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Przygotowuję drugie wydanie książki „Wywiady – spotkać
„Współczesność”, uzupełnione i rozszerzone. Rozmawiam z Leszkiem
Szymańskim, legendarnym założycielem „Współczesności”. Kilkakrotnie
wracamy do Marka Hłaski, któego Leszek znał. Znali się jeszcze z Polski w
latach pięćdziesiątych, a w roku 1966 spotkali się w Los Angeles, na
krótko przed śmiercią Marka. Spędzali razem dużo czasu, miała powstać
wspólna powieść… W tej, jednej z kilku, krótkich rozmów z Leszkiem,
zapytałam o legendy dotyczące Marka. Jedną z legend zatytułował „gwizd
lokomotywy”. Alkohol modny byl w tych czasach chyba znacznie bardziej
niż teraz, tutaj na pewno był czynnikiem inicjującym zabawne historyjki,
dodajacym śmiałości. Z dużą ciekawością słuchałam tych barwnych
opowieści dotyczących dwóch sławnych, legendarnych pisarzy.
***
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Leszek Szymański (Warszawa)
Gwizd lokomotywy
Gwizd, o którym wiem w Los Angeles był potrójny. Raz Marek zagwizdał na
bardzo dostojnym przyjęciu polonijnym, bo wszyscy, byli tak dystyngowani i
wyfraczeni, że go szlag trafił i chciał zaszokować naszych nadętych dostojników.
Nota, bene Marek zasadniczo był nieśmiały. Unikał zebrań i spotkań autorskich,
które mu proponowano. Choćby dobrze płatnych.
Ze mną kiedyś się założył, że wypije szklankę spirytusu i gwizdnie głośniej niż ja,
po takim samym wyczynie. Działo się to w mym mieszkaniu w Downtown, Los
Angeles., na Union Drive. Wtedy w śródmieściu, jeszcze nie wypiętrzonym i
szklannym, gdzie normalni ludzie mogli znaleźć tanie mieszkania, spirytusu nie
mogliśmy kupić , bo jest nielegalny w Kalifornii. Dostaliśmy jednak rum, chyba
90%. Marek wypił szklankę i gwizdnął niczym lokomotywa. Jak przyszła na mnie
kolej szklanicę wychyliłem, świsnąłem cichutko i spadłem pod stół. Nie pamiętam

co się dalej działo.
O Marku Hłasce i pałacu Gubernatora w Santa Monica.
Historyjkę tę pamiętam przez mgłę kilku już dziesiątków ubiegłych lat, no i
oparów alkoholu. Więc nie ręczę za naukową ścisłość faktów. Po tym „caveat”
przystępuję do opowieści.
A zaczęło się to u Marka Nizińskiego od celebracji z okazji objęcia przez niego
zaszczytnej funkcji „menadżera”, luksusowego domu apartamentowego prawie, że
na „Miracle Mile” (Cudownej Mili) w pobliżu, słynnego muzeum w La Brea, gdzie
utopiły się, ale jednocześnie zakonserwowały w smole (dziegciu) niezliczone
przedpotopowe zwierzęta, z których potężne mamuty można obserwowac jadąc
słynnym bularem Wilshire.
Niziński wysoki i chudawy blondyn, poeta pisarz, „menadżerował” przed tym
jakąś historyczną ruderę w centrum Hollywood, gdzie kiedyś podobno mieszkała
Black Dalila, Charles Chaplin, a nawet nasza rodaczka słynna Pola Negri z domu
Apolonia Chałupiec Nastrój był beztroski. Trunki lały się płynnie, panował zwykły
gwar. Gospodarz zaprosił naszą całą „ferajnę” to jest dość szczupłą polską
cyganerię z Los Angeles.
Były zwykle kłótnie na tematy polityczne i literackie. Jak powiadał Roman
Śliwonik o czasach „Współczesności”, kłócilismy się o wszystko tylko nie o
pieniądze! Patriotyczne mazurki i oberki, a w pewnym momencie Marek Hłasko
poszedł solo w kozackie „prysiudy”. Od czasu do czasu wydawał przeraźliwy
gwizd, warszawskiego żulika z Powiśla. Nie pamiętam ani imion, ani nazwisk
wszystkich uczestników, ani ich żon i nie żon. Nie gwarantuję też, że nie
pokręciłem nazwisk osób, które pamiętam. Tak na przykład majaczy mi się, że
był z nami Jack Nicholson, pozostałość po czasach przyjaźni Marka z Romkiem
Polańskim. Był także amerykański poeta Charles Bukowski zwany pospolicie
„BarFly”. Ale wszystko było bardzo przyzwoicie i względnie cicho, nie licząc tych
paru gwizdów lokomotywy, nawet nie o spóźnionej porze. Jednak odglosy biesiady
nie spodobały się któremuś z dostojnych lokatorów. No i podobno komuś zdarzył
się wytrysk żolądkowy zwany pawiem w wypełnionej windzie.
W pewnej chwili, gdy obudziłem się z chwilowej drzemki zobaczyłem kilku
policjantów. Wyglądali groźnie z rewolwerami na pasach i pałkami w rękach. Ale
byli grzeczni. Nie wiem, z jakiej racji zaczęli nas wypytywać o narodowość. Choć

