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Odpustowe zamyślenie Negatyw

„Boże spraw, aby młode pokolenie 
znajdowało w rodzinach mocne oparcie 

dla swego człowieczeństwa, 
jego rozwoju w prawdzie i miłości (...)

Nie nie nie nie wrócę 
nigdy tam nie wrócę

Matka mi zabrania
wciąż cerując pod kaflowym piecem 
rano rozdzierane cisze

Jan Paweł II
Modlitwa w intencji rodzin

Zabraniają brzozy 
których w Brzeziu już nie ma 
i ryby w Odrze wytrute

26 lipca liturgia Kościoła zwra
ca się ku Rodzinom Maryi - św. 
Annie i św. Joachimowi. Nasza 
parafia obchodzi swój „mały od
pust” przez pokolenia określany 
w Brzeziu również jako odpust 
„dopóki słońce świeci”, którego ze
wnętrzną uroczystość obchodzimy 
w ostatnią niedzielę lipca.

W tym roku liturgiczne święto 
przypada w sobotę, czyli w wigi
lię brzeskiego „małego odpustu". 
W tych to dniach myśli nasze skie
rowane są w stronę naszych ro
dzin. O wielowiekowej czci Świętej

Anny w Brzeziu n/Odrą świadczy chociażby wspomniany „mały od
pust” oraz najstarsza w Brzeziu kapliczka ku czci św. Anny, którą 
odwiedzamy corocznie podczas procesji św. Urbana.

Wierni przez wieki wzywają św. Annę jako patronkę rodzin. Fakt 
odniesienia do życia rodzinnego, problemów i zadań tak bliskich 
każdej kobiecie, matce od zawsze sprzyjał i sprzyja w chwilach 
obecnych w rozpowszechnianiu kultu tej świętej.

Tradycjąjuż „Brzeskiego Parafianina” stało się odnotowywanie 
parafialnej radości z każdego ważnego rodzinnego święta, jak cho
ciażby złote i kolejne małżeńskie jubileusze oraz inne ważne rocz
nice. Dziś myśli nasze i serdeczne życzenia kierujemy szczególnie 
do rodzin państwa Antoniny i Karola Klinik oraz Agnieszki i Alojzego 
Wycisk, których „Brzeski Parafianin” odwiedzi niebawem.

Ze względu na okolicznościowy numer pisma poświęconego 
pamięci Jana Darowskiego, którego pogrzeb przypada właśnie 
w wigilię odpustu św. Anny w Brzeziu, pozwólcie drodzy czytelnicy, 
parafianie, że przytoczone zostaną wspomnienia rodzinne śp. Jana 
Darowskiego, które poświęcił swojej Matce: „(...) znowu przywoła
ło mi Matkę, bardzo religijną kobietę ze wsi z szkołą podstawową, 
ale nie spotkałem w życiu mądrzejszej ani bardziej kulturalnej. Jej 
czytanie nam książek - zwykle z religijną puentą na jakimś wielkim 
historycznym tle - jej pisemko „Sodalis Marianus” z jego informa
cjami o dalekich krajach i ludach, i o misyjnym życiu, były najważ
niejszymi kluczami do świata w mojej dziecięcej głowie(...)”

W dniu odpustu, za wstawiennictwem św. Anny i św. Joachima 
prośmy oby podobnych wspomnień rodzinnych było wśród nas, 
kolejnych-pokoleń jak najwięcej.

Szczęść Boże!

Krajobraz Brzezia

a świecące cekinami łusk 
w moim nie nie nie

Umarłych wyprowadzę z cieni 
wywołam raj stracony 
z tego negatywu

po pewnym czasie 
przy pewnym świetle 
za pewną cenę

Może kiedyś w ten sposób 
jak nigdy tam wrócę

Jan Darowski, „Niespodziewane żywoty", Londyn 1990

Stary cmentarz w Brzeziu; tu przed 
ekshumacją spoczywała Siostra 
Maria Dulcissima, tu spoczywają 
rodzice poety

Wiersz Jana Darowskie
go „Negatyw” wybrany został 
przez redakcję „Brzeskiego 
Parafianina” jako pierwszy 
w numerze 2/1993; rozpo
czynał cykl prezentujący twór
czość poety rodem z Brzezia 
a piszącego wśród emigracji 
powojennej w Londynie.

Wybierając ten utwór przy
świecała redakcji myśl, na
dzieja, iż przyjazd poety do 
Brzezia, odwiedziny rodzinnej 
miejscowości nastąpią nieba
wem. Nadzieja ta przybierała 
coraz realniejszy kształt po- 
przez ożywienie korespoi 
dencji z Brzeziem. Do redakcji 
„Brzeskiego Parafianina” do
szedł cudowny wiersz „Aleja” 
(roboczy tytuł dziś znanego 
utworu „Brzeską aleją”), poeta 

donosił, że wzmożona została praca nad książką „Unsere”, która 
przedstawia Jego drogę z Brzezia do Londynu. Tu jednak życie 
podyktowało inaczej - choroba, pobyty w szpitalach, rehabilitacje; 
w listach i rozmowach telefonicznych odczuwało się fakt, że Brzezie 
pozostanie dla poety swoistym sakrum, „krajem lat dziecinnych”. 
Potwierdzał to również prof. Florian Śmieja, poeta, współtwórca 
grupy londyńskiej „Kontynenty” przyjaciel Darowskiego, również 
pochodzący ze Śląska. Profesor Śmieja pisał z Ontaro do naszej 
redakcji: „Janek zamknął się w swoich „Brzeskich alejach” w swo
istej dziupli z której trudno go wyciągnąć (...)”

Jan Darowski w rozmowach z bliskimi powtarzał: „moje serce 
należało i należy do Brzezia, lecz głowa zawsze latała po wielkim 
świecie (...)”

