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POD Z£AMAN¥
BATUT¥ PRUSIÑSKIEGO

Stajemy u wrót Unii Europejskiej. Rodzi to ró¿nego
rodzaju obawy. St¹d z radoci¹ przyj¹³em pomys³ wydania ksi¹¿ki prezentuj¹cej twórców powiatu s³upskiego,
naszej ma³ej Ojczyzny. Liczy³em na to, ¿e zostan¹ w
niej zaprezentowane najciekawsze sylwetki, z krótkim
krytycznym omówieniem tego, co zas³uguje na ocalenie, co jest naprawdê najwartociowsze ze wzglêdu na
swój regionalizm. Czêæ prezentuj¹ca utwory jeszcze
jako wygl¹da, ale to, co nam zaprezentowa³ w swoich pseudokrytycznych
wywodach kolega Prusiñski wo³a o pomstê do nieba. Powoli stajemy siê
pomiewiskiem rodowiska literackiego. O tym jednak póniej.
Sam tytu³ almanachu nie jest najlepiej dobrany. To przykre, ale s³owo
wiejski" obecnie nie kojarzy siê dobrze. Ze strony literackiej znaczy jakby
gorszy", co przecie¿ prawd¹ nie jest, ale najtrudniej walczyæ ze stereotypami. Trudno wiejsk¹ poetk¹ nazywaæ Sylwiê Mackus, ni¿ej podpisanego czy
te¿ mistrza" Prusiñskiego. I nie wynika to z miejsca zamieszkania, ale z
rodzaju i tematyki twórczoci. Du¿o lepiej brzmia³oby na przyk³ad Spod
znaku koniczynki". I gwarantujê, ¿e kojarzylibymy siê czytelnikowi bardziej
ze wsi¹ ni¿ z kibicami Panatinaikosu Ateny, którego to herbem jest zielona
koniczynka.
Wstêpy do poszczególnych rozdzia³ów wcale nie pasuj¹. Ich tematyka
jest dobrana sztucznie. Niedawno odkry³em jej klucz. Otó¿ wziê³a siê ona z
tematyki antologii jakie posiada w swojej biblioteczce Prusiñski. Niedawno
naby³ antologiê wierszy o Krzy¿u, wiêc nie zdziwi mnie jeli tematem kolejnego wtorku literackiego" bêdzie Krzy¿ jako temat w poezji. Jestem przekonany, ¿e nasz kolega zrobi³ wszystko, by promowaæ w³asn¹ twórczoæ.
Mo¿na mu wybaczyæ 29 wierszy, co samo w sobie mo¿e byæ osobnym tomikiem, ale nie mo¿na wybaczyæ megalomañskich dygresji o w³asnych sukcesach, a ju¿ zupe³n¹ kompromitacj¹ siebie i Starostwa jest styl, w jakim to
wszystko napisa³.
Kiedy otwiera³em almanach liczy³em na co wiêcej. Brakuje analizy
wierszy Emilii Zimnickiej, której teksty s¹ mocno osadzone w lokalnej tradycji. Kilka dobrych rad, poprawek, trochê ¿yczliwoci i mielibymy cykl
wierszy bardziej dopracowanych. Na naukê nigdy przecie¿ nie jest za póno,
tak jak i na artystyczny debiut. Wystarczy tylko samemu siê przemóc.
Na du¿o wiêcej ni¿ tylko notka przy zdjêciu zas³uguje twórczoæ Henryki Jura³owicz. To poetka bardziej wiadoma literacko od swojej s¹siadki na
stronach almanachu.
Teresa Opacka porwa³a siê" nawet na sonet, ale i tu zabrak³o odrobiny
warsztatu. Wystarczy³aby niewielka pomoc, podpowied. Ani s³owa o zdolnociach satyrycznych Gra¿yny Pokuæ. Nie wypada³o pisaæ o wicestarocie?
Bzdura!
Dlaczego brakuje wskazówek, co ma robiæ Iwona Wróblewska, by poetycko dogoniæ" Katarzynê Mackus? Ta druga poetka chyba jak nikt inny
potrafi s³uchaæ dobrych rad. ¯al mi tylko, ¿e nadal s³ucha nauczyciela,
którego ju¿ dawno przeros³a. Kasia zas³uguje ju¿ na obszerniejsz¹ analizê
swojej twórczoci, nie tylko na pobie¿ne recenzje jakie ukaza³y siê w Powiecie S³upskim". To najjaniejszy diament tego almanachu. Nie mo¿na takiego
talentu marnowaæ i trzeba to poetce uwiadomiæ.
Na osobny esej o swojej oryginalnej twórczoci ju¿ dawno zapracowa³

