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W tym miesiącu kanadyjska firma wydawnicza Cormorant Books wydała znakomity zbiór opowiadań "The "Copernicus Avenue".
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Jego autorem jest Andrew Borkowski, syn polskiego emigranta z Polesia. Andrew J. Borkowski urodził się i wychował w Toronto, w
Roncesvalles Village. Jest absolwentem dziennikarstwa na Uniwersytecie Carlton, w Ottawie. Publikował w The Globe and Mail, Canadian
Forum, Quill and Quire, TV Guide i Los Angeles Times. Jego opowiadania ukazały się w magazynach literackich Grain, Storyteller i The
New Quarterly. W 2007 roku, jedno z tych opowiadań, "Twelve Versions of Lech" zostało nominowane do nagrody Writer’s
Trust/McClelland and Stewart Journey Prize.
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Opowiadania z tomu "Copernicus Avenue", napisane z pasją i talentem, to literackie echo doświadczeń polskich imigrantów i ich rodzin.
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Bohaterowie opowiadań Andrew Borkowskiego przybyli do Kanady tuż po II wojnie światowej. Przyjechali tu po ciężkich przeżyciach wojny,
starzy, młodzi, artyści i żołnierze, wizjonerzy i szaleńcy, ci, o których zapomniano, i ci, o których zapomnieć nie sposób. Przyjechali do
nowego kraju, nie po to by uciec od przeszłości, lecz po to by ją pokonać. Zamieszkali w Toronto, tuż obok fikcyjnej Copernicus Avenue i
tu szukają swojego miejsca w szczelinach pomiędzy pamięcią krwawych pól Europy Środkowej i pokusami kanadyjskiej stabilizacji.
Ewa Stachniak: Wychowałeś się w Roncesvalles Village w latach 50. i 60. Jakie to było miejsce?
Andrew J. Borkowski: Ulica i okolice Roncesvalles to była dzielnica robotnicza. Po wojnie starsze dzielnice Toronto traciły na atrakcji, a co
za tym idzie i na cenie, stając się mekką dla nowych imigrantów. Domy były duże, więc najpierw były tu pokoje do wynajęcia, a potem gdy
imigranci dorabiali się, mogli te domy niedrogo kupić i sami pokoje wynajmować. W domu, w którym się wychowałem, na każdym piętrze
mieszkała jedna rodzina. Wszyscy dzieliliśmy jedną łazienkę. Z tego okresu pamiętam dostawców mleka i chleba. Do 1968 roku mieliśmy
piec węglowy, więc pamiętam też dostawy węgla. Pamiętam też furgonetki dostarczające lód dla tych, którzy nie mieli elektrycznych
lodówek. Pamiętam też ostatniego już pewnie w Toronto żydowskiego handlarza szmat i kości, w ortodoksyjnym stroju, obchodzącego
swój rewir z koniem ciągnącym wóz. Na pierwszy rzut oka okolica Roncesvalles wyglądała wtedy mniej polsko niż teraz. Przez wiele lat
tylko jeden sklep sprzedawał polski żytni chleb i dobrą kiełbasę: delikatesy Stelli, prowadzone - jeśli dobrze pamiętam - przez Ukraińców,
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pomiędzy Galley i Pearson. Tawerna Świętego Mikołaja była pierwszą polską restauracją, otworzoną w latach sześćdziesiątych.
Uważniejszy obserwator zauważyłby jednak natychmiast, że w swoim charakterze okolica Roncesvalles była w tym okresie bardziej polska
niż obecnie. Ulicę, na której stał nasz dom, w osiemdziesięciu procentach zamieszkiwali Polacy. Kanadyjczycy, którzy tu mieszkali, to byli
głównie starzy ludzie, których dzieci dawno opuściły rodzinne domy. Na południe od Howard Park, Ronscevalles miała zdecydowanie
niemiecki charakter. Kino The Revue pokazywało niemieckie filmy. Hanover Music, (teraz jest tam sklep z rowerami) sprzedawał płyty z
niemiecką muzyką. Cafe May, teraz The Local, była niemiecką restauracją.
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To była dzielnica w pełni samowystarczalna. Prawie wioska. Moja Mama kupowała tu wszystko, od jedzenia do ubrania. Brakowało jedynie
kawiarni i restauracji. No i nie było księgarni. Wszędzie natomiast było dużo dzieci - bo to przecież lata powojennego baby boom.
