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W pułapce
Ta pułapka to czas i rzeczywistość, któ-rych autor „Stanów nagłych” nie wybierał ijego pamięć, która czasem  jest skupiającąsoczewką, kiedy indziej rozszczepiającympryzmatem. Przeżycia osadzone są w re-aliach czasu na dwóch planach – osobistymi zbiorowym. Rzeczywistość też jest tudwojaka – wewnętrzna – ujawniana wżywych, obecnych dziś stanach emocjonal-nych piszącego i zewnętrzna. Ta drugazgodnie z naturą wspomnień przebija sięfragmentarycznie i w sposób nieuporząd-kowany, często w przywoływanych rekwi-zytach odsyłających czytelnika do realiówpeerelowskich i stanowiących znaki czasujak papier firmy ORWO albo krawaty zbaletnicami czy klamry pasów z trzemajeźdźcami z BONANZY lub czterema  pan-cernymi i Szarikiem. Znacznie więcej otamtych czasach mówią środki językoweużywane przez Jerzego Fryckowskiego,łączące prostotę ze znacznym stopniementropii wskazującym na wysoką wartośćjego poezji. Zobaczmy. W „Ostatniej modli-twie” prosi:

Boże, przyjdź na mój pogrzeb albo przyjedź
metrem,

I obyś tylko zdążył przed czarnym Maybachem.Jak szerokie pole informacji i interpre-tacji otwiera ta prośba przed czytelnikiem,jak dyskretnie sugeruje ocenę współcze-snych zjawisk, jak niepostrzeżenie splataemocje podmiotu lirycznego z aktualnymizjawiskami społecznymi występującymi tu iteraz – to wielowymiarowy i wielofunkcyj-ny dwuwiersz.I jeszcze kilka przykładów prościutkicha jakże nośnych porównań, wydobywają-cych to, co podskórne: sylwestrowe rakietyniemieckiej straży granicznej „opadały naspadochronach powoli jak marzenia”,„twarz zmięta niczym partyjna gazeta nastrajku”, „Odra robiła się czerwona jakustrój i majowe chorągiewki”. Wszystkiewyjęte z wyróżniającego się z całości złożo-nego z dziesięciu części tyleż opisowego, colirycznego poematu  „Słubice”. Jest to maj-stersztyk szlachetnej prostoty przecieżniełatwej do osiągnięcia. Jest zapisemwspomnień z dzieciństwa upływającego wPeerelu. Obraz ówczesnej szarej i zgrzebnejrzeczywistości widzianej oczami  dorastają-cego chłopca i przedstawiony z perspekty-wy wspominającego po latach podmiotulirycznego łączy po szekspirowsku tragizmz komizmem tamtych czasów. Nawet przed-stawienie choroby i śmierci kolegi, który„pozwolił się pochować”, ale „kolejny odci-nek Marka Piegusa” zdziesiątkował uczest-ników pogrzebu czy opis „wzajemnej po-mocy” sunącej przez most na Odrze dosąsiadów Czechów, balansują między dra-

matem a śmiesznością. Opis codzienności izdarzeń już historycznych uwierzytelniająprzywoływane rekwizyty – luksusoweopakowania po pall mallach czy gitanesachzbierane na kolejowym nasypie, nazwiskakolarzy czy tytuły dostępnych wówczastytułów gazet naszych sąsiadów, a takżeautentycznych zdarzeń jak płonąca żywapochodnia protestu Jana Palacha. Z opisówwynurza się też psychologiczna i socjolo-giczna prawda o świecie, w którym dojrze-wało pokolenie autora i on sam.„Słubice” na tle całości „Stanów na-głych” to Arkadia. Nad całością tomu unosisię zagrożenie i gęstniejący cień śmierci.Świadomość upływu czasu i przemijaniaprowokuje autora, podrzuca obrazy śmierci– kolegi, niebieskiej, matki i ojca, Palacha,Kosińskiego wreszcie własnej – „Zidentyfi-kuj mnie”, „Ostatnia modlitwa”, po „***pytasz czy chcę aby to stało się w domu”. Tonie tylko stany nagłe, to stany obsesyjnewywoływane tęsknotą za minionym, np.„Zaproś mnie” oraz świadomością zbliżaniasię do końca ziemskiej drogi, bo tylko takmożna uwolnić się z pułapki czasu.Z właściwą sobie łobuzerią gorliwegoobserwatora i czułego kochanka opisujeswój świat od ironicznej Arkadii do pełnejgoryczy wizji szpitalnego uwięzienia, zktórego „nie ma... gdzie odlecieć  / od kiedykraty z koszul rzuciły się na okna”. Jest towewnętrzny świat poety nieprzystającegodo świata rzeczywistego, reagującego czulei boleśnie na jego szaleństwa, zło i nie-szczęścia, nie unikającego w opisie słówbudzących absmak.Znam wiele tomików, których autorzyzapytani o czym one są, dopiero zaczynajązastanawiać się nad odpowiedzią. Fryckow-ski wie przed postawieniem pierwszegoznaku. Jemu o coś chodzi i ma coś do po-wiedzenia. Nie godzi się ze zjawiskamibeznadziejnej egzystencji „Kobiety o nie-bieskich palcach” i „Kobiety w zielonymdresie”. Identyfikuje się z odtrąconymi,bierze ich w opiekę, bo tak nakazuje mumiłość, bez której jest „jak Chrystus ode-rwany od krzyża”. U Fryckowskiego nie mataniej metafizyki ani taniego bogoojczyź-nianego patriotyzmu. Wybiera trudnąmiłość do Polski, która go nie głaszcze i doczłowieka, głównie tego usytuowanego zdala od świecznika. To przecież Fryckowski,choć w imieniu Broniewskiego, pisze doBieruta: „Towarzyszu prezydencie zgodniez wytycznymi / siadam do zadania domo-wego // I za każdym razem / nowy hymnzaczynam od słów / Jeszcze Polska”. Ranigo poczucie bezsensu ofiary Inki czy HankiSawickiej. Prześmiewczo ciepły obraz Pol-ski jest wciąż obecny w tej liryce i niemalkażdy wiersz domalowuje  jakiś szczegół.Jako Polak i obywatel buntuje się przeciw