Ze smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci poety, a zara
zem z dumą i wzruszeniem fakt, iż ostatnia wola poety, eseisty, 
znakomitego tłumacza to powrót do Brzezia - niestety pośmiertn 
Serce, które kochało tak silnie rodzinną ziemię - spocznie w Brze
ziu, będzie tu na zawsze, zaś twórczość poety, tak jak za życia. 
Jego głowa, krążyć będzie po szerokim świecie.
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LISTY Z LONDYNU

13 grudnia 1993
Kochana Siostro1

„(...) jaki wspaniały prezent świąteczny mi sprawiłaś tym 
„Brzeskim Parafianinem”.

Cieszyłem się tym jak dziecko. Cały Boży dzień spędziłem prze
glądając te numery, studiując pilnie zdjęcie po zdjęciu, czytając 
o naszej historii, kolorując mapę, by wszystko było wyraźniej, 
przeżywając raz jeszcze całe moje dzieciństwo. No i zaszczyt 
dla mnie widzenia się tam w druku. Nie myśl, że żartuję. Co mi 
tam Londyn, Paryż czy Warszawa, to są tylko monstrualne dziury, 
pełne pozłacanej nędzy, kanciarzy i błaznów, uczuciowe pustynie 
przepisywane przez podmuchy przelotnych trendów i mód. Naj
wartościowsze życie każdego kraju rozwija się po jego wioskach 
i prowincjonalnych miastach. Tak jest tu, tak we Francji, w Polsce 
i wszędzie. Dlatego być witanym, i rozumianym. We własnej ko
lebce, to naprawdę jest coś. Przynajmniej dla poety. (...)

Dając Nr 6 Parafianina jako pierwszy w paczce, naprawdę nie 
mogłaś lepiej uczynić. Aż mnie zatkało widząc na okładce to, co 
przez 50 lat było samym centrum świata dla mnie, moim sanktum 
najświętszym, z którego brałem moją iskrę do twórczości zapalną: 
szkoła, kościół, stary cmentarz i niewidoczny tu klasztor, w którym 
przez tyle lat byłem ministrantem. Ciekawe czy jeszcze chowają 
na tym cmentarzu, bo tam właśnie chciałbym spocząć: gdzie moi 
rodzice, siostry Lazaria i Dulcissima i różni wspaniali ludzie, któ
rzy nam dawali cukierki i klapsy. Nasz stary kościół, o którym tyle 
w dzieciństwie nasłuchałem, widzę tu po raz pierwszy i czytam 
jego historię. Nie ma co, mamy być z czego dumni, gdziekolwiek 
jesteśmy na świecie. (...)

Mapa topograficzna Brzezia jest dla mnie, jak się rzekło, bez
cenna. Chociaż po prawdzie mam ją i tak wyrytą w pamięci i wy
mierzoną dokładnie moimi młodymi nogami. Parę szczegółów jest 
dla mnie nowością. Np. Żwirownia i kolej do Markowie. Zawsze 
zastanawiałem się jak ją przedłużono, a teraz widzę. Tam biegła 
przecież ta klajnbana (z Gliwic?), którą przywożono m.in. węgiel 
dla Siemensa - w tą straszną zimę 1939/40, gdyśmy z Kazikiem 
jeździli z wózkiem do Lukasyny, po oś w śniegu, zgarniając przy 
wagonach pył węglowy, zbierając okruchy i pchając to potem po 
ciemku do domu, by Mama miała czym ugotować nam strawę. 
Węgla na zimę nie dostarczano nam bowiem w tym roku, inwazja 
niemiecka temu przeszkodziła, a Tato nasz gdzieś przepadł na 
świecie. Ciężkie to były czasy dla naszej Mamy.

W całości biorąc, pomysł Parafianina całkiem mnie zachwycił. To 
akurat rzecz, która może coś zdziałać w postkomunistycznej próżni, 
bo odwołuje się do spraw lokalnych, drogi każdemu sercu, uświę
conych przez dzieje, działa ponad głowami „mędrców” w urzędach 
i redakcjach stołecznych. Każda wieś, każde miasteczko w Polsce 
powinno zdobyć sie na coś podobnego i walczyć o swoją indywi
dualną duszę i twarz. Telewizja satelitarna, którą, widzę, już ma
cie włącza was teraz do tzw. Wsi globalnej, która jest wszystkim 
i niczym i wszystko w nic próbuje obrócić. (...)

Mógłbym się całkiem utopić w Parafianinie i pewnie byś nie zo
baczyła tego listu przed Świętami. (...)”

21 stycznia 1994
Kochana Siostro

„(...) Ojciec św. sam jest subtelnym poetą i poznałem już Jego 
wiersze w Londynie zanim ujawnił się poetycko w kraju jako Karol 
Wojtyła. On też musiał znać niektóre z moich - np.’’Twój uśmiech”, 
przedrukowany w numerze 3 Parafianina - i moje przekłady na jęz. 
angielski Miłosza i różnych krajowych poetów. Posyłano Mu wtedy 
m.in. Polish Poetry Supplement, który tu redagowałem. Bardzo 

1 Łucja Bugdol - siostra poety Jana Darowskiego

Go te sprawy wtedy interesowały, ale teraz ma miliard owieczek 
do pilnowania i jeśli kiedy pamięta tamte czasy i ludzi, to tylko tak, 
jak ja moje dzieciństwo. W cudownej mgle jakieś między niewin
nością a wiedzą.

(...) Miałem Jego błogosławieństwo, gdy był jeszcze kardynałem 
w Krakowie, za opracowanie typograficzne „Słowa na pustyni”, an
tologii poezji kapłańskiej wydanej w Londynie, do której napisał nam 
piękny wstęp. Był to rok 1971. Było to zbiorowe błogosławieństwo 
dla kilku osób, zaś oryginał ponoć jest w Wiedniu.”

7 lutego 1996
Szanowna i Droga Pani Małgorzato

„(...) Zawsze wyczekuję Brzeskiego Parafianina i słyszę, że 
ostatni numer jest juz w drodze do mnie. Może zobaczy Pani kie
dyś, jakie to da wyniki, również dla Brzezia. Oby mi tylko starczyło 
zdrowia - tj. oczu.