Jan Wanago. To ju¿ legenda poetyckich biesiad, ale i Panu Jankowi warto
uwiadomiæ, ¿e nie warto siê rozdrabniaæ, ¿e zawsze liczy siê jakoæ a nie
iloæ. Osobicie umieszczenie epitafium dla zmar³ego Starosty uwa¿am za
nietakt. Po pierwsze nie w tym miejscu. Lepiej by³oby zrobiæ to na ok³adce.
Po drugie poziom tego epitafium jest beznadziejny. Stanis³aw K¹dziel¹ na
pewno nie zas³u¿y³ sobie na grafomaniê. W takich sytuacjach trzeba umieæ
zachowaæ umiar.
Có¿ mamy zamiast krótkich chocia¿ analiz twórczoci poetów zamieszkuj¹cych okolice S³upska? Ano jest to prawie 40 stron wypocin" pseudokrytyka, który lansuje siebie i swoje mierne sukcesy literackie. Co najgorsze, robi to nie po polsku. Te 40 stron to doskona³y materia³ jak nie nale¿y
pisaæ. Nauczyciele mog¹ go wykorzystywaæ do pokazania uczniom z³ego stylu. O interpunkcji nie ma co wspominaæ. Ka¿dy mój uczeñ z IV klasy szko³y
podstawowej wie, ¿e przed i" ani tym bardziej po nie stawiamy przecinka
(poza drobnymi wyj¹tkami, które akurat tu nie wystêpuj¹). Prusiñski nie
umie stosowaæ imies³owów, nie wie, czemu s³u¿y nawias, zdarzy³o siê kilka
b³êdów ortograficznych. Nie odmienia tytu³ów, nie rozumie niektórych s³ów.
Jednym zdaniem analizuje utwory noblistów, co doprowadza do humorystycznych skojarzeñ lub bywa ¿enuj¹ce jak ca³y poziom jego tekstów. Dlaczego nie
zosta³y one przeczytane przed wydrukowaniem? !Nie uwierzê, ¿e Zbyszek
Babiarz-Zych czyta³ to wczeniej. Oto pere³ki" z tekstów krytycznych"
Prusiñskiego. Zacznê od b³êdów rzeczowych, to w³anie one sprawi³y, ¿e
rodowisko zaprezentowane przez naszego kolegê sta³o siê ród³em dowcipów.
1. "Kwiaty polskie" J. Tuwima nie s¹ poematem o kwiatach. Zaliczenie
tego tomu do tematyki botanicznej obrazuje poziom intelektualny Prusiñskiego. Wstyd na ca³¹ Polskê. Tak to jest, gdy pisze siê o utworze, którego
siê nie czyta³o.
2. Powy¿szy utwór nie jest lektur¹ obowi¹zkow¹. Tym bardziej najm³odszego pokolenia.
3. Klasyczna fraszka nie sk³ada siê z 8 sylab. Do literatury polskiej
wprowadzi³ j¹ Kochanowski i w³anie jego fraszki prezentuj¹ wiêksze urozmaicenie typów wiersza ni¿ pieni, bo spotykamy 5-,7-,8-zg³oskowe,dwa
rodzaje 10-zg³oskowca,11-zg³oskowe,12-zg³oskowe,dwa rodzaje 13-zg³osko
wych, a nawet 14-zg³oskowe.
4. Norwid nie by³ ¿ywym pomnikiem za ¿ycia". Wówczas ma³o kto o
nim wiedzia³.
5. Andrzej Bursa nie pope³ni³ samobójstwa. Przyczyn¹ mierci by³
niedorozwój aorty. Nigdy nie adresowa³ swoich wierszy do sekretarzy.
6. Nie by³o poznañskiego poety Biliñskiego tylko Babiñski (Andrzej).
Te¿ nie pope³ni³ samobójstwa, tylko zosta³ zrzucony z mostu nad Wart¹ po
prawdopodobnym napadzie rabunkowym.
7. Bruno-Milczewski nie utopi³ siê w rzece tylko w jeziorze w Nowej
Wsi Szlacheckiej. Topi¹c siê nie wypowiada³ fragmentów swojego wiersza,
tylko krzykn¹³ do kolegów na brzegu: Ch³opaki, nie wyrabiam". Dwaj z nich
rzucili siê do wody, ale nie zd¹¿yli dop³yn¹æ. Milczewski by³ wtedy pod
wp³ywem alkoholu.
8 .Mirek Kocieñski debiutowa³ w serii Pokolenie, które wstêpuje" a
nie  Pokolenie, które wystêpuje w Warszawie pod fachowym parasolem..."A
tak w³anie mo¿na zrozumieæ z tekstu.
9 .Miesiêcznik Poezja" nie by³ najbardziej poczytnym periodykiem w
systemie komunistycznym. Prusiñski nie rozumie s³owa periodyk.
10. Ró¿ewicz nie pisze tradycyjnie d³ugich tekstów". Chyba, ¿e za
d³ugie uznamy wiersze na jedn¹ stronê.
Kolejne pere³ki" nazwa³bym stylistycznymi. Tu nale¿a³oby, poza nielicznymi wyj¹tkami, przytoczyæ ca³oæ krytyczn¹", ale tylko kilka przyk³adów.
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- Nie broni¹c siê jako autor, po³¹czone s¹ tu efekty zobrazowanego
seksu, z mi³osnymi szeptami...g³odu."
- ...ani te¿ katecheci nie ujawniali i rozjaniali naszemu pokoleniu tej
wiedzy jak¹ ma dzi, prawie na wierzchu, m³odzie¿."
- ...bo czuje Boga bardzo blisko jakby ociera³ siê o ni¹, mijaj¹c siê...
...kiedy nada³em opiniê krytyczn¹ o jego trzecim tomiku wierszy..." Ten
rzeczowy skrót ma, posiada wymienite wyjanienie wszystkich nieudowodnionych racji po obu stronach tafli lustra. Tych, którzy wierz¹ w Boga i s¹
pewni, i tych którzy musz¹ jeszcze po¿yæ, by przekonaæ siê."
- Omijam uznanych ju¿ poetów, a przedstawiam w ró¿nym wieku koloryt w polskiej poezji amatorów."
- Czy mo¿na autorce zabroniæ modliæ siê do ró¿y? Przecie¿ przez to,
modli siê takowo do Stwórcy."
- Niby nic odkrywczego, ale stara³a siê autorka nadaæ w tym miejscu
swoj¹ mi³oæ, a ¿e ziemia bez kwiatów nie mo¿e w jej zapragnieniu byæ poza
jej widokiem, to s³usznie akceptuje i tego ¿¹da w wierszu."
- Zgrabne po³¹czenie nie odby³o siê w tym wierszu bez zewnêtrznych
