Polscy poeci w Ameryce
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Danuta Błaszak i Anna Maria Mickiewicz przygotowały niezwykłą książkę pt. Zza
oceanu. Prezentacja poetów amerykańskich polskiego pochodzenia. Książka
powstała z inspiracji Bohdana Wrocławskiego, który zapragnął mieć prezentację
polskich poetów mieszkających w Ameryce na swoim portalu internetowym:
Pisarze.pl. Temat był na tyle ciekawy, że obie autorki postanowiły go poszerzyć i
wydać w postaci książki. Wstęp napisał znany krytyk literacki Leszek Żuliński,
który stwierdził m.in.: Zamieszczone tu biografie Autorów – jakże różne – są na
wagę złota. A więc wracajcie do nas wierszami – ja to uznaję za ważne wydarzenie
literackie. Odzywajcie się co rok, co pięć lat, bo tylko w ten sposób stale będziemy
razem. A to dla polskiego życia literackiego jest istotne.
Istotnie życiorysy zamieszczone w książce mogą posłużyć jako przyczynek do
historii Polski i historii literatury polskiej w Ameryce. Zwłaszcza, że wiek autorów
jest bardzo różny. Chyba nestorem wśród prezentowanych tu poetów jest Janusz
Artur Ihnatowicz, którego życiorys to jakby skrócona historia II wojny i

następnych lat i dekad, aż do dzisiaj. Tu pozwolę sobie na prywatną dygresję. Otóż
poznałem osobiście Janusza Artura Ihnatowicza na podwórku słynnego
Seminarium Duchownego w Kielcach. Mieszkał tam podczas jednych ze swoich
wakacji. Jest bowiem Ihnatowicz księdzem diecezji kieleckiej. Dostałem w
prezencie jego książki, które są bardzo trudno dostępne, opatrzone odręcznymi
dedykacjami autora.
Inną znaną postacią jest Kazimierz Braun reżyser teatralny i telewizyjny. Ponadto
opublikował on 60 książek i ponad 400 artykułów na temat teatru w wielu różnych
językach. Jest także poetą. W Stanach Zjednoczonych mieszka od 1985 roku.
Kolejnym znanym autorem jest Adam Lizakowski, o którym autorki piszą:
„Studiował na Columbia College Chicago – creative writing gdzie uzyskał tytuł
Bacher of Arts. Studia ukończył z wyróżnieniem Cum Laude.”
Lizakowski jest znany również z wielu publikacji internetowych. Jego poezja
zawiera dużo humoru i ironii. W wierszu „Adam Lizakowski, dlaczego jest w
Warszawie…?” poeta pisze trochę ironicznie:
Dom Literatury
na Krakowskim Przedmieściu
poeci siedzą w
piwnicznej Sali obiadowej
poeci siedzą na
parterze w kawiarni
poeci siedzą na
pierwszym piętrze w ZLP i SPP
poeci siedzą na
drugim piętrze w bibliotece
w Pen Clubie
zastanawia się
skąd tylu poetów się wzięło
skąd oni się biorą
poezja nie jest
biznesem
pieniądzem
przyjemnością

chlebem
pracą
czym jest poezja
skoro tylu jest poetów
poezję lubi
nic więcej
rachunki czekają w Chicago
Adam Lizakowski jest niewątpliwie wybitnym poetą, niezależnie od tego, czy
aktualnie mieszka w Polsce czy w Ameryce. Jest autorem na miarę Różewicza czy
Herberta, których echa przebijają w jego wierszach. Jednak jest to poeta na
wskroś indywidualny i odrębny. Zagadnienie czy autorzy prezentowani w książce
są polskimi poetami mieszkającymi w Ameryce, czy amerykańskimi poetami
mającymi polskie korzenie, nigdy nie zostanie rozstrzygnięte. Chyba każdy z nich
musi sam się zdeklarować w tej sprawie. Tym bardziej, że w książce
zaprezentowana została twórczość Polaków drugiego i trzeciego pokolenia, którzy
urodzili się i wychowali w Stanach. Część z nich pisze już tylko w języku
angielskim, dlatego do potrzeb antologii trzeba było zamieścić tłumaczenia ich
wierszy. Anna Maria Mickiewicz stwierdziła w liście do mnie: Poeci z dużym
entuzjazmem przyjęli nasze zaproszenie. Wciąż czują sentyment do kraju
dziadków i ojców. W antologii znalazły się wiersze: Marianny Szlyk, Thaddeusa
Rutkowskiego i Leonarda Kressa
Ciekawym poetą, piszącym w języku angielskim jest John Guzlowski, którego
życiorys także jest przyczynkiem do historii Polski. Jak piszą autorki urodził się w
obozie pracy przymusowej w nazistowskich Niemczech. Mimo, że całe życie
mieszkał i pracował w USA, w jego wierszu „Zajęty wieloma sprawami”
dedykowanemu Tadeuszowi Różewiczowi, widać duży związek duchowy z krajem
jego rodziców.
W antologii znaleźli się także poeci będący jednocześnie przedstawicielami
polskiej nauki Anna Frajlich, doktor slawistyki na New York University oraz
Włodek Holszyński – uznany na świecie matematyk.
Można by tak wymieniać wielu autorów. Na przykład Sylwia Kokot Martin (od
kilkunastu lat mieszka na Florydzie), z której wierszami spotkałem się po raz

pierwszy. Natomiast jestem miłośnikiem jej prozy, w tym wybitnej powieści
„Potrawka z surojadki”. W tym południowym stanie Barbara Voit, tłumaczka, w
antologii możemy przeczytać parafrazę wiersza „dziad i baba”.
Mieszkanką Florydy jest również Danuta Błaszak, która jest autorką wielu
książek, wybitną poetką. W antologii umieszczono fantazyjny wiersz o walce.
Nad głowami huczą drony helikoptery i bombowce
podobnie kiedyś szukano marihuany
ale dziś celowniki są zaprogramowane na zboże
(dożynki bezglutenowe)
Współautorka tej książki, Anna Maria Mickiewicz, obecnie mieszkanka Londynu,
jest również znaną poetką, eseistką i publicystką. Przy tym jest wybitną tłumaczką
współczesnej poezji na język polski.
Odrębną grupę w książce stanowią poeci z Chicago stowarzyszeni w „Klubie
Literackim Forum Poezji Chicago Art”. Klub został stworzony z inicjatywy Janusza
Klisia, wybitnego polonijnego poety, by promować polską literaturę i kulturę.
Założycielami klubu byli Mariusz Parker i Krystyna Kowal. Przy okazji warto
dodać, że życie kulturalne i artystyczne Polonii Chicagowskiej jest bardzo bogate.
Ukazuje się kilka czasopism polonijnych m. in. „Monitor”, „Kurier” i „Dziennik
związkowy”. Z tego środowiska pochodzą autorzy tekstów umieszczonych w
antologii „Zza oceanu”: Mateusz Parker, Katarzyna Jabłonowska, Ewelina
Zielińska, Marzena Muszyńska, Stefania Stanisława Murawska, Krystyna Jadwiga
Anna Kowal, Sophie Spanier, Grażyna Jachymiak, Beata Korzeniak, Joe Gajek,
Ewa Belicki.
Na zakończenie należy stwierdzić, że książka Danuty Błaszak i Anny Marii
Mickiewicz jest bardzo ważna literacko i czytelniczo. Zapoznaje nas z polską
poezją w Ameryce i tworzy pomost pomiędzy emigracją a krajem.
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