Łucja mówiła mi o procesach beatyfikacyjnych dla siostry Dul- 
cissimy, a ja o Niej pisałem. To o siostrze Dulcissimie jest do 
Pani dyspozycji, tyle, że będzie to wyrwane z większej całości. Nie 
rozstanę się z tymi siedmioma rozdziałami aż rzecz skończę, albo 
śmierć mnie tam zatrzyma. Taka jest moja warsztatowa metoda, 
od której nigdy nie odstępuję. (...)”

Jan Darowski
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„Moje lewe, dziś widzące, i kiedyś wspaniałe oko jest darem 
od siostry Dulcissimy z naszego nowicjatu Marianek. Ja wzrok 
odzyskałem, a ona oślepła zupełnie - prawie w tym samym cza
sie. Lekarze przyjeżdżali i odjeżdżali, kiwiąc głową, pełni wyra
zów współczucia dla Matki. Ona nie. Ona zatroskana modliła się 
o wzrok dla mnie, mówiła Matce, że odda mi Jej własne oczy, albo 
choć jedne. Myślałem, że to może Ona mnie tuli, bo ten sztywny, 
krochmalony kołnierz, ten krucyfiks, to dłoń tak delikatna na moich 
włosach, albo na policzku.

Cokolwiek się stało, stało się. Pewnego dnia ja świat widzia
łem, a Ona już nie. Lekarz, gdy przyjechał, oświadczył Matce, że 
to cud.”

Takie słowa zawarł Jan Darowski w książce „Unsere”; przeka
zane zostały jako jedno ze świadectw w toczącym się procesie 
beatyfikacyjnym Sługi Bożej S. M. Dulcissimy.

26.07.2008 Nr 2 (73) 3



Poeci, pisarze o Darowskim

Dobry tłumacz jest najpewniejszym 
sprzymierzeńcem autora

„Fakt, że literatura polska wkraczać zaczyna na scenę światową, 
czego nie osiągnęła w XIX w. wiąże się zdecydowanie z działalno
ścią pisarzy i wydawców emigracyjnych. To oni nalegając i przeka
zując, a przede wszystkim sporządzając dobre przekłady zwrócili 
uwagę cudzoziemców na utwory pisarzy polskich i utorowali drogę 
późniejszym sukcesom.

Dobry tłumacz jest najpewniejszym sprzymierzeńcem autora. 
I tu jak najmocniej podkreślić należy pionierską działalność pi
sarzy doskonale dwujęzycznych, czy wielojęzycznych, takich jak 
Konstanty Jeleński, Adam Czerniawski, Bogdan Czaykowski, Jan 
Darowski i innych"

Maria Danielewicz Zielińska
Szkice o literaturze emigracyjnej, Wrocław 1992

Czesław Miłosz - Gorzki wiersz

Żaden tak gorzki i okrutny wiersz nie został napisany w Polsce. 
Znalazłem go w „Antologii poezji polskiej na obczyźnie” pod redak
cją Bohdana Czaykowskiego, wydanej w 2002 r. (przez Czytelnik 
i Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie). Książka ta przeszła 
nie zauważona, zapewne z powodu zbyt kapryśnego układu i bra
ku indeksów.

Jan Darowski „Post mortem”

Z gwiazdą Dawida zeszli pod naszą ziemię,
zatruli powietrze dwutlenkiem śmiertelnych Psalmów 
musimy się dusić, my, mordu świadkowie, 
za drugą rączkę z katem iść pochyleni w dziejach.
Nie pomoże alkohol. Na powierzchnię wypływa
oleistą purpurą nasza hipokryzja.
Nie pomogą pomniki i fakt żeśmy bezbronni
byli jak oni. Nie wszystkich smucił miecz 
rozcinający węzeł gordyjski dla nas, 
rozcinający dwa życia narodu.
Nie pomoże alkohol, Lete tchórzów i głupców.

Morderca może w białych rękawiczkach
podawać rękę tym co ocaleli.
Może powiedzieć, patrz moja prawica
czysta jest, nie wiedziała
co druga ręka czyni.

A zamyślony hurra-chrześcijanin,
strząsając popiół cygara w Atlantyk,
rzec może, owszem, napis był i ręka,
ale nie miałem z sobą okularów.

Ale my w spisku byliśmy najstarsi,
nawet milczeniem nie zobowiązani,
jedliśmy chleb wspólny, z tej samej skały
pili, ich ręce dotykały nas, 
bezkrwiste ręce biblijnych krawców.

Te same ręce są wiatrem za szybą 
szarpią czerwony wstyd wieńca, 
szarpią pamięć

Można ten wiersz czytać jako operację przeprowadzoną na 
zbiorowej podświadomości, co z kolei zmusza do odpowiedzi na 
pytanie, czy taka zbiorowa podświadomość istnieje. Ale mord do
konany przez hitlerowców na narodzie Żydów polskich jest faktem 
historycznym o takiej wadze i trwałości, że nie sposób nie zasta
nawiać się, jakie pozostawił ślady w naszej psychice.

Kto wie, może ten utwór zasługuje na analizę, wers po wersie, 
z intencją polemiczną wobec wyrażonego w nim poczucia winy? 
Niepoślednie znaczenie ma też ten utwór dlatego, że w ogóle po
dobne słowa mogły polskiemu poecie przejść przez gardło.

I co kryje się w napisaniu takiego wiersza poza Polską? Jaki ro
dzaj cenzury, zewnętrznej czy wewnętrznej, uniemożliwił poetom 
w Polsce podjęcie podobnego tematu?

“Antologia poezji polskiej na obczyźnie" jest bardzo bogata i szko
da, że czytelnicy krajowi nie znają ani nazwiska Jana Darowskiego, 
ani wielu innych nazwisk poetów piszących poza krajem.