dodatków, choæby maków, chabrów i ten bluszcz silnych ramion."
- Wybra³em ten fragment z powodu pewnego szacunku kobiety do
mi³oci". I tak dalej w podobnym stylu, a¿ ¿al czytaæ.
Nie zosta³y te¿ sprawdzone notki o autorach. Podejrzewam, ¿e Jan
Wanago uczêszcza³ z rodzicami na kurs dla analfabetów, a nie na kurs
analfabetów". A dziadek Pani Zimnickiej nie móg³ w wieku 5 lat byæ ju¿
dziadkiem i uczyæ wnuczkê pisaæ. To wnuczka mia³a 5 lat." W wieku piêciu
lat nauczy³ j¹ czytaæ i pisaæ". Niby takie proste. Niektóre fragmenty mo¿na
zaliczyæ do humoru ze szkolnych
zeszytów": ...ogarniête intymnymi tajemnicami niczym w grocie."
- ...osobicie wiele napisa³em wierszy. I nie o swojej mi³oci
zaadresowanej, a zupe³nie z podgl¹du innej pary."
- ¯aden krytyk nie odwa¿y³by siê autorki skrzywdziæ." To jest
twoja indywidualna wiara uczuæ."
- Uwa¿am, ¿e w przoduj¹cej
grupie najwiêcej anga¿uje siê pisz¹cych kobiet." Melodia s³ów z
przyrodniczej sk³adni, a jednak
wiekami to siê powtarza." Tu siê
s³yszy wyrobiony warsztat."
- Za ten wybór kwiatowy
poetce jestem wdziêczny, bo uwa¿am i ja, i¿ oset jest bardzo plastyczny w wazonie."
- Tu mamy ju¿ tragiczne zakoñczenie, ale podparte kwiatami." Chcia³bym w tym wierszu, a¿eby faktycznie tamta (jej wiosna) zosta³a przy niej w grobie."
- W tak krótkim opisie, ile¿ sk³adni z zewn¹trz w jednej kobiecie."
- Osobicie, lubujê siê w takich poetyckich napadach. To gra gdzie w
rodku cz³owieka. Niestety, poetka zmar³a..."
- Ten fragment zupe³nie przypomina fragment Nowaka."
- Tu nic nowego, a dla przypomnienia poeta pisze o zapomnieniu."
- Dobrze jest wspominaæ, czy pisaniem pieciæ pewne fakty."
Wybór oczywicie zale¿y od poczucia humoru czytelnika. Pewnie nied³ugo znajdziemy w internecie inne weso³e kawa³ki. Ostatni¹ czêæ mojej
recenzji ze wstêpu do almanachu nazwa³em Genialne myli Prusiñskiego".
Oto kilka z nich:
- Je¿eli kocha siê Boga czy Matkê Bosk¹, to na mi³oæ bosk¹, nie pisz
tego w wierszach."
- Wierszy religijnych nie piszemy codziennie."
- Kwiaty mog¹ obyæ siê bez ludzi. Ludzie nie mog¹ obejæ siê bez
kwiatów.
- ...kiedy poeta zaczyna rozpisywaæ siê w wierszach o Bogu, to jakby
szuka³ zastêpczego tematu."
- Gdyby nie by³o w tych wierszach kwiatowych wprowadzeñ, na pewno
ubogie by by³o jej obrazowe poezjowanie."
- ...jaka wa¿na jest ziemia. miem stwierdziæ, wa¿niejsza od modlitwy.
- Nasza historia by³a zawsze szarawa."
To kolejny szczyt niewiedzy lub najzwyklejsza ignorancja. Czy¿by ma³o
by³o Prusiñskiemu krwawych zrywów narodowych Tylko za jego ¿ycia by³o
kilka przeciw komunie, z któr¹ tak nieudolnie walczy i za któr¹ têskni, bo
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drukowa³a tanie czasopisma.
Mo¿na by jeszcze przytoczyæ dygresje o sukcesach(nawet wokalnych)
naszego negatywnego bohatera, ale chyba nie warto, skoro nie pamiêta on
nazwiska (lub jego prawid³owej formy) czo³owego naszego kompozytora i
akompaniatora Hanny Banaszak. A ponoæ razem wiêcili sukcesy w uzdrowisku.
Mo¿na zapytaæ, po co powiêca³em swój wolny wi¹teczny czas na
lekturê almanachu. Nie zamierzam kopaæ le¿¹cego. Mam nadziejê, ¿e mój
tekst zostanie opublikowany w prasie Starostwa je¿eli nie w ca³oci to w
czêciach. Uwa¿am, ¿e wydawca almanachu jest to winien twórcom, którzy
zostali obra¿eni i nara¿eni na pomiewisko. Piszê ten tekst w ich obronie. Ze
mnie mo¿na siê miaæ, jak¹ tam pozycjê ju¿ mam i na ciosy jestem odporny.
Nie mo¿na krzywdziæ debiutantów i ludzi wiekowych, dla których s³owo to
rzecz wiêta, bo Ono by³o pierwsze, o czym krytyk" Prusiñski pamiêtaæ nie
chce lub po prostu nie jest tego wiadom.
Mam nadziejê, ¿e Wydzia³ Kultury i Promocji uderzy siê w pier i
bêdzie mia³ na tyle cywilnej odwagi, by przyznaæ siê do b³êdu i ten tekst
opublikuje. Oczywicie mogê go wydrukowaæ gdzie indziej. Wszystko jest do
poprawienia. Mam nadziejê, ¿e nie jest to ostatnia publikacja. Chêtnie w
nastêpnej pomogê. I to nie tylko w sprawie korekty. A o intencjach autora
wstêpu niech wiadczy fakt, ¿e teraz prosi zaprzyjanionych poetów, by
napisali recenzjê z jego 29 wierszy zamieszczonych w almanachu. A gdzie
troska o kolegów po piórze, dziêki którym móg³ siê tak zaprezentowaæ?
Mam nadziejê, ¿e nadrobi³em pewne braki. Po prostu nie lubiê hochsztaplerów, którzy chwal¹ siê nigdy niewydanymi tomikami, organizuj¹ nierozstrzygane nigdy konkursy i zak³adaj¹ artystyczne stowarzyszenia, w których
pe³ni¹ wszystkie funkcje, gdy¿ nikt inny do nich nie nale¿y. Przykro mi, ¿e
muszê tak pisaæ o koledze, ale prawda jest mi bli¿sza, a tym bardziej jêzyk
polski, w którym siê modlê, w którym wyznawa³em mi³oæ i który daje mi
chleb.
Jerzy Fryckowski
Dêbnica Kaszubska