E.S: Jesteś dzieckiem wychowanym w dwukulturowej rodzinie: Twój ojciec był Polakiem, mama Kanadyjką pochodzenia angielskiego. Czy
możesz powiedzieć mi więcej o Twoich rodzicach?
A.J.B.: Mój ojciec urodził się podczas I wojny światowej na Polesiu, obok Pińska. Teraz jest to część Białorusi. W sierpniu 1939 roku
walczył w szeregach kawalerii. Po klęsce wrześniowej przedostał się do Francji, a potem do Anglii gdzie dołączył do polskiego lotnictwa. W
ramach szkolenia został wysłany do Kanady, do Malton w Ontario, gdzie była szkoła nawigacji. Po ukończeniu szkolenia, ojciec został
nawigatorem w polskich siłach powietrznych w Wielkiej Brytanii. Po wojnie, kiedy stalinowski reżim uniemożliwił polskim żołnierzom
walczącym po stronie aliantów bezpieczny powrót do Polski, przyjechał do Kanady. Wtedy też dowiedział się, że większość jego rodziny
została zamordowana przez Niemców. W Kanadzie ojciec pracował jako robotnik rolny w prowincjach atlantyckich. Potem, w Toronto, był
menedżerem w Ontario Hydro. Moja matka urodziła się w Weston, w Ontario. Jej rodzice pochodzili z Yorkshire. W czasie II wojny mama
służyła w kanadyjskich oddziałach kobiecych. Rodzice spotkali się, tak jak fikcyjni Mienkiewiczowie z "Copernicus Avenue", na potańcówce
square dancing zorganizowanej dla weteranów lotnictwa.
E.S.: Jak wyglądała dzieciństwo spędzone między dwiema kulturami?
A.J.B.: Ciekawie. Zarówno ja jak i moja siostra mieszkaliśmy w samym sercu Polonii, ale jednocześnie czuliśmy się wśród niej na uboczu.
Język był naszą główną przeszkodą. Mój ojciec uważał, że jego urodzone w Kanadzie dzieci powinny być w pełni Kanadyjczykami i nie
zmuszał nas do chodzenia do polskiej szkoły. Moja matka bardzo starała się nauczyć polskiego, ale w końcu okazał się dla niej zbyt
trudny. W rezultacie w domu mówiliśmy po angielsku. Myślę, że ojciec później zrozumiał, iż kompletna asymilacja nigdy nie jest możliwa i
żałował, że pozwolił nam dorastać bez znajomości polskiego. Ja do dziś ubolewam nad tym, że moja polszczyzna jest bardzo ograniczona.
Daję sobie radę w Polsce kiedy odwiedzam rodzinę, ale to wszystko.
Brak języka miał dalsze konsekwencje. Nie mogłem należeć do polskiego harcerstwa. Do kościoła nasza rodzina chodziła na godzinę 10,
na mszę w języku angielskim, głównie prowadzoną przez polskiego księdza, który dopiero uczył się angielskiego. Wszystko to
przyczyniało się do naszego poczucia odosobnienia, choć jednocześnie byliśmy też dumni z naszych korzeni. Polskie zwyczaje były w
domu pielęgnowane, zawsze mieliśmy serdeczne kontakty z rodziną w Polsce. Mój ojciec był bardzo aktywnym społecznikiem, co często
stawało się w domu przyczyną konfliktów. Piszę o tym w moich opowiadaniach.
Warto tu przypomnieć, że wielu polskich weteranów nigdy nie przestało być żołnierzami. W powojennej rzeczywistości nadal walczyli o
Polskę, tak jak potrafili, pracując społecznie na rzecz weteranów i ich rodzin, czy zbierając fundusze na pomoc Polsce. Mentalność tych
czasów wymagała by pokazać Aliantom, iż nie wypadliśmy sroce spod ogona. W czasie działań wojennych polscy żołnierze z dumą brali
na siebie najtrudniejsze zadania, okazując przy tym wielką odwagę i poświęcenie. Ten sam etos spod Monte Cassino czy Bitwy o Anglię
przetrwał w powojennej Polonii. Kiedy dorastałem czułem w domu wagę żołnierskich obowiązków ojca. Wśród jego towarzyszy nawet
małżeństwo z Kanadyjką było źle widziane. W rezultacie mama często nie czuła się dobrze na polskich imprezach, gdzie królował język
polski. Rodzice mieli wielu serdecznych polskich przyjaciół, dla których mieszane małżeństwo nigdy nie było problemem, ale na oficjalnych
uroczystościach te konflikty dawały się odczuć. Angielskie korzenie mojej mamy w jakimś stopniu pozwalały mnie i siostrze na
utemperowanie intensywności naszych polskich doświadczeń. To po mamie mam umiłowanie do brytyjskiej rezerwy i angielskiego
poczucia humoru. Po ojcu natomiast odziedziczyłem romantyczną naturę i gotowość do angażowania się w niepraktyczne i trudne zadania
(jak kariera pisarza w Kanadzie). Paradoksalnie, im bardziej oddalałem się od Roncesvalles, tym bardziej moja polska tożsamość nabierała
siły. Kiedy byłem studentem, moje nazwisko sprawiało, że moi koledzy i koleżanki zasypywali mnie pytaniami o Polskę. To były czasy
Solidarności, pontyfikatu Jana Pawła II. Aby im odpowiedzieć musiałem sam dużo się nauczyć. Ku mojej radości powoli stawałem się
polskim ambasadorem.
