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Muzyka
rockowa

i poetyckie
alegorieTen mini-tomik Jerzego S. Fronczka zo-stał zadedykowany muzyce i muzykomrockowym: Rogerowi Watersowi i zespołowiPink Floyd, ale i również grupie The Doors.Tu nie jest ważne czy poeta był na koncercietych zespołów: ważne jest, że ciągle ta muzy-ka go przenika, nieustannie oczekuje nakolejny koncert, który odbywa się w nim wzwiązku z czym czuje głód fizyczny, ale iartystyczny, a wynikiem takiej sytuacji stająsię kolejne wiersze inspirowane tą muzyką.W wizjonerskim wierszu otwierającymzbiorek – „Wizerunek  III” czytam zatem:

Ktoś mi wbił / ktoś mi wbił do mózgu / kawa-
łek zardzewiałego pręta / z wojny w Wietna-
mie // Kiedy się obudziłem /na grobie leżały
już kwiaty / a Roger Waters / kończył właśnie
pisać / „Ciemną Stronę Księżyca”.Poeta zatem jakby współ-oddycha klima-tem tego typu utworów piosenkarza, ciąglepowracających w swej całości w jego pamię-ci. Efektem tego są kolejne wiersze mniej lubbardziej połączone ze znaczeniem i celempierwotnym utworów grup Pink Floyd czyThe Doors. Doświadczenie jednej sztukimuzycznej ewokuje więc inną sztukę, czylipoezję, która prócz wyrazu artystycznegostanowi również formę terapii poety. Zasta-nawiając się nad istotą barbarzyństwa, po-wątpiewając w obraz Boga narzucany przezkulturę i jej religijnych wyznawców w wier-szu pt. „Witaj, The Doors” poeta pisze:
Gniewnym pomrukiem burzy / wysiadłem z
pociągu / niebezpiecznie halsując pomiędzy /
udami dziewcząt / w dzień skazany na bluesa
/ brudnego pieniądza ulicy / którym wytatu-
owanej jest niebo / w zamglonym od dymu /
zaułku Podgórza // (...) Mały Kraków w swej
dłoni / niosę przez ulice / witaj ściano Pink
Floydów / na zielonym wzgórzu // słyszę
głosy umarłych / krążące jak ptaki / słyszę
pociąg co wiezie / Drzwi do miasta  Wieczno-
ści...Nie trudno zauważyć, że chodzi to o Kra-ków i jego wyraz estetyczny oraz artystycz-ny, kiedy miasto oddycha muzyką rockową,nadając mu specyficzny klimat, w którymsłowo poety współgra z jego duszą.Przychodzi jednak refleksja – wszystkiealegorie inspirowane  rockiem stają się corazsłabsze i mało inspirujące z latami. Fronczekw drugiej części, w utworze „Wizerunek VI”dokonuje jakby dekonstrukcji i przewarto-ściowania tego świata, którego oczarowa-niem żył wcześniej. Pisze więc: Po tych kilku
zbędnych / wyjaśnieniach pisanych / prozą
wiersza wyszedłem / na krótki spacer / po-
znania dobrego i złego // Poruszając się cicho
/ kocimi ruchami marionetki / zgłębiam się w
ciemny / korytarz sztuki / której zbutwiałe

szczątki / rozsypał wiatr // I dlatego nie widzę
dla siebie już miejsca / w tym labiryncie nico-
ści / co mógłby się znowu nazywać Pink Floyd
/ i jego złote marzenie / o różowej śwince /
którą w wietnamskiej dżungli / zastrzelił /
przechodząc tedy o świcie / łowca jeleni.Poeta stara się zrzucić ciężar traumywojny wietnamskiej, które odcisnęła się najego pokoleniu, które próbowało pisać trady-cyjne, liryczne wiersze, choć u podglebiaduszy tlił się niepokój. Dzisiaj z latami starasię uwolnić od tego ciężaru, bo jego doświad-czenie zdyskontował był właśnie w tej poezji.Niewątpliwie trudno jest dokonywać takzłożonej i wielowarstwowej interpretacjitego typu utworów Fronczka, który należyprzecież do grupy wiernych uczniów JerzegoHarasymowicza z okresu funkcjonowaniaWerandy i właściwie całe swoje życie twór-cze kontynuuje istotne motywy tej twórczo-ści. Tomik pt. „Psychoterapia z różową świn-ką” świadczy o tym, że jego biografia arty-styczna nie jest tak prosta jak to się wcze-śniej wydawało i warto ten problem twórczyprzemyśleć i w innych przypadkach!

prof.  Ignacy S. Fiut______________________Jerzy S. Fronczek, „Psychoterapia z różowąświnką”. Wydawnictwo „Eksplorator”, Kraków2017, s. 26.

