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podpowiadał strofy pełne nadziei. Nazywanogo poetą proletariackim, rewolucyjnym,robotniczym. Ale cóż znaczą dziś te określe-nia? Klasy robotniczej prawie się pozbyliśmy,jest na marginesie, albo zgoła nieobecna wzażartych sporach, które toczą u nas pomię-dzy sobą najważniejsze partie. Zajęte swoimirozrachunkami, co rusz ogłaszają populi-styczne hasła, ale tak naprawdę, co to mawspólnego z troską o tych, którzy np. pracują„na kasach” w wielkich supermarketach, alboteż obsługują wózki widłowe w potężnychhurtowniach? Nie obchodzą oni polityków,ale także tych, których usłużna krytyka na-zywa „pisarzami”, „reżyserami”, „dramatur-gami”. Nie będę rozwijał tego wątku, możeprzy innej okazji.Edward Szymański urodził się 9 paź-dziernika 1907 roku na warszawskiej Woli.Od dzieciństwa rósł wśród ludzi o „twardychduszach i twardych dłoniach”. Dlatego odwczesnych lat związał się z ruchem socjali-stycznym. Głęboko wierzył w to, co robił. Byłzdolny, albo można rzec: fenomenalnie zdol-ny, utalentowany. Dlatego mimo trudnychwarunków materialnych nie mógł nie zrobićmatury, później studiował polonistykę. Udziecka z robotniczej Woli nie było to zwy-czajne. Gdy jego rówieśnikom udało sięuzyskać świadectwo dojrzałości szukalikonkretnych zawodów, takich jak np. lekarzczy prawnik. Edward był humanistą, kimśzakochanym w słowie, w literaturze, namięt-nie czytającym książki. Zapewne przeczuwał,że polonista to żaden chleb, podobnie jakpisanie wierszy, ale to było silniejsze odniego – pisanie, tworzenie. Wcześnie debiu-tował w prasie. Jego pierwszym tomikiembyło 20 milionów wydane w 1932 rokuprywatnym sumptem i szybko zakazaneprzez cenzurę. Czemu nie ma się co dziwić,kiedy czytamy w nim strofy Jutro, a możedziś, przestaniemy cierpieć i milczeć / dłoniezwiniemy w pięści i ławą runiemy w przód.Od początku najbliższa była mu  tematy-ka robotnicza. Nie mógł przecież „zdradzić”ojca, metalowca i starego działacza PPS. Jegomatka pochodziła z zubożałej szlachty.Mieszkali przy ulicy Wolskiej 54, gdzie dziśna budynku znajduje się pamiątkowa tablica.Jest także na Woli park Jego imienia, ostatniopięknie odnowiony. Są szkoły jego imienia.Edward nie był jedynakiem. Miał siostrę ibrata. Od wczesnych lat jego edukacja zwią-zana była z takimi wydarzeniami, jak np.rewolucja 1905 roku. Zaczął naukę w „fa-brycznej szkole powszechnej przy przędzal-ni”. Gdy rozpoczęła się pierwsza wojna świa-towa, w tym czasie zachorował na szkarlaty-nę. Leżał w szpitalu zakaźnym na Młynar-skiej. A gdy do Warszawy weszli Niemcywraz z rodziną przeniósł się do Komorowapod Sochaczewem, do dziadków. To, co tamprzeżył, pomogło mu stworzyć wiele utwo-rów o chłopskim losie. W czasie I wojny ojcazabrano, jak tysiące innych Polaków, naroboty przymusowe do Niemiec. W tymmiejscu warto przypomnieć mowę IgnacegoDaszyńskiego w parlamencie austriackim, wktórej wskazywał on, że Niemcy „ponieważnie mogli zrabować ziemi, więc postanowiliją uczynić bezwartościową i wywieźli z krajudo Niemiec 700 000 robotników, jak Murzy-

nów, jak niewolników. W najbardziej łotrow-ski sposób urządzano polowania na ludzi,dawano przedstawienia kinoteatru na wsi,aby ciekawą ludność napaść i wywieźć doNiemiec, aby ich potem w inseratach gazet,aby te biedne polskie dusze, tych niewolni-ków odstępować temu, kto więcej zapłaci. Wśrodku Europy, za cichą zgodą niemieckiejdemokracji popełnia się tę zbrodnię maso-wą”Ojciec Edwarda miał szczęście, powróciłz niemieckiej niewoli. W 1918 roku spotkalisię wszyscy ponownie.Utalentowany i uzdolniony chłopiec za-czął naukę w Gimnazjum ZgromadzeniaKupców. Pasjonowała go łacina, już wówczasprzymierzał się do tłumaczeń. W 1925 rokuuzyskał  świadectwo dojrzałości w III Gimna-zjum Miejskim. O pracę nie było łatwo.Edward wyglądał krzepko, uścisk miał moc-ny, ale ze względu na chore serce nie mógłpracować fizycznie. Szukał więc m.in. współ-pracy z amatorskimi teatrzykami TUR. Sławyautora szmoncesów nie zdobył. Poznał jed-nak np. wspaniałego przyjaciela Jana Dą-browskiego, którego Zbigniew Mitzner na-zywał „warszawskim Martinem Edenem”.Gdy Szymański zapisał się na studia, by mócpłacić czesne, imał się przeróżnych zawo-dów. Pracował na poczcie, w drukarni, wredakcjach PPS-owskich pism. Musiał pogo-dzić owe zajęcia z udziałem w wykładachtakich profesorów, jak Tadeusz Zieliński,Józef Ujejski czy Władysław Witwicki. Jedno-cześnie też