POETA Z G£OW¥
PROFESJONALISTY

Czym siê ró¿ni s³upski oddzia³ Zwi¹zku Literatów Polskich od grupy literackiej
w starostwie powiatowym? Niczym. I ci pierwsi s¹ amatorami, i ci drudzy
te¿. Czes³aw Niemen mówi o sobie, ¿e jest amatorem. I dobrze, bo po czêci
nic nie jest zepsute, amator wci¹¿ uczy siê, poprawia swój poziom w ¿mudnej
pracy twórczej. Gdyby przyjrzeæ siê wszystkim ga³êziom kultury, to w literaturze
znalaz³oby siê kilka nazwisk autorów, którzy ¿yj¹ z pisania. Wydaj¹ swoje
ksi¹¿ki i otrzymuj¹ honorarium. Starcza im na tyle, ¿eby spokojnie pisaæ
nastêpne. Takich pisarzy mo¿na mia³o nazwaæ zawodowcami. Liczna rzesza
pozosta³ych to amatorzy. Jeli chodzi o mnie, to szkoda, ¿e nie jestem
zawistny, ale na pewno jestem pamiêtliwy.
Przypominam s³ynny wers Mi³osza: Poeta pamiêta"... Zmierzam do
tego, ¿e szkoda i¿ nie zacz¹³ sekretarz ZLP Jerzy Fryckowski najpierw od
osobistego podziêkowania skierowanego w moj¹ stronê za to, ¿e w³anie ja,
ten amator - twórca mia³em tak¹ okropn¹ czelnoæ napisaæ i zamieciæ
recenzjê o jego ksi¹¿ce Treny" najpierw w gdañskim Autografie" u znawcy
literatury Andrzeja Wakiewicza, a póniej w Powiecie S³upskim". I mój
kolega po piórze, autor opracowania pod wymownym tytu³em Pod z³aman¹
batut¹ Prusiñskiego nie mia³ mi tego za z³e. Nie wniós³ ¿adnych uwag.
Wtedy wszystko mu siê podoba³o, nawet to, jakim jêzykiem o nim pisa³em.
Powtórzê, nie mia³ ¿adnych uwag.
Tytu³ jego opracowania w ogóle nie pasuje, bo nasza ksi¹¿ka Wiejscy
poeci to nie orkiestra, a ja nie jestem dyrygentem. Tym bardziej, ¿e brak mi
tego patyczka w rêku... Prawdê mówi¹c lubiê takie zaczepki. Fryckowski w
swoim tekcie sam siê obna¿a. Odbijaj¹c pi³eczkê w jego stronê móg³bym
z³oliwie zapytaæ, a dlaczego to wiadro pomyj, które wyla³ spad³o na mnie?
Przecie¿ to on mieszka tyle lat na wsi i nie wpad³ na pomys³, on z g³ow¹
profesjonalisty", by ruszyæ w starostwie z podobn¹ inicjatyw¹ o wiele lat
wczeniej. Gdzie wtedy by³e Fryckowski? Ja chocia¿ uchwyci³em punkt A i
powoli wraz z przyjació³mi - amatorami, zamierzamy przedzieraæ siê przez
literack¹ d¿unglê - nie wstydz¹c siê absolutnie, ¿e nazywamy siê wiejskimi
poetami, ¿e tak przezywaj¹ nas zazdronicy! miem stwierdziæ po tym pamflecie
Fryckowskiego, ¿e wstydzi siê on tego terminu, choæ na wsi mieszka. Wychodzi
z niego sêk kompleksu. Co to znaczy, ¿e s³owo wiejski" le siê kojarzy? To
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kompletna bzdura!
Zaatakowa³ mnie polonista, a ja do polonistów" mam uraz, tak jak do
historyków", ale tylko w Polsce! Zna³em polonistów na emigracji. Ale, no
w³anie, jak¹ mam szansê z tym akurat polonist¹, gdy jestem tylko po
czteroletniej edukacji szko³y podstawowej? To wy¿sza pó³ka" ten kolega
Fryckowski. Amatorzy powinni siê takich baæ, bo jak zajedzie takim
akademickim wyk³adem, to gor¹co siê cz³owiekowi robi. Jednak nie bêdê siê
przed nim p³aszczy³ - jestem z przyzwoitego rodu ze strony mojej matki:
Sowiñskich - wolê japoñskie uk³ony, z Biblii tê m¹droæ: Ty do mnie
kamieniem, ja do ciebie kwiatem". Fakt, moj¹ szko³¹ by³a literatura piêkna,
w tym poezja. Inni skakali do nieba po co tam, ja w osamotnieniu zdobywa³em
wiedzê. W literaturze jestem samoukiem. A piszê, jak umiem. Ma³o tego,
szukam nowatorstwa w sk³adni jêzykowej, Pragnê byæ autorem wielu nowych
metafor, przenoni. Nie wstydzê siê mówiæ, ¿e s¹ one mojego autorstwa.
