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Impresje
bieszczadzkieWiersze w tym tomiku opowiadają o fe-nomenie ducha i krajobraz Beskidu Sądec-kiego ze szczególna uwagą eksponując śladykultury łemkowskiej, które do dzisiaj możnatam spotkać. Podobno wędrując po tychokolicach wiersze można spotkać leżące naścieżkach, chowające się w zaroślach i lasach,przy cerkiewkach, na starych cmentarzach, awięc lewitują w powietrzu, spadając wraz zliśćmi z drzew. Taką wizje poetyckich inspi-racji Bieszczadami roztacza w swych utwo-rach Jerzy Stanisław Fronczek w swymtomiku pt. „Łemkowskie niebo. Historiapewnego snu”.Czytając kolejne utwory odnosi się wra-żenie, że ten świat poety dzieje się międzyjawą i snem; że właściwie świat przyrody jesttu stopiony i zjednoczony w nową całość zeświatem ducha, którym ten pierwszy oddy-cha.  W utworze pt. „Rzepedź” czytamy: Z

deski ikony / wyrzeźbiłem twarz Boga / –
niemą i świętą Ruś // (...) / Pożółkłe cerkwie w
Rzepedzi / rdzewieją teraz na deszczu / po-
śród jesiennej mgły // Tylko porywisty Wisłok
/ płynie jak dawniej przez knieje / rzucając
srebrzyste światło / na święty / drewniany
krzyż.Nie ma wątpliwości, że poeta postrzegaten świat jako własne domostwo bycia łączą-ce obcowanie z zamieszkującymi tu duchamiz nabożeństwem do nich. W Foluszu nocą„cisza jest zielona”, a księżyc ma „rybi ogon”,zaś na Magurze pali się jeszcze ostatniawatra. Cały ten krajobraz opisywany w wier-szach jest nabożny i zanosi się cichą modli-twą. Idąc ścieżką na Magurę można z Ma-donną zjeść śniadanie – posiłek duchowy„zbliżający do nieba”. Wędrując po okolicyMuszyny poeta jakby przechodzi przez czterypory roku jednocześnie, a następnie piszewiersz pt. „Wieczór w Muszynie”, gdzieodnotowuje: Księżyc to jaśmin / coraz jaśniej-
szy. // Na Twojej głowie / wianek królewny. /
(...) // Wiatr znad Popradu / przynosi liście. //
Łemkowska watra / pali się w snach. // Wie-
czór w Muszynie, / powraca, gra...I tak wędrując bieszczadzkim szlakamiFronczek odwiedza ruiny domów, gospo-darstw, cmentarzy, cerkwi, a w wierszu beztytułu sprawozdaje swe przeżycia: Czerwone
/ banie cerkiew / pachną rumiankiem. // W
Gładyszowie, / w Bortnem / stare krzyże /
zarosły łopianem / i bosy święty / idzie przez
wieś / niosąc na plecach / wiersz napisany /
na kawałku / liścia.Nic dodać, nic ująć, bo ten świat bajecznyzostaje tu przedstawiony i w pełni przeżytyemocjonalnie, a autor się z nim całkowiciejednoczy. Można w tych klimatach ducho-wych zrozumieć specyfikę i korzenie prawo-sławia, a przychodzące utwory nierzadkoprzybierają specyficzną formę utworówhaiku-podobnych, by totalnie uchwycićpanujące tu przeciwstawne nastroje mental-ne. Ten świat opisany przez poetę sytuuje siępoza czasem i przestrzenia, i obowiązują w

nim kategorie mistyfikujące struktury tejduchowości, stając się wyraźną alternatywądo oficjalnej rzeczywistości.Fronczek w wierszu zamykającym tomikprzypomina fascynacje ŁemkowszczyznąJerzego Harasymowicza, a w utworze „Drogado góry” pisze: Harasymowicz cerkwie wiezie
/ na karym koniu przez Bieszczady. / Zmęczo-
ne oczy słabiej piszą / na bukach leśne poema-
ty. // (...) Samotność wciąż wypala oczy / i z
wiatru robi mu posłanie. / Na karym koniu
jesień jedzie. / A on piosenkę śpiewa dla Niej.Zresztą – autor właściwie cały tomik za-dedykował temu wybitnemu piewcy pięknaBieszczad. Zamieszczone w nim wiersze sąjakby reminiscencją poetycką ze szlaków,którymi podążał wcześnie autor ciągle przy-pominanego utworu – „W górach jestwszystko co kocham”. Dlatego warto tentomik zdobyć i przeczytać, bo we wrzaskuwspółczesnego świata przesyconego obra-zami i nad-informacjami, można w światachpoetów odpocząć i odzyskać komfort psy-chiczny oraz równowagę duchową.

