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Kazimierz Wierzyński, 1928 r.
Florian Śmieja (Mississauga, Kanada)
Kazimierza Wierzyńskiego (1894-1969) pamiętam jako bożyszcze eleganckiej
publiczności witanej owacyjnie w londyńskim Ognisku, kiedy przyjeżdżał ze
Stanów Zjednoczonych. Wzruszył mnie jego kufer „blachą okuty”, w którym były:

Cała moja ojczyzna,
Paszporty, obywatelstwa,
Emigracyjne wizy.
i któremu pozostał wierny. Po dziś dzień robi też na mnie wrazenie jego liryczne
zaproszenie:

Ktokolwiek jesteś bez ojczyzny
Wstap tu, gdzie czekam po kryjomu:
W ugornej pustce jałowizny
Będziemy razem nie mieć domu.

A przecież kiedy żył, twórczość jego znałem zaledwie powierzchownie, będąc w
wieku, kiedy zbyt wiele nowości, bez porządku i wartościowania, przyjmowana
jest przez jaźń. Byl to „wiek górny, wiek durny”, krępowany kapliczkowymi
lojalnościami.
Wierzyński znany był z serdeczności, jaką otaczał młodych poetów. Będę go
pamiętał za to, że był „najpierw człowiekiem, potem artystą”, jak głosi motto jego
poetyckiego debiutu. Na krótko przed swoją śmiercią sprawił mi wielką
przyjemność i honor. Otóż po przeniesieniu się na uniwersytet w Nottinham, w
Londynie bywałem rzadziej. Przyjechawszy raz wśród zimy mocno przeziębiony
odwiedzilem, jak to było moim zwyczajem, drukarnię Oficyny Poetów i Malarzy
mieszczącą się pod przęsłem mostu kolejowego na Tamizie, nieopodal dworca. Nie
spodziewałem się, że czeka na mnie niespodzianka. Czesław i Krystyna
Bednarczykowie, właściciele Oficyny zaprosili mnie na kolację do restauracji
mieszczącej się pod salą koncertową Festival Hall. Tam ku mojemu zdumieniu i
wielkiej radości zjawili się Halina i Kazimierz Wierzyńscy. Poeta oświadczył, że
miał wprawdzie inne plany na wieczór, ale przecież nie chciał stracić okazji by
mnie wreszcie poznać osobiście. Od czasu do czasu wymienialiśmy między sobą
listy. Tłumaczył, że w jego wieku nie mogl sobie pozwolić na zaprzepaszczenie
takiej szansy.
Ta szlachetna wielkoduszność w stosunku do młodszych kolegów po piórze, jakże
odbiegała od przysłowiowej zawiści pisarzy. Zmiarkowawszy ponadto szybko, że
ledwo mogłem mówić, tak się moją chorobą przejął, że nakazał pozostać w
Londynie i udać się do jego lekarza gwarantującego murowany efekt kuracji. Po
dziś dzień odczuwam wzruszenie na myśl o szczodrej trosce mistrza Kazimierza,
któremu niedługo potem, nawet zaufany lekarz nie mógł pomóc.