Czasem gdy mi nie wyjdzie, to co, braæ w rêkê bat i goniæ Prusiñskiego hen
daleko - choæby od starostwa! Nie, kolego Fryckowski. Kiedy masz racjê ja
milczê. A racja jest taka, ¿e siê pomyli³em z nazwiskiem Babiñski, napisa³em
Biliñski. O Bursie czyta³em w pierwszej wersji, i¿ pope³ni³ samobójstwo.
Norwid dla mnie by³ ¿ywym pomnikiem"! Pod fachowym parasolem" mia³em
na myli Jurka Koperskiego i Wakiewicza. Periodyk, wiem, co znaczy, i
w³anie miesiêcznik Poezja" by³ poczytnym periodykiem. Co do fraszki
klasycznej, to powinna mieæ tylko osiem sylab. Co do narodowych zrywów w
polskim wydaniu, to proszê czytaæ prawdziwego historyka Jana Karskiego z
Nowego Jorku. Pisze on, ¿e z wyj¹tkiem bitwy z bolszewikami nad Wis³¹ pod
dowództwem Józefa Pi³sudskiego i solidarnociowego ewenementu w 1980
roku, reszta to powierzchowne
zwyciêstwa moralne. My wszystkie
te wojenki i powstania
przegralimy. Nie jestem
zadufany. Heniek Serafinowicz,
artystyczny pseudonim Heniek
Alber nie by³ czo³owym
kompozytorem, zaledwie
wylansowa³ kilka piosenek. Mimo
to bardzo go ceniê.
Sekretarz ZLP Fryckowski
jest bardzo z³oliwy: homo homini
lupus", ma zreszt¹ ku temu
powody. Gdy mieszka³em w
Wiedniu, nie odpisa³em mu na
¿aden list, nie propagowa³em jego
twórczoci poza granicami kraju,
haiku, jakie mi przys³a³, by³y
s³abe. Zazdroci³ mi, ¿e wystêpujê
cyklicznie w radiu City, ¿e nie
jego a moje wiersze by³y czytane.
Ma³o tego, dra¿ni³o go, ¿e media pisa³y o mnie jako o rewolucyjnym poecie,
gêsto i czêsto. Szlag go o ma³o nie trafia, ¿e potrafiê wygrywaæ konkursy
literackie, bo mu za ma³o zwyciêstw. A ja mu nie zazdroszczê! Chcia³bym,
¿eby od tej pory informowa³ mnie, gdzie wysy³a swoje wiersze na konkurs, bo
chcê byæ jego rywalem do nagród. Co do dygresji w zwi¹zku z antologi¹
Krzy¿e" to" myli siê Fryckowski, ¿e bêdzie z tego powodu has³o na nasze
lutowe spotkanie literackie w starostwie. Nie wie, ¿e teraz obowi¹zuje temat
Erotyka w poezji". Z tego ju¿ wynika, ¿e Fryckowski zachowuje siê jak ma³y
ch³opczyk, zazdronik jeden. Ale, jak widaæ, nie jest wizjonerem... Nie mam
w sobie ¿adnych megalomañskich zapêdów; je¿eli w szkicach notujê swoje
sukcesy literackie, to takie by³y. Zreszt¹, ka¿dy ma prawo pisaæ. A on nie
pisze o moich miernych sukcesach"? Ja cieszê siê i z tych miernych, bo
jednak jakie s¹! A jakie maja byæ? Nobel, mo¿e dla ciebie? Mnie wystarczy
jak nagrodzi mnie so³tys z Koziej Wólki za wiersz o mi³oci pszenicy do ¿yta.
Niech i tak bêdzie.
Fryckowski zapisuje starannie: Nie zamierzam kopaæ le¿¹cego".
Chcia³by. Silne osobowoci nie le¿¹, tylko one stoj¹ mocno na nogach od
ziemi do samego nieba! Niczym anio³ek zamartwia siê on o tych, którzy
wczeniej dla niego nic nie znaczyli, a teraz niby zostali obra¿eni i nara¿eni
na pomiewisko". Obroñca siê znalaz³. Zgad³, ¿e nie wiem, ¿e najpierw by³o
s³owo. A ja mówiê mu, ¿e najpierw by³a mimika, gesty, ruchy, krzyki i
miech, Dopiero póniej powsta³o s³owo, lecz najpierw literki: pierwsza,
druga, trzecia. Co do rzekomych moich przechwa³ek, o których pisze, to te
wydania poezji by³y. Chodzi o broszurki: S³owo" i Oaza Polska" w Monachium.
Proszê skontaktowaæ siê z Ryszardem Antonim Hajczukiem, który mieszka
teraz w Dortmundzie. Konkursy dwa o wiedeñsk¹ nagrodê literack¹ im.
Marka H³aski odby³y siê, mam protoko³y i wykaz laureatów. Proszê napisaæ

