Dużo roboty z tym papieżem

Bolesław Taborski, fot. arch. rodzinne.
Florian Śmieja
Od momentu sensacyjnego wyboru ks. arcybp. Karola Wojtyły na tron Piotrowy,
nie brakowało dziennikarzy, ani pisarzy żądnych nie tylko dostarczania
poczytnych tekstów na temat nagle gorący, ale chcących też dowartościować się
przez zajmowanie się jego osobą i obcowaniem z niezwykłym człowiekiem na
świeczniku. Ale obok szukających anegdot i ciekawostek byli też ludzie poruszeni
tą świetlistą postacią, którzy w niej odkryli wzorzec i cel i jej pragnęli służyć. Do
nich, sądzę, należy Bolesław Taborski, autor książki “Wprost w moje serce
uderza droga wszystkich”, pięknego hołdu dla życia ciężko chorego już wtedy
papieża.
Dwaj emigracyjni pisarze londyńscy położyli szczególne zasługi, by literackie
dzieło Jana Pawła II godnie zaprezentować czytelnikowi anglosaskiemu: Jerzy

Pietrkiewicz i Bolesław Taborski. Pierwszy, zapewnił sobie wyłączne prawa do
przekładania papieskiej poezji na język angielski, drugi, zajął się głównie teatrem.
Pietrkiewicz, wyróżniony honorowym doktoratem swojej uczelni, uniwersytetu w
St. Andrews w Szkocji, był uznanym wykładowcą języka i literatury polskiej na
Uniwersytecie Londyńskim, polskim poetą i autorem kilku angielskich powieści,
drugi – pracownikiem Polskiej Sekcji BBC, debiutującym poetą polskim i
tłumaczem Grahama Greene’a i Roberta Gravesa.
Urodzony w 1927 roku w Toruniu Taborski wziął udział w Powstaniu
Warszawskim, a wyzwolony z niemieckiego obozu jenieckiego w Sandbostel w
Lubece ukończył polskie liceum. Studia teatrologiczne podjął na angielskim
uniwersytecie w Bristolu (1947-1952). Poznałem go, kiedy się zaraz potem
przeniósł do Londynu i wnet stał się dynamicznym współredaktorem pism
młodych “Merkuriusza Polskiego” i “Kontynentów” (1955-1962). Z czasem został
najbardziej płodnym poetą i tłumaczem spośród nas. Był człowiekiem zawsze
skromnym, szczodrym i nadzwyczaj uczynnym. Jak nikt inny dbał o interesy
kolegów korzystając z nawiązanych w Polsce kontaktów. I to mimo ogromu prac
własnych, głównie przekładów, że wymienię tylko Kotta, Przybyszewską czy
Grotowskiego i 21 sztuk teatralnych Pintera.

Bolesław Taborski (drugi z lewej) podczas pracy w radio BBC, fot. arch. rodzinne.
Kiedy po polskim Październiku wielu młodych Polaków w dobrej wierze paliło się
do akcji, Taborski w ferworze nie pojmowanych do końca sytuacji dawał się
ponosić retoryce i zapałowi wrażliwego serca, zapędzał się w krytyce politycznej
emigracji i naiwnych akceptacjach reżymowej propagandy, stał się bete noir
emigracyjnych działaczy. Zraził sobie wśród innych Jana Nowaka Jeziorańskiego,
który miał nawet apelować do władz BBC, aby zwolniły go z pracy, czego Anglicy,
na szczęście, nie zrobili, uznali jego gestie za nieszkodliwe, a Taborski
przepracował w radiu 34 lata i doczekał emerytury.
Jak wiesz, mam ciężką, nerwową i czasochłonną (jednak bite 8 godzin dziennie
nie licząc dojazdów) pracę w radiu, a wszystkie zajęcia literackie muszę
wykonywać w czasie wolnym
pisał w jednym z dawnych listów. A w innym się skarżył:
Trzeba się zatopić w pracy, bo jak się za dużo myśli o polskiej sytuacji, to
rozpacz człowieka bierze.
W innym jeszcze miejscu wyznał:
…Wiem chyba najlepiej, że motywami moich działań w tym czasie nie był żal, o
to co było w przeszłości, ale troska patriotycznie nastawionego Polaka o
przyszłość kraju.
W dużej mierze za artykuły Taborskiego odebrano nam redakcję “Merkuriusza
Polskiego”, choć do tego trzeba było nawet ingerencji gen. Władysława Andersa.
Obawiano się dywersji i niepożądanych kontaktów z PRL-em. Czas robił swoje.
Ambiwalentne sygnały ostatecznie straciły wagę, a zakotwiczenie się Taborskiego
w obozie Papieskim stało się najpiękniejszym happy endem i zwieńczeniem długiej
peregrynacji niespokojnego ducha.
Dokładne zgłębienie życiorysu i twórczości Karola Wojtyły było dla mnie
olśnieniem i spowodowało – nie wstydzę się tego wyznać – przełom duchowy.
Tak pisał w swojej biograficznej książce Taborski.