Felietony Czesława Miłosza 
Tygodnik Powszechny Nr 38/2003

Florian Śmieja „Czekam na cud Jan Darowski” 
Londyn, Tydzień polski, Rok 47, Nr 1 niedziela, 
6 stycznia 2008

(...) Być może, że Miłosz przypomniał sobie w roku 2003 jak 
świetnie Darowski kilkadziesiąt lat wcześniej przełożył jego wier
sze. Zauważył to dawno temu Aleksander Janta, który w liście do 
wydawcy kwartalnika „Oficyna Poetów i Malarzy” Czesława Bed
narczyka napisał: „Gratuluję numeru. Darowskiemu zwłaszcza 
Miłoszowskiej wkładki. Czesław (sądzę, że miał na myśli Miłosza 
- FS) powinien się puszyć. Bardzo dobre wiersze, poeta w poetę!” 
Aza najlepszego tłumacza polskiej poezji na język angielski uwa

Do przekładania Darowski 
podchodził bardzo sumiennie 
i poważnie. Kiedyś przesłał mi 
swoją angielską wersję jedne
go z moich wierszy dodając 
prosto, że „z tego chyba nie 
wycisnę już więcej”. Natomiast 
inny tekst jeszcze zatrzymał 
skarżąc się, że ma z nim nadal 
kłopoty, ,,’lntencja’ tego wier
sza jest dla mnie wciąż nie
jasna, a póki tego się nie wie, 
albo nie odgadnie, to nie ma 
co marzyć o śmiałym, rzetel

żał go także Kazimierz Wierzyński.

nym przekładzie tj. w sensie prawdy ducha, a nie litery. Poczekaj 
jeszcze, zaufaj mi, może Ci się to opłaci”. W innym miejscu przy
pominał, „A pewne jest, że tłumacz musi wiedzieć dużo, dużo wię
cej niż autor, który często nie zna (i nie musi znać) źródeł swych 
inspiracji i dróg, którymi doszedł do wyrazu. Tłumacz musi je znać, 
tj. wytropić lub trafnie odgadnąć”.

Ja Darowskiego pamiętam zwłaszcza z wystąpienia o niemożno
ści pisania prozy na emigracji. Zachłyśnięci niewielkimi sukcesami 
poetyckimi na obczyźnie, chwaleni za dobre opanowanie języka 
gospodarzy, snuliśmy marzenia o możliwościach pisarzy dwujęzycz
nych, zachęceni ponadto pomyślnymi próbami starszych naszych 
kolegów jak Jerzy Pietrkiewicz. Darowski wylał nam wtedy kubeł 
zimnej wody na gorące głowy, a sam tytuł „Nieobecność i kara” su
gerował kategoryczne odsądzenie od wszelkich możliwości.

Kolega nasz perorował: „W jakim społeczeństwie jesteśmy do
statecznie obecni, aby móc być jego nie tyle prawdomównymi, 
co autentycznymi świadkami. Do Polski należymy przez język 
i z konieczności przeżywamy jej sytuację historyczną jako serię 
abstrakcyjnych pojęć, jako sytuację zasadniczo językową. Nasze 
obcowanie ze społeczeństwem brytyjskim jest ‘obcowaniem’ głów
nie w tym sensie, że jesteśmy sobie wzajemnie obcy. Mówimy do
brze po angielsku, co nie znaczy, że oni nas są w stanie zrozumieć, 
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i odwrotnie. Żyjemy w nim jako niemi świadkowie, świadkowie nie 
przez kategoryczny imperatyw, a przez redaktorskąasygnację... Bo 
faktem jest, że wlazł kotek na płotek i mruga i nie może się zdecy
dować na którą stronę zeskoczyć. Nie jesteśmy obecni na żadnym 
>odwórku i nie doświadczyliśmy żadnego psa. Raczej wybraliśmy 

sytuację językową, czyli o ile chodzi o prozę, pustosłowie. Aby 
działać w społeczeństwie brytyjskim, trzeba nam było pożegnać się 
z polskim podwórkiem, zatkać uszy na jego gwar, tłumić w sobie 
celowo i systematycznie wszystkie atawizmy z niego pochodzące, 
przynajmniej do czasu zapuszczenia korzeni w nowym społeczeń
stwie. Albo trzeba było wrócić do Polski raz na zawsze, absolutnie 
i bez zastrzeżeń i zacząć od nowa. Bez wspólnego języka z Anglią 
i bez wspólnej treści z Polską - żegnaj nasza prozo”.

Darowski był jednym z najciekawszych młodych poetów londyń
skich, którzy w połowie ubiegłego wieku pojawili się na horyzoncie 
emigracyjnym. (...)

W późnych latach pięćdziesiątych i sześćdziesiątych brał istotny 
udział w budowaniu i uświetnianiu pism młodych w Londynie: „Mer
kuriusza”, a później „Kontynentów”. Oryginalny poeta i doskonały 
krytyk wniósł świeże, odważne spojrzenie, niebanalną myśl, wiele 
serca oraz gruntowną znajomość warsztatu drukarskiego. Przy tym 
wszystkim był skromny, a nie wysuwając siebie i mało zabiegając 
o druk, pozostał mniej znany czytelnikom. (...)

(...) Posyłałem mu nieraz książki i artykuły. Dziękował, ale często 
się przed nimi bronił. Raczej odkładał je na później. Usprawiedliwiał 
;ię, że nie wolno mu tego czytać: „Nie chcę żadnych zewnętrznych 
ingerencji i ‘interferencji’ na pewnych falach aż skończę ‘Unsere’ 
(książka ukazująca drogę Darowskiego z Brzezia do Londynu - 
przyp. MR-B). Każda książka zostawi po sobie jakiś ślad, a tu 
chciałbym napisać tylko z własnego życia”.

Czuł wrodzoną niechęć do wszelkiego rodzaju manipulatorów, 
do ludzi pasożytujących na języku, potępiał ich sztuczność, ich 
żargon, którym podreperowują braki w ich sylwetce.

