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Florian Śmieja
Losy polskich poetów na emigracji każą mi myśleć o wierszach Przemysława
Kazimierza Chróściechowskiego, krakowianina urodzonego w 1921 r., który przez
Rumunię i Francję trafił ze swoim oddziałem do internowania w Szwajcarii. Tam
skończył studia agrarne. Po kilku latach w Anglii emigrował do Wenezueli. Stał się
malakologiem i dał się poznać jako specjalista od słodkowodnych ślimaków. Po
stażu w Caracas z całą sekcją przeniesiony został do miasta Maracay. Z początku
odczuwał wyjazd na prowincję jako zsyłkę, ale po czasie powie, że już by nie
wrócił do stolicy „z jej piekielnym ruchem, zatrutym powietrzem, napadami na
ulicach, drożyzną…”.
Tam go odwiedziłem. Po wizycie u Beniamina Józefa Jennego w Caracas,
pojechałem z dr Eugeniuszem Gerulewiczem do Maracay. Po drodze od urwisów
kupiliśmy świeżo zerwane pachnące mocno mango i dojechaliśmy do ładnego,
nowego domku.

Samotnie wychowywał syna, którego urodziła mu Portorykanka, nim padła ofiarą
katastrofy. Do pomocy miał kolumbijską służącą imieniem Ligia. Nie pamiętam już
wiele z tych odwiedzin, poszliśmy do lasu oglądać orchidee, podziwiać
wszędobylskie dydelfy i niebieskie motyle. Fascynowały mnie egzotyczne ssaki z
długimi ryjkami, wąskoskrzydłe motyle, orchidee na drzewach i rumiane owoce
mango.
Od dziecka czuł zamiłowanie do pisania. Pisząc namiętnie nie znalazł druha,
drugiego człowieka, ani spolegliwej redakcji, którzy by wsparli jego wysiłki. Sam
stał się superkrytyczny wobec twórczości, a nie przychodziła mu łatwo. Skarżył
się:
Niezliczone wieczory spędzone nad rozpaczliwie białą kartką wzywały nieraz do
porzucenia tego głupiego nałogu.
Po nikłych sukcesach wydał w Londynie zbiór wierszy Nietrwałe srebro snu w
Oficynie Poetów i Malarzy Bednarczyków. Na wieść o zamknięciu drukarni
ironizował:
Może za to nieliczne ocalałe egzemplarze osiągną kiedyś bajeczną cenę na
bibliofilskim rynku?
Spytany o bieżącą twórczość odpisał, że pisze haiku i ma ich 200 bacząc bardzo
na formę. Te sonety, haiku i tanka chciał wydać pod tytułem Ślady na tropie.
Dodał, że jego pisanie cierpi na znaczne przerwy spowodowane przez
zniechęcenie.
W Polsce ukazał się nieznany mi bliżej zbiór jego wierszy Niecierpliwość dróg w
wydawnictwie Ad Oculos. Jej wydawca o wierszach pisze m.in.:
Utwory te są także świadectwem umiejętności warsztatowych autora: od trenu,
poprzez sonet, po akrostych. Uderza też skala podejmowanych tematów,
rozmaitość nastrojów: z jednej strony poezja filozoficzno-refleksyjna – z drugiej
wierszowana publicystyka.
Na list napisany w 2003 roku nie otrzymałem odpowiedzi. Już mnie wprawdzie we
wcześniejszym liście ostrzegał:

Jeżeli chirurg mnie dorżnie, to ten list będzie miał wartość dzieła pośmiertnego.
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