do Chicago, do Adama Lizakowskiego. Miêdzy innymi to dziêki niemu ukaza³a
siê moja recenzja o jego tomiku wierszy Z³odzieje czereni" w Dzienniku
Zwi¹zkowym" w Chicago. Jeli chodzi o konkurs Ameryko, poeci s¹ z tob¹",
to antologia jest w trakcie sk³adania do druku, w drug¹ rocznicê 11 wrzenia
powinna siê ukazaæ. Stowarzyszenie Bia³ego Bluesa Poezji", jak i Polskie
Centrum Haiku istniej¹, tylko z braku pieniêdzy nie s¹ zarejestrowane.
Dlaczego kolego Fryckowski zazdrocisz mi tego rozmachu, energii,
temperamentu i przyjani do dobrych ludzi? Piszesz, ¿e modlisz siê w jêzyku
polskim, a ja to czyniê w jêzyku, którego jeszcze nie ma. Ale proszê nie
martw siê, jestem blisko Boga. Tak zosta³em wychowany - z t¹ tylko ró¿nic¹,
¿e nie jestem do cz³owieka zajad³y i z³oliwy. Prawdziwy poeta nie powinien
takim byæ. I gdzie by³e Fryckowski, kiedy my to wszystko od fundamentu
budowalimy? Teraz najlepiej rozkraczyæ siê na skrzy¿owaniu, wrzeszczeæ i
krzyczeæ niczym mewa...
Zygmunt Jan Prusiñski
Ustka

NIE DZIELIMY POETÓW

Jurkowi Fryckowskiemu, wspania³emu poecie i polonicie
z Dêbnicy Kaszubskiej serdecznie dziêkujê za trzy rzeczy:
za bardzo wnikliw¹ recenzjê almanachu Wiejscy Poeci,
za jego deklaracjê pomocy przy redakcji nastêpnych takich
ksi¹¿ek oraz za to, ¿e zgodzi³ siê na umieszczenie swoich
tekstów w tym almanachu. Chcia³bym przypomnieæ, ¿e
twórcy samorodni to ludzie z pasj¹, nie przywi¹zuj¹ oni zbytniej wagi do
warsztatu literackiego i nie jest on dla nich najwa¿niejszy, a tylko to, co im
w duszy gra i z czym chc¹ siê dzieliæ z innymi. Za tê autentycznoæ i chêæ
tworzenia, mimo wielu niedoskona³oci, czêsto u³omnoci i braków w wykszta³ceniu, ich cenimy. I takim w³anie ludziom, a nie twórcom z ZLP czy
aspiruj¹cym do tego krêgu, powiêcilimy nasz¹ ksi¹¿kê. Cieszymy siê, ¿e u
boku takich twórców nie wstydz¹ siê zamieszczaæ swoich tekstów tak utalentowane m³ode poetki, jak Sylwia Katarzyna Mackus z Ustki czy Joanna Jank
z Dêbnicy Kaszubskiej. Bardzo sobie cenimy tak¿e obecnoæ wierszy Jurka w
tej ksi¹¿ce i po raz drugi gotowi jestemy chyliæ przed nim za to czo³o, bo
jest dobrym poet¹!
Co za tyczy siê udzia³u w almanachu Zygmunta Jana Prusiñskiego z
Ustki, to przyznajê szczerze, mia³em dylemat: zamieciæ jego szkice o literaturze w takim kszta³cie, w jakim je napisa³, czy nie zamieszczaæ w ogóle!
Zamieci³em jednak niewiele poprawiaj¹c, bo Prusiñskiego zaliczam równie¿
do grupy twórców samorodnych. To, co i jak napisa³ jest wiadectwem jego
wiedzy ogólnej, znajomoci literatury, kultury s³owa oraz stosunku do innych
autorów. Nie interesuj¹ nas w starostwie animozje wystêpuj¹ce pomiêdzy
Z. J. Prusiñskim i jego kolegami z ZLP. Na spotkania poetyckie do budynku
przy ulicy Szarych Szeregów 14 zapraszamy zawsze wszystkich zainteresowanych poezj¹, dlatego wród typowych wiejskich poetów s¹ te¿ inni.
Nie lubimy jednych bardziej a innych mniej za to, ¿e chodz¹ równie¿ na
spotkania do ZLP. Zachêcamy wszystkich do udzia³u równie¿ w tamtych
spotkaniach. ¯yczy³bym sobie wiêcej takich ¿arliwych i zaanga¿owanych autorów jak Prusiñski - serio i szczerze traktuj¹cych to, co robi¹.
Z. Babiarz-Zych