E.S.: Na końcu opowiadania "Twelve Versions of Lech" Yola Skarpinski, właścicielka księgarni na fikcyjnej "Copernicus Avenue" mówi o
sobie i jej pokoleniu imigrantów: "przysięgliśmy sobie, że nigdy nie będziemy więźniami, nawet własnej pamięci." Intryguje mnie to
zdanie…
A.J.B.: Yola chce zapomnieć o tragediach, terrorze i upokorzeniach wojny. Zapomnienie było dla tego pokolenia imigrantów rodzajem
zwycięstwa. Wierzyli, że wspomnienia z czasów okupacji, Zagłady, i upokorzeń wojny to wspomnienia, przed którymi należy chronić dzieci,
a najlepszym sposobem na to by je uchronić jest zachowanie milczenia. Wydaje mi się, że nie była to specyficznie polska cecha, że
wszystkie narodowe mniejszości w Kanadzie miały podobny stosunek do wojennej przeszłości. Dla nas urodzonych po wojnie, to
milczenie mogło się wydawać aktem skrytości, niechęci naszych rodziców do podzielenia się przeszłością. Dla naszego pokolenia
wychowanego na triumfach psychoterapii jest to postawa trudna do zaakceptowania, ale dla naszych rodziców dzielenie się bolesną
przeszłością z dziećmi było rodzajem słabości. Oczywiście z upływem czasu te przekonania i postawy zmieniały się. W miarę jak imigranci
starzeli się, powoli osiągali to co chcieli osiągnąć w Kanadzie, gotowi byli milcząco zaakceptować fakt, że wojna naznaczyła ich na
zawsze.
Lech, bohater tego opowiadania, jest dla mnie ciekawą postacią. Reprezentuje nowsze pokolenie imigrantów, którego przekonania i
światopogląd uformowały się w opozycji do komunistycznego reżimu w Polsce, a jednak, w moich oczach, nie różni się aż tak bardzo od
powojennych imigrantów. W dzieciństwie ojciec zachęcał mnie do czytania Sienkiewicza i Mickiewicza, do słuchania i grania muzyki
Chopina. Pokazywał mi reprodukcje obrazów Matejki i Kossaka. W rezultacie, kiedy byłem nastolatkiem, Polska wydawała mi się
staroświecka i sztywna. Nie miałem pojęcia o awangardowej polskiej kulturze i sztuce. Dopiero na uniwersytecie poznałem twórczość
Gombrowicza, a całkiem niedawno przeczytałem opowiadania Bruno Szulca.
Dlatego Lech - awangardowy malarz z fikcyjnej Copernicus Avenue - fascynuje moich dorastających bohaterów, Alexa i Blaise. Obaj są
moim fikcyjnym alter ego i obaj napotykają w Lechu takie same bariery, jakie były powodem frustracji w stosunkach z ojcem, z tą różnicą,
że niedostępność Lecha ubrana jest w słowa artystycznej awangardy, abstrakcji i konceptualizmu, produktów kultury cenzurowanej, w
której bezpośrednia ekspresja artystyczna nie była możliwa.
E.S.: I ostatnie pytanie. Kiedy w 1981 roku przyjechałam do Kanady, Kanady dumnie prezentującej się jako kraj wielokulturowy, brakowało
mi głosów dzieci polskich imigrantów. Sami imigranci pisali wiersze, opowiadania, wspomnienia, ale pisali po polsku, a ich dzieci milczały.
Dlaczego?
