wacław
Liebert
i ekonomista

–

literat

Florian Śmieja
Urodzony 23 IV 1902 r. w Moskwie, był synem inżyniera, społecznika i
organizatora szkolnictwa polskiego dla uciekinierów czasu pierwszej wojny
światowej i rewolucji bolszewickiej, odznaczonego za swoje zasługi pośmiertnie
krzyżem Polonia Restituta. W Moskwie spędził dzieciństwo i młode lata. Do Polski
repatriował się mając lat osiemnaście. W Warszawie ukończył ekonomię na WSH.
Pracował najpierw w zarządzie, a potem jako naczelny dyrektor założonej przez
ojca fabryki wodomierzy i gazomierzy w Toruniu.
Kiedy Niemcy przejęli fabrykę, Liebert przeniósł się do Kielc, gdzie wraz z żoną,
Wandą, należał do podziemia aż do końca wojny. W 1945 r. na wniosek
robotników wrócił do swojej, upaństwowionej już, fabryki na kierownicze
stanowisko, ale prześladowany przez SB uszedł z rodziną w 1947 do Szwecji,
gdzie m.in. pracował jako robotnik w fabryce tekstylnej. W 1951 r. przyjechał do
Kanady, do Montrealu, a następnie do podtorontońskiego Bramalea. Do wieku
emerytalnego pracował jako projektant.
Zmarł na raka, znoszonego przez lata z pogodą, 27 lipca 1993 roku. Pogrzeb odbył
się w Mississaudze, ale prochy spoczęły w rodzinnym grobie w Warszawie.
W ankiecie wypełnionej niedługo przed śmiercią Liebert nazwał siebie ekonomistą
i literatem. Po licznych artykułach politycznych na temat życia pod reżimem
komunistycznym, drukowanych głównie w detroickim „Dzienniku Polskim”, na
tychże łamach zadebiutował powieścią „Piraci w bzach” oraz drukował
opowiadania, których miał się stać mistrzem. Na konkursie Związku Aktorów
Scen Polskich w Londynie w 1950 r. dramatem „Szkarłatna suknia” zdobył
wyróżnienie. Był współpracownikiem londyńskich „Wiadomości”, a pod koniec
życia związał się z torontońskim tygodnikiem „Echo”.
W Montrealu i Sydney grano jego sztukę „Tysiąc gorejących”. Jest ponadto
autorem komedii „Coca Cola”. Większy rozgłos przyniósł mu dopiero tom

wspomnień z Rosji „Wrony nad Moskwą”, wydany w 1974 r. przez londyński
Polski Fundusz Kulturalny. Znajdziemy w nim plastyczne przedstawienie losów
Polaków na tle ginącej Rosji carskiej i rodzącego się komunizmu. Z kolei napisał
powieść „Ewidencja W.16” (Londyn 1981). Jest to rzecz o Chorwacie, nazwiskiem
Hans Wittek, który stał na usługach gestapo i dał się we znaki polskim patriotom
na Kielecczyźnie. Fragmenty karty ewidencyjnej protagonisty poprzedzają
poszczególne rozdziały książki, które te dane rozszerzają i uzupełniają
przytaczając dodatkową ewidencję wzbogaconą intuicją i fantazją autora
respektującego ściśle wydarzenia okupacyjne z zachowaniem autentycznych
nazwisk i sylwetek gestapowców, ich konfidentów oraz pseudonimów członków
podziemia. Książka posiada sensacyjną fabułę, co sprawiło, że przedrukowana w
Polsce przez wydawnictwo Volumen stała się bestsellerem.
Tom opowiadań „O miłości i tak dalej” (1982) został wyróżniony przez Ontario
Arts Council. Wacław Iwaniuk z tej okazji nazwał autora „narratorem z Bożej
łaski” podnosząc rozległość tematyki, jakość techniki pisarskiej oraz artystyczne
osiągnięcia. Wyróżnił on szczególnie opowiadania z terenu Kanady jak „Bretnal”
oraz „Złote runo”, świetnie podpatrzone przejawy kompleksu roszczeniowego
rodaków przyjeżdżających z PRL-u. Jego bohater, Duduś, jest przykładem
człowieka zdemoralizowanego przez system komunistyczny, którego nie zmieni
fakt przeniesienia się w inne miejsce. Liebert nazwał takich osobników
„mormonami”, czyli łapigroszami, od angielskiego more money.
Tom lekkiej, dowcipnej prozy zatytułowany „Byłe i niebyłe”, wydany nakładem
tygodnika „Echo” (1990), cechuje również rozpiętość tematyczna: od obrazu
ostatnich dni Stanisława Augusta w Grodnie, po historię przyjezdnej Polki
wydającej się za majętnego emigranta, aby uśmiercić go poszatkowanymi włosami
z własnego warkocza dodawanymi do jedzenia. Liebert pisał do końca życia
meldując pracę nad sztuką (humorystycznym opowiadaniem) „Ogród
szczęśliwości”. Zdołał ją ukończyć, mimo że praca szła mu opornie. Skarżył się na
wzrok, a także na
świadomość idealnej obojętności naszego społeczeństwa na wszystko, co nie
jest produktem ich subkultury. A ta wydaje mi się obca i niezrozumiała. Czasem
podejrzewam, że w ogóle jej braknie.
Rodzina była jego mocnym atutem. W żonie miał znakomitą towarzyszkę przygody

literackiej, bo ona była jego najbliższą współpracowniczką, czytelniczką i
korektorką.
Liebert, ekonomista, był przykładem profesjonalisty, który na innym polu, w tym
wypadku literatury, ma równie solidne osiągnięcia. Jego sztuki, powieści i
opowiadania ukazują inwencję, łatwość operowania wymyślnymi wątkami, bogaty
kalejdoskop kobiecych postaci, humor i doskonały język. Był urodzonym
karykaturzystą. Wyznał kiedyś, że patrząc na ludzi przerysowuje ich „podkreślając
śmieszności, ułomności czy głupotę, niezależnie z jakiej pochodzą sfery czy klasy
społecznej”. Tematyką swoją (nie licząc wycieczek w epokę jaskiniową czy czasy
starożytnej Grecji) objął, posługując się wspomnieniami, obserwacją, a nawet
pilnymi studiami obok śmiałych wzlotów fantazji, szmat ziemi na dwu
kontynentach, od rewolucyjnej Rosji, okupowanej Polski, krajów europejskich po
Kanadę. Dał świadectwo nie tylko temu, co zaszło dawno i wczoraj, ale co się
dzieje dzisiaj, rejestrując zmieniające się stosunki i style życia na emigracji na
styku emigracji wojennej i nowej, ekonomicznej.
Jak większość pisarzy emigracyjnych, niedoceniony i nieznany, znalazł przecież
czytelnika i krytyka w Polsce, gdzie zainteresowano się jego teatrem, a oprócz
„Wron nad Moskwą” na półkach księgarskich znalazła się „Ewidencja W.16”.
Wiadomości te radowały autora. Nie doczekał się wprawdzie wydania tam swoich
opowiadań, ale pewien jestem, że to nastąpi w przyszłości. Liebert czas swój na
obczyźnie rzetelnie okupił.