O TYM CHCIA£AM NAPISAÆ

Idê poln¹ dró¿k¹, wokó³ mnie faluje ca³y ³an zbo¿a. K³osy
jeszcze niedojrza³e, bo s¹ akurat w fazie kwitnienia. Jednak szumi¹ poln¹ pieni¹, która rozumie tylko serca wra¿liwe. Ptaki polne, wiatr, ob³oki. Jakie to wszystko piêkne,
a¿ samo krzyczy co w rodku, rozpiera do bólu. Chcia³oby
siê to wszystko obj¹æ, przytuliæ do siebie.
Ale koniec sentymentów i uniesieñ, trzeba braæ siê
do pracy. Obejmujê wzrokiem ca³e pole buraków, te ju¿
obrobione odcinaj¹ siê równoci¹ rzêdów, bujaj¹ zielonymi liæmi, jakby
mnie pozdrawia³y i dziêkowa³y za pracê przy nich. Tak na oko jeszcze ze
cztery dni mi potrzeba, ¿eby skoñczyæ przerywkê. Biorê w rêce motykê i krok
za krokiem posuwam siê do przodu. Jest ciep³o, wiêc mi³o siê pracuje.
Rozmylam sobie, planujê po swojemu, rozmawiam z rolinkami.
Gdy przychodzi po³udnie, zostawiam w polu motyczkê (bo tu jeszcze
dzisiaj wrócê) i idê do domu. pieszê siê, bo trzeba pomyleæ o obiedzie dla
rodziny. ¯eby tak kto siê domyli³ i przyniós³ chocia¿ drwa do kuchni,
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¿ebym mog³a szybko rozpaliæ pod p³yt¹. (Kiedy w koñcu bêdê mia³a tê
gazówkê? Z pewnoci¹ u³atwia³aby mi pracê.)
Po obiedzie wracam na pole do przerwanej pracy. Dalej pielê buraki,
przerywam, czasami przez chwilê prostujê plecy, spogl¹dam w stronê Rowoko³u  jak dumnie wznosi siê ponad okoliczne wzgórza, taki jest majestatyczny, wynios³y.
Spogl¹dam w stronê Gardny, gdzie b³yska w oddali woda w jeziorze.
Mogê podziwiaæ p³yn¹ce ¿aglówki. A woko³o lasy. Czasem dolatuje mnie
szum morza. Z daleka widzê te¿ moj¹ wie, jak dymy unosz¹ siê z kominów.
Jakie to wszystko piêkne - mylê sobie. A ja, ma³a istotka w tym
wszystkim. Obok na ³¹ce pas¹ siê moje krówki, poznaj¹ mnie, kiedy do nich
podchodzê, same przychodz¹ do ogrodzenia, porykuj¹. Wiedz¹, ¿e nied³ugo
zabiorê je do obory i tam bêd¹ dojone.
Krowy mam ³adne, dorodne. Czêsto spogl¹dam na ich wymiona, czy nie
pokaleczne, spuchniête od jakiej choroby, bo wtedy z dojeniem k³opot i
mleko trac¹. U Mamuki ostatnio jedna æwiartka wymienia jakby by³a
wiêksza. Czy¿by mia³a zapalenie? Bêdê musia³a dok³adnie sprawdziæ dojarkê, mo¿e co siê zaciê³o i nie wyci¹ga ona równo mleka? Mo¿e to jest
powodem wystêpuj¹cej opuchlizny?
Gdy koñczê pracê w polu, po drodze zabieram stado z ³¹ki do domu. Tu
zaraz zabieram siê za wieczorny udój. Mleko zlewam do ch³odni. Jutro
przyjedzie mleczarka i zabierze je do s³upskiej mleczarni.
Taki jest mój letni dzieñ. Zawsze jaka praca. Tak mijaj¹ mi ca³e lata.
Czy kiedy odpocznê, uwolniê siê od tego wiejskiego kieratu? Nieraz wydaje
mi siê, ¿e nie mam ju¿ si³ prowadziæ gospodarstwa.
Dopiero wieczorami mam czas dla siebie, i wtedy zaczynam pisaæ. Z
pocz¹tku sz³o mi to nieporadnie. Ale musia³am, i musze nadal wykrzyczeæ z
siebie to, co mnie boli, co mnie otacza dooko³a. W ten sposób chcê oddaæ te¿
pok³on Naturze, podziêkowaæ za to, ¿e jestem, ¿e mogê cieszyæ siê ¿yciem,
od czasu do czasu prze¿ywaæ te¿ piêkne chwile. Bo trafiaj¹ siê równie¿ te
przykre, smutne  jest ich nawet wiêcej. Ale takie jest ¿ycie i nim trzeba siê
cieszyæ.
Przyszed³ czas, ¿e mog³am pokazaæ ludziom to moje pisanie. Jakie¿
by³o zdziwienie, ¿e ja, prosta, wiejska kobieta tak potrafiê przelaæ na papier
swoje myli. Spotka³am cudownych ludzi, zara¿onych podobn¹ pasj¹ pisania
i tworzenia tzw. wiejskiej poezji.
Dobrze czujê siê w ich towarzystwie i chylê g³owê wobec tych, którzy
mnie jeszcze bardziej zachêcili do mojego pisania. Jaka by³am szczêliwa,
kiedy ujrza³am swoje wiersze w najprawdziwszej ksi¹¿ce, o której mog³am
tylko niæ. Dotykiem sprawdza³am g³adkoæ ok³adki, na której faluj¹ k³osy
pszenicy przetkane czerwonymi polnymi makami i bia³ymi rumiankami.
Jeszcze dzi przyciskam tê ksi¹¿kê i tulê do serca, które w tym momencie bije jak oszala³e z radoci i dumy. Chyba wybra³am intuicyjnie i odruchowo to, co w moim ¿yciu by³o zawsze i jest najcenniejsze  ukochanie mojej
ziemi i mi³oæ do wiata, do przyrody, do drugiego cz³owieka. To te dwa
skrzyd³a otuli³y mnie na zawsze.
Chcia³am krzyczeæ z radoci, pokazywaæ wszystkim znajomym: patrzcie
jakie to piêkne  ludzie proci, a jak wspaniale pisz¹ o swojej ziemi,
mi³oci, o swoich bliskich. Jak czyni¹ ich niemiertelnymi, ¿yj¹cymi na
zawsze na kartach wiejskiej poezji.
I by³abym pewnie bezgranicznie upojona tym swoim sukcesem, gdyby
nie kube³ zimnej wody, wylanej na moj¹ rozpalon¹ od tego szczêcia g³owê.
Na spotkaniu, wydawa³oby siê samych przyjació³, na którym wszyscy sumowali koñcz¹cy siê rok 2002 i dzieli siê swoimi osi¹gniêciami, chcia³am i ja
siê pochwaliæ, przeczytaæ kilka wierszy, niekoniecznie zaraz swoich, wybranych z mojej ukochanej ksi¹¿ki. I tu spotka³o mnie co, co targnê³o moim
sercem bolenie.
Moi przyjaciele nie chcieli wcale s³uchaæ, odwrócili siê od mojej propozycji z niesmakiem. Stwierdzili, ¿e takie poetyckie s³owa, to nic wa¿nego.
Bardzo tym zranili moj¹ duszê i serce, które chcia³am im niemal podaæ
na d³oni. ¯al by³ tym wiêkszy, ¿e sta³o siê to w obecnoci m³odych ludzi,
których powinnimy uczyæ wra¿liwoci i szacunku do wszelkich przejawów
naszej polskoci.
Ale pocieszam siê, ¿e Norwid przed swoj¹ mierci¹ p³aka³ przez kilka
dni... Zbyt mo¿e to górnolotne porównanie, ale ono chyba najlepiej oddaje
stan naszej polskiej sko³atanej duszy.
Nie psujê sobie radoci. Jestem dumna z tego, ¿e mam na swojej pó³ce
ksi¹¿kê z wierszami wiejskich poetów. Jestem zaszczycona swoj¹ obecnoci¹
w tej ksi¹¿ce.
¯yczê sobie i wszystkim moim kole¿ankom i kolegom po piórze, by
takich ksi¹¿ek powsta³o jak najwiêcej, ¿ebymy mieli jeszcze wiêkszy zapa³
do pisania i niesienia naszych serc miêdzy ludzi.
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Bo w tym ca³ym chaosie ¿yciowym, w jakim siê znajdujemy, to jest
najpiêkniejsze.