Bolesław Taborski w swoim gabinecie, fot. arch. rodzinne.
A zaczęło się wiele lat wcześniej. W Londynie Taborski sumiennie prowadził
pamiętnik, w którym skrupulatnie notował minucje dnia. Kiedy po latach trzeba
było ustalić jakąś datę czy szczegół z życia kulturalnego wojennej emigracji, jego
zapiski stały się wiarygodnym, bogatym źródłem wiedzy.
Był on równocześnie jednym z pierwszych młodych emigrantów, którzy odważyli
się jeździć do Polski poststalinowskiej narażając się na przykre pomówienia i
niesmaczne epitety współemigrantów, choć na szczęście uniknął zaszeregowania
go przez SB do swoich współpracowników.
On to pod datą 7 grudnia 1958 roku bawiąc w Krakowie zanotował:
Po południu przedstawiono mnie mianowanemu niedawno pomocniczemu
biskupowi krakowskiemu Karolowi Wojtyle. Elegancki, młody, ma bardzo miły
uśmiech. Towarzyszy zjazdowi cały czas, jest przyjacielem „Tygodnika”.
Znajomi mówią mi: to bardzo ciekawy człowiek, aktorem był, poetą jest, ba –
robotnikiem był, bardzo inteligentny, daleko zajdzie.
Tak zaczęła się fascynacja człowiekiem, który przez bez mała pół wieku związał

wyobraźnię Taborskiego. Skoro Pietrkiewicz otrzymał prawa tłumaczenia poezji
na angielski, Taborskiemu zaproponowano przekładanie dramatów. Zgodził się,
choć rozumiał, że znano tylko jeden dramat opublikowany: “Przed sklepem
jubilera”. Rozpoczęły się usilne poszukiwania rękopisów i maszynopisów po
mieszkaniach dawnych przyjaciół papieża. Wespół z wydawnictwem “Znak” udało
się zebrać inne teksty. Tylko dramatu “Dawid” nie zdołano dotąd odnaleźć ani
przekładu “Edypa” Sofoklesa, którego dokonał Karol Wojtyła dla Juliusza Osterwy.

Kadr z filmu dokumentalnego o Bolesławie Taborskim „Ułamek istnienia”
zrealizowanego przez córkę, Annę Taborską.
Taborski zebrał więc, skomentował i przełożył na język angielski “Hioba”,
“Jeremiasza”, Brata naszego Boga”. “Przed sklepem jubilera” oraz
“Promieniowanie ojcostwa”. Wydał je w jednym tomie Uniwersytet Kalifornijski w
1987 roku, publikował ponadto pojedyncze sztuki. Rozprawa “Karola Wojtyły
dramaturgia wnętrza” wyszła w Lublinie w 1989 roku. Taborski jest ponadto
autorem wstępów, przypisów i artykułów naukowych na temat teatru papieża.
Natomiast jego książka “Wprost w moje serce uderza droga wszystkich” z
podtytułem “O Karolu Wojtyle – Janie Pawle II – szkice, wspomnienia, wiersze”

określa relację osobistą z duchowej wędrówki za wspaniałym i wielkim
człowiekiem naszych czasów.
Książka ma cztery części. W pierwszej Taborski komentuje poezję, którą wcześniej
objaśniał w radiu przybliżając czytelnikowi te nieproste wiersze dzięki swojej
wrażliwości poetyckiej. Traktuje o piętnastu poematach pod nagłówkami
“Chrześcijańskie inspiracje” czy “Nauki Polskich Dziejów” albo “Poetyckie
medytacje”.
Przytacza też ważne słowa Papieża:
Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości
polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień,
mających swe źródło w Ewangelii.
Jakże one kontrastują z arogancją kolegi z londyńskich czasów chcącego uchodzić
za naszego guru, który mnie kiedyś karcił za echa ewangeliczne w moich
wierszach mówiąc, że to starocie, że dawniej ludzie chodzili do kościoła więc
słyszeli Pismo św. Ale dziś?
Kolejna część książki „Dramaturgia wnętrza” zajmuje się teatrem Karola Wojtyły i
rozpatruje szerzej poszczególne sztuki.

Kadr z filmu dokumentalnego o Bolesławie Taborskim „Ułamek istnienia”
zrealizowanego przez córkę, Annę Taborską.
Trzecia część relacjonuje spotkania z Papieżem od 1958-1997 roku. Spośród
anegdot zapamiętałem odezwanie się Papieża do skonfudowanego Bolka
wręczającego mu w Rzymie w deszczową pogodę swój przekład Jego sztuki:
Ale pan ma teraz dużo roboty z tym papieżem.
Wreszcie końcowa partia przynosi wiersze Taborskiego napisane dla Ojca św.,
bibliografię, indeks osobowy. Tom zdobią rzadkie fotografie.
Autor opowiadał mi w Warszawie, że książka była gotowa przed śmiercią papieża i
że On ją jeszcze zobaczył i przesłał mu Swoje błogosławieństwo. Teraz my
możemy skorzystać z obfitego kompendium przemyśleń i objaśnień pilnego
alumna, napisanych kompetentnie i ciepło.
___________________
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Film dokumentalny o Bolesławie Taborskim „Ułamek istnienia”
zrealizowany przez córkę, Annę Taborską:

