W tym numerze:
O wydarzeniu literackim
– książce o Papuszy Angeliki
Kuźniak i premierach książek autorów gorzowskich, jak
zwykle – Krystyna Kamińska.
O sztuce pisania wierszy
na 21 pytań koleżanki z branży, Joanny Figiel, odpowiada
Beata P. Klary.
O premierze w Teatrze
Osterwy „Życie jest snem”
na inaugurację artystycznego sezonu – uczona recenzja
Agnieszki Moroz i felieton
stronniczego z miłości do teatru Piotra Steblina.
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mogłoby się coś wydarzyć,
jakieś fajerwerki,
by były dostrzegane
ludzkie tęsknoty, miłości,
zbrodnie, bo
teraz jakbyśmy
zapomnieli, że
wczoraj nie było chleba po
południu, ani mięsa
na kartki, ani wódki

O wędrówce na rowerze po drogach i bezdrożach
Słowacji, Rumunii i Ukrainy
opowiada słowem i fotografią
Gąsior.
O poetyckiej biesiadzie
w Korytowie, ze szczególną
sympatią do jednej poetki zza
miedzy pisze Roman Habdas.
O cudnej zawartości płyty
ze śpiewaną i mówioną poezją
Jerzego Hajdugi donosi z Drezdenka Wiesław Pietruszak.
O Interdyscyplinarnych
Warsztatach Artystycznych
RSTK w Garbiczu dzieli się
swoją refleksją Marek Wawrzkiewicz – poeta i prezes ZG
ZLP.
Zaś w środku: nowe wiersze poetek i poetów gorzowskich oraz gościnnie poetów
Warszawskiej Jesieni Poezji.
Na koniec nasza najlepsza satyra: Tadeusz Szyfer i Ferdynand Głodzik.

mogłoby się wydarzyć coś
nowego a nie tylko otwarcie
taniej jatki albo
kawiarenki na rogu
mogłoby się wydarzyć
otwarcie
serca, ale nie
przykłada się do tego
nikt z nas, bo
żyjemy snem o autostradzie

Marek Grewling

WARTO
Wrzesień tradycyjnie wiąże się z początkiem
roku szkolnego. Dzieci z plecakami wypełnionymi
książkami, zeszytami i przyborami rozpoczynają
swoją przygodę z wiedzą. Zaczyna się od stawiania pierwszych liter i składania pierwszych sylab.
Z czasem uczniowie dorośleją. Dorośleją też ich
zainteresowania. Młodzi ludzie, którzy potrafią
zaskoczyć swoich nauczycieli rzetelną i pogłębioną
wiedzą, wcale nie należą do rzadkości. Nie należą
też do rzadkości tacy, którym nie wystarcza sama
podstawa programowa proponowana przez stosowne ministerstwo. Oni chcą więcej. Mają pasje.
Odkrywają swoje talenty. I dziękować losowi, że
znajdują się też nauczyciele dostrzegający te samorodki i je pielęgnujący.
Rozpocząłem właśnie pracę w świebodzińskim
liceum. I już na samym początku profesor-polonistka, dowiedziawszy się o moich literackich koneksjach, poprosiła mnie o zwrócenie uwagi na
chłopca, który uprawia próby literackie. Przeczytałem ich kilka i z wielką radością skonstatowałem:
samorodek! Wiersze pisane młodą, ale już pewną
ręką, świadome ważnych treści, jeszcze surowe – to
dobrze, bo jest miejsce na kształcenie warsztatu.
Zabawne próby dramatyczne – od takich zaczynał młody Witkacy – po Mrożku, ktoś – może on
– kiedyś zajmie jego miejsce na parnasie. Jeśli nie
zgubimy tego talentu, to z pewnością urośnie nam
dramatopisarz.
Wspominam przy tej okazji inicjatywę podjętą
przed sześciu laty w sulęcińskim liceum. Zaowocowała ona wydaniem antologii młodych poetów
tamtego liceum „Smak na wiersz” pod artystycznym patronatem gorzowskiego Oddziału ZLP,
z wprowadzeniem i opracowaniem edytorskim
Ireneusza K. Szmidta. Dzisiaj jedna z autorek
wspomnianej antologii, Kinga Mazur, jest już magistrem filologii polskiej, autorką własnego tomu
poetyckiego, recenzuje twórczość literacką, współpracuje z naszym „Pegazem” oraz z zielonogórskim
czasopismem „Pro Libris”. To cieszy. Ale też daje
nam, starszym, piszącym, lekcję, że warto się pochylać nad literackimi próbami młodego pokolenia, gdyż, nie bacząc na odsetek straconych talentów, każdy odnaleziony, a daj losie, wykorzystany
samorodek, jest bezcenny w tej dobie merkantylcd. na str. 2



Od red. nacz.

Rządzenie to trudny
i niewdzięczny kawałek chleba
Też jestem po wakacjach (urlopie, wywczasach). Opalony wypływany w jeziorze Lubiąż, basenach termalnych Hajduszoboszlo
i w Morzu Czarnym przy Złotych Piaskach. Na miarę oszczędności emeryta przynależnego do społeczności UTW, którego prezes te
dwie ostatnie frajdy, za względnie tanie pieniądze, zorganizował.
Wybyczyłem się zatem, rozleniwiłem i wyczyściłem pamięć operacyjną mojej mózgownicy ze złogów, co w niej zostały po praniu w
ubiegłym sezonie w medialnym bębnie środków przekazu i nacisku.
Niestety, nie wymyślono jeszcze przeciwko nim calgonu. One, opanowane przez nadszczekliwych partyjnych ratlerków, doprowadziły
jednak tzw. naród, co jeszcze onegdaj wydawało się niemożliwe, do
utraty rozsądku i instynktu samozachowawczego. Przerażające, jak
rosły sondaże Partii Intronizacji Średniowiecza, aż urosły w pychę
do tego stopnia, że aż 400 tys. intelektualnych impotentów podPiSało się pod projektem ustawy antyaborcyjnej, bezwzględnej, eugenicznej, marząc, by choć wirtualnie wleźć do brzuchów polskich kobiet.
Kobiet od zawsze, z własnej woli heroicznych. Ale nie dość im było
ich heroizmu. Teraz mają być jeszcze bardziej heroiczne pod groźbą
kryminału, bez względu na orzeczenie lekarzy, badań prenatalnych,
obrazów nieodwracalnego upośledzenia płodu, nawet tych nierokujących jego życia i będą musiały „to coś” rodzić w cierpieniu, by
oddać je za chwilę służbom sanitarnym. Albo w bezgranicznym
poświęceniu, kosztem własnych ambicji zawodowych, zapomnieć
o swoim wykształceniu i pożytku z niego dla ojczyzny i opiekować się
całe życie kadłubkiem, bez względu na swoje i społeczne koszty.
I proszę: – już na wstępie nowego sezonu, zamiast się cieszyć
z nowej premiery („Życie jest snem”) Teatru Osterwy, z wdzięku
dźwięcznej muzyki w naszej Filharmonii, z kontemplacji koloryzmu w obrazach Romy i Telemacha Pilitsidisów, z lektury „Papuszy” Angeliki Kuźniak zmuszony jestem stawiać antywirusowe
zapory znów przed tym samym bełkotem. Przed wmawianiem mi
w kółko Macieju, że w spektakularnym zamachu (!) rządowa mafia
Tuska zamordowała 96 prawdziwych Polaków, w tym pana prezydenta i kilkunastu własnych przyjaciół, wybitnych mężów stanu,
wojska i kultury... A tu jeszcze w siłę rośnie nowy żądny rządów szaman, związkowiec Duda, który grozi mi strajkiem powszechnym,
jeśli ten liberał Tusk go nie posłucha i nie cofnie kraju do czasów
– no, powiedzmy, Gierka. Jaki był skutek? Żyją jeszcze tacy, choćby
ja, którzy pamiętają, czym się to skończyło. Każdy strajk, a były ich
setki, cofał ten kraj, cofał, cofał, aż wycofał do kapitalizmu. I teraz
go mamy. W najbardziej prymitywnej, wczesnej formie rozwoju…
Na prywatyzacji najmniej strat poniosła kultura i sztuka. No, może
z wyjątkiem literatury: pisarze stracili państwowy sponsoring i centralną dystrybucję ich książek. Ale film (do dziś nim pasie się telewizja), teatr, muzyka, edukacja artystyczna, muzea – zachowały formy instytucji państwowych i korzystają, z nutką wstydu, z dorobku
wypracowanego w poprzednim ustrojowym systemie – demokracji
ludowej. Wtedy lud rządził – klasa robotnicza, ale ta nie szanowała środków produkcji, których była właścicielem – okradała je,
bumelowała, nie ceniła pracy, która była dla każdego i została za to
ukarana kapitalizmem... Nie daj Boże, rządzić mi tym krajem, bo
chyba bym swoich „siódemek” bez garbu nie dożył. I kto by wtedy
rządził „Pegazem”, teksty czytał, do druku wybierał, młodych przyuczał, poprawiał, grafomanów od niego odpędzał, gnuśnych literatów popędzał, śpiących pobudzał, Szyfera bezskutecznie na ostatnią
stronę zapraszał... Ufff! Nie zazdroście mi tej roboty. Rządzenie to
trudny i niewdzięczny kawałek chleba bez masła...

Ireneusz Krzysztof Szmidt

MAREK GREWLING
cd. ze str. 1

no-tabloidowej pustoty. Doświadczenie pokazuje, że warto.
Wystarczy wspomnieć gorzowską debiutantkę sprzed kilku
lat, dzisiaj jedną z ważniejszych poetess w polskiej skali, Beatę
Patrycję Klary, która zbiera nagrody w konkursach i wydaje,
co następny to lepszy, tomy poetyckie. Nie można zapomnieć
o zdolnej i uznanej poetce z Gorzowa Agnieszce Moroz, elektryzującej piękną frazą, onegdaj jako maturzystkę uhonorowaną dyplomem Wawrzynu za najlepszy debiut, dziś doktorantkę Uniwersytetu Szczecińskiego. Każdy kto czyta, a szczególnie
kto pisze, pamięta olśniewające wiersze Karola Graczyka. On
też debiutował w „Pegazie” i swoje pierwsze książki, w tym
„Osiemdziesiąt cztery”, nagrodzone Lubuskim Wawrzynem,
wydał w serii wydawniczej Biblioteki Pegaza. Kibicuję drodze
twórczej Karola, choć zamienił swoje Deszczno na uniwersytecki Toruń. Jego pierwsze wiersze czytałem z wypiekami na
twarzy. W krótkim czasie ten podgorzowski debiutant stał się
poetą uznanym w kraju, laureatem wielu poetyckich turniejów. Pamiętam też debiutującą w naszym piśmie uczennicę LO
nr 2 w Gorzowie, Małgorzatę Prusińską. Jej odważne w treści
i nad wyraz dojrzałe, także warsztatowo, wiersze drukowane
w „Pegazie” i słynnym tomiku „Noc jest bezwstydny” narobiły
w swoim czasie sporo hałasu. Też otrzymała dyplom Wawrzynu za najlepszy debiut roku 2005. Do tej grupy samorodków,
odkrytych na szczęście, dopisuję Alicję Łukasik, dziś studentkę Uniwerstetu Warszawskiego. Debiutowała jako gimnazjalistka. Jakież było zdziwienie krytyki, że taka młoda panienka
potrafi pisać mądre wiersze! Książkę „Przebudzenie”, uznaną za
najlepszy debiut 2010 roku, wydała jeszcze przed maturą i też
w serii „Pegaza”.
To oczywiście wybór przypadkowy i z pewnością niepełny.
Należałoby też dodać do tej plejady młodych poetów i pisarzy
odkrytych w naszym środowisku, tych, którzy, niestety, wraz
z dojrzałością oddalili się z różnych powodów od matecznika
literatury.
A wnioski? Po prostu warto było poświęcić czas na lekturę i promocję w druku młodzieńczych prób. Opłaciło się,
choć niekoniecznie odkrywcom. Kulturze naszej się opłaciło.
To radość, gdy doświadczony poeta może wprowadzać w arkana swojego warsztatu, swojej wiedzy kogoś, kto wykorzysta
to wszystko do własnego opisania świata. Dzięki temu wielu
z niegdyś raczkujących literatów dzisiaj znajduje się na parnasie. Niektórzy mogli ukierunkować swoje zainteresowania
zgodnie z utalentowaniem. Inni stali się rozumnymi odbiorcami sztuki – a to też jest niebagatelne. Mimo powszechnego przekonania, że kultura jest masowa, nie miejmy złudzeń.
Telewizja, Internet, sztuka blogu i temu podobne tabloidalne
literatury niewiele lub wręcz nic wspólnego nie mają z realną
sztuką. Z owym magicznym, religijnym wręcz porozumieniem
pisarza z odbiorcą, aktora z widzem. Reklama proszku nigdy
nie zastąpi wiersza, a mydlana opera w telewizji nie dorówna
Makbetowi. Wydaje się to banalnym podsumowaniem, ale
wcale nie jest oczywiste. Stąd moja teza, że warto czytać debiutantów, po trzykroć warto. Nawet jeśli nie zostaną literatami
ex professe – o ile w ogóle można użyć takiego sformułowania
– to będą świadomymi odbiorcami dzieła szeroko rozumianej
kultury. Będą też wiedzieli, co jest a co nie jest kulturą wyższą.
Czytajmy zatem debiutantów. Wszak warto.
Jak pisałem w felietonie wstępnym, nowy rok szkolny zastał
mnie w świebodzińskim Liceum Ogólnokształcącym im. Hen-

DEBIUTY PEGAZA

z rekomendacją Marka Grewlinga
ryka Sienkiewicza. W pierwszym tygodniu
zajęć polonistka, pani Barbara Dominiak,
zwróciła mi uwagę na ucznia trzeciej klasy, poleciła lekturę jego wierszy i sztuk
scenicznych. Zaintrygowało mnie, że tak
młody człowiek pisze sztuki. Podjąłem się
przeczytania tych wierszy i sztuk, a teraz
na naszych łamach dzielę się moją radością,
a niedługo – mam nadzieję – radością całego naszego środowiska literackiego. Hubert
Kopacz, rocznik 1994, to przyszłoroczny
maturzysta. Oprócz tego, że pisze, to maluje i rzeźbi. Mieszka w miejscowości Szczaniec pod Świebodzinem.
Jestem przekonany, że Hubert to talent
niewątpliwy. W jego wierszach zauważa się
to, co u poety bardzo istotne: stawia ważne,
wręcz fundamentalne pytania. O przemijanie i estetyczny aspekt istnienia. Tak właśnie jest w jednym z lepszych jego wierszy
pt. LAMPA. Postawione w nim kwestie
są poważne, a autor wiersza, trochę nolens
volens, szybuje po niebie Feuerbacha. Jeżeli
nawet bezwiednie, to tym lepiej świadczy
o wrażliwości filozoficznej naszego adepta
literatury.
Czytam kolejny utwór z podwójnym
dnem – KATASTROFA BOEINGA. Przesłanie filozoficzne podobne, lecz zwróciłem
uwagę na jedno zdanie, które jest zarazem
świadectwem wrażliwości Huberta – co niebagatelne u poety:
pozwalam ludziom nie umierać więcej
GDYNIA’70 – wiersz stricte historyczny, nieco udrapowany, ale bardzo interesujący. Wcale niełatwo, by taki utwór napisał
młody poeta.
W wierszu KAŻDA SKANDALISTKA chłopak ledwo pełnoletni wydobywa
z zasobów swoich, wszak prawie żadnych
doświadczeń, a zatem z zasobów swego talentu krotochwilny utwór o skandalistkach.
I wreszcie BLOKOWISKO. Jednak
błądzi ten, kto sądziłby, że poeta jest ułożonym kujonem w rogowych okularach.
Jakże się cieszę, że to chłopak jak większość
rówieśników zdystansowany do szkoły, do
świata, z tą jednak różnicą, że on swój dystans przedziwnym trafem przeczuwanego
talentu potrafi przelać na papier…
W rekomendacji Huberta nie można
pominąć jego prób scenicznych. Sztuki zostały napisane ze swadą i mimo młodego
wieku autora i braku doświadczeń scenicznych, on sam poprzeczkę stawia wysoko.
Czyta się je lekko, bo taki był zamysł piszącego.

Marek Grewling

HUBERT KOPACZ

GDYNIA’70

LAMPA

Czy pojechałeś
w tę stronę synku
w plastikowym worku?
Spalili twój sweter,
by dziury po kulach
i krew
nie stanowiły dowodu.

Sztucznie stymuluje czas
który już minął
i czas, który nadejdzie

Gdy napełniła się noc
żałobnym blaskiem
zabrali nas z domu
i kazali płakać
nad trumną numer pięć
Wbili gwoździe,
zasypali ziemię
i sfałszowaną datą
uznali że
nic się nie stało

KATASTROFA BOEINGA
Odrywa koła od startowego pasa,
unosi się powoli, wbrew
wszystkim logikom,
zwalnia, zatrzymuje się,
sto sześćdziesiąt dwie tony stoją
w powietrzu,
obraca się w prawo,
opada mimowolnie.
Dwadzieścia, dziesięć, siedem,
pięć metrów,
wyrównuje poziom – trzy metry,
przyśpiesza, jeden metr, dwadzieścia,
piętnaście,
dwa centymetry,
leci kurz, uderza.
Słup ognia wzlatuje wysoko
nad ziemię.
Cała załoga – siedem osób
traci życie i przyszłość.
Czy Boeing Company przypuszczał
tę możliwość?
Czarny dym miesza się z powietrzem.
Cofam film do początku.
Samolot wznosi się,
wszyscy żyją,
zwalnia, stoi w miejscu,
obraca się w prawo.
Dwadzieścia, dziesięć, siedem, jeden…
Zatrzymuję w 22. sekundzie.
Samolot jest cały,
milimetr nad ziemią,
załoga żywa.
Pozwalam tym ludziom
nie umierać więcej.
Nie wciskam startu,
Boeing 747 Jumbo Jet jest cały,
wszyscy żyją.



przywołuje na moje
żądanie
odległą planetę
czuję się Bogiem
mogę powiedzieć jej:
„Niech stanie się światłość!”
i stanie się światłość
i mogę nie mówiąc nic
zrobić koniec świata
teoria Wielkiego Wybuchu
ogranicza się do naciśnięcia
małego przycisku
Identycznie następuje zagłada.
I tak co dzień.
Wiele razy dziennie.
A świat wokół
Ciągle taki sam.

KAŻDA SKANDALISTKA
Każda skandalistka
była kiedyś małą dziewczynką
i występowała
w ,,Od przedszkola do Opola’’.
Zanim rozebrała się
prywatnie przed obiektywami
paparazzich,
niechcący.
Zanim opowiedziała
jak pierwszy raz, w samochodzie,
wieczorem.
Nosiła warkoczyki
uplecione przez babcię,
która chciała, by była
zakonnicą karmelitką bosą,
i jedyne, co jej zostało
z marzeń babci,
to to, że ma gołe nogi.
Cała jest goła.
Jak ją Pan Bóg stworzył.

BLOKOWISKO
Płyta trzy na trzy. Beton.
Korytarz, kuchnia, łazienka
standardowych rozmiarów.
Dwa pokoje.
Choć mogą być trzy
tylko tutaj różnica.
Okno białe
z przedziałem w 2/3 szerokości.
Wszystko takie samo
Identyczni ludzie.
Bez myśli.
Jedyne co ich odróżnia
to kolor balkonu.
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Papusza jak dziki zając
Zdjęłam z głowy czarne,
bo już rok, jak umarł
Powyższe zdanie, które rozpoczyna
książka Angeliki Kuźniak pt. „Papusza”,
można uznać za klucz do całej opowieści.
Minął rok od śmierci Dionizego (Dyźka) Wajsa (1972 r.), męża Papuszy, a jego
śmierć zamknęła długi okres trudnego
małżeństwa (ślub w 1929 r.). Zdejmowanie „czarnego”, czyli żałoby, kieruje w stronę obyczajowości cygańskiej. Jest w książce
jeszcze warstwa najważniejsza, wrażliwość
i talent literacki Papuszy, ale one tak zostały podporządkowane cygańskim normom
obyczajowym oraz mężowi, że dla samej
poetki stały się drugorzędne.

Papusza nagrana,
sfilmowana, zapisana
Angelika Kuźniak pochodzi ze Słubic.
Z lat szkolnych wyniosła ogólne informacje o Papuszy, bo w Słubicach (wtedy w województwie
gorzowskim) trochę o niej mówiono. Później przeczytała jej
wiersze, które stały się podstawową inspiracją. Potrzebne jej
było jednak osiem lat, aby pomysł przerodził się w książkę
o Papuszy. Wcześniej współpracowała z „Gazetą Wyborczą”,
napisała książkę o Marlenie Dietrich, znakomity wywiad
z Hertą Müller, pracowała z Włodzimierzem Nowakiem. Jak
się okazało, dokumentów związanych z Papuszą jest całkiem
sporo. Najcenniejsze znalazła w archiwum Jerzego Ficowskiego, które niedawno udostępniła jej wdowa po tym poecie,
odkrywcy Papuszy. Tam m.in. liczne listy, które Papusza pisała do swojego „Braciszka”. Dotarła również do nagrań audycji
radiowych lub zwykłych rozmów z Papuszą, w tym wywiadu
przeprowadzonego w latach siedemdziesiątych przez Janusza
Kruka dla ówczesnego miesięcznika „Ziemia Gorzowska”.
Prawdziwy głos poetki pozwolił autorce głębiej wniknąć
w duszę niezwykłej Cyganki. Jest także sporo filmów lub sfilmowanych migawek z udziałem Papuszy. Bardzo pomocny
był pamiętnik Papuszy, który otrzymała z Muzeum Etnograficznego w Tarnowie, gdzie istnieje dział poświęcony Cyganom. Cytuje liczne jego fragmenty, przepisane „na żywo”,
z oryginalną gramatyką i ortografią. Angelika Kuźniak nie
bała się tego zapisu, bo przecież błędy Papuszy znacznie więcej mówią o autorce niż wygładzony i skorygowany tekst.

Tajemnica i cierpienie
Na czarno-białej okładce zdjęcie twarzy starej kobiety
(Papuszy?) w geście rozpaczy zasłaniającej oczy własnymi
rękoma. Jakie cierpienie, jaką tajemnicę ukrywa ta kobieta? Życie Papuszy rzeczywiście pełne jest tajemnic, od daty
i miejsca urodzenia począwszy, bo Cyganie długo nie przywiązywali wagi do dokumentowania nawet faktu urodzenia
dziecka. I tak będzie w życiu Papuszy wielokrotnie: to co dla
nas, Polaków, ważne, dla Cyganów okazywało się nieistotne,

i odwrotnie – w tym, w czym my nie widzieliśmy problemu, oni upatrywali przewinę nie do zmazania.
Sporo nowych informacji wydobywa
Angelika Kuźniak na temat małżeństw i „kochliwości” Papuszy. Pierwszy mąż – Adam,
najpierw był w niej zakochany, ale potem
ją odtrącił. Jakiś Wiktor, którego kochała całym sercem, ale już jako żona Dyźka,
więc miłość zakazana, jacyś inni nieznani
z imienia wielbiciele, jeszcze inni, na których
ona patrzyła z zainteresowaniem. I Dyźko,
od dzieciństwa „wujek”, bo brat jej ojczyma. Ponad dwadzieścia lat starszy (może 23
lub 24, zależy, jaką datę urodzenia Papuszy
się przyjmie). To on wybrał Papuszę, dla
której porzucił wcześniejsze małżeństwo,
kochał, wspierał, był z niej dumny, bo przecież umiała pisać, a on nie. Ona – zgodnie
z cygańskimi normami – zaakceptowała
ten związek, choć początkowo zdecydowanie nie chciała. I znalazła w Dyźku oparcie.
A że czasem laską przetrącił, że o miłości nie mówił...

Kara za słowa
Angelika Kuźniak prześledziła początki literackiej obecności Papuszy. Jak wiemy, odkrył ją Jerzy Ficowski, który
jej niezwykłe wiersze pokazywał kolegom-poetom, m.in.
Julianowi Tuwimowi. Papusza była dumna, że Tuwim, taki
wielki poeta, z nią koresponduje, że nią się interesuje. Ze
zdziwieniem, ale i dumą przyjmowała zaproszenia do udziału
w ważnych zdarzeniach literackich, np. w 1952 roku na Ogólnopolskiej Naradzie Działaczy Kultury i Sztuki w Szczecinie
nawet wygłosiła krótkie, ale bardzo szczere przemówienie.
Punktem zwrotnym stało się wydanie w październiku
1953 roku książki Jerzego Ficowskiego „Cyganie polscy” ze
słownikiem cygańsko-polskim zawierającym ok. 700 słów.
Starszyzna cygańska uznała, że to Papusza wyjawiła mu
tajemnicę cygańskiego języka. Za to miała ją czekać kara.
Dyźko jej bronił, bo przecież pan Ficowski jak do nich do
taboru przyjechał, to już trochę umiał mówić po cygańsku,
a potem nie tylko od Papuszy się uczył, ale od wszystkich.
Nie ma żadnych dowodów, że jakakolwiek kara Papuszę dotknęła, ale sama groźba spowodowała tak wielki lęk, że aż
doprowadził ją do choroby psychicznej.

Czy mogliśmy pomóc Papuszy?
Od 1954 roku Papusza wraz z całym taborem zamieszkała
w Gorzowie. Wcześniej spaliła wszystkie swoje zapiski, może
nowe wiersze. Nie chciała więcej pisać, ale każda jej rozmowa
pełna była poetyzmów, tęsknot, oryginalnych refleksji. Zdzisław Morawski twierdził, że gdyby ktoś spisał jej wypowiedzi, to starczyłoby na dobre wiersze dla kilku poetów. Żyła
w biedzie, ale innego życia sobie nie wyobrażała. Była coraz
bardziej chora. Około 1980 roku siostra zabrała ją do swojego domu w Inowrocławiu.

KRYSTYNA KAMIŃSKA
Tam Papusza zmarła. Gdy mieszkała w Gorzowie, ukazały się trzy tomiki jej wierszy przekazanych wcześniej Jerzemu
Ficowskiemu i przez niego przetłumaczonych na język polski.
Gdy wyszedł pierwszy (1956 r.), który literacki świat przyjął
z niezwykłym zainteresowaniem, w Gorzowie nie wiedziano,
że jego autorka mieszka w ruderze na Zawarciu. Potem była
już rozpoznawana i szanowana, ale to ona chowała się przed
ludźmi. „Jestem jak dziki zając” – napisała o sobie do Ficowskiego. Od czasu do czasu zgadzała się na publiczne wystąpienia, ale tylko za namową Dyźka i gdy bieda już ją mocno
przycisnęła, a wystąpienie łączyło się z jakąś gratyfikacją. Ale
i wtedy zazwyczaj nic nie mówiła, najwyżej kilka słów.
Czy mogliśmy pomóc Papuszy? Co dałoby jej zadowolenie? Papusza otrzymywała stałą rentę uzyskaną dzięki pomocy Związku Literatów Polskich, którego była członkiem,
więc podstawową pomoc finansową miała. Zawsze tęskniła
do lasu i taboru, ale tamtego życia już nie było. Miasto dawało Wajsom domek przy lesie, ale gdy jej rodzina od razu go
nie zasiedliła, weszli dzicy lokatorzy, a Papusza nie chciała im
krzywdy zrobić. Pozostała więc w lichym mieszkanku przy
ul. Kosynierów Gdyńskich, dziś naprzeciwko hotelu „Mieszko”. Na domu wisi obecnie pamiątkowa tablica. Kto miałby
się zajmować chorą Cyganką? Czy ona dopuściłaby pomoc
spoza swojej rodziny? Nie ufała nikomu, a pomoc społeczna
w tamtych latach jeszcze nie była tak rozwinięta jak obecnie.
Tłumaczę sama sobie wszystkie te okoliczności, a jednocześnie mam poczucie, że my, gorzowianie, za mało zrobiliśmy
dla dziwnej Cyganki, która teraz rozsławia nasze miasto.
W książce Angeliki Kuźniak dużo jest Gorzowa i ludzi związanych z naszym miastem. Bo teraz właśnie Papusza nas promuje, choć za jej życia różnie to bywało.

Cygański los
Opowieść o życiu Papuszy ilustrowana jest dużymi, nawet na dwie strony, nostalgicznymi zdjęciami z życia Cyganów z lat 60. Tak niedawno, a przecież tak daleko. Zdjęcia te
przenoszą los Papuszy na dzieje całej jej grupy etnicznej.
Gorąco polecam książkę o niezwykłej Cygance, która
wyróżniała się wszystkim: urodą, wrażliwością, talentem literackim, nawet chorobą, a jednak musiała żyć jak zwykła
kobieta z jej świata, zgodnie z obyczajem cygańskim, zgodnie
z wyznawaną przez jej nację hierarchią ludzi i spraw.
To piękna i przejmująca książka.
			

Krystyna Kamińska

Angelika Kuźniak, „Papusza”, Wydawnictwo „Czarne”,Wołowiec
2013, 200 s.

TYDZIEŃ Z PAPUSZĄ
W listopadzie w prawie wszystkich gorzowskich instytucjach i placówkach kultury odbędą
się imprezy poświęcone cygańskiej poetce Papuszy.
Prawdopodobnie z okazji premiery filmu Joanny
i Krzysztofa Krauzów pt. „Papusza” odwiedzą nasze miasto jego twórcy i aktorzy. Nie zabraknie też
poezji i muzyki cygańskiej oraz spotkania z Angeliką Kuźniak – autorką książki pt. Papusza”.
Szczegóły w listopadowym SPAM-ie.

PREMIERY
KSIĄŻEK



Angelika Kuźniak

PAPUSZA (fragment)
Maj 1950 roku. Ministerstwo Administracji Publicznej organizuje konferencję z przedstawicielami taborów
dotyczącą „akcji osiedleńczej i produktywizacyjnej ludności cygańskiej”.
Papusza i Dyźko jadą pociągiem do Warszawy.
Jerzy Ficowski wspominał po latach:
– Na rogu Marszałkowskiej i Alei Jerozolimskich mieliśmy przejść na drugą stronę ulicy. Na skrzyżowaniu paliło się zielone światło. Zrobiłem krok na jezdnię, gdy nagle
światło się zmieniło. Nie zdążyłem cofnąć wysuniętej stopy, kiedy poczułem gwałtowne szarpnięcie za kark z tyłu.
Za mną stał funkcjonariusz milicji, starszy pan z brzuszkiem. Trzymając mnie za kołnierz, prowadził do bramy
i obrzucał obelgami. Papusza została nieco dalej. W bramie dołączył drugi funkcjonariusz, młodszy. Wyjąłem
dowód osobisty i zażądałem numeru funkcjonariusza.
Ten młodszy doradzał koledze: „Daj mu taki numer, żeby
temu Cyganowi wszystkie zęby wyleciały”. Na widok mojej legitymacji Związku Literatów starszy stropił się wielce,
a młodszy znikł. Starszy zaczął coś bąkać bez składu i ładu.
Numer zapisałem. W ministerstwie, do którego zdążałem
właśnie, złożyłem skargę. Postanowiłem wystąpić nie
w swojej sprawie, ale w obronie dyskryminowanych Cyganów. Ja przecież byłem tak potraktowany tylko dlatego,
że omyłkowo wzięto mnie za towarzyszącego Cygance jej
brata czy męża. Papusza, przejęta tym incydentem, wiedziała, że była to dla mnie jeszcze jedna lekcja, namacalny
akt wtajemniczenia.
Dyźko (na nagraniu): – Jak my byli w ministerstwie,
Papusza powiada do ministra: „Cyganie lubią przyrodę,
lubią wolność. Dać im jazdy, nie zabraniać!”.
Ale już chwilę potem Papusza myśli o synu. Może jakby wozy stanęły, do szkoły by poszedł? Może miałby w życiu lżej? Prosi więc o dobre i wygodne domki jeden koło
drugiego z ogródkami niedużymi. Bo to nie na dzień,
a nie na rok, tylko na zawsze.
Dostają dokument z pieczęcią. Od teraz mogą bez
przeszkód wędrować po Polsce, ale tylko po to, by wybrać
miejsce stałego zamieszkania. (…)

Zjechali do Gorzowa
Wszyskie Cygany z zainteresowaniem słuchali nas – pisze Papusza do Ficowskiego – jedni płakali, drudzy mówili, ze dobrze. My opowiadali że jeżeli niewierżycie, proszę, papier z ministerstwa. Słownie nam powiedziano: ci
Cyganie, którzy będą jeździć, czeka ich wielka bieda. (...)
A byli niektórzy, że się z nas śmieją i nie wierzą ale ci
Cygany to są Kotlarze. Jechali pszez Gorzów 5 wozów
i my im powiedzieli, jak i co, to oni się zaczęli śmiać szyderczym śmiechem. A ja powiedziała: czekajcie, zobaczycie, że będziecie płakać sami na siebie, ale jusz będzie
poniewczasie. (...) I jeden powiedział: Tume san gadzie,
a na Roma. Roma sare traden, a tume kamen te beśeł. (Wy
jesteście gadzie, a nie Cyganie. Cyganie wędrują, a wy
chcecie siedzieć w miejscu). (s. 93-94)
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In-semino
czyli wsiewanie słów
1. Co to znaczy być poetą?
Poetą być – to mieć niedosyt. Być wykluczonym poza krąg społeczności ogniska. Odchodzić
na bok i zapatrywać się w księżyc i wiedzieć, że
do życia nie wystarcza zwykła codzienna krzątanina. Wiedzieć, że jest się innym. W jednym
z wierszy piszę tak: poeci są po to, aby się przyglądać [Zabawa w chowanego, s. 14]. To chyba właśnie tak jest,
że być poetą, to znaczy być przede wszystkim obserwatorem.
Wnikliwym, uważnym, wyczulonym na zmianę tonów. To
jest jakaś wewnętrzna niespodzianka, jakieś zaskoczenie, że
widzi się więcej w oglądanym świecie. Tajemnicą całkowitą
jest dla mnie moment przejścia z tego, co się widzi, na proces
pracy w języku. Czemu nie zaczęłam malować? Czemu nie
zaczęłam komponować? Dlaczego właśnie pisanie? Coś musi
być w języku, co mnie urzeka, co mnie przyciąga jak magnez.
I od tego nie ma ucieczki.
2. Człowiek jest istotą płciową i płeć dominuje
wszystkie dziedziny jego życia, również poezję. Czy podział na poezję kobiecą i męską nadal jest znaczący?
Dla mnie w momencie czytania wiersza płeć jego autora
nie ma znaczenia. Kategoria gender sprawdza się moim zdaniem jedynie wtedy, gdy dokonujemy interpretacji życiopisania. Wchodząc w biografię autora, wyłuskiwać będziemy
zjawiska charakterystyczne dla płci (ciąże, porody, wzwody).
One jednak nie podlegają kategoryzacji czy jakiemuś wartościowaniu. Są same w sobie constans. Nie dzielę poezji na
żeńską i męską. Jedynie na dobrą i grafomanię.
3. Czy istnieje poezja, która jest dla wszystkich?
Dla wszystkich – czyli dla kogo? Kim jest everyman?
Jakim bytem? Co ceni, lubi, o czym myśli? Nie uważam, by
możliwe było stworzenie dzieła poetyckiego dla wszystkich
– zbyt różni jesteśmy. Inne mamy oczekiwania wobec języka, inne stopnie percepcji, odmienne wrażliwości.
4. Czy pisania poezji można się nauczyć?
Pisania nauczyć się trzeba. To czynność językowa. Przechodząc z pisania odtwórczego do twórczego, popełnia się
wiele błędów. Ich korygowania można się nauczyć. Stając
się rzemieślnikiem języka, poznając jego tajemnice, reguły,
wyznaczniki – można pisać wiersze. Ale do tego by była to
poezja – mowa wiązana o wyższym stopniu przeniesienia
znaczeń – trzeba mieć talent. Ta odrobina jest niezastąpiona, by poprzez umiejętnie dobrane słowa stwarzać wartości
naddane. Artyzm jest poza zasięgiem nauki. Z tym trzeba
się urodzić.
5. W jaki sposób doskonalić warsztat?
Od jakiegoś czasu prowadzę różne warsztaty literackie.
Pracy ciekawej w kierunku tworzenia metajęzyka, rozwijania
kreatywności i niekonwencjonalnego spojrzenia na tworzywo
słowne jest wiele. Liberatura jako źródło literatury totalnej,
Lem jako twórca cyber-wiersza, zagadnienia poetyki (kompozycja i genologia) – to wszystko jest bardzo ważne. Poeta
powinien bowiem być wirtuozem języka. Powinien znać materiał, w którym pracuje na poziomie doskonałym. Dopiero
wtedy obali system i stworzy własny, niepowtarzalny styl.

6. Czego unikać w poezji?
Odtwórczości. Bycie epigonem nie ma
najmniejszego sensu.
7. Czy portale literackie to dobry
sposób na szlifowanie warsztatu?
Dobry jak każdy inny. Skoro jest przewodnik warsztatu (uznany poeta), to internetowy kontakt z nim nie zaszkodzi.
Unikałabym jednak bezsensownych przepychanek i pseudo- porad, które często nie
dają konkretnych korzyści, a mogą zaburzyć postrzeganie
zjawisk literackich.
8. Zalety dobrego wiersza. Co znaczy napisać dobry
wiersz?
Napisać dobry wiersz to stworzyć magiczny element
rzeczywistości językowej. Powołać w słowach byt jedyny
w swoim rodzaju.
Słowo przecież otwiera. Swoim podszeptem buduje
sceny, prowadzi do prawdy. Uruchamia pokłady uśpionej
energii człowieka. W dobrym wierszu następuje budzenie
poprzez zachwyt, zaskoczenie, poprzez kontakt z demiurgiem – Platońskim budowniczym świata nadającym kształty
wiecznej, bezkształtnej materii według wzorców, jakie stanowią doskonałe idee.
9. Czy w XXI wieku poetek/poetów jest wystarczająco
dużo?
Jest tylu – ilu być powinno. Po epoce pieców krematoryjnych naddany ból znalazł ujście również w świecie literackim. Poezja nie została spalona. Obecnie wielu ludzi pisze
– widać więc, że taka jest we współczesnym człowieku potrzeba. Gustaw Herling-Grudziński mawiał: totalna dezorientacja jest pierwszą i podstawową cechą człowieka współczesnego
[F. Lyotard: Odpowiedź na pytanie, co to jest postmoderna?
Warszawa 1996, s. 67]. Poeta we współczesności – to poeta
zdezorientowany, zmuszony do samodzielnego wybierania
swej drogi przez gąszcz współczesnej kultury. Czasem się
w tej drodze pogubi, zatraci, zapętli, co niesie za sobą utratę
mocy poezji. A to już tylko jeden krok do samozaniknięcia.
W XXI wieku, zdaniem Krzysztofa Kuczkowskiego, poezja
jest świadectwem tego, że poeta żyje i że próbuje uparcie
i wciąż od nowa podejmować walkę o sens [K. Kuczkowski,
Kładka, dwanaście notatek o poezji, „Topos”, nr 5 (126),
2012, s. 34].
10. Najlepszy czas na debiut?
Gotowa, oryginalna książka. Wiek jest bez znaczenia.
11. Jak w Polsce wydać książkę poetycką?
Sensownie. Poprzez dobry konkurs na debiut lub w dobrym wydawnictwie.
12. Jak poradzić sobie z nieprzychylnymi recenzjami, które dotykają nas bezpośrednio?
Recenzja nigdy nie powinna dotyczyć nas bezpośrednio.
Książka, którą napisaliśmy, nie jest częścią nas: ani naszą
ręką, ani nogą, ani dzieckiem, ani żadnym innym elementem samego autora. Jest bytem niezależnym, zjawiskiem językowym, metatekstem. Dzieło jest dziełem. Jeśli ktoś na
nie szczeka, my idziemy dalej.
Zauważam tutaj inny problem. Gotowość dzieła poetyckiego niesie bowiem za sobą odejście wód płodowych
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w obrębie języka. Zakrada się wtedy strach o adekwatność
słowa, o jego wartość, a kiedy boli, następuje repulsja. Wstręt
i niechęć do stworzonego dzieła. Bywa odrzucenie, wydalenie do kosza. To co zostanie jest ruchem wyobraźni, ścieraniem się wizji, płaszczyzną do oczyszczenia. Poezja ćwiczy
i wciąż na nowo doświadcza wspólnotę.
13. Co czytać i kogo? Czy są nazwiska, których nie
wolno nam pominąć?
Tadeusz Dąbrowski, Izabela Fietkiewicz-Paszek, Genowefa Jakubowska-Fijałkowska, Wojciech Kass, Joanna Mueller, Bianka Rolando, Karol Samsel, Jerzy Suchanek, Mirka
Szychowiak – jak widać wiele nazwisk z wywiadów, które przeprowadziłam do „Rozmów z piórami” części pierwszej, jak
i z powstających do części drugiej. To jest baza. Ale nie wolno zamykać się tylko w gronie autorów rodzimych. Sięgajmy
po Whitmana, Bukowskiego, Larkina, Aschbery’ego, Rilkego, Kawafisa. Sięgajmy – mimo iż tłumaczenia to zupełnie
inna bajka. Starajmy się czytać tych autorów w oryginale.
14. Wena, natchnienie, czy te pojęcia jeszcze funkcjonują?
We mnie wiersze wzrastają. Są jak wrzody, które noszę ze sobą. Pęcznieją, dojrzewają, bolą i musi nastąpić...
no właśnie – musi nastąpić moment przecięcia wrzodu. To
jest rodzaj natchnienia. Stan, w którym już się w słowie coś
wydarzyło. Już język nabrał odpowiednich znaczeń, już doszukał się właściwych słów. Wtedy piszę, a reszta jest tajemnicą. Skoro poezja ma wyrażać to, co w żaden inny sposób
wyrażone być nie może, trzeba walczyć z własnym ograniczeniem, puchnąć, a potem eksplodować. In-semino, czyli
wsiewanie słów, to wyzwanie.
15. Co to takiego szczerość w poezji i czy komuś jest
jeszcze potrzebna?
Wszystko, co udawane, wychodzi sztucznie. Musisz być
szczery wobec siebie samego, a wówczas fikcja literacka poprowadzi ciebie właściwą dla danego dzieła drogą.
16. Konkursy literackie. Jakie, gdzie i dlaczego warto brać w nich udział,? A może nie warto?
Wobec konkursów jestem na TAK. Poznajesz ludzi, innych poetów, jurorów, ocierasz się o współplemieńców (tych
co są wykluczeni), masz okazję na bieżąco poznawać to, co
się w obrębie literatury współczesnej dzieje. Często na dodatek zarabiasz pieniądze. Jedna uwaga – to jest tylko jakiś
etap. Później czas na kolejne kroki.
17. Czy warto słuchać profesjonalistów?
Zawsze warto słuchać mądrych ludzi. Przefiltrowywać
ich słowa przez swoje wnętrze i budować własne opinie.
18. Podsumowanie, czyli kilka konkretnych rad dla
debiutującego w pigułce:
Dokładnie przeczytać odpowiedzi na powyższe 17 pytań i się nad nimi zastanowić.
19. Dokończ zdanie: Wybitni poeci to…
...wizjonerzy, magowie języka.
20. Wybierz jeden z ulubionych wierszy, ale nie Twojego autorstwa (tutaj proszę o tekst i autora)



Maria Pawlikowska-Jasnorzewska

Umarła lalka
Leżę dumna, jak infantka zmarła...
Teraz wreszcie po zabawie odpocznę.
Czyjaś ręka włos mi z głowy zdarła.
Na ziemi przy mnie leżą moje gałki oczne.
Już mnie nie całują, nie trzęsą,
Nie targają za jedwabne pukle.
Patrzę pustką oczodołów, uwieńczonych rzęsą,
Jak przystało porzuconej kukle,
Wprost przed siebie, w godziny bezradnością zalane,
I pytam się: co to znaczy?
Czyż cierpiałam za wiele jak na porcelanę,
I żyć zaczynam z rozpaczy?
21. Dlaczego właśnie ten?
A dlaczego nie?
Wywiad ukazał się w internetowym
wydaniu Śląskiej Strefy Gender

PEGAZ LUBUSKI
wita w swoich progach
II FURMANKĘ!
Na naszych łamach Kazik Furman
opublikował 28 wierszy w 12 numerach! Dwa tygodnie przed śmiercią, w auli biblioteki, otrzymał od
prezydenta miasta „Motyla” – nagrodę za tom wierszy
„Brzemię”. Dziś, 4 października, w dniu inauguracji
Festiwalu i promocji 54 numeru, za niespełna dwie godziny, kolejny twórca otrzyma w Filharmonii podobną nagrodę. Jeszcze nie jest nam wiadomo, kogo spotka ten zaszczyt. Kazik z tego tytułu udzielił Beacie P.
Klary ostatniego wywiadu, który ukazał się w 38/2009
numerze naszego pisma pt. „Kazimierz Furman motyl wśród poetów”. Na pogrzebie pożegnał go w imieniu przyjaciół i środowiska twórców kultury redaktor
naczelny „Pegaza” -– zapis tego pożegnania ukazał się
w kolejnym 39 wydaniu.
Pierwsza edycja „Furmanki” odbyła się w maju 2012
r. Udział w tegorocznym festiwalu zapowiedziało wielu
uznanych wydawców, literatów, poetów, muzyków, performerów. Festiwal organizują: Agnieszka KopaczyńskaMoskaluk, Beata Patrycja Klary i Stowarzyszenie „Szeroki
Kąt Widzenia”, które mimo krótkiej historii, zrealizowało w mieście wiele wystaw fotograficznych i malarskich
oraz projektów kulturowych, z „Literackimi Potyczkami”
w „Łubu Dubu” na czele. Partnerami przy organizacji
festiwalu będą: Miejskie Centrum Kultury w Gorzowie
i Kamienica Artystyczna Lamus oraz Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna w Gorzowie. Festiwalowi w tym
roku towarzyszy gazeta programowa i „przypinka” .
Miłej lektury naszego pisma, sytych festiwalowych doznań i wrażeń życzymy gościom i naszym czytelnikom.
Redakcja „Pegaza Lubuskiego”



POECI WARSZAWSKIEJ JESIENI POEZJI

Danuta Bartosz

Danuta
Bartosz

urodzona 26 marca 1939 roku w Kijowie. W czasie działań
wojennych straciła rodziców. Z przybraną
rodziną w 1945 roku
repatriowana do Polski. Ukończyła Wydział
Prawa i Administracji UAM w Poznaniu.
W USA zdobyła uprawnienia notariusza publicznego dla miasta Nowy Jork.
Autorka 18 tomików wierszy, m.in. „Błażej”,
„Justyna & Cezary”, „Pisane sercem”, „Agnieszka B.” „Razem raźniej”, „Orchidea”, „Pisane
nadzieją”, „Księżniczka czardasza”, „Laudatio”,
„Konwalie pamięci”, „o. Hajduk OMI”, „State
in fide – Trwajcie silni w wierze”, „Szukając Jego
śladów”, „Usłyszeć Jej szept”, „Rozbłyski świtu”,
„Brzegiem wiary”, „Łzy kamieni”. Poetyckie
opracowanie albumu zdjęć Danuty Witkowskiej
pt. „Pielgrzymim szlakiem przez Portugalię”
(2010). W 2012 roku wydała tom „Tylko smutek jest wierny” w wersji polsko-angielskiej i polsko-macedońskiej.
Jej utwory pomieszczono w ponad trzydziestu almanachach, antologiach, m.in.: „Zwierzenia księżniczki czardasza”, „Zrnicka pro Pegasa” – Broumov (Czechy), „Z księgi Ezechiela”,
„Trzy filary – wędrówki po Helladzie”, „Żadnych
słów nie oszczędzaj” – Warszawa, „Szybki pociąg
haiku”, „Na końcu świata albo języka” i inne.
Od kwietnia 2009 roku jest opiekunką Koła
Młodych i redaktorem literackim czterech tomików wierszy wydanych przez członków Koła.
W sierpniu 2012 roku autorka uczestniczyła
w Międzynarodowym Festiwalu w Strudze (Macedonia) wygłaszając referat na temat: „Poezja
w elektronicznych środkach masowego przekazu”.
Uczestniczka wielu festiwali poetyckich
w kraju, m.in. „Warszawskiej Jesieni Poezji”,
„Galicyjskiej Jesieni Poezji”, „Poetów bez granic”
(Polanica), „Festiwalu Słowiańskiego” (Warszawa). Uczestniczka i organizatorka Międzynarodowego Listopada Poetyckiego w Poznaniu. Jest
współadministratorką strony www.zlp.poznan.
pl. Od 27 stycznia 2011 roku jest wiceprezesem
zarządu ZLP Oddział w Poznaniu.
Posiada wiele odznaczeń i nagród, m.in.
– „Medal Labor Omnia Vincit” (2011 rok).
Podczas 35. edycji Międzynarodowego Listopada Poetyckiego otrzymała wyróżnienie za tom
„Tylko smutek jest wierny”.
Za dwie wersje tomiku „Tylko smutek jest
wierny” (polsko-angielska i polsko-macedońska)
otrzymała Nagrodę Pracy Organicznej im. Marii
Konopnickiej, a za polsko-macedońską – prywatną nagrodę (Srebrna broszka) ministra kultury Macedonii.
Hobby: brydż, turystyka, przydomowy ogród
(nagrody Rady Osiedla i miasta Poznania).

UCHWYCIĆ WIATR
Kim może być wiatr
muskający skrzydła wiatraka
Może zamienić się
w życiodajną energię
oddechu światła?
a może
pozostanie czułym łaskotaniem
wzburzonego niegdyś wodospadu?
A może przemieni się w zapach
kromki świętego chleba?
Staruszek Eol
kręci skrzydłami
ogromnego motyla
by sprostać potędze ruchu
walcząc z wiatrakami
Pędź Zefirze
Różo Wiatrów
Wieżo Tchnienia
Wiatraku poczciwy
niestrudzenie
obracający żarna
bądź pociechą dla głodnych
Skrzydła
jak tańczące motyle
pędzone wiatrem
przecinają
taflę powietrza
w zmęczeniu niosąc
nadzieję
wiosennej orce
WIATRAK
Utrudzone ramiona
pojękują
lękając się martwej ciszy
w oddali w zardzewiałej zbroi
emigrant
Don Kichot
śpiewa piosnkę rozkiełznaną
o spróchniałych wiatrakach
A zapach chleba
pozostaje niezmiennie ten sam
wiodąc na pokuszenie
marzeń
Ziarno
jak boże tchnienie
Ziarno boże
SKRZYDLATA TARCZO
Wziąć
skrzydła wiatraka
zamieszkać na skraju łąki
Sprostać
potędze czasu

i nie ulec
kolejnej iluzji obietnic
Nieważne
z której strony
wiatr wieje
ważne w czyje wieje skrzydła
aby nie ulec ułudzie
jak Don Kichot
Tylko skrzydłom wiatraka
nie można zarzucić
niestałości
Losie człowieczy
tyś jest jak wiatr
wiejący
w skrzydła drewnianego ptaka
POKORA
Wspinam się na golgotę życia
ból
pokrywam obojętnością
moją arogancją
nie wiedząc
na jak długo?
Czuję ciężar ziemi
przesypujący się w klepsydrze
Nigdzie nie ucieknę
przed otwartym bólem
Nogi jak dwa kamienne posągi
tęczowego krwioobiegu
uczą pokory
Wtedy wszystko wydaje się
odległe
a ziemia
coraz bardziej uległa
GOŁĘBICA
Gołąbko nieba
przyleciałaś
w jednej chwili
przytuliłaś moją myśl
łagodnie
jakbyś chciała
pokazać mi
w pragnieniu
doskonałość
Zdumiona
podaję rękę
idąc stronami zbioru wierszy
jesteś ze mną tak blisko
nie podobna zginąć
Nie ma doskonałości
bez pokory
a w pokorze jest jej tyle
ile zapragnie
ile potrafi wziąć
w godzinach próby
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Andrzej Gnarowski
AKT MIŁOSNY
Akt miłosny winien stworzyć
własną mowę.
Josif Brodski

Andrzej Gnarowski

– poeta, krytyk. Urodził się
w 1940 roku w Warszawie.
Debiutował jako poeta w miesięczniku „Więź” w 1971 roku.
Publikował wiersze m.in. w takich pismach, jak: „Tygodnik
Kulturalny”,
„Twórczość”,
„Miesięcznik Literacki”, „Życie Literackie”, „Literatura”,
„Poezja”, „Kierunki”, „Poezja
Dzisiaj”, „Londyńska Oficyna Poetów i Malarzy” oraz
na antenie Polskiego Radia.
W latach 1982-1985 związany
z tygodnikiem „Tu i Teraz”,
a w latach dziewięćdziesiątych
z tygodnikiem „Wiadomości
Kulturalne”. Obecnie współpracuje z „Gazetą Kulturalną”. Laureat wielu konkursów
poetyckich i festiwali poezji.
Publikuje również prace o charakterze krytycznoliterackim.
Członek Związku Literatów
Polskich. Sekretarz Zarządu
Warszawskiego Oddziału ZLP.
Wydał następujące tomy wierszy: „Czas na nieobecność”
(KAW, 1980), „Infradźwięki”
(ZLP, Poznań 1993), „Wiersze
wybrane” (Wydawnictwo B2,
1998), „Za późno” (Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003),
„Nie ma takiej miłości...”
(Dom Wydawniczy DUET,
Toruń 2007).
Jego wiersze były drukowane w kilkunastu antologiach m.in. „Sztuka latania”
(Ciechanowskie Towarzystwo
Naukowe, 1986), „Poezja
Polska. Antologia Tysiąclecia”
(Wydawnictwo
Książkowe
IBIS, 2002), „Mimo milczenia” (Oficyna Wydawnicza
Ston2, Kielce 2002), „Pora
poezji” (UMiG Piaseczno
2003), „Srebrny listopad”
i „Boskie znaki” (Poznań 2002
i 2003), „Bez granic” (ZLP,
Warszawa 2004). Wiersze tłumaczone były na kilka języków
obcych.
Członek Prezydium Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich.

Akt miłosny w wierszu Gravesa jest martwą
Metaforą. Włókna są napięte jak pręgi światła
On tylko gra na skrzypcach w tym
miłosnym chórze
Na złość umyślnej niedorzeczności czasu
Skowronek sfrunął i zadziwił świat.
Przemknął
Z gałęzi – jego ciało wędrowało
w otwartej przestrzeni
Zawołałem i ukrył się w głębi parującej doliny
Tak twoja krew w zapadni mojego serca
Jak w źrenicy oka zastyga nawałnica
Akt miłosny w wierszu Gravesa
Winien stworzyć własną mowę
Miasto Kobieta Obecność
tu kończy się czas
tu się zaczyna
JEST TAKA RÓŻA
Róża na lunięcie deszczu.
Rene Char
Jest taka róża. Na lunięcie deszczu
Obracająca wskazówki zegara. Twoimi
Dłońmi. Jest taka róża. Z ziarenkami
Sekund. Jak z popiołu gwiazd
Jest taka róża. W zniewoleniu morza
– Kiedy odchodzisz. Róża pozostaje
W opuszkach palców. Do ostatnich granic
Kwitnienia. Jest taka róża. W rozchwianiu
Zieleni. Kiedy powracasz różą rozkrzewioną
Łzy pogardzają swoim powiernikiem
Jest taka róża. Bielą pocałunku
Już się dopala. Dla jednego świtu
W oczekiwaniu na lunięcie deszczu
Jest taka róża. Jak jesień. Ostatnia
Jest taka róża. A w niej tajemnica
(róży i krzyża) I tej która we śnie
I tej co na jawie. Na obręczy słońca
Wysoko. Jak lot zranionego ptaka
NABOŻNA
Gdy klęczysz tak przez całe lata
Nadzieja w ciemnej grudce – wiosna
w drzwiach kościoła
Kiedy tak klęczysz i jak splótłszy ręce
W ostatni piątek miesiąca i wielką sobotę
Nabożna – z książeczką do nabożeństwa

Aniołowie z gotyckich sklepień wyglądają
Jak ptaszki świętego Franciszka – pełne niepokoju
Czy też zajmuje cię w tej chwili druga
strona głosu co się od nas odwraca
Kiedy tak klęczysz – klęczę obok ciebie
Nasze ciała nie chcą się rozstać
Słuchamy przydługiej homilii
Księdza katechety. I wychodzimy
Na wielki plac po którym biegają
Trzy kudłate psy. One też chcą pójść
Do nieba psów zawieszonego
nad najwyższą przepaścią świata
KAŻDY MA SWOJEGO BOGA
Twój Bóg zrodzony z kobiety
(poza zasięgiem wzroku)
Mój przybity do czarnego kręconego krzyża
Z brunatnym śladem na prawym boku
(gruby sopel krwi)
za dachem naprzeciw jest niebo Pana Boga
Twój bóg z pałacu
(na zboczach niebios)
Na tronie ze starego modrzewia
Bez sęków na skórze drewna u powały
Z wysokich gwiazd – hosanna
Idę po łące – w rojowiska świateł
Ziemia pachnie cukierkami z miodem i miętą
Ryby skaczą jak koniki polne
Mewy na koszach z morskich traw
a teraz wiją gniazda wokół moich palców
Żałobnicy pod niebem płaskim jak nocne
cebrzyki
Każdy ma swojego Boga
W psalmujących kolanach zbóż
KRÓTKI WIERSZ O MIŁOŚCI
Pomówmy o miłości naszej,
O tym wszystkim, co zapomnieć trudno.
Jan Brzechwa
Krótki wiersz o miłości – każda chwila rzewna
Kiedy wróci i piasek pustyni posypie na wargi
Będzie z morza bezgłośnie biegnąca po falach
Będzie niebem szerokim La Butte de Monmartre
Na białej równinie wyrósł czarny bez
Ulice bez nazwy – rzeki obce źródłom
Białe kręgi na wodzie jak pierścienie
Kwiatów. Księżyc z miedzianej blachy
W czeluści nieba – biały. A nad nim
Konie-obłoki w szkarłatnych chomątach.
Po ulicach miasta krąży moja miłość
krople roztopionego nieba rosną w twoich oczach
Rodzą śpiewające kamienie i świetliste drzewa”
Pomówmy o miłości naszej
O tym wszystkim co zapomnieć trudno

10

KORYTOWSKA NOC POEZJI. Reportaż

Czy poeci zamilkną...
Do Korytowa, najstarszej miejscowości na ziemi choszczeńskiej, przyjechałem na przysłowiową ostatnią chwilę. Słońce
kładło już długie cienie, kiedy w „centrum słowa potocznego”
tej wsi, czyli przy sklepie spożywczym, spytałem tubylców: Którędy dalej na poetycką noc?
Samochód zatrzymałem na terenie plebanii, a zarazem
Ośrodka Wspierania Rodziny Caritas, prężnie prowadzonego
przez ks. Sławomira Kokorzyckiego, duszpasterza i poetę, który
jest inicjatorem i gospodarzem nocnego biesiadowania.
Kiedy po pięciu minutach wkroczyłem na teren pałacowofolwarczny będący w remoncie, najpierw ujrzałem mnogość rozbiórkowych cegieł i zaparkowanych aut, a po chwili w terenowej
niecce powozownię, do której zapraszał takich spóźnialskich jak
ja sam ksiądz Sławomir. Ledwo przekroczyłem próg budynku,
dopada mnie kolejne zaskoczenie, a była nim liczba zasiadających przy stolikach ludzi. Mało tego, z drugiej strony powozowni, przy polowej kuchni, jeszcze kolejni uczestnicy biesiady,
jakby taka swoista... „repeta” do wiszącej tuż, tuż nad głowami, poetyckiej uczty. Gąszcz nieznanych mi twarzy. Rozpoznaje
mnie Adam W. Siedlecki ze Szczecina, którego z kolei ja wcale
bym nie rozpoznał, chociaż przelotnie poznaliśmy się w trakcie
mojego wieczoru autorskiego. Dzięki zaproszeniu przesłanemu
właśnie przez pana Adama dotarłem do Korytowa.
Uff, jak dobrze mieć
obok siebie kogoś mniej
lub bardziej znajomego! Po
chwili dostrzegam jeszcze
Władka Łazukę z Choszczna. I kolejne – uff, jak dobrze, że początek poezjowania organizatorzy przesuwają
o studenckie piętnaście minut. Mogę zatem z wojskowego kotła zafasować porcję
bigosu i nie muszę obawiać
się, że po kolejnych piętnastu minutach „odlecę” z braku cukru w organizmie.
Wieczór rozpoczyna się
poezją śpiewaną, później
słów kilka oficjeli, gospodarza i do głosu dochodzi poezja, która obok dobroci wymieniana
jest przez Norwida: Z rzeczy świata tego zostaną dwie. Dwie tylko: poezja i dobroć... i więcej nic.
Klimat sprzyja, świat zmroczniał już tak, że z każdą minutą
wieczór staje się nocą, którą raz po raz przeszywa dobry, biały
wiersz. Pomiędzy nimi przeciskają się rymowanki i zupełnie dobre wiersze z rymami. Przychodzi mi na myśl Fred Głodzik, który w przyszłym roku powinien do Korytowa zawitać, a oprócz
tego znanego satyryka, także wielu innych piszących. Ot, cały
tabun gorzowskich „Pegazów”.
Noc szczelnie okrywa powozownię, poeci nie milkną. Przed
pojawieniem się każdego kolejnego przy mikrofonie, prowadzący imprezę w skrócie przedstawiają jego krótki rys biograficzny. Do Korytowa przyjechało 27 rzeźbiarzy słowa, wśród
nich wspomniany Władysław Łazuka z Choszczna, który jest
członkiem naszego, gorzowskiego Oddziału Związku Literatów

Polskich. W większości prezentują się szczecinianie, wśród nich
pani prezes oddziału ZLP Róża Czerniawska-Karcz. Ale jest
przybysz spod Jarocina, są poznanianki i niezapamiętany przeze
mnie z nazwiska poeta z południa Polski, z gór. Gdzieś pod sam
koniec, po dwóch przerwach i mnie, gorzowianina, dopuszczono do głosu. Jak każdy z uczestników zaprezentowałem trzy
wiersze, wśród nich tryptyk, który przeciągnął nieco mój występ o „darowane” każdemu trzy minuty na scenie. Na szczęście
sąsiadowi zza miedzy tego nie wypomniano, co przyjąłem jako
dobrą monetę.
Kiedy późna już noc pohukiwała z dziupli drzew w pałacowym parku, przeszywała ubranych w krótkie rękawki i kuse
spódniczki sierpniowym chłodem napływającym znad leżącego opodal jeziora, ujadała z oddali pyskami wiejskich Azorów,
wtedy ogień zaczął trawić słowa wierszy dwójki poetów po tzw.
debiucie literackim. Autorów swoich pierwszych tomików: Katarzyny Chabowskiej i Piotra Pawłowskiego. Rozwijający się
rulon papieru z ich wierszami wciągany na maszt powiewał jak
żagiel i płonął, jakby z wielką niechęcią, podpalony przez owych
debiutantów.
O dalszych niespodziankach przypisanych tej nocnej imprezie
zamilknę, by wzbudzić ciekawość czytelników. By poszperali w Internecie, co więcej działo się w powozowni, by rozbudzili w sobie
potrzebę pojawienia się w przyszłym roku na imprezie poetyckiej
u sąsiadów w odległej zaledwie o 74 km dobrej drogi, starej, pamiętającej średniowiecze, wsi.
Pozostaje jeszcze pytanie,
które jest tytułem dla relacji
z poetyckiej nocy: Czy poeci
zamilkną...?
Odpowiedź na zadane
przed laty przez niemieckiego
filozofa i filologa Hansa Georga Gadamera pytanie, a przytoczone przez panią prof. Anielę Książek-Szczepanikową ze
Szczecina, która była gościem
korytowskiej nocy, poznałem
nazajutrz, uczestnicząc w warsztatach prowadzonych przez
utytułowaną znawczynię poezji, poetów i tego, co w duszy
im gra. I warto było dla uzyskania stosownej odpowiedzi
pozostać na przedpołudniowym poetyckim forum. Natomiast
wszyscy ci, którzy tego nie zrobili z prozaicznych powodów,
typu „bo po co?”, niech żałują, bo mogą wcześniej niż myślą
zamilknąć, pomimo tego że pisać będą.

Roman Habdas
Ps. Na stronie sąsiedniej znajdują się cztery wyróżniające
się wiersze jednej z uczestniczek Korytowskiej Nocy, Magdaleny
Sowińskiej, która zwróciła moją uwagę także swoistą skromnością i dojrzałością ich prezentacji.
Forum literackie prowadziła pani prof. Aniela KsiążekSzczepanikowa.

MAGDALENA SOWIŃSKA
Magdalena Sowińska – rocznik
1979. Wiersze publikowała w pokonkursowych tomikach „Strofy
z Szuflady” – Choszczno 2000
i 2001 r., w antologiach: „Drzewo
Dobrej Nadziei” Szczecin 2001 r.,
„Dziękczynienia” Szczecin 2002
r., „Pod Niebem Arkadii” Szczecin
2003 r. Od roku 2011 należy do
Koła Młodych przy szczecińskim
Oddziale Związku Literatów Polskich, za którego przyczyną wydała
w 2012 r. swój debiutancki tomik
„Krzyk Światła”.

Wrzód
wyrósł w twej macicy jak wrzód
z którego trzeba wycisnąć ropę jego zuchwałości
odłączyć od aparatury twego ciała natrętnego pasożyta
...
gdy srebrna płetwa skalpela podpływa coraz bliżej
małe rączki zaciskają się jeszcze na pępowinie
niczym linie rzuconej na ratunek

Pestki
z wyciskanej palcami chmur pomarańczy słońca gorący
sok światła spływa za horyzont
połknięci z ostatnią kroplą jak szorstkie pestki
prześlizgujemy się przez czarne gardło lasu
dotykamy tętniących ciepłem minionego dnia
z tkanek odartej jezdni
aż podrażniona skóra asfaltu wzbiera
... biały krzyż na poboczu dławi jak ość

Śmierć czasu
w śmiertelnym zderzeniu zimy i naszego rozstania zginął czas
opuchnięte niebo krwawi deszczem
bandaże ptasich skrzydeł przesiąkają
ambulans słońca dawno odjechał na drugą półkulę Ziemi
z całym zapasem serotoniny
... każdego dnia uparcie rozpalam w kominku serca

Piramidy
w piramidach wieżowców jak mumie zawinięte w całuny
anonimowości
mijamy się po omacku mówiąc sobie „dzień dobry”
jedynie po prozacu
już jutro gdy ktoś przypadkiem odnajdzie w piwnicy
ciało samobójcy spod jedynki
niecierpliwie będziemy wsłuchiwać się w ciszę
w czyim sumieniu głośniej zadźwieczą srebrniki

ROMAN HABDAS
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NORMALNA KUCHNIA
I
Dziecko niekoniecznie trzeba urodzić w szpitalu.
Gdy przyjdą
bóle, dobre jest każde miejsce i chęć parcia. Wystarczą
własne ręce, by przerwać pępowinę.
Czasami na zawsze.
I błogosławiona, która rodzi, zrzeka się, a nie zabija.
Przypadkowy ojciec bywa na ten czas gdziekolwiek.
I najmniej obchodzi go bliskość z kobietą
łatwą, jak przekleństwo.
Imię w imię prawa nadaje urząd. Dziewczynce
zwyczajowo przypiszą Anna. Chłopcu
jakkolwiek.

II

W 35 tygodniu życia prenatalnego, nie jest dobrze opuścić
kołyskę łona. Zwłaszcza nad muszlą. Między jednym
a drugim pociągnięciem, między flaszkami.
Nagły poród nie zastał w melinie trzeźwych dla wezwania
karetki. Ale nie było też głupich, którzy wrzuciliby
co się narodziło do kubła.
Niechciana została oddana światu na wychowanie.
Przypisano jej imię i Dom, w którym co osiem godzin
zmieniają się ręce i twarze matek.

III
Sito dla rodzin zastępczych jest gęste. Zbudowane z kartek
w formacie A4 i 240 pytań. Dla każdego odpowiedź
do zaznaczenia w jednej z sześciu kratek. Łącznie
1440 możliwości.
Nieliczni chętni przeciskają się przez podchwytliwość
psychologów i urzędowych wywiadów. Psychiatra
z niedowierzaniem wpatruje się nim zaświadczy,
że są normalni...
Ogłupieć można, ale nie można inaczej, by smakowała
dziecku kropla dzieciństwa. Zwyczajne kakao
w normalnej kuchni.

JERZY HAJDUGA

Wstań
a może choć na chwilę
odpocznij od cudu
wyciągam cię
z wózka
jutro minie
rok
nawet nie wiesz
jak trudno
sobie
wyobrazić

Szczęśliwa
choroba
jak psi ogon
włóczy się po mnie
tam i
z powrotem
od stóp
do głowy
gdy zmęczona
zamykam oczy
tuli się
pieści
już tylko ze mną
tylko ze mną
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NOWE WIERSZE POETÓW GORZOWSKICH

MARIA BORCZ

GĄSIOR (Jerzy Gąsiorek)

Dalila

Navigare necesse est

ma szczególny dar
rozpali każdego mężczyznę
nawet niezwyciężony Samson płonie
łatwo się pogubić
gdy namiętność jak wiatr
gasi płomień a wznieca pożar

Żegluję od lat wielu
tyle do odkrycia
żegluję tak często miotany
niemocą zwątpieniem niewiarą
staram się z kursu nie zboczyć
tak łatwo zawadzić
o skały pozoru
żegluję w nadziei
że przecież nie wszystko
poznałem do końca
że port docelowy
zda się całkiem blisko

Sara
mieszkanka Ekbatanu w Medii
ma szczególny powód do łez
miała siedmiu mężów
każdy umarł w trakcie nocy poślubnej
demon Asmodeusz
uznał kobietę za swoją własność
nie może nikogo zaprosić do swojego życia
nie ma prawa do własnych uczuć
łaknie miłości lecz
przed nią ucieka
KOBIETY LEPIEJ ROZUMIEJĄ ŚWIAT
DLATEGO CZĘSTO PŁACZĄ

żona Putyfara
ma dużo wolnego czasu
zmysłowa
kamienuje Józefa procą erosa
ale on nie ulega
zemsta kobiety
nadętej wiatrem próżności
jest nieobliczalna
PUSTE WORKI NADYMA
WIATR BEZMYŚLNYCH LUDZI

Zuzanna
przechadza się po ogrodzie
stare dęby dają trochę cienia
lecz upał wykrada każdą namiastkę chłodu
nawet powietrze ze zmęczenia nie oddycha
tylko strumyk nęci kąpielą
w krzakach tamaryszku przyczaiło się dwóch
pożądliwym wzrokiem połykają kobiecą intymność
poruszone gałązki różowieją wstydem
dziewczyna broni się
zdekonspirowani skazują niewinną
skamielin jest w nadmiarze
Zuzanna jak małż zasklepiona cierpieniem
opatruje razy masą perłową
WYSZŁA NIEPRAWOŚĆ SPOŚRÓD SĘDZIÓW,
KTÓRZY UCHODZILI ZA KIEROWNIKÓW NARODU

Rozmowa z D.
Pytałaś mnie
co jest najważniejsze
kiedyś powiedziałbym
że miłość (tak jest w ewangelii)
dziś w wieku starczym mówię
że trwanie w zdrowiu
doznanie wzruszenie
twórcze odkrywanie
wiara że żaden dzień
nie minie bez echa

Pejzaż nostalgiczny
Chmury dziś nisko
to zapowiedź deszczu
który wiatr przywiedzie
z borowego wzgórza
krowy na pastwiskach
z pyskami przy trawie
ktoś snuje się drogą
dźwigając coś w koszu
psy na łańcuchach
wściekle ujadają
przed sklepem na ławce
z butelką piwa
ci sami panowie
strzykając śliną
złorzeczą Tuskowi
z zakrętu wyjechał samochód
kot zdążył uskoczyć
podmuch wznieca śmieci
w oddali słychać jęk dzwonu
coś wisi w powietrzu

