Olga Żeromska – niestrudzona
działaczka emigracji londyńskiej

Zjazd Związku Pisarzy Polskich w Londynie, w środku siedzący w szarym
garniturze prof. Florian Śmieja, po jego prawej stronie Olga Żeromska, fot. arch.
F. Śmieji.
Florian Śmieja
W Anglii do niedocenionych działaczy kulturalnych emigracji żołnierskiej, którzy z
aktywności swej nie mieli korzyści materialnych, ani nie doczekali się honorowych
laurek, była działaczka AK, Olga Żeromska, choreografka polskich tańców
ludowych w Zespole Tańca im. Oskara Kolberga, założonego w Londynie w 1953
roku i autorka podręcznika. Była ponadto niezmordowaną entuzjastką i
kierowniczką grupy aktorskiej „Pro Arte”.
Poznałem ją jeszcze w pierwszych latach pięćdziesiątych. Odwiedzałem
mieszkającego w tym samym domu kolegę z uniwersytetu w Irlandii Wojciecha
Gniatczyṅskiego i Janusza Poray Biernackiego, który pod pseudonimem Janusza
Jasieńczyka wydał akurat powieść „Walter 4.65” i w całym mieszkaniu

porozwieszane były rysunki pokazujące wyczyny protagonisty książki, Marka
Kordy. Oleńka, zgromadziwszy wokół siebie grupę tańczącej młodzieży z kolei
marzyła o widowiskach teatralnych i szukała stosownego dla niej repertuaru. Nie
zadowoliła się istniejącą podażą, żądała tekstów nowych, współczesnych, a nie
istniejące w języku polskim, starała się przełożyć, względnie zapędzić znajomych
do przekładania, a potem je grała ze swoją trupą.
Wojciech Gniatczyński przetłumaczył dla niej sztukę irlandzkiego dramaturga
Johna Millingtona Synge’a (1871-1909). Wiedząc o tym, że skończyłem filologię
iberyjską, poprosiła mnie o przekład ogromnie wówczas na całym świecie
popularnego hiszpańskiego poety i dramaturga Federica Garcia Lorki. I tak
powstała moja wersja „Przedziwnej szewcowej” (La zapatera prodigiosa),
dwuaktowej komedii o rezolutnej młódce z fantazją, którą wydano za starszego,
poczciwego rzemieślnika.
Tę sztukę Żeromska wystawiła dwanaście razy w swoim teatrze, fundując polskiej
widowni barwną espanioladę. Przed pokazem sztuki czytała wiersz Józefa
Łobodowskiego „Elegia na Fryderyka Lorkę”. Sama przełożyła „Bal złodziei”
modnego Jeana Anouilha. W programie anonsowała premiery „Marchołta”
Romana Brandstaettera, Paula Claudela „Zwiastowanie”, Mikołaja z Wilkowiecka
„Historyję o chwalebnym Zmartwychwstaniu Pańskim”, Juliusza
Słowackiego „Złotą Czaszkę”, Stanisława Wyspiańskiego „Powrót Odysa”, a jako
sztuki czytane George’a Bernanosa „Dialogi karmelitanek” i Witolda Gombrowicza
„Ślub”.
Kiedy w drodze z Kanady do Polski w roku 1974 roku rozmawiałem z Oleńką,
wspomniałem jej o festiwalu polonijnych zespołów w Rzeszowie, żachnęła się na
słowo „polonijny”. W Anglii go nie używaliśmy, bo kojarzył się z kandydaturą na
obcokrajowca, a my chcieliśmy wrócić do Polski, a nie robić żadnej kariery na
Zachodzie. Na organizowane przez reżim imprezy emigranci nie reflektowali.
Poziom osiągało się przez pracę, najczęściej darmową, ale za to bez
pochlebstw, nie rezygnując z suwerenności.
Bardzo się zainteresowała moim przekładem „Kołysanki” (Canción de cuna)
Hiszpana Gregoria Martineza Sierry (1871-1941). Ta urocza dwuaktówka,
aczkolwiek traktuje o wychowaniu dziewczynki przez zakonnice, którym została
podrzucona, była grana z powodzeniem w prestiżowym teatrze paryskim Comédie
Française. Wymagając licznej obsady żeńskiej grywana była chętnie w szkołach

dla dziewcząt.
W miarę upływu lat słabło życie kulturalne emigracji londyńskiej. Coraz trudniej
było wystawiać ambitne sztuki. Starzeli się artyści, wśród nowych nie było
ochotników do pracy bezinteresownej.
Aczkolwiek Żeromska przyjęła przekład z entuzjazmem, nie zdołała z niego
skorzystać. Ostatecznie, pomysł się zdezaktualizował. Maszynopis utknął u
Żeromskiej, jak w różnych miejscach przepadły inne moje prace przekładowe.