Stoicko akceptował dolę i niedolę pisania na emigracji.
„Ja myślę, że nic nie jest dla nas stracone, prócz kilku złudzeń 

- których ja sam chyba nigdy nie miałem - i że należy dalej praco
wać jak gdyby wszystko było w porządku, tj. jeśli się ma potrzebną 
do tego wiarę w sam sens pisania. Reszta się znajdzie, chociaż 
niekoniecznie zaraz.

Jak wielu emigrantów wojennych Darowski dziwił się uciekinie
rom z Peerelu, którzy zjawili się na Zachodzie z wielką pretensją 
do swojej ojczyzny. „Żal do kraju - w odróżnieniu np. od klik rzą
dzących - był po prostu dla nas niemożliwy. Emigranci wojenni 
nie pozostawali tutaj, ani nie przybyli do jakiejś lepszej koniunktu
ry, chyba że wiązała się ona z całą Polską, tak na wojennym polu 
bitwy, jak później, ideologicznym. Przez lata biedowali i bardzo 
joleśnie odczuwali rozłąkę z krajem, aż czas to jakoś zaleczył 
lub śmierć ich ‘pozwalniała zwarty’. Nie przygnały ich ‘tylko puste 
w Polsce sklepy”’. (...)

W odróżnieniu od pozostałych kolegów z grupy poetyckiej nie 
odwiedził po wojnie swoich rodzinnych stron. Kiedy uporał się 
z osobistymi problemami, zaistniały przeszkody zdrowotne wyklu
czające podróże. Jeszcze w liście z 1993 r. donosił: „Może pojadę 
w końcu do Brzezia w tym roku, bo już mam papiery na wyrobienie 
sobie polskiego paszportu. (...)

(...) Spytałem go kiedyś, czy posiada wiersze poświęcone ma
łej ojczyźnie, a więc Śląskowi - czyjego wsi rodzinnej, Brzeziu. 
Odpowiedział: „Tylko jeden wyraźnie, ale wiele innych jest inspi
rowanych z Brzezia i dwa przynajmniej wymieniają go z nazwy. 
Ten ‘wyraźnie’ widocznie nie jest dość wyraźny wg kanonu pisania 
u nas regionalnych wierszy i chwilowo nie widzę ludzi, dla których 
będzie wyraźny. Może kiedyś, gdy zupełnie przeminie tamten ko- 
palniano-hutniczy świat i stanie się legendą.

Jeden poświęciłem Arturowi Pohlowi, mojemu wychowawcy 
i nauczycielowi polskiego języka. Jemu to, oprócz matki, najwięcej 
z wszystkich ludzi na świecie duchowo zawdzięczam. On otwarł 
moją chłopięcą głowę na świat twórczego słowa i już postawiłem 
nu wdzięczny, a wesoły pomniczek w Brzeziu - listem do sio
stry - który został przedukowany i ponoć spodobał się wszystkim, 
szczególnie nauczycielom.

(...) Wiersze brzesko-górnośląskie’- i prozę - pisywałem, pisuję

Dom rodzinny poety i jego „codzienna trasa” do szkoły, kościoła, 
klasztoru - dziś ul. kpt. S. Myśliwca

i będę pisywał zawsze, bo ten świat jest moim ‘kamieniem probier
czym’ wartości wszystkiego w życiu, szczególnie w polskim. Tyle, że 
moja głowa nie mogła nigdy zmieścić się w Brzeziu. Moja siostra za
fundowała sobie telefon i teraz rozmawiamy dość często. Powiedzia
łem jej, że moje serce zawsze należało i bedzie należeć do Brzezia, 
ale głowa nie... Przypomniałem jej, że nigdy nie należała, nawet gdy 
byłem chłopięciem w Brzeziu, ale zawsze latała po wielkim świecie 
.’To tak było’, zawołała, ‘tylko Mama umiała nadążyć za tobą’. Co 
znowu przywołało mi Matkę, bardzo religijną kobietę ze wsi z szkołą 
podstawową, ale nie spotkałem w życiu mądrzejszej, ani bardziej 
kulturalnej. Jej czytanie nam książek - zwykle z religijną puentą i na 
jakimś wielkim historycznym tle - jej pisemko „Sodalis Marianus” 
z jego informacjami o dalekich krajach i ludach, i o misyjnym życiu, 
były najważniejszymi kluczami do świata w mojej dziecięcej głowie. 
Np. Joanna d’Arc. Co za wspaniały klucz do historiii europejskiej, jeśli 
tylko przekręcić go we właściwej głowie! Moim credo jest i zawsze 
było, że najwięcej zrobić dla Brzezia - i pamięci Matki - pisząc o ca
łym świecie, o całej ludzkości i wszystkich jej sprawach przeszłych, 
teraźniejszych i w miarę przewidująco o przyszłych”,

Rycina Józefa Myśliwca - przyjaciel Darowskiego z lat szkolnych - 
z prawej widoczny dom poety

Złe zdrowie z czasem zaczęło ograniczać Darowskiego coraz 
bardziej. Starał się nie poddawać i pisać nadal. Stało się jednak 
oczywiste, że nasza korespondencja w tak tragicznych warunkach 
musiała się skończyć. Ostatni ręką pisany list z grudnia 1997 r. 
doniósł o jego sytuacji obrazowo:

„Otóż którejś nocy wpadłem do jakiegoś głębokiego dołu i leżę 
na dnie. Gdzieś wysoko nade mną dzieje się życie i nawet czasem 
słyszę moje imię. Ale cóż z tego. Trzymam się za pokaleczony łeb 
i słucham nieustannego w nim szumu, od którego nie ma nigdzie 
ucieczki. I czekam na cud.”

Tego cudu należy mu jak najbardziej życzyć.

(W 2001 r. prof. Florian Śmieja napisał do redakcji B.P. „Z ser
decznym podziękowaniem za selekcję wierszy Jana Darowskie
go (...). Cieszę się, że dostała Pani tekst wiersza. Byłem u Janka 
w marcu. Pojechałem specjalnie i przez tydzień usiłowałem go 
wyłuskać z jego dziupli, w której się ukrył. Bez powodzenia. Tylko 
cud potrafi uratować jego teksty w tej sytuacji.

