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twórczą, której żąda od poety jego czas, któryon sam zamieszkuje. Trwa – to nieustannerozliczanie się z czasem sobie współczesnym, zarchetypami myślowymi, które kształtująświadomość. Zyman wystrzega się wszelkiegosentymentalizmu. Jego styl jest klarownypojęciowo, i z tą samą swobodą oddycha w tejpoezji wyobraźnia. Jedna z definicji mówi, żeczas w poezji – to czas zbudowany na funda-mencie czasu psychologicznego, czas subiek-tywny, któremu rzemiosło poety nadaje pozo-ry obiektywności. Zdarza się, że pewne epizo-dy zostały opowiedziane w odwrotnym kie-runku „w tym świecie czas postępuje wstecz”.Poeta korzysta z ludzkiego doświadczenia,istnienia, przedstawia niedocieczoną, świeżą,nieznaną wizję świata. Poezja powstaje z tejmaterii, z jakiej stworzona jest rzeczywistość.Zwróćmy uwagę jak wyobraźnia poety zaczy-na rosnąć, przechodzi wówczas od obserwacjibiernej rzeczywistości do przedstawienia jej wsposób istotnie prawdziwy:
świat grozy starych mistrzów wywołuje nasz

uśmiech
drwiący, ironiczny; jak może być inaczej gdy mocą
demiurga możemy stworzyć nie w sześć dni

mozolnych,
lecz w jednej chwili, nie jeden, ale wiele światów(„Mikołaj Gogol kreuje rzeczywistość”)Jest to właściwy moment, żeby wspo-mnieć o pojęciu stosowanym wobec literatu-ry; pojęciu autentyczności. Tego światła wciemnym tunelu, jakim pozostaje każdeświadome istnienie. Poeta podejmuje tematy,które narzuca mu los. Vargas Llosa powiada:„Wątpię, aby mógł zostać twórcą – czyliczłowiekiem zdolnym przekształcić rzeczy-wistość – ten, kto nie jest wewnętrznie oży-wiany i karmiony przez duchy (demony)czyniące nas, pisarzy, zasadniczymi kryty-kami i rekonstruktorami życia”.Mamy więc literacką konwencję, prowa-dzoną z myślą o powszechnej dostępnościautorskich przemyśleń: np. jak Homo erga-ster (człowiek rzemieślnik) z wiersza „Czło-wiek”: „Jest doskonały / dlatego popełnia„błędy /.../ jego uniwersalność / pozwalawyrazie / zawsze sprawiedliwe / wyroki”.Jak Orfeusz o którym wspomniał Herbert:„Rozpręża go radosna duma, że doznał obja-wienia i odkrył nowy rodzaj literatury, zwa-ny odtąd liryką zadumy i mroku”. Poezjazatem wyostrza, systematyzuje, strukturali-zuje nasze myślenie, ułatwia dzielenie iporządkowanie zjawiska otaczającego nasświata:

który
w błyskawicznym tempie
staje się
gigantycznym
ludzkim
szambem („Śmieci”)Wyłania się z tej książki (wreszcie) obrazżycia literackiego na obczyźnie – rzeczywi-stość emigracyjna trudna zapewne (wielo-krotnie tragiczna) dla pisarza usiłującegozachować swój ojczysty język. Przysłowiemówi: że tylko w swoim kraju człowiek jest

szczęśliwy. Poeta pisze o miłości do Ojczy-zny, (od 35 lat w Kanadzie). Tak miłośćuświadamiać sobie może i doświadczać tylkoczłowiek na obczyźnie. Ciekawa jest meta-morfoza emigrantów, zmiana ich stosunkudo Ojczyzny „której nie stracili, lecz ją tylkoopuścili”. Z każdym dniem rośnie nostalgia itęsknota (największe uwodzicielki pośródbogini ludzkości). Czy Ojczyzna jest tą górąTabor, zwaną Górą Przemienienia z ZiemiŚwiętej? I czy poeta Zyman jest tym speleolo-giem z wnętrza góry? Myśli ludzkie zawszepędziły w przeszłość: w...
niespokojny sen
który
miękkim skrzydłem otacza
całe moje emigracyjne królestwo:

domową rzeczpospolitą
kilkoro przyjaciół
zżeranych nostalgią („Z każdym dniem”)Poeta nie stosuje kurtyny literackiej –obnaża świat pilnując bardziej myślowegoniż poetyckiego toku – tworzy lirykę znacz-nej świadomości istnienia i świadomościsłowa. Nazwijmy to rozpatrzeniem słowa,które jest wyrazem wieloznaczenia, świado-mości – że ta sama struktura zawiera różnątreść zależną od kontekstu społecznego, wktórym treść się objawia. Dla tej poezji waż-ne jest zdystansowanie się od samego siebie,żeby móc ujrzeć się w drugich oczach. Jest tosuma dojrzałości, która wynika z autentycz-ności (o której już wspomniałem)czyli spoj-rzenia prawdzie w oczy. W rzeczywistości to,co nazywamy doświadczeniem życiowymjest sumą procesów wewnątrzpsychicznychściśle powiązanych z tymi, które występują wwyniku stosunków między ludźmi.W książce wykorzystano prace Joanny Dą-browskiej, absolwentki gdańskiej AkademiiSztuk Pięknych (od 33 lat w Kanadzie) – są toLalki – rzeźby związane motywem: Tajemnicze

życie Lalek. Artystka uczyniła terenem poszu-kiwań samą materię swojej sztuki (tworzącjednolitą całość). Wspomnieć należy o wy-obraźni, która bez wątpienia jest uzdolnieniemboskim. Dąbrowska obdarza Lalki takim ro-dzajem „piękności”, którego istnienie umysłmoże pojąć tylko jako coś istniejącego w nad-przyrodzonym świecie. Przyszło mi do głowywskazanie Mallarme’ego „odrzuć rzeczywi-stość, jest ona pospolita”.„Bez prawa azylu” Edwarda Zymana po-siada coś z ucieczki w „zaprzeszłe” w światmityczny, w marzenia, fantasmagorie. Wpewnym europejskim kraju mówią: że ktokorzysta z prawa azylu, to najczęściej ktośzłamany, podejrzany albo manipulowany.Myślę, że (twórczość poety) jest próbą stwo-rzenia rzeczywistości „zastępczej” wykre-owanej na granicy snu i „nieśnienia” ocalają-cej arkadii...
Andrzej Gnarowski__________________Edward Zyman, „Bez prawa azylu”. Polski FunduszWydawniczy w Kanadzie Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne „FRAZA”, Toronto-Rzeszów 2018.
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