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Jerzy Alski

CZWARTY KRÓL
                                                         
Nigdy wcześniej słów o Bożym Narodze-

niu nie pisałem z tak wielką nadzieją. Może 
się to wydawać dziwne wobec rozpartej wokół 
chciwości – przecież ktoś od połowy listopada 
wiesza festony i lampy w witrynach sklepo-
wych. Ktoś, czyli my – same się tam nie po-
wiesiły. Może się to wydawać gorszące wobec 
perspektywy słuchania w radiu kolęd na prze-
mian z reklamowanymi przez kogoś pigułkami 
na potencję i trzymanie moczu. Kogoś z nas 
– bo same się te reklamy wśród nocnej ciszy 
nie rozsiadły. Może się to wydawać obłudne  
wobec rozciąganych wokół naszego dobro-
bytu kilometrów drutu kolczastego, wrzasku 
strażników i szczekania specjalnie tresowanych 
psów – wara od naszych szynek, wara od na-
szych opłatków. Ten drut kolczasty – sam on 
się rozwija? Może się to wreszcie wydawać nie-
godziwe, bo przecież telewizje nie zrezygnują 
z eksponowania kolejnych zwłok, kolejnych 
spalonych domów – pokłosia gdzieś prowa-
dzonych poczynań stabilizacyjnych. I kiedy 
nie pozostanie nic innego jak tylko dopuś-
cić, że może być i tak, że jacyś rodzice będą 
po wybuchu bomby widzieć kawałki swoich 
dzieci latające w powietrzu, głos z telewizora 
z ubolewaniem rozważy niedostatki wdrażanej 
gdzieś stabilizacji. Sama ona do nich przyszła 
– ta stabilizacja? Może i tym razem komuś 
uda się z ludzkiego piekła z dzieckiem uciec. 
Jakiejś Marii, jakiemuś Józefowi? Na pierwszy 
rzut oka nadzieja tu i teraz może wydawać się 
dziwna, gorsząca, obłudna i niegodziwa. Czy 
rzeczywiście? Otóż nie.

W muzeum Prado napotkać można obraz 
namalowany pół tysiąca lat temu przez Hiero-
nima Boscha: „Pokłon Trzech Króli”, nazywany 
również Epifanią – Objawieniem. Na środko-
wej tablicy widnieje chatynka, przedstawiona 
na tle imaginacyjnej Jerozolimy. Przed chatyn-
ką po prawej Maria z Dzieciątkiem Jezus, od 
centrum do lewej Trzej Królowie, przynoszący 
dary i składający pokłon. Nie jest to jednak 

       
Ferdynand Głodzik

*  *  * 
Chodź, zrobimy coś dobrego 
dla zlęknionych i samotnych 
niech się nikt nie boi złego 
niech poczuje ciepła dotyk 

Aby w wielu smutnych sercach 
zakrzepiony lód odtajał, 
niech się wszyscy cieszą z wiersza, 
niech uwierzą w Mikołaja

Nikt nie będzie więcej smutny 
niech marzenia powracają. 
Skoro w lipcu bywa luty, 
niechaj gwiazdka będzie w maju!

Ruszmy z posad świata bryłę 
Wyśpiewajmy równo, składnie
niech co dobre rośnie w siłę,
a zło zmilknie i przepadnie.
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Ireneusz K. Szmidt

POŻYTEK Z BAJKI

Przydarzyła nam się w kraju Króla Maciu-
sia wielka awantura polityczna. Jego doradcy, 
ministrowie, wysocy urzędnicy, którzy otoczy-
li króla po wygranej kampanii (wojnie?), jak 
zwykle przez bałagan, niedomyślenie i zanie-
chanie doprowadzili kraj na skraj przepaści. 
Mamiąc naiwnego Maciusia, że kraj za jego 
rządów rozwinął się niebotycznie, prowadzą 
wojny wszystkich ze wszystkimi. Zwłaszcza  
z drugą, nieco mniejszą połową narodu, bo 
oni po wyborach, w których głosowała mniej 
więcej zwykła połowa, uzyskali kilka procent przewagi dzięki 
bałaganowi, brakowi wyobraźni i zaniechaniu opozycji. Przez 
to zdobyli bezwzględną większość posłów w parlamencie do-
rosłych, a królowi Maciusiowi pozostawili z łaski na uciechę 
parlament dziecięcy, żeby sobie uchwalał budowę fabryki ły-
żew, czekolady i cukierków.