Będę znów w Polsce w maju.
Tymczasem z ciepłego jeszcze Ontario śle najlepsze pozdrowie

nia - Florian Śmieja” przyp. MR-B)
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Młodzi piszą - fragmenty prac 
maturalnych, dyplomowych

Edyta, Opole 1997; „Zwyczajny przypadek spowodował, że za
interesowałam się Janem Darowskim i Jego twórczością. Pewnego 
wieczora przeglądałam miejscowe pismo parafialne i natknęłam się 
na zupełnie interesujące(moim zdaniem) wiersze. Nazwisko ich au
tora nie należało do znanych. Zainteresował mnie fakt, skąd w na
szym „Brzeskim Parafianinie” wiersze akurat tego poety? (...)”

Marcin, Racibórz 2005; „W poezji Jana Darowskigo przewija się 
wiele motywów, jednym z nich jest rodzinna miejscowość Brzezie 
(obecnie dzielnica Raciborza). Omówię go na podstawie utworów 
„Negatyw” i „Brzeską aleją". W „Brzeską aleją” autor wspomina 
dawną aleję lipową, która prowadziła z Raciborza do Widoku 
dawnej restauracji w brzeskim lesie. Z zaciekawieniem przeczy
tałem o spacerach tą aleją w świątecznym wydaniu „Brzeskiego 
Parafianina” są tam zamieszczone wspomnienia dawnych miesz
kańców Brzezia, którzy wspominają dobrą organizację spacerów 
Alejami Lipowymi:

• małe dziewczynki na trasie alei rozdawały polne kwiaty,
• właściciele przydrożnych restauracji zapraszali do siebie,
• dorożkarze tylko czekali aby podwieźć zmęczonych space

rowiczów.

Trakt ten został niestety przerwany przez budowę kanału Ulga 
w latach 40. XX w. Tak zapewne zapamiętał go jednak poeta, któ
ry rodzinną wieś opuścił jako młody chłopak. Ten sielski obrazek 
spowodował, że z wiersza emanuje nostalgia za miejscem dzie
ciństwa, wyziera ona z każdej linijki.

Temat Brzeskich Alei szczególnie mnie zaciekawił. Ja przecież 
nie znam brzeskiej lipowej alei, nigdy nią nie spacerowałem od 
Raciborza aż na Widok, nie oglądałem jej piękna w lipcowym 
rozkwicie-i zapachu, jak pisał o tym poeta. Czy byłoby to jeszcze 
możliwe? Okazuje się, że jest to całkiem prawdopodobne. Prze
czytałem w „Brzeskim Parafianinie”, iż jeśli zostanie wybudowany 
zbiornik retencyjny Racibórz Dolny będzie możliwe przekroczenie 
kanału Ulga, budując kładkę dla ruchu pieszego i rowerowego. 
Gdyby tak się stało, byłoby to spełnieniem się marzenia niejedne
go mieszkańca Brzezia i Raciborza, a poetę skłoniło być może do 
odwiedzin miejsc związanych z dzieciństwem.

W „Negatywie" bowiem autor stwierdza, że jego powrót do Brze
zia nie jest teraz możliwy. Obawia się zmian, jakie zaszły podczas 
jego nieobecności i jakby nie chciał się na nie zgodzić, o czym 
świadczą słowa:

Zabraniają brzozy
których w Brzeziu juz nie ma
i ryby w Odrze wytrute

Będzie więc wracał tam tylko we wspomnieniach, wywołując 
obrazy z przeszłości, utrwalone w jego pamięci tak jak obraz na 
filmowej kliszy”.

W zakończeniu zaś swej pracy Marcin dodaje: „Jak widać z po
wyższych przykładów tematyka twórczości Jana Darowskiego jes 
różnorodna. Ja wybrałem tę, która wydawała mi się najciekawsza 
dla mnie prywatnie i dla mojego pokolenia a umieszczenie jego 
twórczości w „Antologii poezji polskiej na obczyźnie” obok takich 
osobowości jak Miłosz, Herbert czy też Różewicz świadczy o tym, 
że jest on zaliczany do grona najlepszych piszących na obczyź
nie Polaków.

Przed rozpoczęciem prac nad tym tematem nie wyobrażałem 
sobie nawet, iż ktoś z mojej miejscowości będzie wymieniany wśród 
tak liczących się nazwisk.”

Ewa, Racibórz 2008; „Wśród wielu interesujących tematów 
maturalnych podanych przez szkołę, które mogłam opracować, 
zwróciłam uwagę na temat dotyczący twórczości Jana Darowskiego
- poety z Brzezia. Moją uwagę przyciągnęła miejscowość Brzezie, 
która leży bardzo blisko mojego miejsca zamieszkania oraz jest 
miejscem zamieszkania mojego ojca. Brzezie jest bliskie mojemu 
sercu, gdyż w dzieciństwie bardzo często tam jeździłam do moich 
dziadków. A poza tym zaciekawiła mnie sama osoba Jana Darow
skiego, o którym wcześniej nic nie wiedziałam. Pomyślałam sobie, 
dlaczego nie dowiedzieć się czegoś o człowieku, który wywodzi, 
się z mojej małej ojczyzny. (...)