A.J.B.: Nie wydaje mi się, żeby to była jedynie polskie milczenie. Kanadyjska wielokulturowość potrzebowała czasu, by znaleźć swoje
odbicie w literaturze. Joy Kogawa napisała swoją powieść o japońskich Kanadyjczykach, Obasan, w 1981 roku. Nino Ricci udzielił głosu
włoskim imigrantom dopiero w latach 90tych.
Pierwsze próby polskiego uczestnictwa w oficjalnych programach wielokulturowości były w pewnym sensie ograniczone. Powiedziałbym, że
prym wiodły tradycyjne formy polskiej kultury, jak taniec czy muzyka ludowa. A główna nuta tych form kulturalnej ekspresji to nostalgia za
utraconą przeszłością.
Poza tym warto przypomnieć, że powojenna polityka imigracyjna Kanady nie sprzyjała emigracji intelektualistów czy artystów. Trudno było
nie zauważyć, że programy imigracyjne przede wszystkim kierowane były do górników, pracowników budowlanych, czy rolników. Polonijna
społeczność, w której ja się wychowałem, przede wszystkim była zaabsorbowana odbudową życia po stratach wojennych. Rolą nas, ich
dzieci, było pomóc w tej odbudowie - głównie w materialnym wymiarze. Mieliśmy być lekarzami, prawnikami, inżynierami, nauczycielami.
Sztuka była ważna, ale jako dodatek, hobby, może pasja. Dobrze było gdy dziecko polskich imigrantów potrafiło recytować poezje
Mickiewicza czy grać muzykę Chopina, ale nie były to umiejętności najważniejsze w życiu. Ja od dziecka chciałem zostać pisarzem.
Jedyne słowa zachęty, jakie słyszałem, pochodziły od kobiet. Mężczyźni mówili: "Nigdy się z pisania nie utrzymasz!" Wybór zawodu artysty
to było szukanie porażki.
Zastanawiam się także, w jakim stopniu na tę postawę wpłynęły losy polskiej inteligencji w czasach okupacji. Pamiętam mojego ojca
pokazującego mi zdjęcia kolegów z nauczycielskiego programu we Lwowie. Pamiętam jak podkreślał ilu z nich zostało zamordowanych
przez Niemców, ilu przez Rosjan, a ilu po prostu zginęło bez śladu. Nie omieszkał nigdy zaznaczyć, że ci, którzy pisali, komponowali, czy
brali udział w ruchu teatralnym zginęli w pierwszej kolejności. Pokolenie wojenne nie miało złudzeń co do bezwzględności totalitarnych
reżimów spoza Żelaznej Kurtyny. Cieszyli się wolnością Kanady, ale gdzieś tam tkwiła świadomość, że artyści i intelektualiści stają się
celem prześladowań. Nie chcieli by ich dzieci narażały się na taki los.
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No i jest jeszcze ważna kwestia "własności". Przez lata te opowieści należały do pokolenia mojego ojca. Dopiero po jego śmierci w pełni
poczułem ich ważność. Teraz są dla mnie najbogatszą częścią jego spuścizny, a ja czuję się na siłach by uczynić je podstawą mojej prozy.
E.S.: Dziękuję za rozmowę. "Copernicus Avenue" jest już w sprzedaży. Na Roncesvalles można książkę kupić w księgarni Another Story.
•••
Najnowsza powieść Ewy Stachniak "The Winter Palace" ukaże się w Kanadzie i Stanach Zjednoczonych jesienią 2011 roku.
http://www.evastachniak.com
•••
W poniedziałek przy ulicy Roncesvalles odbyła się promocja tej ciekawej pozycji wydawniczej. Jak opowiada Ewa Stachniak, pisarka
urodzona w Polsce, autor i jego barwne "opowiadania, napisane z pasją i talentem, (...) literackie echo doświadczeń polskich imigrantów i
ich rodzin" wzbudziły ogromne zainteresowanie. Przyszło "mnóstwo ludzi, pisarze, artyści, dziennikarze. Wydawca i redaktor naczelny
Cormorant Books (wydawcy książki - przyp. red.), Marc Cote, podkreślił, że Toronto składa się z wielu społeczności i że okolica
Roncesvalles jest polską częścią Toronto. Opowiadania Andrew oddają atmosferę tych ulic i obraz ludzi, którzy ją tworzą. Globe and Mail
opublikuje na dniach artykuł o polskich twarzach Toronto...".
Warto przeczytać...
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