I się porobiło. Stąd bezwzględna parlamentalna „więk-
szość z woli narodu” z tymi ministrami, urzędnikami ustawia 
w narożniku o kilka procent „względną mniejszość tego na-
rodu”, do bicia. Żeby wybić im z głów prawo i sprawiedli-
wość. Pierwszy sekretarz – pardon, pan nadprezes ministrów 
umyślił sobie zrobić zamach majowy na Maciusia, w zemście 
za – jak mu podpowiada Minister Wojny – inny zamach 
zagraniczny. Co prawda już zza węgła jako p.o. (pokazuje 
oczami) naczelnika państwa kieruje tym i owym, ale jeszcze 
bezprawnie. Bo musi zmienić jak najszybciej prawo, by „jego 
drużyna” zgodnie z tym prawem i sprawiedliwością dziejo-
wą zdążyła namaścić go w maju na prawdziwego Naczelnika 
Państwa. A Maciusia trzeba będzie wysłać na bezludną wyspę, 
żeby nie przeszkadzał. Historia kołem się toczy. Zdziecinniały 
Król Maciuś będzie musiał oddać berło. Ale najpierw Maciuś 
otrzyma lekcję od swojej mniejszości. Zdradzi go przyjaciel. 
Otoczą go szpiedzy i kelnerzy z podsłuchami. Kilkudziesięciu 
posłów jego parlamentu kłóci się, bo nie umie dyskutować... 
Radio i telewizja nadają bez przerwy bałwochwalcze audycje 
o prezesie i jego ministrach, zwłaszcza o Ministrze Wojny.  
W kraju dzieje się coraz gorzej. Wreszcie wybuchnie wojna  
i król Maciuś ze swoją mniejszością ją przegra. Ale nie podpi-
sze kapitulacji i chyba umrze na bezludnej wyspie... 

Może niezupełnie tak było w tej bajce. Nieważne. Kocha-
łem ją, robiłem z niej nowe scenariusze, uczyłem, jak chciał 
Janusz Korczak, samodzielności, tolerancji i partnerstwa.  
A przede wszystkim propedeutyki rządzenia i odpowiedzial-
ności rządzących za swoje czyny, które będą spisane... 

Jakie możemy wynieść pożytki z tej bajki?
W tej bajce politycy stracili zaufanie dzieci, bo zapomnie-

li, że rządzących obowiązują zasady sprawiedliwe i szlachet-
ne. Fachowość, lojalność i uczciwość pracowników rządo-
wych jest gwarancją stabilności w państwie. Kiedy jednak 
rozpoczyna się gra polityczna „większości” z „mniejszością” 
lub odwrotnie, kończy się ona najczęściej tragicznie dla wład-
cy i narodu. Czego Wam, drodzy Przyjaciele i Czytelnicy,  
z okazji Świąt Bożego Narodzenia, wcale nie życzę.

koniec opowieści z obrazu, 
bo w drzwiach chatynki, 
skryty za ich framugą, stoi 
ktoś jeszcze – czwarty król. 
Wychyla się zza framugi  
w pozie zupełnie obcej 
aurze promieniującej od 
szczęścia Marii i powagi 
królów. Wydaje się ta poza 
pełna próżności i pychy. Jest 
półnagi – gładkie, bezkrwi-
ste ciało nieco przykrywa 
wykwintna, purpurowa tka-
nina. Jest przyozdobiony –  

z jego ramienia i uda zwieszają się finezyjnie kute łańcuszki, 
zaś między nogami pas pokryty ciemnymi znakami. Twarz 
czwartego króla paradoksalnie jest rumiana – wręcz czer-
wona, jakby syta jadła i napoju, obca w tym pełnym biedy 
pejzażu. Okala ją ruda broda, wyłupaste oczy króla są chciwie 
wpatrzone w Dzieciątko i Marię, zaś usta wyginają się w szy-
derczym uśmiechu. Kim jest czwarty król – ów próżny, przy-
ozdobiony i samotny szyderca? W złowróżbnej jego postaci 
dopatrywano się wielu osób: króla Heroda, czyhającego na 
życie Dzieciątka Jezus, Balaka, króla Moabu, który namawiał 
proroka Baalama do potępienia Izraela, Pana Nocy z dwuna-
stowiecznej mistycznej księgi żydowskiej – Zohar, Antychry-
sta według komentatorów Kościoła. Można dopuścić jeszcze 
dalej idący domysł: czwarty król to Zło. 