*Nie*da *się

zawładnąć przyszłością
a przeszłość już za mną
została mi teraźniejszość
która już w tym momencie
staje się przeszłością
Ot życia historia żałosna

PODRÓŻE PISARZY – GĄSIOR NA ROWERZE
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PRZEZ MARAMURESZ I BUKOWINĘ
Czerwiec. Mój ulubiony
miesiąc; najdłuższe dni, ciepło,
zielono, jeszcze bez wakacyjnego szaleństwa. Dlatego od lat
wybieram go na rowerowe eskapady. W tym roku Rumunia.
Dużo o niej czytałem, sporo dowiedziałem się ze znakomitych
książek Andrzeja Stasiuka, który od lat wraca w tamte rejony.
Wyjazd 12 czerwca. Do Suczawy
w tandemie, z Markiem Skrobańskim. Najpierw pociągiem do
Rzeszowa. O traktowaniu przez
kolej pasażerów z rowerami pisać by wiele (w sensie ujemnym
oczywiście). Z Rzeszowa przez
Sanok w kierunku Bieszczad do
Komańczy. Pokłoniliśmy się kardynałowi Wyszyńskiemu, który
w Domu Sióstr Nazaretanek
spędził, jako więzień, cały rok.
Dla upamiętnienia owego pobytu stworzono tam Izbę Pamięci,
a przed budynkiem postawiono
pokaźnych rozmiarów pomnik
Kardynała. Nazajutrz dość długo pniemy się pod górę. Za Radoszycami przekraczamy granicę
ze Słowacją. 10 km wspaniałego
zjazdu aż do Medziaborców. W
okolicznej wsi Mikova mieszkali
rodzice Andy’ego Warhola. Miejscowa społeczność rusińska z pomocą rodziny artysty
wybudowała nowoczesne muzeum poświęcone wielkiemu twórcy.
Na placu przed muzeum pomnik-fontanna z sylwetką Andy’ego pod parasolem
z samych drutów. Szkoda, że bez wody. Upał.
Sporo Romów. Kierunek Humane z barokowym pałacem, potem Michalowce. Omijamy
Koszyce i przez Welke Kapusany dojeżdżamy
do Węgier. Płasko, ogrom wiśniowych drzew
już owocujących, senne miasteczka... i już
Rumunia. Na granicy strażnicy (!?); Rumunia nie należy do strefy Schengen.
Kierunek na Satu Mare (to droga Stasiuka), ale wyraźny zakaz
poruszania się rowerami wymusza inny wariant, zapewne mniej
uczęszczany, przez to ciekawszy.
Przy drodze romskie dzieci oferują
grzyby. Droga wiedzie przez Karpaty. To Maramuresz. Sporo tu
zachowanych reliktów drewnianej
architektury w postaci kościołów,
ogrodzeń, bram; niestety stare
domy wypierane są przez nowe,
zdecydowane brzydsze.

Cyfrowym aparatem dokumentuję te jeszcze zachowane
perełki ciesielskiego rzemiosła.
Obfitują w nie okolice Mory
i Borsany, dolina rzeki Izy.
W miejscowości Borsa, obok
przepięknego drewnianego kościółka, dwa ogromne betonowe hotele z czasów Ceaussescu.
Na stoku wyraźna trasa wyciągu narciarskiego. Zapewne
w czasach dyktatora zwanego
Słońcem Karpat, głównie zimą,
hotele te wypełniały się towarzyszami, którzy przyjeżdżali tu
na narty. Teraz straszą pustką
i wybitymi szybami. W pobliżu
funkcjonuje mniejszy, prywatny
hotel. My śpimy w śpiworach
pod opuszczonym hotelem. Nazajutrz kilkunastokilometrowy
podjazd z pięknymi widokami
na przełęcz Przysłop na wysokości 1416 m. Widać stąd ośnieżone szczyty Karpat. Doganiają nas trzej młodzi rowerzyści
z Przemyśla. Chwila rozmowy
i wytchnienia. Teraz już z góry
w kierunku Bukowiny. Wspaniałe widoki, droga jednak
z wybojami. Z wysokości rowerowego siodełka wypatruję „starej Rumunii”. Kobiety w charakterystycznych
krótkich spódnicach, bluzkach, z chustą zsuniętą na tył głowy, wszystko w czerni – to widok coraz rzadszy. Młode zachowują jeszcze
górę stroju, ale miast spódnic zakładają dżinsy. Mężczyźni w białych koszulach, czarnych
spodniach i małych kapeluszach na głowie,
to też już rzadki widok. Tu i ówdzie zaprzęgi
konne, wozy z sianem, stogi, kopce (to czas
sianokosów), ale tradycyjne kosy zastępuje
coraz częściej spalinowa kosiarka, a drewniane grabie i trójzębne widły wystrugane z jednej gałęzi wypierają metalowe czy plastikowe.
Dostrzegam gdzieś, że z otwartego bagażnika hondy wystają owe
narzędzia; zapewne tak szybciej
i wygodniej dotrzeć można na
pole niż końskim zaprzęgiem.
Kierunek Suczawa – stolica
rumuńskiej Bukowiny. Widoczne wieże i zabudowania monastyrów. Zachowało się ich sporo.
Na szczęście Ceaussescu ogołocił
z nich kraj jedynie w okolicach
Bukaresztu. Odwiedzamy przepiękny zespół klasztorny w Voronet oraz cerkiew w Humoruli.
Dojeżdżamy do Suczawy. Zaczy-
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na kropić. Wyjątkowo więc korzystamy
z hostelu (za 10 euro). To drugi, i ostatni,
mój nocleg pod dachem w tej podróży.
W sześciosobowej sali dwaj Francuzi, Polak – Krzysztof, absolwent Viadriny, poliglota, aktualnie pracujący w sąsiedniej
Mołdawii. Sensację wzbudza jednak głuchoniemy (sic!) Japończyk, który na motorze Suzuki-enduro objeżdża świat. Na
bocznej ściance plastikowego motorowego
kufra naliczyłem 60 państw, które odwiedził. Nazajutrz wyruszył w kierunku Ukrainy i Rosji. Dałem mu gorzowski adres.
Jest 24 czerwca. Upalna niedziela.
W cerkwi pw. św. Jana odpust: tłumy,
kramy, śpiewy.
W Suczawie jest kilka kościołów godnych odwiedzenia. Przed jednym z nich,
katolickim, posąg naszego Papieża, szkoda,
że plastikowy. Jest też Dom Polski,
ufundowany jeszcze w 1907 r. W niedalekim Sołańcu wybudowano drugi.
W Suczawie rozstaję się z Markiem. On (autobusem) do Bukaresztu. Ja w stronę Ukrainy do Siret.
To tylko 40 km. Po drodze jeszcze
dwa monastyry wyjątkowej urody:
żeński w Drogomirne i maleńki,
z cennymi freskami, w Patrauti. Oba
wpisane na listę UNESCO. Upalne
popołudnie, mijam kolorowy pogrzeb w obrządku prawosławnym,
który prowadzi młody pop. Jeszcze tego samego dnia przekraczam
ukraińską granicę. Pierwsze spostrzeżenia: fatalne drogi (jadę slalomem)
i sporo nowych, ale szkaradnych,
z licznymi wieżyczkami, domów
(to styl nowobogackich) i cerkwi ze
złoconymi kopułami, odrestaurowanymi bądź nowozbudowanymi. Podobnie z samochodami; moskwicze
i zaporożce wyparte zostały przez zachodnie marki.
Poniedziałek. Wjeżdżam do
Czerniowców. Przed różową cerkwią
tłum pątników. Kolejny odpust (?).
Bazaltowy bruk, wysokie krawężniki; wygodniej i bezpieczniej prowadzić rower chodnikiem. Przyglądam
się budynkom, jak wszędzie oszpeconym samowolnymi przeróbkami
i reklamami. Próbuje zgadnąć, w których ongiś mieszkali Polacy, Żydzi.
Przed wojną było ich tu wyjątkowo
wielu. W banku wymieniam euro na
hrywny. Przejeżdżam obok ogromnego dworca, a potem jadę niemal
równolegle do torów aż do Stryja,
ważnego węzła kolejowego. Stąd
na Drohobycz. O dziwo, ten odcinek drogi (jedyny jaki napotkałem)

w miarę gładki. Przed miastem szosa odbija na Lwów. Ze względu na owe drogi,
rezygnuję z niego tym razem. Stromym
zjazdem docieram do miasta. Zapewne to
dzień targowy, bo w promieniu kilkuset
metrów od rynku stragany z kolorowym
badziewiem. Ale ja przyjechałem tu dla
genialnego Bruno Schulza. Polska siostra
zakonna, wychodząca z kościoła św. Bronisława (fundacja Władysława IV) wskazuje mi kierunek. To zaledwie 200 m od
rynku. Nie mogę odnaleźć nazwy ulicy.
Dom nr 12 rozpoznaję po trójjęzycznej
tablicy umocowanej na elewacji parterowego budynku. Tu mieszkał i tworzył
(w młodości mieszkał w kamienicy przy
rynku) autor „Sklepów cynamonowych”
i „Xsięgi bałwochwalczej”, tu przed domem rozegrał się dramat. 50-letni twórca
pada na chodnik po strzale esesmana. Ginie geniusz, może niedoszły
noblista (!?). Snuję się ulicami. Na
jednej z kamienic bilbord z sylwetką
żołnierza i napisem: Chwała UPA.
Refleksje, przerażenie, próba zrozumienia ukraińskiej nacji, teraz kiedy
zbliża się 70. rocznica ludobójstwa
na Wołyniu. Gwoli prawdy, na całej trasie mej podróży nie odczułem żadnej wrogości czy niechęci
ze strony spotkanych ludzi. Wręcz
przeciwnie. Kiedy przy opuszczonej
stacji benzynowej za Stanisławowem
(Iwanofrakowsk) zmieniam zużytą oponę w tylnym kole, pojawia
się stróż, pilnujący tego i sąsiednich
obiektów. Zaprasza mnie do stróżówki, opowiada o „kapitaliście”,
który splajtował (on pilnuje resztek jego dobytku), częstuje herbatą, cebulą, dzieli się przyniesionym
z domu kurczakiem; odwzajemniam
się drobiazgami.
Mimo fatalnych dróg dwukrotnie przejeżdżam dziennie po 150 km.
Z Drohobycza na Sambor, Mościska.
Robi się płasko. Granicę w Medyce
przekraczam już o siódmej rano. Zasieki, barierki, jakieś kluczenia, kontrola
bagażu – już prawie o tym zapomniałem! W poczekalni pięknego przemyskiego dworca czekam na popołudniowy pociąg relacji Przemyśl-Szczecin.
Z oporami sprzedano mi nań bilet.
Trzy tygodnie wspaniałej wyprawy dobiegło końca. Na liczniku prawie 1500 km. Rumuńskie Karpaty
i ukraińskie drogi dały mi się we znaki. Jeśli Opatrzność pozwoli wrócę
tam jeszcze. To piękny kraj.

Gąsior (2013)

PAMIĘĆ O PISARZACH

POEZJA ŚPIEWANA

„Coraz ciszej”

Pamięci Włodzimierza Korsaka
23 września 2013 roku minęła 40. rocznica śmierci
Włodzimierza Korsaka (zmarł w 1973 roku w Krakowie).
Ten zasłużony dla gorzowskiej kultury lat powojennych pisarz, malarz,
fotografik i krzewiciel
tradycji myśliwskich znacząco wpływał na kulturę
miasta, a przede wszystkim
na myślenie o przyrodzie
jako o dobru danym nam
wszystkim. Uczył troski
o przyrodę, cenienia jej walorów, szacunku do niej.
Dwa lata temu w parku Górczyńskim odsłonięto pomnik Włodzimierza
Korsaka wzniesiony z inicjatywy Władysława Sobkowa i gorzowskiego Klubu Kolekcjonera i Kultury Łowieckiej Polskiego Związku Łowieckiego, a wykonany przez Andrzeja
Moskaluka. Program tej uroczystości wyznaczyła myśliwska
tradycja. Natomiast Stefan Piosik, też myśliwy, uroczystość
tę sfotografował, a ze zdjęć zbudował foto-książkę „Włodzimierz Korsak na ziemi gorzowskiej”. Na odsłonięcie pomnika przyjechały delegacje ze wszystkich kół łowieckich
ze swoimi sztandarami, byli uczniowie – też ze sztandarami
– ze szkół noszących imię Włodzimierza Korsaka, był zespół
trębaczy myśliwskich, który swoją muzyką nadawał ton,
licznie zebrali się leśnicy i myśliwi w eleganckich mundurach, byli przedstawiciele wojewódzkich władz. Z powagę
oddawano hołd Włodzimierzowi Korsakowi.
Stefan Piosik włączył do książki także zdjęcia z uroczystego odsłonięcia w dniu 15 maja 2010 roku pamiątkowego obelisku stojącego obok wejścia do rezerwatu Janie im.
Włodzimierza Korsaka koło Lubniewic, także z udziałem
wielu leśników i myśliwych. Pamięć myśliwego i pisarza
upamiętniono również w innych miejscach: we wsi Mszaniec, gdzie często przebywał, stoi pamiątkowy kamień
i tablica informacyjna, w Gorzowie przy ul. Słowackiego
2, na domu, w którym mieszkał, wisi tablica, płaskorzeźba Michała Puklicza znajduje się obok księgarni przy ul.
Hawelańskiej, na cmentarzu komunalnym grób Włodzimierza Korsaka wieńczy rzeźba Jerzego Koczewskiego.
W rocznicę śmierci pisarza myśliwi co roku składają kwiaty na jego grobie.
Włodzimierz Korsak w „Bezkrwawych łowach” pisał:
Polowanie z aparatem może dać emocje niezwykłe, a udane
zdjęcie na pewno sprawia satysfakcję nie mniejszą niż celny
strzał. Stefan Piosik, zapalony myśliwy, zdaje się podzielać
przekonanie Mistrza, bo często prezentuje wystawy swoich
fotografii i opracowuje znakomite foto-książki.
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Rzecz o płycie z wierszami

Jerzego
Hajdugi
Dostałem niedawno
od Autora płytę z nagraniami pani Dominiki
Świątek do wierszy ks. Jerzego Hajdugi. Tytuł nagrania został zaczerpnięty od wiersza, który znamy z tomiku „Rozerwanie nieba”. Przyznam się, że znam Jerzego od
samego początku, gdy po raz pierwszy zawitał do Drezdenka. Jerzy, zawsze pogodny, otwarty, uśmiechnięty, łagodny
w relacjach międzyludzkich. Po drugiej stronie Jego poezja sięga najgłębszych pokładów ludzkiej duszy. Jerzy pyta
o najistotniejsze sprawy dotyczące naszego życia.
Poezję zawsze tłumaczę sobie na język muzyki. W nagraniu przedstawionym na płycie i dźwięki, i wiersze przypominają mi słynną chopinowską sonatę b-moll, o której
napisano, że „tej muzyki żaden traktat nie objaśni, w nią
trzeba się wsłuchać. Wicher hulający po cmentarzu, kłębiące się myśli człowieka, który stracił osobę najbliższą”.
Alegorię marsza żałobnego przedstawił na płótnie Władysław Podkowiński. Cmentarz i inne rejony ciszy to miejsce
szczególne. Tam rozmawiamy z naszymi bliskimi, którzy
odeszli. Tam odczuwamy ich obecność. Tam modlimy się
do Boga.
Pomysł napisania muzyki do wierszy ks. Jerzego
Hajdugi narodził się gdzieś dwa lata temu. Zaprosiłem
wówczas do Drezdenka Macieja Rayzachera na recytacje
wierszy Czesława Miłosza. Maciek przyjechał z dwiema
paniami: Dominiką Świątek i Karoliną Dryzner. Tamtego wieczora urzekł nas śpiew pani Dominiki. Piękny
głos, wyjątkowe wyczucie tekstu spowodowały, że słuchacze odbierali przedstawienie w wielkim skupieniu.
Potem z inicjatywy pani Ireny Kurowskiej zorganizowano naszemu Poecie benefis i wówczas odważyliśmy się na
zwrócenie się do pieśniarki o próbę napisania do wierszy
ks. Jerzego melodii. W czasie benefisu wszyscy byliśmy
znów oczarowani wykonaniem pani Świątek. Dziś już
płyta jest dostępna. Prawdopodobnie z piętnastu wierszy,
które znalazły się na płycie, także wybrałbym większość:
Wzdłuż muru, Jesień na cmentarzu, Mama zmarła. Metaliczny śpiew pani Świątek dopełnia matowy tembr głosu Maćka Rayzachera. To tak, jakby przeszłość spotkała
się z teraźniejszością. Tak też odbieram poezję Jerzego,
choć On – tak myślę – dotyka również przyszłości. I ta
muzyka: fortepian, skrzypce, gitara w najlepszym wykonaniu. Chciałbym usłyszeć to na żywo.