Joanna Jank

Umys³ cis³y"

Henryka Jura³owicz
Cz³uchy

Z Minotaurem bywam na ty
Ale nie znaczy to, ¿e przestajê siê go baæ
Zawsze piszê wtedy ja z wielkiej litery,
Lecz nie jest to dobrym sposobem na...
Z cyklopami i tytanami
Te¿ mam do czynienia
Uciec zd¹¿ê wprawdzie zawsze
Tyle ¿e oddech
- przypieszony i wiecznie niepewny
Na szali odwa¿nych jestem po rodku
Czasem ci¹¿ê, a czasem idê w górê
Tyle ¿e nigdy nie uwolniê siê od grawitacji
Kotku, ju¿ marzec"

Emilia Zimnicka

nisz
o zwyciêskich walkach
z przypadkowo napotkanymi wrogami
o ptakach którym ca³e ¿ycie zazdrocisz
bo maj¹ bli¿ej do S³oñca ni¿ Ty
choæby na drzewie o tej jedynej
Listku koniczyny...
- czy jutro te¿ siê przywo³acie?
o niebiañskich ucztach
¯yje harda ch³opska dusza
mlekiem przepojonych
w mazurkach, oberkach
nisz poród moich stóp
W pieni ludu w przypowieciach
zmêczony nadejciem wiosny
drewnianych sprzêtach.
nêkany nerwowymi konwulsjami w¹sów iJasnym
witem.... w mgle têczowej.
Tak kotku, to ju¿ marzec
P³awi siê jutrzenka.
Wstaje dzionek, wstaje nowy.
Starym serce pêka.
Smutnie zwiesza wierzba g³owê.
Wie odchodzi do historii
Smutne pieni skowronkowe.
Jasnym witem w mgle têczowej Nowoczesnoæ mia³o kroczy...
P³acz¹ p³acz¹ starców oczy...
Zagas³a jutrzenka
Smutno... w sercach
Izbica
Gdy¿ ju¿ nie brzmi pastuszka
z czasów so³tysowania
piosenka
Mariana Pilarczyka dzi .p.
Gdzie odesz³o w przesz³oæ
Skrzypienie ¿urawi...
Jest taka wie za lasami...
Tylko krowa smêtnie ryczy.
Jest taka wie nad jeziorem...
Kryj¹c g³owê w trawie
W której wspó³czesny Boryna...
Wie Boryny odchodzi...
P³acze nad ka¿dym ugorem...
Rz¹dna i bogata
Jest taka wie za bagnami.
P³acz¹ oczy starych ludzi
Jest taka wie nad jeziorem.
W samym rodku lata..
Gdzie mgla per³owymi p³atami
Sk¹d ta mieræ, to przemijanie.
Otula ziemi¹ wieczorem...
Odwiecznego piêkna
w tej wsi urokliwej i cichej
Babie lato je osnuwa
So³tys Pilarczyk...
Ch³opskie serce pêka...
Przewodzi³ wiejskiej gromadzie...
¯yje tylko ch³opska dusza...
Nie ma go dzi...
w zapachu jedynym...
W snopie zbo¿a, bochnie chleba. Odszed³ za granic¹ czasu.
Tam chyba te¿ zasiada
W niebieskiej radzie.
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