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Z dystansu czasu garstka dziewięciu młodych polskich studentów, która w latach
pięćdziesiątych i sześćdziesiątych ubiegłego stulecia znalazła się w Londynie, nie
przestaje zadziwiać swoją postawą i losami. Wymienię ich nazwiska alfabetycznie:
Andrzej Busza, Bogdan Czaykowski, Adam Czerniawski, Jan Darowski, Janusz
Ihnatowicz, Zygmunt Ławrynowicz, Mieczysław Paszkiewicz, Florian Śmieja i
Bolesław Taborski. Zaczęli wtedy wspólnie wydawać swoje pisma i pierwsze
książki. Znalazłwszy się na bezpiecznym i zasobnym Zachodzie ludzie ci, po
uciążliwych przejściach przez Sowiety i wojenną Europę, opanowali język
angielski ale, choć zdobyli brytyjskie dyplomy uniwersyteckie, sercem przylgnęli
do języka i dziedzictwa polskiej ojczyzny. Pozbawieni, z paru wyjątkami, domu
rodzicielskiego w niesprzyjających warunkach douczyli się języka polskiego i
władali nim do tego stopnia, że potrafili go po mistrzowsku używać.
Może zajęli stanowisko reakcyjne, nieżyciowe, niepazerne, niezrozumiałe dla

młodszych roczników marzących o wydostaniu się czym prędzej z Polski i robieniu
kariery na Zachodzie.
Może jednak ci młodzi ratowali duszę ukształtowaną przez międzywojenny etos
wychowania i oświaty w Polsce i dali świadectwo pogrobowców wartościom
utraconej ojczyzny, spadkowi trudnego dziedzictwa. Obecnie, patrzącego na
dokonania tych nie wyobcowanych przez wojnę i Zachód młodych, zdumiewa
bogactwo ich osiągnięć. Rodzi się pytanie: skąd wzięła się ich niespożyta energia i
ambitne inicjatywy, by zrobić coś dla Polski, by przysporzyć jej chwały mimo, że
Polska nie dała im ani wykształcenia, ani zawodu, ani pracy czy wynagrodzenia,
ba, nawet uznania? Co było motorem ich aktywności? I dochodzę do wniosku, że
chyba tylko bezinteresowne, synowskie przywiązanie i poczucie moralnego
obowiązku. Dumałem nad tym fenomenem nie raz.
Jeden z nich, Bolesław Taborski został w 2007 roku wyróżniony przez Związek
Pisarzy Polskich na Obczyźnie nagrodą za całokształt twórczości literackiej.
Przepracował 34 lata w polskiej sekcji BBC redagując magazyn artystycznoliteracki, tłumacząc angielskie sztuki i sporządzając sprawozdania z festiwali
artystycznych. Była to ciężka harówka, ale doczekał się szczęśliwie emerytury.
Mieszkając od 1953 roku w Londynie, był ogromnie życzliwym i koleżeńskim
społecznikiem, jeździł regularnie do Polski i szczodrze się udzielał w polskim życiu
teatralnym.
Urodzony w Toruniu w 1927 roku brał udział w Powstaniu Warszawskim jako
jeden z najmłodszych żołnierzy. Po wyjściu z niemieckiego obozu jenieckiego w
Sandbostel ukończył polskie liceum w Lubece. Teatrologię studiował na
angielskim uniwersytecie w Bristolu.
Potem pojawił się w Londynie i tam go poznałem. Dołączył entuzjastycznie do
grupy młodych absolwentów zainteresowanych polską literaturą i wszedł do
redakcji miesięcznika “Merkuriusz Polski”, a później “Kontynentów” w latach
1957-62. W tych pismach drukowaliśmy wiersze nasze i staczali pierwsze
publicystyczne potyczki, kiedy zaczęły nas uwierać emigracyjne pęta. Nadzieje
związane z polskim Październikiem kazały i na uchodźstwie szukać
zaangażowania w budowę sprawiedliwej Polski. Taborski łatwo się entuzjazmował
i wierzył zapewnieniom propagandy reżymu. W ostrych słowach potępił sytuację
we władzach emigracji londyńskiej okazując pobłażanie dla niedobrych oznak na