		

		

			
Wiesław Pietruszak
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KULTURA
PREMIERA U OSTERWY
Agnieszka Moroz

Na pustyni realności
„Długo kazałeś nam czekać na siebie książę! Witaj w pałacu, witaj na tronie!” – wykrzykuje Estrella, bohaterka dramatu „Życie jest snem” Pedro Calderona de la Barki, do błazna, którego bierze za księcia. – „Witaj na pustyni realności!”
– mógłby za Jeanem Baudrillardem dopowiedzieć widz.
„Życie jest snem” to spektakl zrealizowany w ramach XI
Miejskiej Kampanii Edukacyjno-Informacyjnej Gorzowa Wlkp.
„OBUDŹ SIĘ”, mającej na celu przeciwdziałanie uzależnieniom, a także wszelkim przejawom społecznego wykluczenia.
Jej tegoroczna odsłona nie tylko przyciągnęła tłumy młodych
widzów, ale także wzbudziła kontrowersje
i wywołała ożywione dyskusje w gorzowskim
środowisku artystycznym. W porównaniu do
poprzednich, przygotowanych na potrzeby
kampanii projektów, sztukę tę charakteryzuje
bowiem niekonwencjonalne ujęcie podejmowanego tematu, silne zmetaforyzowanie oraz
wyjątkowa wielopłaszczyznowość, zmuszająca
widza do skrupulatnej analizy i samodzielnego
poszukiwania odpowiedzi na zawarte w niej
niełatwe pytania o współczesną rzeczywistość.
Wyreżyserowany przez Justynę Celedę
spektakl to nowoczesna wersja wciąż aktualnego arcydzieła hiszpańskiego baroku. Opowiada on o starzejącym się polskim królu, który
ufając zapisanej w gwiazdach przepowiedni,
postanawia na wiele lat zamknąć swojego syna
w wieży, otoczonej przez świat dzikiej przyrody. Całkowite odizolowanie Segismunda od
społeczeństwa i pozbawienie go tożsamości ma
uchronić jego ojca przed śmiercią, jaką zgodnie
z wyrokami nieba sprowadziłby na niego syn
– potwór. Paradoksalnie, to właśnie uwięzienie czyni z Segismunda bestię. Kiedy z niejasnych przyczyn Basilio postanawia
dać synowi szansę i odurzonego nasennymi środkami przenosi
go do pałacu, by przejął jego tron, Segismundo zachowuje się
jak dzikie zwierzę. Jest agresywny. Znieważa, krzywdzi, w końcu – morduje, by wypróbować zyskaną nieoczekiwanie władzę
i nowe możliwości. Czyny te utwierdzają Basilia w przekonaniu,
że przepowiednia sprawdzi się, jeśli jego syn pozostanie na wolności. Wydaje więc rozkaz, by ponownie uwięzić Segismunda
w wieży i wmówić mu, że to, co się wydarzyło, było tylko długim, dziwnym snem.
Szeroko rozumiany sen staje się głównym czynnikiem,
kształtującym losy bohaterów. W swego rodzaju śnie pogrążony
jest nie tylko Segismundo, ale również książę Moskwy, Astolfo oraz jego kuzynka Estrella, którzy łudzą się, że dzięki temu,
co spotkało polskiego księcia, przejmą tron i zostaną królewską parą. We śnie zdaje się też momentami pogrążać cały dwór,
o czym świadczą bardzo efektowne, przywodzące na myśl filmy
Davida Lyncha, sceny zbiorowego popadania w obłęd. Mieszkańców zamku kilkakrotnie ogarnia rodzaj szaleństwa, które
sprawia, że zaczynają oni nagle skakać, kręcić się w miejscu,
przewracać i bardzo głośno śmiać. Ich nieustanne balansowanie
na granicy jawy i snu podkreślone zostało przez kostiumy. Stroje wszystkich postaci utrzymane są w kontrastowej kolorystyce
czerni i bieli. To charakterystyczne połączenie symbolizuje zestawienie dnia i nocy. Grę kolorów wzmacnia natomiast doskonałe
operowanie światłem. Ubrany na czarno Astolfo bardzo często
pozostaje w cieniu (chociaż tak bardzo pragnie wybić się na

pierwszy plan), podczas gdy biel stroju Basilia dosłownie oślepia
publiczność, tworząc wokół niego nieco nierealną aurę. Król jest
jedyną postacią ubraną w całości na biało, co może oznaczać, iż
tylko jego dotknęło prawdziwe przebudzenie. Warto zauważyć,
że tylko on potrafi przerwać szaleństwo pozostałych bohaterów,
sprawiając, iż ich zachowanie wraca do normy jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. On także mówi do kamerdynera:
„uczynisz coś, co przebudzi ten senny świat”. W końcu i Basilio
okazuje się jednak ulegać złudzeniom. Fakt ten demaskuje Segismunda. Uwolniony z wieży przez lud obawiający się przejęcia tronu przez obcego, rosyjskiego infanta, książę zdaje sobie
sprawę ze słabości Basilia, którego może teraz z łatwością obalić
i stwierdza: „król śni, że jest królem”. Z opisanej, dwukolorowej
tonacji wyłamuje się tylko kostium błazna. Clarin nosi jaskrawe,
wielobarwne spodnie, a jego kapelusz i szata pokryte są lusterkami. Sugeruje to, iż nie jest on zwykłą postacią,
a raczej freudowskim głosem podświadomości poszczególnych bohaterów, ich własnym,
lustrzanym odbiciem. Kolejno przyjmuje
rolę księcia, sługi i więźnia, akcentując przewrotność losu i plastyczność rzeczywistości,
w której to błazen powinien „wyjść na scenę
i przemówić roztropnie”.
Wyobrażenie świata jako rzeczywistości
zbudowanej na symulacji i iluzji, w której nie
istnieją rzeczy pewne, w dziele Calderona de
la Barki zaakcentowane zostało także poprzez
mieszanie i przełamywanie różnych konwencji literackich. Typowy dla tragedii antycznej
motyw fatum, któremu bezskutecznie próbują przeciwstawić się bohaterowie, ulega modyfikacji, gdyż wbrew temu, na co wskazują
początkowe symptomy, zapisana w gwiazdach
przepowiednia okazuje się fałszywa. Baśniowe
rekwizyty, takie jak wysoka wieża, lochy czy
magiczny napój, nie wystarczają zaś do tego,
by uznać snutą opowieść za baśń, ponieważ
bieg wydarzeń okazuje się zbyt nieprzewidywalny jak na ten gatunek. Celeda nie poprzestaje jednak na zastosowanych przez
Barkę odwołaniach. Przeciwnie – twórczo je rozwija, nawiązując do stworzonej przez Jeana Baudrillarda teorii symulakrów
i wprowadzając do dramatu jeszcze jedną, uniwersalizującą go
konwencję – gry komputerowej. Doskonale rozwiązana scena
walki pomiędzy Astolfem i Segismundem, w której aktorzy
naśladują postaci z gier wideo przy akompaniamencie wesołej
melodii podkreśla uwięzienie bohaterów w wirtualnej rzeczywistości. Innym „komputerowym” elementem jest groteskowa
i intencjonalnie tandetna scena śmierci błazna, który zabawnie
się miota, a potem bryzga strugą krwi (symbolizowaną przez
bardzo długą czerwoną wstążkę), co przywodzi na myśl śmierć
postaci z gry Mortal Kombat.
Na uznanie zasługują niektóre kreacje stworzone przez aktorów gorzowskiego teatru. Dwuznaczna mimika i gestykulacja
Basilia (w tej roli Krzysztof Tucholski) czyni z niego postać
pełną sprzeczności. Zagadkowy król raz jawi się widzowi jako
zmyślny i ironiczny manipulator, a raz jako lekko obłąkany,
podstarzały władca, który nie jest już w stanie zapanować nad
biegiem wypadków. Grający Segismunda Bartosz Bandura
świetnie oddaje zachowania, jakie bohater przejął od dzikich
zwierząt, pośród których dorastał. Biega na czterech „łapach” jak
lew, zwisa głową w dół niczym leniwiec lub nietoperz, wściekły
– ryczy jak prawdziwe zwierzę. Przedstawione przez Edytę Milczarek i Artura Nełkowskiego miłosne przekomarzania Estrelli
i Astolfa wywołują salwy śmiechu na widowni. Przybierający
coraz to nowe twarze błazen (Jan Mierzyński) na przemian zaś
bawi i przeraża.

ŻYCIE jest SNEM
Całości dopełnia niezwykle pomysłowa scenografia Grzegorza Małeckiego. Składają się na nią m.in. metalowa brama,
jaką przemierzyć muszą przybywający z Moskwy Rosaura i Clarin, wielka drewniana klatka, w której książę transportowany
jest do pałacu, a także konstrukcja ze sznurów i elastycznych
lin, symbolizująca uwięzienie bohaterów w matni otaczającej
ich rzeczywistości. W połączeniu z mroczną, budującą napięcie
muzyką, skomponowaną przez Wojciecha Króla, tworzy ona
fenomenalne, elektryzujące widowisko, niepozwalające ani na
chwilę oderwać wzroku od spektaklu.
Sztukę wieńczy zapożyczony z filmu „Dyktator” Chaplina monolog Segismunda, pozwalający zaakcentować zawarte
w dramacie przesłanie. Bohater apeluje w nim do widzów, aby
nie pozwolili sobą pogardzać i nie dali się zepchnąć na margines
przez bezduszny system. Podkreśla, iż każdy człowiek ma prawo
wyboru i sam decyduje o swoim losie.

Tuż po premierze sztuki pojawiły się głosy, że nie trafi ona
do młodego odbiorcy, będącego głównym adresatem kampanii.
Nie mogę zgodzić się z tym sądem. Zawarte w spektaklu nawiązania do symulacji i wirtualnego świata, są przecież młodym
ludziom znane nie tylko z kultowego już filmu „Matrix”, ale też
z ich własnej codzienności. Niektóre przyjaźnie istnieją w niej
tylko na Facebooku, a zamieszczane na blogach wyretuszowane
zdjęcia całkowicie zniekształcają wizerunek znanych im osób.
Do tej części widzów z pewnością przemówi więc scena, w której nierozróżniający dobra od zła Segismundo wyrzuca z balkonu jednego ze służących ojca, a kiedy orientuje się, że jego ofiara
nie potrafi ożyć jak bohaterowie komputerowych gier, pojmuje
nieodwracalność niektórych decyzji.
„Życie jest snem” to jeden z tych spektakli, które na długo
zapadają w pamięć. Jako prawdziwy filozoficzny traktat skłania
widza do zastanowienia się nad własnym uwikłaniem we współczesną, pełną iluzji rzeczywistość i zdaje się przywoływać sformułowane przez Kena Wilbera słynne pytanie: „Czyż nie jest
to przyjacielu najwyższy czas, abyś się obudził? Od jak dawna
jesteś zagubiony we śnie? Nie czujesz, jak mędrcy potrząsają tobą,
mówiąc: „Obudź się, proszę, obudź się, to tylko sen?”.
„Życie jest snem”, Teatr im. Juliusza Osterwy w Gorzowie
Wlkp., reż. Justyna Celeda. Premiera 7 IX 2013

Agnieszka Moroz otrzymała w 2013 r. stypendium artystyczne Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. Jest uznaną
poetką – autorką trzech książek poetyckich oraz doktorantką Uniwersytetu Szczecińskiego. Od kilku lat współpracuje z naszym kwartalnikiem.
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Piotr Steblin-Kamiński

Bankiety bez radnych
Jesień idzie. Nie ma na to rady. Pierwsza premiera nowego sezonu u „Osterwy”. „Życie jest snem” Pedro Calderona. Mnie się podobała. Ale jak ją przyjmie młodzież?
A to do nich kierowany jest spektakl. Do tej młodzieży,
która pieje z zachwytu nad durnymi dowcipami dennych
kabaretów. Do młodzieży, którą zachwyca kabotyński tekst
i mimika błazna.
Oj, chyba przesadziłem z ta oceną młodych. Są przecież
jeszcze ludzie młodzi oczytani, myślący, a nie tylko kombinujący. No i gdyby tak wyciąć końcowy monolog Segismunda? Bo leciało na koniec spektaklu smrodkiem dydaktycznym, oj leciało. Cała sztuka sprawnie obdarta z barokowej
puszystości i piętrowych ozdobników kończy się obcym,
napuszonym tekstem. Po co? Ja bym nie ryzykował. Jam
ci jednak zwykły odbiorca, a do teatru chodzę nie tylko dla
sztuki, ale też żeby tym teatrem pooddychać. Czuć zapach
sceny, nerwowe drgania przedpremierowej atmosfery, jeszcze raz uchwycić to COŚ, co unosi się pomiędzy balkonem
a proscenium. No i spotkać się. Z radością stwierdzić, że
Grzegorz jednak gorzej wygląda niż ja i co ja widziałem
w tej starej lampucerze. Jurek, choć starszy, lepiej się trzyma.
To też teatr. Jako, że od zawsze było wiadomym, że jak chce
się rozpowszechnić jakąś informację, to należy w tajemnicy
ją powiedzieć w teatrze. Wiedza o bliźnich, którą się wynosi
z premiery, jest kolosalna. Obserwacje tych bliźnich też
może napawać radością.
Spotkanie popremierowe było skromne. Lampka wina
i owoce. Pomysł przedni. Ciekawym tylko, czy to efekt mądrości dyrektorskiej, czy kieszeni pełnej węży najgłówniejszej
księgowej. Ale efekt był. Najpierw salę bankietową opuścili amatorzy sałatek i śledzików. Potem ci od jajek w sosie
tatarskim, szyneczek i koreczków serowo-kabanosikowych.
Pozostali ci, którzy chcieli o sztuce porozmawiać, przekazać
uwagi, swoje odczucia. Ludzie teatru. Jak tak dalej pójdzie
„bankiety” będą musiały się odbyć na przykład bez radnych.
No i jak to będzie, panie dyrektorze?
Na sali widziałem paru żurnalistów. Recenzje popremierowe na pewno się ukażą. Ja zaś chudopachołek i dyletant
mogę tylko powiedzieć, że z młodego Bartosza Bandury pożytek teatr mieć będzie. Chłopak młody, ale wie, co to jest
pauza, że oczy i ręce też grają. Grał całym sobą. No to i się
zmęczył totalnie. Z czasem technika weźmie górę nad żarem i będzie OK. Fajny aktor. Nieduży, ale fajny. Za to gra
Krzysia Tuchalskiego to czysta technika. Widać w jego grze
doświadczenie i lata spędzone na deskach. Dawno nie widziałem Krzysia w takiej formie. Jego przejście od pyszałkowatego, zadufanego władcy, poprzez zaniepokojonego swym
pomysłem ojca, do zmęczonego i zdeterminowanego człowieka – mistrzowskie. No i Janek Mierzyński. Facet, który
nie chce zejść poniżej, bardzo zresztą wysokiego poziomu
swojej gry. Siedziałem blisko sceny i Janek mówił do mnie.
I na Boga to nie był Mierzyński! To był mądry błazen. Nie
wygłup, nie cynik, ale mądry człowiek. Chyba najbardziej
ludzka i niekoturnowa postać całej sztuki.
A już czas, aby zakończyć niekoturnowo. Jeden ze współtwórców sztuki udał się z Jasiem Pelikanem na cmentarz. Na
grób Michała Puklicza. Po drodze zauważył pomnik nagrobny przedstawiający mężczyznę ze skrzydłami. Zaskoczony
skonstatował: Teraz jakoś łatwiej zostać aniołem. Powiedział
to bez szydery, bez cynizmu. Tak normalnie. Po ludzku.
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PREMIERY
KSIĄŻEK

O skarbach
w podziemiach
Książka Leszka Adamczewskiego i Pawła Piątkiewicza „Podziemny skarbiec Rzeszy” opowiada o zabytkach
kultury zgromadzonych przez
Niemców i przechowywanych
w podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu Umocnionego.
Książka ta ma charakter popularny i adresowana jest do
wszystkich zainteresowanych
regionem, II wojną światową
i skarbami w ogóle. Ważne
także, że autorzy każdą swoją
tezę dokumentują podając jej
podstawę, a wykorzystali bardzo bogatą bibliografię.
Opowieść o skarbach łatwo podzielić na trzy części: gromadzenie, wywożenie i rewindykację. W podziemiach Międzyrzeckiego Rejonu przechowywano zabytki sztuki i archiwalia przede wszystkim z muzeów i archiwów Poznania, tyle
że do nich wcześniej przeniesiono cenne obiekty z katedry
i archiwum w Gnieźnie, kolekcję waz greckich z Gołuchowa
oraz liczne kolekcje prywatne. Były tam także zabytki nowszej
sztuki z Łodzi oraz kolekcje najnowsze, na przykład obrazy
wychwalające Hitlera.
Ich wywożenie rozpoczęło się w 1944 roku, gdy Niemcy
sami uznali, że najcenniejsze obiekty trzeba przewieźć do centrum kraju. Natomiast wszystkie pozostałe zabytki wywieźli
Rosjanie w pierwszych miesiącach 1945 roku. Przerażające są
opisy tego, co działo się wtedy. Choć akcją kierowali ludzie
kultury, ale nie znali się oni na wartości archiwaliów, a wykonawcy woleli na przykład ogrzać się przy ognisku z obrazów
lub ksiąg niż marznąć na mrozie. O bałaganie, jaki wówczas
panował, niech świadczy taki fakt: we wrześniu 1946 roku
w Moskwie Siergiej Siemionow odpowiedzialny za wywiezienie zabytków z Międzyrzecza został oskarżony o to, że w jego
dokumentach widniało 531 skrzyń, a naprawdę przywieziono
ich 624. Ta rozbieżność budziła podejrzenia, że mogły mieć
miejsce inne przekręty. I pewnie miały, bo żadnych rejestrów
wówczas nie prowadzono.
Trzeci etap – rewindykacja – zbiegł się z załamaniem stalinizmu w 1956 roku, przejęciem władzy w Polsce przez Władysława Gomułkę, ale wówczas było dużo problemów znacznie
ważniejszych niż zabytki sztuki. Niedawno sporo zrabowanych
dzieł znaleziono w... Aszchabadzie, stolicy Turkmenistanu,
gdzie reprezentowały sztukę europejską. Mimo zwrotu wielu
dzieł, do dziś tylko w poznańskim muzeum brakuje około tysiąca obiektów z przedwojennego zasobu.
I jeszcze o legendarnej Bursztynowej Komnacie. Autorzy
książki są zdania, że ona nigdy tu nie była przechowywana. Ale
z drugiej strony pewne tropy tu prowadzą, więc nie odrzucają
możliwości, a że poszukiwacze skarbów do jakichś zasypanych
korytarzy jeszcze nie dotarli, więc może, może...
Leszek Adamczewski i Paweł Piątkiewicz, „Podziemny skarbiec Rzeszy. Tajemnice fortyfikacji międzyrzeckich”, Wydawnictwo
„Replika”, s. 192