coraz więcej pisał, publikującswoje teksty głównie w prasie robotniczej.Lata kryzysu spowodowały, że Edwardznalazł się na Lubelszczyźnie w charakterzemierniczego. Tam poznał swoją pierwszążonę – nauczycielkę Marię Patryn, któraniestety zmarła kilka miesięcy po ślubie.Wydany w 1933 roku tom poezji Do miesz-kańców Marsa poświęcił zmarłej małżonce.Szymański miał łatwość zaprzyjaźnianiasię z ludźmi. Henryk Ładosz wspominał, żekiedyś, po wieczorze poetyckim w klubieartystycznym „Polonia”, podszedł  do niegomłody człowiek i przedstawił się: „Szy-mańszczak jestem”. Ładosz, znakomity recy-tator, zapamiętał, iż „każdy zaszczyconyuściskiem jego ręki wydawał nagły krzyk,wyrażający raczej ból niż zachwyt”. Dzięki tejznajomości Szymański miał kontakty z grupąpoetycką „Kwadryga”, poznał wtedy m.in.Gałczyńskiego. Aleksander Maliszewskizapamiętał go wówczas jako „trybuna ztwarzą cherubina i bicepsami atlety”.Gdy wreszcie otrzymał stałą pracę w cza-sopiśmie „Przegląd Futrzarski i Kuśnierski”postanowił ożenić się z siostrą Ładosza,„czarnooką i czarnowłosą” Natką. Nataliajako Podlasianka, mimo stałych kłopotówfinansowych, potrafiła stworzyć mu praw-dziwy dom.Urodziły się tak upragnione przez poetędzieci, najpierw córka Ewa (1935), rok póź-niej syn Łukasz, co zmobilizowało go dokontaktów z Warszawską SpółdzielniąMieszkaniową oraz z „Naszą Księgarnią”,która wydawała m.in. prasę dziecięcą, tamznalazło się, zwłaszcza w „Płomyku”, wielejego pięknych wierszy dla dzieci, także opo-wiadania, czytanki i inscenizacje. W publika-

cji pomógł mu Henryk Ładosz. Dzięki tejprasie poznał Józefa Czechowicza i innychwspaniałych twórców dla małych czytelni-ków. Efektem zainteresowania się nimi byłaksiążka ABC… wydana przez Związek Spół-dzielni Spożywców „Społem”. Mało kto dziświe, że autorem słów do walczyka Wyleciałptaszek z Łobzowa jest właśnie EdwardSzymański, któremu dopiero po wojnieopublikowano kilka ważnych książek z utwo-rami dla najmłodszych. Wiele z nich byłodługie lata obecne w podręcznikach szkol-nych dla klas I-VI. Do klasyki należy takżejego wiersz pt. Książka zaczynający się odsłów: Witam cię kartek szelestem, / Tytułemna pierwszej stronie, / witam! / Bo po toprzecież jestem, / Żebyś mnie ujął w dło-nie/ I czytał…A jeszcze wcześniej były publikacje m.in.na łamach nowo powstałego pisma satyrycz-nego „Szpilki”, wreszcie od 1935 roku owoc-na współpraca z tygodnikiem spółdzielczym„Spólnota”, co nie znaczy, że nie publikowałgdzie indziej dytyrambów, satyr i fraszek,liryków osobistych, utworów dydaktycznych,bajek czy żartobliwych ballad, ód i parodii.Biograf napisał, iż „Dziś niektórym krytykomforma jego utworów może wydawać sięniedbała czy mało wypieszczona. WierszeEdwarda miały z założenia mieć taki charak-ter: chropawy, uderzający rytmem, małostylizowany”. A jednocześnie poza wierszami„do prostego człowieka” całe lata pracowałnad tłumaczeniem Lukrecjusza O naturzewszechrzeczy. I chociaż w 1936 roku uznałswoją pracę za zakończoną, to jeszcze wczasie wojny poprawiał metrum, szlifowałstyl. Ryszard Matuszewski ocenił, iż „Dałprzekład czytelny, klarowny, urzekającygiętkością i pięknem języka”.Po udziale w strajku nauczycielskim w1937 roku Szymański wraz z rodziną posta-nowił osiedlić się na wsi, co nie było łatwymzamierzeniem. Oszczędna i energiczna żonapoety namówiła go na kupno jednomorgowejparceli na pograniczu wsi Drgicz i Stoczek wówczesnym powiecie węgrowskim, gdziezbudował trzyizbowy domek, nie zabrakłoteż miejsca na ogródek. Na Podlasiu sielankamieszała się z kłopotami finansowymi, jed-nak poeta nie przestawał tworzyć i wysyłaćswoich tekstów nie tylko do warszawskiejprasy, choć jak gdzieś napisał: „W pismachburżuazyjnych nie drukuję nic”.W piśmie „Spólnota” z datą 3 września1939 roku znalazł się jego piękny wiersz pt.Chorał wojenny, zaczynający się od słów: Wczyste niebo z pól naszych / jako z pasiekrojnych / jeszcze wczoraj dzwoniło wołanie:/ – od powietrza, / głodu, / ognia / i wojny /zachowaj, zachowaj nas Panie…Tygodnik z tym wierszem nie dotarł jużdo czytelników. Podczas masowej ewakuacji,na apel płk Romana Umiastowskiego (nota-bene znanego pisarza książek historycz-nych), Szymański wraz z tysiącami innychmężczyzn opuścił Warszawę bombardowanąprzez Niemców. Miał wielkiego pecha. Pod-czas wędrówki na wschód najechał na niegosamochód wojskowy, który spowodowałpęknięcie i wgniecenie czaszki poety.
(Dokończenie na stronie 24)