nie wygladalismy na „undocumented immigrants”, a o terrorystach jeszcze sie nię
słyszalo.
Marek Hłasko przedstawił się jako Izraelita, Niziński bodaj jako Szwed, Andrzej
Krakowski jako „Native American”, Henryk Grynberg był mieszkańcem Kaukazu,
a ja oczywiście Australian Aborigine. Jedynie Czesław Banasiewicz, znany grafik i
prawie trzeźwy, przedstawił się z wrodzoną godnością jako Polak. Nicholson i
Bukowski zniknęli, a może wtedy nie byli z nami. Policjanci kiwali głowami i
pałkami, ale niegroźnie i poprosili o paszporty… bardzo uprzejmie. Widać ta
zawodowa grzeczność zwiodła Marka Hłaskę, gdyż w pewnej chwili sięgnął do
kabury jednego z przedstawicieli prawa. Nim się spostrzegliśmy, mieliśmy
kajdanki na rękach i znaleźliśmy się w karetce policyjnej, czyli w tak zwanej w
Polsce „Czanej Marii”.
Zawieziono nas na komisariat w Santa Monica, który się mieścił w pięknym
pałacyku, ktory wygladal jak zrobiony z barwnych kafli i mieścił się w cudnym
ogrodzie z fontanną, jakiegoś dostojnika z czasów hiszpańskich, czyli popularnie
mówiąc w Pałacu Gubernatora. Z jakiej racji nas tam zawieziono, nie wiem. Bliżej
było do Hollywood, względnie do Rampart Division. A może miało to coś
wspólnego z wpływami i znajomościami Jacka Nicholsona?
Marek zapadł w jakiś trans bo nie podnosił powiek, nawet gdy nas wyładowano z
wozu. Tym razem mniej uprzejmie. W pewnej chwili otworzył oczy i krzyknął ze
zdumieniem – Wreszcie mamy uznanie! Do pałacu nas zawieziono!
Wszystko skończyło się dobrze. Wkrótce nas zwolniono. Chyba w wyniku
interwencji Stefana Pasternackiego, czy też doktora Otto Lauterbacha. Nie,
Leonidasa Ossetyńskiego, bo ten był z nami. Pamiętam, że przedstawiał się policji
jako rabin, gdyż grał taką rolę w jakimś filmie.
A najważniejsze, że Marek Niziński nie stracił posady. W domu mieszkało wielu,
jako tako, znanych aktorów, artystów i tym podobnej eks-bohemy, obecnie dobrze
zarabiajacej, więc właściciel zawyrokował, że Nizinski i jego kompania pasuje do
budynku, ale niech się taka heca nie powtórzy, bo „menadżer” ma być tym
właśnie, który daje przykład dobrego zachowania.
*
Zobacz też:

Mieliśmy razem napisać powieść

Zakamarki pamięci – wspomnienie o Marku Hłasce

Leszek Szymanski: Wspomnienia bez mundurka .