KRYSTYNA KAMIŃSKA

Leszka Adamskiego
reportaże niezwykłe
Książka Leszka Adamczewskiego „Berlińskie wrota. Nowa
Marchia w ogniu” powinna
być powszechnie znana w całym naszym województwie, bo
traktuje o najważniejszych zdarzeniach z jego historii. Autor
jest dziennikarzem, mieszka
w Poznaniu, a specjalizuje się
w śledzeniu tajemniczych historii na ziemiach zachodnich
i północnych. Najwięcej takich
historii miało miejsce w końcu
wojny, gdy ziemie niemieckie
zajmowane były przez wojsko
radzieckie i dopiero po jakimś czasie przekazywane polskim
władzom. „Berlińskie wrota” składają się z 20 rozdziałów, albo
lepiej reportaży historycznych dotyczących miast i wsi z naszego regionu. Czytelnicy znajdą tu ciekawe opowieści dotyczące Słońska, Cigacic, Lubska, Gubina, Brodów, Gorzowa,
Dobiegniewa, Chojny, Siekierek, a nawet Frankfurtu nad
Odrą. Rozdziały problemowe dotyczą na przykład przechowywanych na naszym terenie dzieł sztuki lub tajemniczych
podziemi z Międzyrzeckim Rejonem Umocnionym na czele.
Dużo miejsca autor poświęcił twierdzy Kostrzyn i okolicznym
fortom szczegółowo śledząc przebieg walk na tym terenie.
Mnie najbardziej zainteresował rozdział dotyczący Gorzowa z tytułem „Kosztowności z landsberskich sejfów”. Przyznam, że dopiero z książki Leszka Adamczewskiego dowiedziałam się, że w naszym mieście w lutym i w kwietniu 1945
roku był Wasilij Grossman, wtedy korespondent wojenny, potem znakomity pisarz, autor monumentalnego dzieła „Życie
i los”. Właśnie on opisał, jak z sejfów dawnej Miejskiej Kasy
Oszczędności wyjmowano i przeliczano wyroby ze złota i srebra oraz tym podobne kosztowności. Wszystkie cenne przedmioty – na osobiste polecenie Stalina – wywiezione zostały
do Związku Radzieckiego. Grossman odnotował zdziwienie
żołnierzy radzieckich, którzy w sejfach odnajdywali zdjęcia,
zapiski i inne pamiątki rodzinne mieszkańców Landsbergu. To
zdziwienie zapisał w mocno niecenzuralny sposób, dlatego tu
go nie powtórzę. W tych sejfach była zdeponowana kolekcja
pamiątek po Goethem i Schillerze zgromadzona przez landsberskiego księgarza Wilhelma Ogoleita. Gdy budynek Kasy
Oszczędności, dziś siedzibę Urzędu Miasta, Rosjanie przekazali władzom polskim, sejfy były puste. Z kolekcji Ogoleita
pozostały nieliczne egzemplarze, dziś w posiadaniu naszego
muzeum i biblioteki Uniwersytetu Zielonogórskiego.
Przedstawiłam jedną z ciekawych historii dotyczących
naszego regionu z ostatniego okresu wojny. By poznać inne,
polecam całą książkę. Na podstawie takich opowieści swoje
znakomite reportaże telewizyjne robił Bogusław Wołoszański.
Kto zajmie się naszym regionem?
Leszek Adamczewski, „Berlińskie Wrota. Nowa Marchia w ogniu”, Wydawnictwo „Replika, s. 356

KRYSTYNA KAMIŃSKA

PREMIERY
KSIĄŻEK

19

Marek Bucholski zawsze podróżuje z żoną Ewą, która
– jak to kobieta – lubi inne potrawy, zauważa co innego niż
mężczyzna, z innymi ludźmi nawiązuje kontakty, inaczej rozwiązuje miejscowe kłopoty. Właśnie widzenie świata z punktu widzenia nie tylko autora, ale także jego żony, to dodatkowy walor tych książek.
Polecam obie książki Marka Bucholskiego tym, którzy
jeżdżą po świecie, by porównali wrażenia, także tym, którzy
jeszcze nie ruszyli w świat, a mają takie plany, a najbardziej
tym, którzy – niestety, jest ich najwięcej – nie pojadą ani do
Patagonii, ani do Indonezji, ani… Zawsze warto poczytać.
Najważniejsze, że mamy w Gorzowie pierwszego pisarzaglobtrotera.

Z Markiem Bucholskim
po świecie
Niedawno ukazały się dwie książki gorzowianina, Marka
Bucholskiego: „Podróże dość dalekie” i „Podróże na koniec
świata”. Marek Bucholski z wykształcenia jest prawnikiem,
ale zawsze ciągnęło go do pióra. Przez kilka lat współpracował z gazetą „Gromada Rolnik Polski”, z tygodnikiem „Ziemia Gorzowska”, a gdy ruszył w świat, odczuł potrzebę opisania wrażeń.
Swojej pierwszej książce nadał tytuł „Podróże dość dalekie”, nieco mylący, mamy tam bowiem relacje z trzech dalekich podróży: „Od Pekinu do Szanghaju”, czyli po Chinach,
„Przez Andy do Galapagos”, czyli po Ameryce Południowej
i „Z Przylądka Dobrej Nadziei do buszu”, czyli po południowej Afryce. W drugiej książce autor relacjonuje wyprawę do
Patagonii w Ameryce Południowej łącznie z Ziemią Ognistą,
czyli „Tam, gdzie ptaki zawracają” oraz podróż do Indonezji,
którą nazwał „Krainą Uśmiechu”.
Opowieści Marka Bucholskiego nie są reportażami, w rozumieniu gatunku literackiego, bo nie podejmują określonego problemu. Są relacjami z podróży odbywanych w sposób
zorganizowany, pod kierunkiem miejscowych przewodników, po wyznaczonych trasach uwzględniających największe
atrakcje regionów. Pokazują świat daleki nam, odmienny
przyrodniczo, frapujący egzotyką, niezwykły, a co najważniejsze – widziany przez człowieka nim zaciekawionego.
Ogromną wartością tych opisów jest otwartość Marka Bucholskiego na nowych ludzi, ich styl życia, obyczaje. Marek
Bucholski pokazuje, że wszędzie są ciekawi i wrażliwi ludzie,
że my, Polacy, nawet Europejczycy, nie mamy żadnego prawa
do wywyższania się.
Kolejnym atutem tych książek jest kapitalne poczucie
humoru autora. A oto jak opisuje wizytę w ośrodku medycyny chińskiej, która składała się z masażu stóp i konsultacji
lekarskiej: Musieliśmy wymoczyć nogi w ziołach, potem wymyć
je w malutkich baliach i dopiero wzięli się za masowanie nas.
Myślałem, że zdechnę ze śmichu, tak mnie gilgotało. Potem
poważna konsultacja u panów profesorów. Pan profesor kładł
trzy palce na szyi, słuchał tętna, oglądał twarz, język, spoglądał
głęboko w oczy, w sufit i… stawiał diagnozę. Potem okazało się, że lekarstwo kosztuje sporo dolarów, ale czy wrażenia
z wizyty nie były ich warte?

Marek Bucholski, „Podróże dość dalekie”, druk Sonar, s. 148
Marek Bucholski, „Podróże na koniec świata”, druk Sonar, s. 214

Pani rektor o tatusiach
Profesor Elżbieta Skorupska-Raczyńska
znana
jest przede wszystkim jako
rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
a w kręgach literackich jako
poetka, autorka czterech
tomów poetyckich, członkini Związku Literatów
Polskich. Swoje naukowe
zainteresowania prezentuje
najczęściej w Radiu Gorzów,
gdzie w audycjach Andrzeja
Pierzchały omawia rozliczne
problemy językoznawcze.
Bo właśnie językoznawstwo
jest podstawową specjalnością pani profesor. W pracy doktorskiej zajmowała się „Progresywnymi zapożyczeniami pochodzenia łacińskiego w polszczyźnie XIX wieku” (Gorzów
2000, wyd. WOM) i pewnie dlatego język tego okresu ciągle
jest terenem jej badań.
Język XIX wieku najlepiej do literatury wprowadziła Eliza
Orzeszkowa, więc teraz Elżbieta Skorupska-Raczyńska z pasją bada różne jego aspekty właśnie w twórczości tej pisarki.
Analizowała już w różnych utworach funkcję barw, świat natury, kolorystykę dworu i zaścianka, kreację lasu, religijność
szlachecką i ludową, uczucia dziecka, zajmując się językową
stronę kreacji. Ostatnio ukazało się studium językowo-stylistyczne Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej „Kreacja ojca w powieściach nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej”, czyli w „Nad
Niemnem”, „Dziurdziach” i w „Chamie”.
W kolejnych rozdziałach autorka prezentuje „ojca na miarę
czasów”, czyli Benedykta Korczyńskiego z „Nad Niemnem”,
ojców ze wsi, ojczyma, którego zgodnie z dawną terminologią nazywa wierzbowym ojcem, ojców zmarłych, którzy
żyją w pamięci, oraz opiekunów. Końcowy rozdział poświęca
matkom, do opisania których albo znalazła niewiele materiału, a może zostawia sobie na oddzielną książkę.
Poszczególni męscy bohaterowie prezentowani są w aspekcie społecznym i historycznym, ale najciekawsza jest anali-
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za języka, jakim Orzeszkowa o nich pisze lub jaki wkłada
w ich usta. W odniesieniu do Benedykta Korczyńskiego mamy
przegląd: dotyczących jego epitetów (np. ciężkie, nieustanne
kroki), innych form werbalnych (np. rzucił się ku drzwiom),
zmetaforyzowanych porównań i przenośn (np. tęsknota poruszyła zmarszczki), a także analizę sposobu jego mówienia: zająknienia, powtórzenia, wykrzyknienia, emocjonalizmy pozytywne i negatywne, formy obelżywe, wyrażenia ironiczne
lub sarkastyczne, a nawet trawestację znanych przysłów lub
porzekadeł. Inne postaci nie są u Orzeszkowej aż tak rozbudowane jak Korczyński, ale celność ich określania lub dobór
ich słownictwa świadczą o językowym kunszcie autorki.
Elżbieta Skorupska-Raczyńska dobiera się do najgłębszych
pokładów dzieła literackiego: do jego języka, by zanalizować funkcję niemal każdego słowa. Jej praca adresowana jest
przede wszystkim do badaczy literatury, ale przy okazji warto uświadomić sobie, jaką wagę ma użyte każde słowo, jak
świadczy ono nie tylko o celnym pokazaniu postaci, ale przede wszystkim o talencie i pracowitości twórcy utworu literackiego. Czy współcześni autorzy, tak ochoczo piszący długie
powieści, mają świadomość wagi słów, jakie używają?
Elżbieta Skorupska-Raczyńska, „Kreacja ojca w powieściach
nadniemeńskich Elizy Orzeszkowej – (studium językowo-stylistyczne)”, wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej
w Gorzowie Wlkp. s. 220

Miłości i Muzy
na marchijskich dworach
Na przełomie XVIII i XIX wieku w Berlinie bardzo popularne stały się salony artystyczne. Moda ta zainicjowana została
we Francji, potem dotarła do niemieckich miast, a do Polski
trochę później, bo najważniejsze warszawskie salony funkcjonowały dopiero po 1830 roku. Istotą tych salonów były
spotkania światłych ludzi, by dyskutować o najważniejszych
nowinkach, przede wszystkim artystycznych. W odróżnieniu
od Francji i Polski, w berlińskich salonach przyjmowano nie
tylko arystokrację, ale także mieszczaństwo, a nawet przedstawicieli niższych stanów. Mogli tam się spotykać wyznawcy
różnych religii, nawet żydowskiej. Bardzo ważną rolę w salonowym życiu odgrywały kobiety, które tu miały tyle samo do
powiedzenia co mężczyźni, a często same były organizatorkami takich spotkań. Tak przejawiło się pierwsze zbiorowe
wejście kobiet do kultury.
Berlińskie towarzystwo spotykało się w mieście zimą, szczególnie w karnawale, ale latem przenosiło się do wiejskich posiadłości. Tam kwitło salonowe życie, choć w nieco innej formie. Nie sposób przecież zebrać „wszystkich”, więc zazwyczaj
właściciel dworku zapraszał kilka znaczących osób na dłużej,
by odbywać kulturalne dysputy, kształtować nowy styl życia.
Muzeum im. Kleista we Frankfurcie nad Odrą przeprowadziło projekt mający na celu zbadanie funkcji salonów
i dworków z obszaru euroregionu Pro Europa Viadrina
w tym procesie. Była to bardzo trudna praca, bo informacje
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o tym, co się tu działo przed dwoma wiekami, trzeba było wyłuskiwać z korespondencji, pamiętników, drobnych wzmianek
rozsianych w różnych źródłach. W sumie zebrano ich dużo,
a efektem trzech lat pracy
zespołu pod kierunkiem
Hannah Lotte Lund jest
wydawnictwo i wystawa,
która od lipca prezentowana jest na parterze
Wojewódzkiej i Miejskiej
Biblioteki Publicznej im.
Zbigniewa Herberta.
Po niemiecku takie
artystyczne centra nazywane są „Musenhoefe”,
co w bezpośrednim tłumaczeniu można określić
jako „siedziby Muz” lub
„dwory Muz”. Na wystawie i w książce po polsku
nazwano je „dworkami literackimi”, co jest mylące, bo literatura tam nie była
najważniejsza ani nie jej tworzenie. Dla właściciela liczył się
klimat, jaki artyści wnosili do jego domu.
Po niemieckiej stronie Odry, bliżej Berlina, jest takich
siedzib znacznie więcej niż po polskiej. Ze znajdujących się
obecnie na ziemiach polskich autorzy prezentują tylko dwa:
Dąbroszyn (Tamsel) i Cybinkę (Ziebingen).
Dąbroszyn był najpierw oazą marchijskiej prostoty, którą Adam von Schöning (1641-1696) przekształcił w pałac
o książęcym przepychu. Dziedziczyły go kobiety, więc często zmieniały się nazwiska właścicieli, choć ciągle pozostawał
w rękach jednej rodziny. Tu żyła Eleonora von Wreech (17081784), którą adorował i do której po francusku sonety i aleksandryny pisał sam król Fryderyk II. Wszystko co pochodzi od
Pani, zachwyca mnie swoim duchem i gracją – pisał do niej.
Nie sposób tu mówić o miłości, bo król Fryderyk nie był od
tego, a pani Eleonora miała już męża i dzieci, ale wzajemne
zauroczenie było autentyczne.
Ta atmosfera „siedziby Muz” w Dąbroszynie trwała przez
cały XIX wiek, a nawet dłużej, bo na przełomie XX i XXI
wieku Jutta von Lancken, wdowa po ostatnim właścicielu
majątku, próbowała tu odtworzyć atmosferę polsko-niemieckiego salonu. Teraz pałac czeka na nowego właściciela,
który jakoś nie chce się ujawnić, a przepiękny niegdyś park
coraz bardziej dziczeje. Ale pałac i park są i dają wyobrażenie
o czasach świetności.
W Cybince były dwa ważne pałace. Jeden, znacznie skromniejszy, należał do Wilhelma von Burgsdorffa, a drugi do jego
wuja – hrabiego Friedricha Ludwiga Karla von Finckenstein, który główny wspaniały pałac i salon artystyczny miał
w Madlitz. W 1802 roku Wilhelm zaprosił do siebie na dłuższy pobyt – wraz z rodziną – popularnego wtedy pisarza Ludwiga Tiecka, teraz zaliczanego do prekursorów niemieckiego romantyzmu, a wtedy bardzo popularnego jako autora
niemieckiej wersji baśni o kocie w butach. Natomiast wuj
zapraszał bardzo wielu znanych i cenionych ludzi, m.in. braci Humboldtów. Tu toczyły się bujne dyskusje filozoficzne,
naukowe i artystyczne. Chyba nie tylko dyskusje, bo właśnie
w Cybince romantyk Tieck rozkochał w sobie – z wzajem-
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nością – jedną z córek hrabiego Finckensteina, Henriettę.
Związek ten trwał aż do końca życia poety, mimo że cały
czas był on również przykładnym ojcem rodziny. Państwo
Tieck, a także Henrietta von Finckenstein, opuścili Cybinkę
dopiero w 1819 roku, po śmierci hrabiego. W Cybince nie
ma już pałaców, w których tętniło bogate życie kulturalne
i uczuciowe, ale pozostał park. Ale jest… wielki kot w butach
przed miejscową biblioteką upamiętniający lata pobytu tu
jego twórcy, przynajmniej w niemieckiej wersji.
Pokazanych na wystawie i opisanych w książce jest jeszcze co najmniej 10 takich „dworów muz” znajdujących się
po niemieckiej stronie Odry. Na każdej z plansz lub stron
prezentowane są starannie dobrane ilustracje z epoki, cytaty
oraz nieliczne zdjęcia współczesne. Szkoda, że nie mamy więcej informacji o tym, które z tych obiektów można oglądać,
w jakim są stanie itp. Wycieczka do takich miejsc na pewno
byłaby niezwykle ciekawa.
„Salons und usenöfe beiderseits der Oder – Salony i dworki literackie po obu stronach Odry”, wydawnictwo Muzeum Kleista we
Frankfurcie nad Odrą

ZABAWY MIŁOSNE
NA ALEKSANDRYNY MŁODEGO
FRYDERYKA I DOJRZAŁEJ LUISY
w wolnym przekładzie

Ireneusza Krzysztofa Szmidta
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rys. Dorothei Kauser

(...)
Władczynią mą jesteś, więc każ mi bym częściej
Mógł bywać przy tobie z nadzieją na szczęście,
Mówić prosto w oczy, to com skrywał w pieśni,
Póki sen na jawie całkiem się nie prześni.
Nazbyt mnie, o, Pani, pieśń poniosła chyba;
Za wielem rzec musiał – tę zuchwałość wybacz,
Umówmy się, proszę, że nie rzekłem słowa
Klęcząc przed boginią. Głos zabrała trwoga.

Luisa Eleonora
do księcia Fryderyka

Książę Fryderyk
do Luisy Eleonory von Wreech

Czyżby cud się zdarzył? Cóż oto się dzieje,
Książę, syn królewski, prosi o nadzieję?
W pieśni mnie opiewać? – Co on sobie myśli?
Odpowiedzi na nią, zuchwałej, nie wyślę.
Chociaż myśli zamęt plącze moje rymy
Pióro dalej pisze te aleksandryny.