Pobyt Darowskiego na emigracji wywarł ogromny wpływ na jego 
twórczość. Przyczyniło się do tego, że kilka wierszy ma charakter 
autobiograficzny. W tym miejscu nasuwa się opinia, o nas Polakach, 
że jesteśmy narodem tułaczym, zaś problem polskiej emigracji naj
wyraźniej przedstawiła poezja okresu romantyzmu, która niejako 
na stałe stworzyła obraz Polaka pielgrzyma, Polaka wygnańca. Nic 
więc dziwnego, że czytając wiersze Darowskiego z tomu „Drzewo 
sprzeczki” czy też „Niespodziewane żywoty”, jak żywo przypomina 
nam się „Pan Tadeusz” Mickiewicza. I to zarówno słowa zawarte 
w inwokacji „Litwo! Ojczyzno moja...”, jak również w epilogu „o tym
- że dumać na paryskim bruku, przynosząc z miasta uszy pełne 
stuku, przekleństw i kłamstwa, niewczesnych zamiarów, za późnych 
żalów, potępieńczych swarów”. (...) Kraj lat dziecinnych, gdzie czło
wiek po świecie biegł jak po łące, a znał tylko kwiecie miłe i piękne.” 
W twórczości Darowskiego znajdujemy podobną nutę nawiązania 
do obrazu kraju rodzinnego, kraju utraconego. I ta właśnie utrata 
wyzwala określone uczucia: tęsknoty, żalu, nostalgii, a nawet buntu. 
Darowski opuścił kraj mając 17 lat i nigdy do kraju nie wrócił. Upływ 
czasu spowodował, że kraj, rodzinna wioska znalazły się w sferze 
sacrum, świętości. Poeta jakoby broni się przed profanum. Poetą 
wraca do rodzinnych stron na różne sposoby, czasem odnajdujem, 
tylko delikatne sygnały, nawiązane do sytuacji, postaci, drobnego 
rekwizytu. Są jednak utwory, gdzie czytelnik szybko rozpoznaje 
podmiot liryczny i utożsamia go z autorem. (...)

Tak jak Mickiewicz opisywał sytuację na „paryskim bruku”, tak 
samo możemy powiedzieć, że Darowski opisywał sytuację na „lon
dyńskim bruku”, który odzwierciedla obraz z życia poety na emigra
cji. Nie jest przypadkiem, że otwierając „Niespodziewane żywoty” 
natrafiamy na wiersz pt. „Luksus”. Jest on zbudowany na zasa
dzie pytania i zaraz gorzkiej, ironicznej odpowiedzi. Pytanie brzmi: 
„Co nas trzyma tutaj wśród tych zręcznych kupców, sto tęsknot od 
domu” i odpowiedź: Luksus - wiadomo, który jakoby zatrzymuje 
emigrantów poza granicami kraju mimo tęsknoty za ojczyzną. Cena 
tego luksusu jest wysoka. Charakterystyczne w tym momencie jest 
pytanie: czy nie lepszy byłby życiowy kompromis? W tym miejscu 
warto może wspomnieć o faktach zawartych w życiorysie poety, 
który podjął się podwójnie trudnego zadania, po pierwsze to to, 
że jak wielu innych tworzy na emigracji, a dodatkowo jako jedyny 
z grupy Kontynentów pisze w języku polskim i po dzień dzisiejszy 
posiada polskie obywatelstwo. Wracając do utworu - mimo, że 
czasem podświadomość doradza życiowy kompromis, Darowski 
pozostaje bezkompromisowy.”
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Luksus

Co nas trzyma tutaj 
wśród tych zręcznych kupców 
sto tęsknot od domu 
na bazarze wszystkiego pod słońcem 
nic prócz krwi tu nie mogących sprzedać 
nic prócz smutku kupić?

Luksus - wiadomo

Luksus patrzenia na rzeczy 
luksus czasem dotykania rzeczy 
i luksus mówienia
że są tym czym są

A nie tym co mówią 
oczy pełne strachu

lub doradza że lepiej by były 
życiowy kompromis

Luksus ciężko zarobiony 
krociem kalectw zapłacony
i droższy niż życie

Musimy się spotkać

Tak - musimy się spotkać
piszę jeszcze? żyję?
Świetnie świetnie musimy się spotkać 
koniecznie musimy

Ale czy można dyskretnie 
z jego miasta strony?

On wyznacza porę 
on zna jeden taki lokal 
on zna jedne takie drzwi 
którymi się wchodzi 
w coś innego przemieniony

Musimy się spotkać
tak - porozmawiamy
o poezji o kolegach jak za dawnych czasów
ale o tym „co tylko rozdrażnia”
to wołałbym nie...
on ma dużo do stracenia
(willę auto zagranicę)
jak coś powie szczerze
a ja stracę co?
Nic - na pewno nic z tych ośmiu dziennie
w obcym kraju aż do śmierci 
godzin zmywania talerzy

Taak! musimy się spotkać

Niemal uległ tej pokusie
ale nie przybędzie

bo zna zakres moich możliwości
z dawnych czasów wie 
iż nie umiem tego sprawić 
żeby sie mógł spotkać ze mna

lecz z sobą nie musieć

Jan Darowski, „Niespodziewane żywoty”, Londyn 1990 
Wiersze z lat: 1965, 1966

Jan Darowski z siostrzeńcem w Londynie

Poeta nie umiera, 
mówią Jego wiersze

Twój uśmiech

Ponieważ uśmiechnęłaś się do mnie 
jak nigdy życie

ponieważ uśmiechnęłaś się 
jakby za życie

jak piły w lesie

zapisałem sobie twój uśmiech
obiecałem że kiedyś na czystko przepiszę 
opiszę całą
opiszę najpierw twoje dobre oczy

Okazuje się że nie umiem 
spokoju ich znaleźć nie umiem

Próbuję pisać
wprost twoimi oczami

za słownik piórem sięgnąć 
we własne ich spojrzenie

i rozlewam głupio -

Tak mnie twój uśmiech zupełnie rozkleił 
że juz nie wiem gdzie 
w wierszu miłosnym porzuca sie pióro 
i pisze

promykiem nadziei

Jesteśmy przekonani, że także słowa wdzięczności, 
podziękowań, wzruszeń, niedopowiedzeń - przekazuje dziś pan 
Jan Darowski dla najbliższej i dalszej rodziny, swych synów 
Marka, Adama, Michała, córek Justyny, Oli, żony Barbary, dla 
przyjaciół, znajomych, czytelników, przypadkowo spotkanych 
w życiu przechodniów i do nas wszystkich zgromadzonych 
tu na brzeskim cmentarzu, odprowadzających Go na wieczny 
juz spoczynek

Spoczywaj w Bogu!
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ŻYC.c DUSZPASTERSKIE PARAFII
5 lipca, w wieku 81 lat zmarł w Londynie Jan Darowski - po

eta, eseista, krytyk literacki, jeden z założycieli i współredak
torów londyńskiej grupy „Kontynenty - Nowy Merkuriusz".

