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Recenzja książki – Mickiewicz Anna Maria, Mickiewicz Tomasz, Secret
Love Letters – Poland 1982, Palewell Press (London 2021).
Anna Maria Mickiewicz de domo Radomińska opublikowała swoje Secret Love
Letters – Poland 1982, czyli Sekretne Listy Miłosne – Polska 1982 w brytyjskim,
prestiżowym wydawnictwie Palewell Press. Książka opracowana została
pieczołowicie przez założycielkę wydawnictwa i edytorkę Camillę Reeve, której

sprawy polskie są bardzo bliskie. Pozycja to wyjątkowa z kilku względów.
Po pierwsze, jako że uchyla rąbka tajemnicy skrywającej jej relacje z Tomaszem
Mickiewiczem, który w okresie grudnia 1981 i lutego 1982 roku studiował na
Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, popularnie nazywanym KUL-em. Warto
zaznaczyć, że patriotyczna atmosfera i formacyjne oddziaływania wychowawcze
tej uczelni określały zaangażowanie całego środowiska po stronie antyreżimowej
opozycji. Anna Maria studiowała na Uniwersytecie Marii Skłodowskiej-Curie.
Po drugie do redakcji całości zaproszeni zostali polscy i brytyjscy przyjaciele, w
tym pełniący rolę kuriera pomiędzy zakochanymi, ich wspólny kolega Piotr
Rogoyski. Z oficjalnej poczty należało zrezygnować z racji wprowadzonej cenzury
korespondencji. Do grupy autorów i tłumaczy dołączyli: autor wstępu David Clark,
prof. Tony Howard, dr Urszula Chowaniec, Inka Roszkowska i Cecylia Pytel z
University College London, wreszcie rekomendujący całość: Michael Brett z grupy
Enfield Poets i Peter Evans z grupy Poets Anonymous. Okładkę zaprojektowała
Agnieszka Herman. No i nie wolno zapomnieć o tłumaczeniach Stana
Mickiewicza, syna Anny Marii i Tomasza.
Kompilacja esejów z zarysem historycznym, prywatnych listów, relacji pośrednika
i wierszy – tworzy oryginalną jakość ocalającą prawdę czasu, dylematy „pokolenia
złamanych marzeń”.
David Clark pisze wprost o formule kapsuły czasu, czyli symbolicznego pojemnika,
w którym przechowuje się szczególne dokumenty dni codziennych. Składały się na
nie: obawy przed aresztowaniem, smutek rozłąki, troska o aprowizację, czyli
czekanie w długich kolejkach po podstawowe artykuły żywnościowe jak np. masło,
wędliny i mięso, słodycze i cukier. Wszystkie te dobra były ściśle reglamentowane
i np. asortyment mięsny dla osoby dorosłej wynosił 2,5 kg na miesiąc.
Wspomnienie o zwykłych ludziach poprzedza cytat z poematu Zbigniewa Herberta
pt. Raport z oblężonego miasta. W nim o faktach bez emocjonalnych komentarzy,
za to o „wyhodowaniu” nowej odmiany dzieci. Doskonale dobrany, bo tak się
działo. Opresja i permanentne braki towarów na rynku kształtowały całe
pokolenie: od przedszkoli po uczelnie i zakłady pracy. Dlatego studenci
zainteresowali się warunkami życia robotników i wsparli ich protesty, kiedy
powstawała „Solidarność”, masowy 8 milionowy związek zawodowy, niezależny od
wpływów politycznych rządzących. Anna Maria Mickiewicz zastanawia się czy już

pora przyjrzeć się tamtym dniom ze spokojem i zadumą? Ma rację, że trzeba
docenić Brytyjczyków niosących pomoc tak jak: Lisl Biggs-Davison z Anglo-Polish
Medical Foundation czy dziennikarz Neal Ascherson.
Pomiędzy Anną Marią, a Tomaszem pewne kwestie są zaszyfrowane. Na przykład
słowo – sanatorium, oznacza chyba ośrodek internowania. Pojawiają się
odniesienia do myśli Mikołaja Bierdiajewa, kryptonimy kolegów: Młody, Diament.
Szczególną rolę pełni podręczny stolik, tzw. guéridon, będący w posiadaniu
rodziny Radomińskich od czasów Powstania Styczniowego w 1863 r. Stanowił
wtedy własność przodka Pawła Łukasiewicza, prapradziadka pani Anny Marii,
zaangażowanego w pomoc dla podlaskich unitów. Reagował on na ucisk tzw. Nocy
Apuchtinowskiej (tj. polityki rusyfikacji polskiej młodzieży), pomagał przy
przekraczaniu granicy pomiędzy guberniami Cesarstwa: lubelską i podlaską. Przy
tym stoliku Piotr i Anna rozmawiają o ważnych, sekretnych działaniach.
Ten fragment wspomnień bliski jest mi z racji zachowanym rodzinnych
dokumentów o działalności także mojego prapradziadka Stanisława
Broczkowskiego, za którym władze carskie wystawiły list gończy, jako za
„czynnym w niepokojach roku 1863”. Brat tegoż Konstanty Broczkowski walczył w
czasie Wiosny Ludów 1848 r. w powstaniu węgierskim, był członkiem
Towarzystwa Demokratycznego Polskiego, działaczem emigracyjnym w Wielkiej
Brytanii.
Podobnie Radomińscy, Jakub z synem Emilianem (1850-1927) walczyli w
Powstaniu 1863 r., Emilian zesłany został na 6 lat katorgi na Syberii. Odznaczony
był przez papieża Piusa XI medalem Pro Ecclesia et Pontifice za uratowanie
relikwii Józefata Kuncewicza. Miał 6 synów: Władysława, Józefa, Jana, Kazimierza,
Feliksa i Jakuba. Anna Maria o tym nie pisze, ale tradycje Radomińskich są znane.
Dzięki opublikowanym listom ocalona została pamięć chwil codziennych, niby
zwykłych, a jednak wyjątkowych.
Zgadzam się z David’em Clark’iem w kwestii oceny sugestywnych wierszy Anny
Marii Mickiewicz. W jednym z nich, zatytułowanym 13 grudnia pisała „Czy runie
kolejne cesarstwo…”, były to słowa prorocze.
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