Portret mój posłem niech będzie do Ciebie,
A mego posła tłumaczem ta pieśń.
Jam wyznać się lękał, on powie: mnie weź!
I połóż u stóp swych, na kolan kolebie.

Tu i ówdzie mówią i to nie są brednie,
Że czułemu sercu język w sukurs biegnie,
Lecz wiem, jeśli w szranki stanę z pychy grzechem,
Słów twych i dowcipu będę tylko echem.

Okowy twe słodkie założę na siebie,
Co dzień ich przybywa, a z nimi ta chęć,
By z coraz to większą ochotą je nieść –
Me serce w największej dziś bije potrzebie.

A echem być nie chcę, nie mogę, bo podziw
Dla czynu Twojego w duszy mej się rodzi.
Staję więc przed Tobą i tego nie kryję,
Że przez czyn swój, Książe, już w mym sercu żyjesz...

Ale stop, pieśni! Nie zdradzaj zbyt wiele,
Na serca ranę przyłóż mniszka ziele,
A ból rozstania skryj w wesołka minie.

Próżność mą słowami sycisz w samą porę.
Słowa twe jak szatę kapłanki ubiorę,
Tym bardziej że one ubierała w pieśni
Dłoń Gracji, bogini dojrzałych czereśni...
Dajesz więcej niźli sercu brać wypada,
Więc Ci całą sobą hołd wdzięczności składam.

Ukryj, że marzeń mych najmilszym celem
Była ta jedna – i dla której śmiele
Umierać chciałbym, ja, w każdej godzinie.
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Po warsztatach w Garbiczu

Z miłości do skrawka ziemi

Z nadzieją

Przed laty dość często
przed domem zamieszkałym teraz przez Polaków stawali mieszkający tu dawniej Niemcy.
Zdarzało się, że aktualny
gospodarz nie wpuszczał
poprzednich, ale najczęściej byli oni przyjmowali życzliwie, częstowani kawą, ciastem lub
wódką, zawiązywały się
kontakty, czasami nawet
dłuższe przyjaźnie. Polscy
mieszkańcy niemieckich
dawniej domów zazwyczaj też musieli opuścić
swoje domy na wschodzie, więc rozumieli zwyczajną, ludzką tęsknotę za miejscami dzieciństwa. I wyciągali przyjazną rękę. A przecież jeszcze
długo po wojnie programowo wpajano Polakom polityczną
nienawiść do wszystkich Niemców, bo to przecież oni wywołali wojnę… Tymczasem w płaszczyźnie międzyludzkich
kontaktów częstsze było życzliwe wzajemne zrozumienie.
O tych początkowo nieśmiałych, potem stopniowo rozszerzanych, aż do oficjalnych polsko-niemieckich kontaktów
miast i wsi naszego regionu traktuje książka zainicjowana
przez Zbigniewa Czarnucha pod tytułem „Samozwańcze
konsulaty. Rzecz o emocjonalnym stosunku Niemców i Polaków do tego samego skrawka ziemi”.
Początek pojednaniu dał Hans Beske – duchowy przywódca landsberczyków, który ideę wspólnej pracy na rzecz
Gorzowa głosił od wczesnych lat 70. W Gorzowie znalazł
zrozumienie, choć ciągle było to stąpanie po cienkim lodzie.
Ale z roku na rok jego idea znajdowała coraz więcej zwolenników. Po 1989 roku otwartość obu stron była już oczywista.
Wiele miast podpisało umowy o współpracy z niemieckimi
miastami, które były patronami ziomków. Niemcy przyjeżdżali przede wszystkim po wspomnienia, ale także bardzo
wiele robili dla upamiętnienia swojej historii: stawiali pamiątkowe kamienie na cmentarzach, dostarczali dawne zdjęcia i materiały historyczne, w Gorzowie odtworzyli fontannę
Pauckscha, na 750-lecie miasta ufundowali Dzwon Pokoju.
Przykłady można mnożyć. Teraz niemiecka historia naszych
ziem jest dla nas oczywistością. Wspólnym pojednaniem
kończy się trudny proces, w którym na początku wszyscy byli
przegrani. W książce dziesięcu polskich i ośmiu niemieckich
autorów wspomina przebieg tego zbliżania w Gorzowie,
Witnicy, Barlinku, Myśliborzu, Choszcznie, Dębnie, Skwierzynie, Sulęcinie i w innych miejscowościach.
W ostatnich latach rozwiązują się stowarzyszenia ziomkowskie, odchodzą ci, którzy proces ten budowali. Książka
o „Samozwańczych konsulatach” zatrzymuje dla przyszłych
pokoleń kolejne etapy tego jednania się niegdyś wrogów,
a obecnie przyjaciół oraz upamiętnia ludzi, którzy na jego
rzecz pracowali. Jednocześnie jest książką o zwykłych, ludzkich wspomnieniach, książką do czytania.

Nigdy nie jesteśmy pewni. Więcej – pewność może
być zadufaniem, czymś, co odbiera samokrytycyzm.
Nie wiem, czy dotyczy to wszystkich dziedzin działalności człowieka, ale z pewnością jest ważną zasadą
pracy twórczej. Poeta – na przykład – ma jedno główne prawo: prawo do wątpienia, czy rzeczywiście coś,
co stworzył, jest doskonałe. Ta niezbyt odkrywcza refleksja towarzyszy mi, kiedy wspominam kilkudniowy
pobyt w Garbiczu na kolejnych interdyscyplinarnych
warsztatach. Myślę mianowicie o tym, czy zdołałem –
a jeśli tak, to w jakim stopniu – pomóc kilkunastu młodszym ode mnie poetom w ich poszukiwaniach twórczych,
w poszukiwaniu własnej poetyckiej ścieżki.
Bo to, co tam wraz z moim kolegą, Adamem Ziemianinem robiłem, było też swojego rodzaju pracą twórczą.
To niełatwe zadanie tym bardziej, że towarzyszy mu jeszcze jedna niepewność: czy mamy prawo narzucać innym
nasz poetycki punkt widzenia? Mamy przecież własne,
wypracowane poetyki i siłą rzeczy najwyżej oceniamy te
wiersze innych, które są nam najbliższe.
W miarę jednak upływu warsztatowych godzin i dni
nasze zadanie było coraz łatwiejsze i nasze wątpliwości
stopniowo się rozpraszały. Spotykaliśmy się bowiem
z wierszami, które – niezależnie od stylu, od poetyki –
przemawiały do nas swoim autentyzmem i siłą wyrazu.
Mogliśmy więc ograniczać się do uwag ściśle warsztatowych, do dzielenia się refleksjami, których inspiracją
były czytane przez nas wiersze, do wykazywania analogii z innymi wierszami innych poetów, klasycznych
i współczesnych. Były to rozmowy i dyskusje płodne
i – jestem pewien – pożyteczne dla obydwu stron.
Spotkałem się w Garbiczu z dojrzałą, bogatą intelektualnie poezją Agnieszki Tomczyszyn-Harasymowicz, z trudnymi, erudycyjnymi wierszami Wojciecha
Borkowskiego, z fabułami lirycznymi Bożeny Kaczorowskiej, z aforystyką poetycką Anny Sołbut, z biegłością warsztatową satyr Ferdynanda Głodzika – że
wymienię tylko kilku poetów, z którymi z przyjemnością pracowałem. Myślę, że rozumieliśmy się i ufaliśmy
sobie. Nie samą jednak poezją tam żyliśmy. Obcowaliśmy codziennie z gronem plastyków i raz jeszcze przekonaliśmy się, że malarstwo i grafika są dziedzinami
sztuki bliskimi poezji, że sztuki te mogą się inspirować
i uzupełniać. Towarzyszyła nam muzyka – śpiewana
i instrumentalna, która łączyła się harmonijnie z poezją i malarstwem. Gorzów i Garbicz nie rozpieszczały nas
pogodą. Ale jednak trwaliśmy w pogodnych nastrojach.
Powiedziałem o tym na wieczorze podsumowującym
warsztaty – zawdzięczamy to profesjonalnej organizacji
tej trudnej imprezy. Organizatorzy – przede wszystkim
Czesław Ganda, Barbara Latoszek, Ferdynand Głodzik,
Krystyna Woźniak i wszyscy pozostali otoczyli nas nie
tylko opieką, ale i serdecznością. Wykonali oni wielką
pracę organizacyjną, logistyczną i programową, którą
wszyscy ich „podopieczni” będą wspominali z wdzięcznością. I to jest pewność – a nie nadzieja.

Krystyna Kamińska

Marek Wawrzkiewicz

XVIII OGÓLNOPOLSKI KONKURS LITERACKI
im. Zdzisława Morawskiego – Gorzów 2013/2014

23

REGULAMIN
I. ORGANIZATOR
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta
w Gorzowie Wlkp.
II. CELE KONKURSU
– inspirowanie i popularyzowanie twórczości literackiej,
– stwarzanie piszącym możliwości szerszej prezentacji twórczości,
– odkrywanie talentów i pozyskiwanie wartościowych utworów literackich,
– upamiętnianie postaci jednego z najwybitniejszych gorzowskich
literatów – Zdzisława Morawskiego,
– promowanie środowiska twórczego oraz miasta Gorzowa Wlkp.
III. ZASADY UCZESTNICTWA
1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą wziąć w nim udział zarówno
członkowie związków twórczych, jak i osoby niezrzeszone.
2. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie utworów
literackich w jednej lub obu kategoriach:
– poezja – do 3 utworów,
– proza – do 2 utworów (nowela, opowiadanie) – jeden tekst prozatorski nie może przekroczyć 20 000 znaków.
3. Organizator nie ogranicza tematyki prac.
4. Nadesłane utwory nie mogą być przed rozstrzygnięciem konkursu
publikowane (również w Internecie) ani nagradzane w innych konkursach.
5. Prace konkursowe (wyłącznie w maszynopisie, w 4 egzemplarzach,
opatrzone godłem) należy nadesłać na adres: Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta, ul. Sikorskiego 107,
66-400 Gorzów Wielkopolski z dopiskiem „Konkurs literacki”. Do
zestawu należy dołączyć zamkniętą kopertę opatrzoną takim samym
godłem, zawierającą dane: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania, telefon kontaktowy oraz e-mail i kilkuzdaniową notkę
o autorze.
6. Organizator nie zwraca nadesłanych tekstów i zastrzega sobie prawo pierwszeństwa publikacji nagrodzonych i wyróżnionych
tekstów w wydawnictwie pokonkursowym i w innych publika
cjach WiMBP im. Z. Herberta w Gorzowie Wlkp. bez zgody autorów i honorarium autorskiego.

IV. TERMINY
1. Konkurs ogłoszony zostaje w lipcu 2013 r.
2. Termin nadsyłania prac upływa z dniem 15 lipca 2014 r. (decyduje
data stempla pocztowego).
3. Posiedzenie jury oraz ogłoszenie wyników na stronie internetowej Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Z. Herberta
w Gorzowie Wlkp. we wrześniu 2014 r.
4. Podsumowanie konkursu i wręczenie nagród nastąpi w październiku 2014 r.
V. NAGRODY
1. Prace konkursowe ocenia jury powołane przez organizatora. Jego
decyzje są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.
2. Laureaci konkursu otrzymują dyplom okolicznościowy oraz nagrody pieniężne, w każdej kategorii, w wysokości (brutto):
– I nagroda – 2000 zł
– II nagroda – 1500 zł
– III nagroda – 1000 zł
– dwa wyróżnienia po – 500 zł
3. Organizator nagród nie wysyła – należy je odebrać osobiście.
VI. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. O wynikach konkursu laureaci zostaną powiadomieni e-mailem
lub listownie i zaproszeni na uroczystość wręczenia nagród.
2. Organizator nie zwraca osobom nagrodzonym kosztów przejazdu
i nie zapewnia noclegu.
3. Osoba zgłaszająca się do konkursu tym samym wyraża zgodę na
przetwarzanie przez Wojewódzką i Miejską Bibliotekę Publiczną
w Gorzowie Wlkp. swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby
konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia (Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997
roku Dz.U. nr 133, poz 833 z późn. zm.) oraz akceptuje niniejszy
regulamin.
4. W sprawach spornych ostateczna decyzja należy do organizatora.
5. Wszelkich informacji o konkursie udziela Wojewódzka i Miejska
Biblioteka Publiczna im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, tel./fax 957278040 lub 957277070.
Adres internetowy: www.wimbp.gorzow.pl ;
e-mail: sekretariat@wimbp.gorzow.pl ; informacja@wimbp.gorzow.pl

„...kto czyta książki, żyje podwójnie” (Umberto Eco)
DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI powstały przy bibliotekach stopnia miejskiego, powiatowego i gminnego. Obecnie w regionie działa 35 klubów – 11 w Gorzowie i 24 w północnej części województwa lubuskiego. Klubowicze spotykają się nie rzadziej niż raz w miesiącu. Jeden klub liczy średnio około 7-10 osób. Działalność Klubów polega na
czytaniu, spotkaniach i dyskusjach o książkach, które często stają się punktem wyjścia do rozmów na różne tematy
oraz wzajemnego poznawania się ludzi. Nobilitacją dla klubowiczów są spotkania z pisarzami, ilustratorami, felietonistami, dziennikarzami oraz literaturoznawcami. Grono „smakoszy książek” jest coraz większe.
Comiesięczny harmonogram spotkań w WiMBP i jej filiach publikuje gorzowski informator SPAM.
Czasopismo literackie pod auspicjami WiMBP i ZO ZLP w Gorzowie Wlkp.
Red. nacz.: Ireneusz Krzysztof Szmidt, tel. kom. 501 520 227, tel./fax 95 729 50 80.
Sekretarz red. Danuta Zielińska. Współpraca: Krystyna Kamińska, Marek Grewling,
Beata P. Klary, Kinga Mazur,, Agnieszka Moroz. Rysunki: Zbigniew Olchowik. Zdjęcia:
Aneta Długołęcka, Jerzy Gąsiorek, Beata P. Klary, Kazimierz Ligocki, I. K. Szmidt oraz archiwa wydawcy i autorów. Projekt okładek:
Zbigniew Olchowik. Wydawcy: Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. Zb. Herberta, ul. gen. Wł. Sikorskiego 107, tel. 95 727
70 70, e-mail: informacja@wimbp.gorzow.pl
i ZO ZLP w Gorzowie ul. J. D. Janockiego 31, 66-400 Gorzów Wlkp. e-mail: e-mail: zlp.gorzow@wp.pl; e-mail: i.k.szmidt@wp.pl; www.zlp.
gorzow.prv.pl. Skład komputerowy: Daniel Besta i I. K. Szmidt.
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NASI SATYRYCY

TADEUSZ SZYFER
Fraszki Damsko-męskie

Aktualności
CO NAGLE...
Starsi mają pełną rację,
Chociaż świat się zmienia,
Że przejście na demokrację
Trwa przez pokolenia.

OCENA
Kobieta to piękne z wyglądu zjawisko!
Ale charakterkiem często psuje wszystko.

TRANSFORMACJA
Ze skutkiem ubocznym, kiepska, a to znaczy
wręcz raj dla oszustów, niebo dla krętaczy.
KOLOROWO?
Nasza szarość życia jest w wielu odcieniach,
Często maskujących jaskrawe zdarzenia.
DO POLITYKÓW
Powinni to wiedzieć, bo w tym stanu racja,
Że kompromis lepszy, niż kompromitacja!
BŁĘDNE KOŁO HISTORII
Pewien członek się stara,
Nie ustając w zakusach,
By grać rolę Cezara,
Choć ma cechy Brutusa.

PO PiS-BIESIADZIE
Długo wlec się będzie za partią ogonek,
Bo rzecznik nie zdradził, jak ważny jest członek.
POLITYKA PRORODZINNA
I prezes miałby w tym rację stanu.
Gdyby mu w życiu argument stanął!
MEGALOMANIA PODKARPACKA
Jeśli tak hof-mani, to wydaje mu się;
Że on jest naprawdę wielkim członkiem w PiS-ie!
PROSTACTWO
Tylko politykom przychodzi do głowy,
Że zwykła obelga to jest skrót myślowy.

ESTETYCZNIE
Co jest najatrakcyjniejszą kobiety ozdobą?
Nie – to co ma na sobie, lecz nosi ze sobą.
ODCZUCIE
Piękność mężczyzny tkwi w jego rozumie,
Ale nie każda spostrzec to umie.

PRAWO DYNAMIKI
Mąż in flagranti przyłapał żonę!
Dni jej i kości już policzone...
SKUTEK FEMINIZMU
Dziś mężczyzna, co drugi,
Tak nas urządzono,
winien mieć Krzyż Zasługi
Za krzyż pański z żoną!

FERDYNAND GŁODZIK
Miododajnie
Dola pszczoły w sezonie nielekka,
znosi zewsząd i pyłek i nektar,
zawsze szybko, a nigdy powoli,
taka pszczoła to wręcz pracoholik.

Barbara Latoszek. Ule

CIEMNOWIDZTWO
Co z tą demokracją będzie,
Jeśli większość utkwi w błędzie?!

JEJ SZCZERBINKA
Ma na celu
Wielu.

WSPÓŁZALEŻNOŚĆ
Chyba ta teza nie jest najgłupsza,
że im głos niższy - tym struna grubsza.

GORZKIE ŻALE
Wydalono członka – w tym jego przyczyna,
Że to małe żale i „nie jeGo-wina”!

HIPOKRYZJA
Pewien polityk, zwany mesjaszem,
Chciałby tak wyprać umysły nasze,
By, choć ich cząstka była gotowa
uznać obelgi za wolność słowa –
Nim się okaże, że był Judaszem...

PŁYNNA GRANICA
Już od wieków kobiety zbytnio się nie dzielą;
Jedna pragnie jednego, druga też. Od wielu...

Płaci wszelkie fundusze i składki;
Vat, akcyzę i inne podatki,
w ulu prawie codziennie jest kłótnia,
byle co zdenerwuje wszak trutnia.
Chociaż ciężko, wciąż idzie
do przodu,
w życiu pszczoły niewiele jest miodu,
ktoś go ciągle podkrada co chwila,
biedna pszczoła wciąż musi zapylać.