temu, że „nieuki niedorozwiniętej czwartejRP / z sobie tylko wiadomych powodów /uważają, że ciosy gestapo mniej bolałyŻydów i komunistów”, również przeciwinstrumentalnemu traktowaniu nauk JanaPawła II. Bardzo osobiście reaguje na kolej-ne transporty ofiar katastrofy smoleńskiej:„po 30 latach małżeństwa / nieśmiałochwytamy się za ręce / a słowo – kocham –/ czeka na kolejny transport / łez już w nasnie ma / jest tylko biel i amarant”.Tak wyrażona miłość do kobiety tochyba nowość u Fryckowskiego. Nie znamwszystkich jego tomów, lecz przyzwyczaiłczytelników, że miłość w jego poezji mazwykle wyraz żarliwy, gwałtowny, drama-tyczny, czasem nawet teatralny. Kobiety tolubią, ja (pewnie jestem mniej kobieca niżinne) niekoniecznie. Prawdziwsza, bardziejprzekonująca jest dla mnie ta wyrażanadyskretnym gestem i szeptem, właśnie jakw jego wierszu „Konspiracja”. W „Erotykukuchennym” miłość też jakoś bardziejudomowiona.Dominującą formą zastosowaną w tymzbiorze jest list i to nie tylko w cyklu „Listyz ciepłych krajów”. Najczęściej pisany wimieniu własnym, czasem w imieniu pod-miotu lirycznego. Są też pisane w imieniupostaci znanych – patrz trzy listy Broniew-skiego: wyżej przywołany do Bieruta, doWandy SZ. oraz  do córki – świetne w swymdramatyzmie.Poeta przemawia głównie obrazami za-prawionymi często goryczą lub specyficznąironią, zderza je ze sobą uzyskując dodat-kową informację o złożoności świata izjawisk. Swobodnie posługuje się wierszemwolnym i rytmicznym, nienachalnie rymo-wanym. Stosuje język codzienności, nieunikając słów dosadnych. Natrafiłam nie-stety na zgrzyt.Kurczę się i protestuje we mnie wszyst-ko na dźwięk  nazwiska Julia Kapulet. Brzmigorzej jak Mickiewicz Adam. Napisał Anglik,więc ang. Juliet Capulet jest jakoś upraw-nione, ale nazwisko jest włoskie, więc JuliaCapuleti  i zaraz słyszymy piękny dźwięk.Od pierwszych dni zdystansowanej,trwającej już około dziesięciu lat znajomo-ści z Jerzym Fryckowskim, dla mnie Fryc-kiem, dostrzegam w nim ciekawą osobo-wość poetycką wrażliwego łobuza, mądregowariata o umiarkowanym stopniu bez-piecznego szaleństwa, które przekłada sięna dobrą poezję. Takich lubię. Wbrewostrzeżeniu Tadeusza Buraczewskiego naokładce – polecam, bo to „doludzka”, nie nakoturnach, ciekawa poezja. █_____________________Jerzy Fryckowski, „Stany nagłe”. WydawnictwoJASNE, Pruszcz Gdański 2017, s. 95.