prof. Ignacy S. Fiut_______________________________Jerzy Stanisław Fronczek, „Łemkowskie niebo. Hi–storia pewnego snu”. Wydawnictwo „Eksplorator”,Kraków 2018, s. 52.
Rozdrożami

(do) modlitwy
malowanej

trzcinąOdrębność sztuki poetyckiej Adriany Ja-
rosz widoczna jest gołym okiem. Wystarczyspojrzeć na kształt jej tomików (kwadraty). Zokładkami jak drzwi baśniowego światazapraszającego w głąb doznań i wartościestetycznych. Chcą porwać czytelnika wtajemnicze światy poetyckie, pełne oryginal-ności i świeżego spojrzenia ze spontaniczno-ścią zapisu podbudowanego autentycznościąprzeżyć autorki. Ale żeby to osiągnąć, trzebafundamentu w zainteresowaniach historią,regionalnym folklorem i folkloryzmem sze-roko rozumianym. Podobno wpływ na tomiały prof. Teresa Smolińska i prof. DorotaSimonides. Ale to tylko odgrzebanie biblij-nych talentów, zakopanych płytko w uro-dzajnej glebie Śląska Opolskiego, gdzie poet-ka się urodziła i pobierała edukację. Naj-pierw w nyskim „Carolinum”, potem w mu-rach Uniwersytetu Opolskiego.To pierwsze wejrzenie w powierzchnięgraficzną pcha w głąb zagadnienia do wier-sza „Nad Komańczą”:
pani Mario nad Komańczą jesień się unosi
a góry opornie tłoczą się w wierszZapisuję więc te swoje przemyślenia na

ogromnym, bukowym, rzeźbionym stole.Przez okno w oddali widzę porośnięty wsze-lakimi chaszczami pas startowy radzikowic-kiego lotniska. Na nim, kiedyś, lądował samo-lot z więźniem reżimu Prymasem StefanemWyszyńskim. W samochodzie czekano dowieczora, by przewieź skazanego okrężnądrogą przez Głuchołazy, do miejsca odosob-nienia w prudnickim klasztorze. Ada tomiejsce zna. Bywała tam niejednokrotnie. Ijakby duchowo kontaktuje się z żoną piewcyBieszczadów w kolejnym miejscu uwięzieniawielkiego Polaka. Taki dar łączenia historii,wiary i tęsknoty posiada niewielu poetów.Mówi się o nich – naznaczeni.
Boscy śpiewacy przybywają
czasem z odległych okolic.Poeta wieczny pielgrzym, który samymsformułowaniem pytania potrafi wywabić zrzeczywistości zamierzone odpowiedzi. Niezagubi drogi – choćby cierniem była usłana –i nie skorzysta ze skrótu, bo taką sobie wy-brał, idąc w paradoks i baśniowość. PoezjaAdy Jarosz jak opadająca mgła nad połoni-nami, ukazuje niespodziewane obrazy idźwięki:
Na mietlicowej łące przysiadł dziad jagodowy.
(...)
Skrył się w trzcinach zdrewniałych
prosięcy kwik wodnika, bo chruściel
płochy jak nimfa błotna.To przecież śpiew barda opowiadającegohistorię miejsc mu bliskich. Gdzie przodko-wie uprawą roli, pasterstwem, bartnictwem,ciesiołką i karczowaniem lasów, budowaliegzystencję pokoleń. Poprzez splot tragicz-nych okoliczności i zaliczenia do narodowo-ści ukraińskiej (Bojków, Łemków) zniknęlibezpowrotnie z ziemi ojców. A świadectwobytności na tych terenach zatarł dziki drze-wostan, gdzieniegdzie pozostawiając tylkoruiny cerkiewek, zmurszałe krzyże i czeluściestudni.
W trawie nieśmiało kwitnie cembrowana studnia,
obok niej bluszcz, swojski dusiciel,
zmysłowo oplata sczerniały pniaczek,
a tuż za nimi schodki piwniczne
z odciśniętym śladem boczkora.
Tu stała łemkowska chyża,
jedna z wielu w tej osadzie.
Mieszkał w niej Semen.
(...)
Tuż za wsią cerkiew niewielka,
niby gospodarz, co po wchodzie dogląda drób

pstrokaty,
wśród krzyży cmentarnych stała.
Dostojna, wiekowa, powszechnym szacunkiem

darzona,
z językiem drogi wydeptanym przez bezimienne

ślady stóp.Wracają do mnie strzępy rozmów tychprzygnanych zza Buga i osiadłych na dzikimzachodzie, i tych wypędzonych za Odrę.– Młody co ty rozumiesz, ty z centrali!Utracone Jeruzalem nierozerwalną czę-ścią naszej egzystencji.
(Dokończenie na stronie 18)


