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Liryki
na czarnym
i na białymW jednej książce autorka pomieściładwa tomiki wierszy: „W windzie Panapoznałam”, czarną czcionką na białym tleoraz „Czy nam się śniło?”, białą czcionką naczarnym. Obydwa został poświęcone dru-giemu mężowi – Antoniemu, którego wcze-śniej spotkała z kwiatami dla jego żony, abyła wtedy żoną Kazimierza, który jakomłodą osobę wprowadzał w arkany życia.Tak się złożyło, że Antoni również zmarł, aobydwa tomiki są poświecone jego pamięci,a szczególnie jego wpływowi na rozwójartystyczny poetki, którą zainteresowałsztuką, co przełożyło się na rozwój jako-ściowy jej poezji. W wierszu pt. „Aranżerwnętrz” autorka tak oto ukazuje podstawytego związku: piękne to nasze / zaczarowa-

ne pudełko / z widokiem na klasztor / ktoś
kiedyś / tchnął w nie / dobrą energię // my
tylko umeblowaliśmy w nim nasze życie.Z kolei w wierszu bez tytułu dowiadu-jemy się, że poetka sądzi, iż mam Ciebie przy
sobie / jak dowód tożsamości / o przedłużo-
nym terminie ważności / miłość laminowana
w dniu wystawienia / nie blaknie od słońca /
nie wyciera się / zdjęcie z roku na rok takie
samo / – życie nie umiera.Głębokie uczucie, które rozkwitło mie-dzy nimi, autorka czuje, że jest ono źródłemjej głębokiej przebudowy uczuciowej, a wwierszu pt. „Głębia” dowiadujemy się, żeprosi: ukryj mnie w sobie / zanurz w oceanie
/ nieskończoności / gdzie małż rodzi perłę /
poczęta z bólu / stanę się jak ona / urzekają-
cym pięknem.Te dwie części tomiku zawierają wier-sze typowo liryczne, mocno osadzone wuczuciu i emocjach związanych z obcowa-niem z tym mężczyzną. Ich życie staje sięczymś na kształt bajki, którą oboje tworzą iopowiadają codziennie. W tym związkukluczowy staje się dotyk, który przybieraróżne formy: jest nim faktyczne dotykanie,ale i dotyk słowny, mimiczny, emocjonalny.Związkowi temu towarzyszy niekończącesię poczucie szczęścia, a w wierszu podtakim tytułem czytam: bywa że szczęście jak
wiatr / przelatuje koło nas / czasami uda się
/ (...) złapać je za rękę / zapytać jak ma na
imię / wtedy mówi / mam na imię / Miłość /
i na naszych oczach / zamienia się / w dmu-
chawiec.Zaś w części „białe na czarnym” autorkajakby opłakuje odejście Antoniego i nierozumie dlaczego los ją tak doświadcza. Tujej wiersze o podłożu erotycznym prze-

kształcają się w treny, i nie spełnia sięjedyna jego obietnica, że jej nigdy nie zo-stawi i pozostaje jej „przytulać się do sie-bie”. W „Toaście do samotności”, dowiadu-jemy się: Ten sylwester nic dobrego nie
przyniesie, / nasza miłość pogubiła rytm /
(...) Kiedy północ wybija zegary / jedno ży-
czenie dziś mam, / abym miała w sobie tyle
wiary, / w to, że się spotkamy / kiedyś… /
tam…Tomik ten stanowi znakomity zestaw li-ryków o głębokim podłożu dramatycznym,podbudowanym głębokim przeżyciemmiłości, typowym dla poezji kobiecej, dys-kontującej dramat istnienia w świecie.Autorka bardzo precyzyjnie wyeksponowa-ła drogę przeżyć emocjonalnych, któretowarzyszą tego typu doświadczeniom iprzeżyciom, które nieobce są wrażliwymkobietom.

prof. Ignacy S. Fiut

Danuta Perier-Berska, „W windzie Pana pozna-łam” i „Czy nam się to śniło?”. Poligrafia Sale-zjańska, Kraków 2017, s. 24 i 30.

O Edwardzie
Szymańskim

w 75. rocznicę
śmierci

(Dokończenie ze strony 11)Ciężko chory przebywał w domu, niemogąc nawet wyjść na dwór. W grudniu1940 roku Szymański poddał się w war-szawskim szpitalu trepanacji czaszki. Gdypo operacji wrócił do rodziny próbowałdalej pisać, gościł też tak znakomitych gości

jak np. Antoniego Bolesława Dobrowolskie-go, uczestnika wypraw polarnych, czy Be-nedykta Hertza, ten drugi ukrywał się wła-ściwie w podlaskim domku poety.Ze względu na kłopoty ze zdrowiemSzymański musiał ograniczyć swoją aktyw-ność, nie wyjeżdżał zbyt daleko od domu.Byli jednak tacy, którzy go zauważyli idonieśli Niemcom, że na Podlasiu mieszka„komunista”. Dlatego poeta stale zmieniałmiejsca pobytu. W końcu zamieszkał wewsi Pniewnik pod Radzyminem. 9 czerwca1943 roku gestapowcy otoczyli chałupę,gdzie się ukrywał. Ładosz napisał, iż zdra-dzili go: nauczyciel, wikary i sołtys. Prze-wieziono poetę na Pawiak. 14 wrześniazarejestrowano w KL Auschwitz transport,w którym znalazł się i Edward Szymański,schorowany inwalida. Otrzymał obozowynumer 150526 z czerwonym trójkątemwięźnia politycznego.W oficjalnym zawiadomieniu przez ge-stapo z Sokołowa Podlaskiego, które otrzy-mała żona, napisano, że poeta zmarł wOświęcimiu 15 grudnia 1943 roku.Żył zaledwie 36 lat. Jego twórczy doro-bek jest bardzo bogaty, chociaż nie wszyst-kie utwory obecne w przedwojennej prasiesocjalistycznej (działającej legalnie) udałosię odnaleźć i zidentyfikować.„Widzę go wciąż jak żywego. Młoda po-stać robotnika o ruchach marynarza. Pięk-na, nieco blada twarz o ciemnych, smutnychoczach. I – pełen prostoty, dziecinny niemal,chwytający za serce uśmiech”, pisał polatach Henryk Ładosz.„Znałam go, szanowałam za przekona-nia, ceniłam za talent, lubiłam za wyjątko-wy urok osobisty, prostotę, bezpośredniośći serdeczny stosunek do ludzi”, pisała zkolei Zofia Janczykowa.Dobrym i serdecznym słowem wspomi-nali go także Władysław Broniewski, Kon-stanty I. Gałczyński, Gustaw Morcinek,Anna Świrszczyńska, Julian Tuwim, HelenaZa-torska i wiele innych osób.W setną rocznicę urodzin SzymańskiegoRyszard Matuszewski przypomniał, iż poetanigdy nie deklarował się jako komunista inigdy w jego twórczości nie padło słowo„Związek Radziecki”. I dalej: „A gdy chodzi owiersze Edwarda Szymańskiego, to mamwrażenie, że nikt z miłośników poezji niezaprzeczy, iż pozostają one nie tylko wciążżywym, historycznym dokumentem swojejepoki, ale także mogą nam – dziś dostarczyćwielu estetycznych satysfakcji, zwłaszcza,jeśli je czytać będziemy w umiejętnie i zpoetyckim smakiem dokonanym wyborze”.Czy nie należałoby tego wyboru opubli-kować np. w LSW-owskiej serii „BibliotekaPoetów”?
Stanisław Grabowski
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