Poeta, który
wnikał

w ciemność
świetlistą

Kto wśród magnolii posąg wymyślił
na cześć rozpasanej bachantki
kto się miłością spił w nieprzytomność
poeta znad pustej szklankiAndrzej Bartyński,z tomu Uczta motyla

Andrzej Bartyński urodził się 25 maja1934 roku we Lwowie. W maju 1946 rokuprzyjechał do Polski. Wrócili też z obozówkoncentracyjnych ojciec i siostra, cała rodzi-na spotkała się we Wrocławiu, gdzie za-mieszkali na stałe. W 1946 roku rozpocząłnaukę w szkole dla niewidomych w Laskachpod Warszawą. Potem I Liceum Ogólno-kształcące we Wrocławiu. Maturę zdał w1953 roku. Filologię polską ukończył naUniwersytecie Wrocławskim. Debiutował w1956 roku wierszem „Rapsod o Jesieninie”.Debiutancki tom wierszy ukazał się podtytułem „Dalekopisy”. Od lat młodzieńczych,

od grupy Poetyckiej „Dlaczego nie”, przemie-rzył długą drogę. Przez heroiczne dzieciń-stwo, szkoły, studia, debiut prasowy i książ-kowy, liczne tomy poezji, aż do nagrody Mini-stra Kultury i Krzyża „KomandorskiegoOrderu Odrodzenia Polski. Przez wiele latkierował Dolnośląskim Oddziałem ZwiązkuLiteratów Polskich bywał uczestnikiemKłodzkich Wiosen Poetyckich – po latachwskrzesi tę imprezę jako festiwal „Poeci bezgranic” w Polanicy Zdroju, którą przez lataprowadził.Zmarł 16 czerwca 2018 roku we Wro-cławiu.Andrzej Bartyński był poetą, który wni-kał w ciemność świetlistą – siłą słowa i po-etyckiego obrazu wyzwalał ukrytą w mrocz-nych zakamarkach olśniewającą prawdę oczłowieku. Jeżeli jest w tym człowieku cośtrwałego, a zarazem mamy prawo świado-mego wyboru – to skorzystajmy z tego, żebyocalić „to” wbrew śmierci, przed bezwzględ-nie niszczącym działaniem czasu. „Śmierćkogoś bliskiego nie może znaczyć tego, coznaczy, musi przejść wiele etapów. Żyjesz, awraz z tobą, w twojej głowie, w twoim rytmieżyją zjawiska, do których przywykłeś, mieścisię w nich i ten co odszedł”.Według fryburskiego filozofa proces by-cia możemy nazwać „istoczeniem się”. A więcbycie jest „dzianiem się”. Bycie się toczy,skrywa się i w tym znaczeniu „istoczy się”.Dlatego można mówić o istoczeniu się poezjiAndrzeja Bartyńskiego.Pisanie było dla niego magią. Czym jestwobec tego magia? Czarami – miksturą zesłów, snów, symbolów, uczuć. Miksturąznaków czarodziejskich, które mają siłę od-działującą na życie, które ma siłę tworzeniasłowa – ożywia symbole. „Odkopaliśmy zpopiołów Pompeje (czytamy w jednej zksiążek poety) i chodzimy po nich. Rozma-wiamy z umarłymi pompejczykami. Oni są wnas, a my w nich jesteśmy, I tylko czas nie-śmiertelnie, niesłyszalnie, niewyobrażalnieszeleści wiosenną zielenią”.Można powiedzieć, że wiedzieliśmy otym, nie wiedząc, że wiemy. Dowiadujemysię tego, wiedząc, że wiedzieliśmy.Poeta stojąc na gruncie filozofii egzy-stencjalnej – odkrywa jednocześnie w sobie iw nas „sekret piękna tkwiącego w człowie-ku”. Są to chwile niezwykle ważkie w maje-statycznym upływie czasu. Chociaż pośpiechi doraźność nie leżały w naturze poezji Bar-tyńskiego. Po prostu inny krąg tematycznegozainteresowania poety – nie wzrok w tympisarstwie był najważniejszy – pozostałafascynacja barwą, dźwiękiem, widzeniempoprzez dotyk. Radość z możliwości obser-wowania świata, uczestniczenia w nim. Tojakby wyzwolenie poetyckiej nuty nastąpiłou Bartyńskiego. Poeta wierzył, że talentpowinien wspierać się o filozofię – jeślifilozofia dokładniej opanuje umysł i uczucie –tym pełniej może się wypowiedzieć. Dlategozawsze towarzyszyła mu w jego dziele (ży-ciu) Krzysia – żona, muza i opiekunka:
Szukałem Cię w czerwonej róży
ale Ciebie tam nie było
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