rewizjonistycznym niebie. Zdrowy instynkt kazał mu jednak bratać się z
właściwymi ludźmi i wartościowymi ośrodkami. Poniechał też ambiwalentne hasła.
Tymczasem został okrzyczany czarną owcą i tylko dzięki rozwadze brytyjskich
szefów utrzymał się na stanowisku do końca.
Teatrolog z wykształcenia, a z zamiłowania poeta był człowiekiem niezmiernie
pracowitym. Oprócz wydania dwudziestu kilku tomów poezji zaczął przekładać z
języka polskiego i na polski. To dzięki niemu Anglosasi poznali trzy tomy esejów
Jan Kotta, pisma Grotowskiego, Przybylskiej i innych autorów. Polski czytelnik
otrzymał przekład powieści “Moc i chwała” Grahama Greene’a, wiersze Gravesa i
Larkina oraz dwadzieścia sztuk teatralnych Pintera.

Florian Śmieja (z lewej) i Bolesław Taborski
W czerwcu 2007 r. umówiłem się z Bolkiem na spotkanie w Warszawie. Miał do
nas dołączyć Janusz Ihnatowicz z Teksasu, również poeta z dawnych, londyńskich
czasów, ale pilne sprawy zatrzymały go w Kielcach. Jakiś czarownik spowodował,
że będąc z Bolkiem w tym samym czasie, w tym samym miejscu, nie spotkaliśmy
się, aż do ponowionej próby na Mokotowie. Tam Bolek wręczył mi swoją
najnowszą książkę: ”Wprost w moje serce uderza droga wszystkich. O Karolu
Wojtyle, Janie Pawle II, szkice, wspomnienia, wiersze”.

To nie byle jaka książka. To świadectwo nowego, odmienionego życia. Autor we
wstępie mówi:
”Książkę moją traktuję jako relację osobistą z duchowej wędrówki za
wspaniałym i wielkim Człowiekiem naszych czasów”, a także, „chodziło mi o
omówienie poezji Jana Pawła II, przybliżenie Jego dramaturgii, opisanie tego, co
widziałem w Watykanie na podstawie dzienników prowadzonych przed
zamachem 13 maja 1981 r., w trakcie pobytu tam, i oczywiście kontaktów
osobistych i korespondencji”.
Napisał ją z obowiązku jako hołd i podziękowanie za Jego obecność. Składał ją,
kiedy papież chorował. Książka zdążyła na czas. Papież miał ją jeszcze w ręku i
przekazał Swoje błogosławieństwo.
Taborski przedstawił w niej i
zinterpretował poezje papieża od “Pieśni o
Bogu ukrytym” aż po “Tryptyk rzymski”.
Jego kompetencja i wrażliwość poetycka są
wydatną pomocą dla czytelnika, jak kiedyś
służyły słuchaczowi jego audycje w BBC.

Przypomniał stwierdzenie Jana Pawła II:
“Inspiracja chrześcijańska nie przestaje być głównym źródłem twórczości
polskich artystów. Kultura polska stale płynie szerokim nurtem natchnień,
mających swe źródło w Ewangelii”.

Słowa te każą myśleć o arogancji naszego domorosłego guru, który mnie karcił
jeszcze w Londynie za używanie ewangelicznych ech w moich wierszach, bo
uważał je za starocie. Kiedyś ludzie chodzili do kościoła i byli w kontakcie z
Pismem św., perorował, ale dzisiaj?
Kolejna cześć książki mówi o teatrze Karola Wojtyły od zaginionego dramatu
“Dawid” i przekładu “Edypa” Sofoklesa spolszczonego dla Juliusza Osterwy
poprzez szerzej omawianego “Hioba”, “Jeremiasza”, “Brata naszego Boga”, “Przed
sklepem jubilera” po “Promieniowanie ojcostwa”.
W trzeciej części książki autor opowiada o swoich spotkaniach z papieżem na
przestrzeni kilkudziesięciu lat. Tom zamykają wiersze Taborskiego napisane dla
papieża, bibliografia i pomocny indeks osób. Rzadkie fotografie, m.in. z
inscenizacji papieskich sztuk, podnoszą wyjątkowość książki poświęconej
literackiej twórczości niezwykłego papieża, kustosza wielkiej nadziei.
Bolesław Taborski zmarł w 2010 roku w Londynie.
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