Według ostatniej woli poety pochowany został na cmen
tarzu w rodzinnej miejscowości Brzezie n/Odrą - dzielnica 
Raciborza. Pogrzeb odbył się 26 lipca 2008 r. w naszej brze
skiej parafii w wigilię odpustu św. Anny.

„Artystyczne słowo polskie ma swoją cenę niezależnie od 
tego, gdzie zostało wypowiedziane”. Pisarz polski gdziekolwiek 
tworzy, jeżeli tworzy dzieła sztuki należy nie do dwóch różnych kul
tur - ale do wspólnej, ogólnonarodowej polskiej kultury. Stały pobyt 
na obczyźnie, brak bezpośredniego kontaktu z żywym językiem 
w jego rozlicznych i zmieniających się wcieleniach, jak również 
fakt szczupłego kręgu odbiorców literatury, wyraźnie wskazują 
na to, iż praca pisarza na obczyźnie uznawana jest jako jedna 
z najtrudniejszych.

poezję Herberta, Białoszewskiego, Różewicza, Szymborskiej, 
Miłosza na język angielski do „Transatlantic Revien”, „San Fran
cisco Annual”, „New Writing of East Europę” Cz. Miłosz: Selected 
Poems Nowy Jork 1973 oraz wielu innych.

Jan Darowski wydał dwa tomy poezji „Drzewo sprzeczki” (1969) 
oraz „Niespodziewane żywoty” (1990). Obydwa zbiory wydane zo
stały przez Oficynę Poetów i Malarzy w Londynie.

Twórczość Jana Darowskiego znaleźć można w ważniejszych 
antologiach i zbiorach, jak np. „Antologie de la poesić polonais- 
se” Paryż 1965, „Neue polnishe Lyrik” Darmstadt 1965, „Opisane 
z pamięci”. Antologia poetycka londyńskiej grupy „Kontynentów” 
W-wa 1965, „Kolumbowie i współcześni. Antologia poezji polskiej 
po roku 1939” W-wa 1972, „Mały Słownik Pisarzy Polskich na ob
czyźnie” W-wa 1992, „Szkolny Słownik Literatury Polskiej XX wieku” 
Katowice 1998, „Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939- 
1999" Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik W-wa. Polski Fundusz 
Wydawniczy w Kanadzie Toronto 2002.

Jan Darowski - poeta, krytyk, tłumacz Skrawek Brzezia w literaturze

Urodził się 22 grudnia 1926 r. 
w Brzeziu n/Ordą (Górny Śląsk), 
zmarł 5 lipca, w wieku 81 lat w Lon
dynie według ostatniej woli poety 
pochowany został w rodzinnej miej
scowości Brzezie n/Odrą-dzielnica 
Raciborza. Pogrzeb odbył się 26 lip
ca 2008 r., podczas wojny uczył się 
drukarstwa w znanej wówczas dru
karni Braci Mayerów w Raciborzu. 
W1944 r. ukończył Szkołę Graficzną 
w Katowicach. W wieku 17 lat został 
wcielony do Wehrmachtu.

Podczas walki o Normandię uciekł na stronę aliantów i zgłosił 
się do Wojska Polskiego. Pod koniec wojny został instruktorem 
w Szkole Taktycznej w Catterick. Redagował gazetką garnizonową. 
Uczęszczał na kursy języka i literatury angielskiej organizowane 
przez Nelson College w Edynburgu. Maturę zdobył w Londynie 
w 1951 r. Marzenia o studiach filozoficznych nie udało mu się zre
alizować ze względów finansowych. Pracował jako robotnik niewy
kwalifikowany, z czasem powrócił do drukarstwa. Szeroką wiedzę 
zdobywał jako samouk, w tym też czasie pisał „do szuflady”.

Po zniesieniu wojennych restrykcji wiele lat pracował w zawo
dzie drukarza, nawiązując współpracę z „Merkuriuszem Polskim” 
i „Życiem Akademickim”. Staje się jednym z założycieli i współre
daktorów „Kontynentów - Nowego Merkuriusza”, w którym ogłasza 
większość swoich wierszy, esejów oraz artykułów polemicznych. 
Drukuje także w „Kulturze paryskiej”, „Miesięczniku Literackim”, 
„Więzi”, „Wiadomościach i Oficynie Poetów”. Do końca życia po
siadał wyłącznie polskie obywatelstwo.

Jako pierwszy dokonał przekładu na język polski poezji D.H. Law- 
rense’a dla wielotomowej antylogii poezji angielskiej. Tłumaczył

Brzeską aleją

Pięćdziesiąt lat juz idę
tą aleją lip
z których się żadna nie starzeje
i kwiecia nie traci -
chyba że kapryśną kaskadą zapachu 
gdy pbtrąci je pamięć

Ani ich liście raz szmaragd
raz złoto omszałe
nie opadają- 
chyba żem w jesiennym nastroju

Pięćdziesiąt lat już idę
tą aleją lip
z cienia w cień idę
nie widzę dalej niż sto kroków

(wiem że jest wzgórze
na wzgórzu brama
za bramą wiem są małe pagórki 
w których śpią ludzie)

I choć był taki wiatr
że nawet uścisk z dłoni wyrywał 
tu ani drgnęło

Antologia poezji polskiej na obczyźnie 1939-1999, 
Spółdzielnia Wydawnicza Czytelnik W-wa. 

Polski Fundusz Wydawniczy w Kanadzie, Toronto 2002. 
Pierwodruk wiersza: „Brzeski Parafianin" nr 4/1994

Wybór tekstów i opracowanie wydania okolicznościowego - Małgorzata Rother-Burek 
Zdjęcia - archiwum rodzinne pp. Darowskich, Bugdol oraz Florian Burek
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