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Poezja Floriana Śmieji ma swoje miejsce we współczesnej kulturze.
Zapoczątkowana na obczyźnie przed ponad pół wiekiem (tom debiutancki,
Czuwanie u drzwi, Londyn 1953) i ciągle tworzona z dala od kraju, rozwija się
nieprzerwanie i pomnaża, wzbogaca się o coraz to nowe akcenty, coraz głębsze
refleksje, bogatsze myśli sprawdzane i niejako pieczętowane doświadczeniami
życia. Jest to więc poezja kształtowana z perspektywy emigranta, poety
konfrontującego dwa obszary kultur, zatem w szczególny sposób patrzącego
zarówno na sprawy polskie, jak i na problemy uniwersalne, dotyczące w ogóle
człowieka. Nie bez znaczenia jest zatem to, iż powstaje na ciągle niepewnym
gruncie, bo w warunkach obczyzny, ale i wśród zawirowań historii, a więc w
niestabilnej przecież sytuacji egzystencjalnej.

Jest więc w tej poezji coś, co zachwyca, fascynuje i coś co wzbudza zarazem
niepokój, skłania do refleksji, poniekąd zaskakuje niespodziewanymi efektami. Na
uwagę zasługuje metoda twórcza poety. Z doświadczeń i obserwacji najprostszych
nawet zdarzeń, które na co dzień towarzyszą ludzkiemu życiu, czerpie on
bogactwo myśli, przenikliwie dostrzega prawidłowości, sensy i absurdy.
Zatrzymuje się przy owych powszednich sprawach i tutaj poszukuje okazji do
głębszej zadumy nad światem oraz życiem, po prostu nad problemami, wobec
których najczęściej przechodzi się obojętnie, bądź które świadomie próbuje się
oddalać z pola widzenia. Florian Śmieja eksponując, wydawałoby się nienowe,
wielokrotnie przez poetów podejmowane tematy, odświeża je i nadaje im
pogłębiony wymiar. Odwołuje się do dobrze sprawdzonych, wypróbowanych
twórczych strategii. Droga jego wyobraźni kieruje się często ku wspomnieniom.
W akcie twórczym ożywia się pamięć i ona właśnie stanowi nie tylko
niewyczerpane źródło motywów, ale pozwala także przenosić myśli w wymiar
czasu uniwersalnego, sprawia, że stają się owe myśli zawsze aktualne. Z tej
właśnie konfrontacji, a więc zderzania się jakby na kliszy pamięci przeszłości z
teraźniejszością, rodzi się zamyślenie nad sprawami, które stanowią treść ludzkiej
egzystencji, zatem nad doznaniami i doświadczeniami, które nie omijają
człowieka, które ciągle stają na jego drodze. Urodę świata, atrakcje życia,
nieczęste zresztą, przysłania więc metafizyczny niepokój, smutek przemijania,
rozmyślanie nad przemianami czasu. W tym nurcie refleksji pojawia się też motyw
ojczystego kraju, zatroskanie o jego losy, i motyw rodzinnych stron, „małej
ojczyzny”, śląskiej ziemi, wplatany w wysublimowane wspomnienia. Emocjonalna
tkanka tego właśnie motywu najbardziej wyraziście uwidocznia się w wierszu o
jakże wymownym tytule: Przesłanie. Warto ten krótki utwór przywołać tutaj w
całości:
Świat może być ojczyzną
i nieraz nią bywa
lecz matka jest jedna
i święta ziemia
która cię zrodziła.
Dla innych Śląsk to szansa

ziemia obiecana
szczebel do sławy
ja go utraciłem
dlatego się smucę.

Jest to jakby poetycka deklaracja, swoisty manifest twórcy kontemplującego swoją
sielską, utraconą bezpowrotnie, przeszłość. Perspektywa emigracji odsłania się
tutaj wyraźnie. Ona organizuje specyficzny, pełen nostalgii ton tego wiersza.
Szczególnie dużo tego rodzaju utworów zgromadził poeta w tomie Wśród swoich.
Znamienne, że tom ten powstał właśnie w późnych już latach twórczości Floriana
Śmieji, a więc w czasie, gdy powroty do arkadyjskiej krainy młodości, zarówno te
realne, odbywane w obecnych już warunkach jakże często, jak i te dokonujące
się w sferze wyobraźni, w wymiarze głębokich doświadczeń wewnętrznych, wiążą
się z doznaniami o szczególnej randze emocjonalnej.
Utwory o podobnym temacie i podobnej tonacji, konfesyjne, pełne niezwykle
subtelnego liryzmu, obecne są także i w innych tomach poety. Przypomnijmy tutaj,
dla przykładu, fragmenty wiersza Inwokacja ze zbioru Bezrok, w którym
nostalgiczna, elegijna nuta brzmi jeszcze wyraźniej:
Bądźcie mi pozdrowione
górnośląskie Opole
Kamieniu Odrowążów
góro Świętej Anny
starki Pana Jezusa
gwarą szepcąca Odro
Gogolinie z piosenki
Dobrzeniu, Siołkowice
Arkadio mego dzieciństwa:

was noszę w sobie jak szkaplerz
(…………………………………………..)
Ziemio krzyży przydrożnych
bocianów, ładu i wiary.
Opublikowane, w dobrze już zasłużonej dla polskiej kultury toruńskiej oficynie
Adama Marszałka, Późne notacje, to czternasty tom poetycki Floriana Śmieji. Na
tom ten złożyły się wiersze z trzech ostatnich jego zbiorów wydanych w Kanadzie
(Silcan House, Mississuaga): Niepamiętanie (1999), Bezrok (2001), Nad Jeziorem
Huron (2002). W dołączonych tutaj Variach zaś znalazły się wybrane utwory m.in.
z tomów nieco wcześniejszych: Ziemie utracone (1994) oraz właśnie ze
wspominanych przed chwilą Wśród swoich (1998). Można więc w skrócie
powiedzieć, że są to wiersze, które tworzone były w ostatniej dekadzie minionego
wieku, zwłaszcza na przełomie stuleci. Powstała wówczas znaczna część dorobku
poety, może nawet, w przybliżeniu, blisko połowa wszystkich jego utworów. Ta
szczególna aktywność twórcza to zapewne wynik nagromadzonych doświadczeń
życiowych, rosnącego niepokoju, dojrzałej refleksji oraz ukształtowanej postawy
dystansu wobec spraw ważkich i błahych, ale także w pewnym sensie i rezultat
okoliczności innej natury: nowej sytuacji literatury emigracyjnej, a więc procesów
integrujących całą polską kulturę, tym samym także wzrostu zainteresowań
twórczością poetów dotąd w kraju mniej znanych.

W tomie Późne notacje w sposób
szczególnie wyraźny daje o sobie znać
ukształtowana, dobrze utrwalona, postawa
wobec świata i ludzi. Ujawniają się
przekonania, poglądy, punkty widzenia,
bogate doświadczenia, jakich dostarczyło
życie, zatem wszystko to, co stanowi o
charakterze i granicach tej twórczości.
Poeta – powracamy do myśli w tej pracy już
sygnalizowanej – wśród zjawisk świata i w
formach ludzkich zachowań zauważa
reakcje zgodne z naturą i prawem, ale też i
różne niedorzeczności oraz paradoksy. Są to
więc wiersze problemowo niejednorodne, w
których częściej może niż w okresie
wcześniejszym
pobrzmiewa
ton
rozliczeniowy. Na czoło wysuwają się
tematy
eschatologiczne,
motywy
przemijania, samotności, starości, śmierci. Informują o tym już same tytuły
utworów. Wymieńmy tylko niektóre: Niepamiętanie, Notes, Odchodzenie, Duchów
obcowanie, De senectute, Nagrobek, Uchodzenie życia, Zachód słońca, Nekropol
w Carmonie, Stary poeta, Na śmierć poety, Zjawa. Zobaczmy więc, jakie treści
kryją się pod niektórymi tylko, wymienionymi tu, tytułami:
Zanim się spostrzegłem
mój stary notes
stał się spisem umarłych.
Na której by go stronie
nie otworzyć
same puste adresy
i nieme telefony.
(Notes)

Już więcej moich przyjaciół jest po drugiej stronie
po tamtym brzegu, za ścisłym kordonem.
Przybywa ich. Przewoźnik zdążyć nie potrafi,
a na mnie patrzą nieme fotografie.
W brzózkach się snują widma niewyraźne
przywidzenia to, pamięć, zlękła wyobraźnia?
(Duchów obcowanie)
Łatwo nauczyć się chodzić
odchodzenie jest trudne
(………………………………)
odchodzenie najlepiej wdrażać
zanim się człek zakorzeni
(Odchodzenie)
Za długo żyjesz, mój drogi
jesteś, gdy rówieśnicy odeszli
żegnałeś ich, odprowadzałeś
ten luksus już nie dla ciebie.
(Stary poeta)
Taki właśnie ton przeważa w utworach z ostatniego tomu Floriana Śmieji. Ale nie
jest to jednak poezja skrajnie pesymistyczna. Mimo wspominanych tutaj
motywów, dominującego nastroju, jest ona otwarta na życie. Poeta próbuje
opisywać, o czym była już w tym szkicu mowa, prawidłowości tego życia, jego
odwieczne problemy i aspekty. W wierszu Z czego wiersz?, dedykowanym księdzu

J. Szymikowi, znajdujemy na przykład następujące sformułowanie:
Z życia nam lepić poezję
nie z teorii, suchych dociekań
szkolarskich konstrukcji.
(………………………………..)
tylko rozwieś swe druty
a ściągniesz mocne sygnały
tobie wysyłane, byś nimi
wytyczał drogę pewną
przerzucał kładki
przetwarzał okolicę
krzepił i śmiał się zarazem
z pocieszności wnuczki.

Autor Późnych notacji ważną rolę przypisuje przyrodzie. Właśnie przyroda pełna
egzotyki, majestatu, tajemniczości (Jezioro Huron), także ta najbliższa, wśród
której żyje się na co dzień oraz wypełnione nią krajobrazy budzące zachwyt i
podziw swoją urodą, przenoszą zmęczonego życiem wytrwałego wędrowca w
wymiar wymownego mitu, jakby w swoisty „zaczas” (tu znamienny tytuł tomu:
Bezrok). Regenerującą moc ma również zakorzenienie w realiach stron
rodzinnych. Utrwalone w pamięci, przeżyte emocjonalnie, realia z tych stron stają
się źródłem ożywczej siły, a tym samym punktem oparcia wobec niepewnej
codziennej egzystencji.