Z dużej litery, bowiem jest ów król złem upersonifikowa-
nym i zmyślnym – jest on Złem. Zjawia się osobiście rzadko 
i stąd zapewne jest rzadko portretowany. Dlaczego zatem 
tutaj zjawia się we właściwej, przynależnej sobie postaci? 
Czytelną odpowiedź daje scena na pierwszym planie obrazu 
– na świat przyszło Dobro. Nawiedzające świat Dobro – do-
konująca się na naszych oczach Epifania Dobra to dla Zła 
najwyższe zagrożenie, to wyzwanie do walki bezwzględnej  
i bezlitosnej. Zło przybyło na Święto Epifanii, aby osobiście 
dopilnować swojej własności: potoków krwi, ruin, rozpaczy 
i łez. Wszyscy znamy historię na tyle, aby mieć świadomość 
tego, co zdarzyło się potem, co zdarzało się przez stulecia 
całe. Niemniej, świat stawał się powoli lepszy, bo myśmy 
stawali się lepsi, nawet jeśli w sposób ułomny. Zło powoli 
ustępowało pola, aż znowu zaczęło powracać ze zwielokrot-
nioną siłą. Dwie wojny i szczególnie niepojęte zbrodnie to-
warzyszące drugiej to znak na jego przebudzenie. Ocalały 
świat długo nie pozwalał odejść pamięci o milionowych 
grobach, aż nagle zapomnieli wszyscy. Zepsuliśmy porzą-
dek świata i obyczaje, wprowadziliśmy nienawiść tam, gdzie 
niedawno była przynajmniej potrzeba zrozumienia, na nie-
chęć zamieniliśmy przyjaźń. Chciwość wypędziła litość  
i współczucie. Kłamstwo zdeptało prawdę. Zło zbudziło się 
ponownie i rachuje swój krwawy i mroczny inwentarz. Czy 
zatem nadzieja ma jakiekolwiek uzasadnienie? Tak.

Zło samodzielnie nie istnieje, zło pojawia się w odpo-
wiedzi na dobro i dobrem zagrożone niszczy dobro, tuczy 
się dobrem, zło dobro zżera. Jeśli tak, jeśli zło prawdziwe 
znowu przebudziło się gwałtownie jak wówczas w Betlejem 
to dlatego, że poczuło nadchodzące dobro. Jakieś – którego 
my być może nie znamy, nie dostrzegamy jeszcze, nie wie-
my, gdzie go szukać, ale ono – Zło – już wie i już szczerzy 
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chciwe zęby. Czwarty 
król już dzisiaj szykuje 

się przeciwko dobru, którego my jesz-
cze nie widzimy i które jest być może 
w nas samych. Zagrożony, patrzy  
z niepokojem. Natomiast ja – z na-
dzieją właśnie, bowiem jego niepokój 
zwiastuje nadejście dobra. 

Ponad dwieście lat temu, u progu 
epoki nowożytnej, Immanuel Kant 
sformułował zasadę nazywaną impe-
ratywem kategorycznym, która mia-
łaby obowiązywać wszystkich ludzi, 
niezależnie od ich pochodzenia, kręgu 
kulturowego i religii. „Postępuj tylko 
według takich reguł, które chciałbyś 
widzieć jako prawo powszechne”. Podstawowy wymóg 
etyczny w zderzeniu z rozumem i instynktem, do prze-
strzegania niezależnie od racji i skłonności, którego sto-
sowanie nie jest zasługą, a obowiązkiem. Najbardziej 
podstawowy z podstawowych, najoszczędniejszy i dzięki 
temu jak najszerszy, niewchodzący w żaden spór z jaką-
kolwiek ideologią czy religią. Ale – pierwszy nie był. Po-
nad dwa tysiące lat wcześniej rabi Hillel, pytany o istotę 
religii żydowskiej, odpowiedzial tak: „Nie czyń bliźnie-
mu twemu, co tobie niemiłe. Reszta jest komentarzem”. 
Jeżeli zestawić obie sentencje, to historycznie pierwsza 
zakazuje czynić to, co czynione nam uznalibyśmy za zło, 
a druga nakazuje czynić tylko to, co czynione nam uzna-
libyśmy za dobro. Istnieje trzecia, sformułowana krótko 
po Hillelu i w tej samej ziemi, najbardziej syntetyczna, 
najbardziej osadzona w rzeczywistości człowieczej i naj-
bardziej radykalna. Jezus mówi: „Nie istnieje nic takiego 
poza człowiekiem, co do niego wchodzi i może go spla-
mić. Tylko to, co z człowieka wychodzi, to jest to, co go 
plami”. Wypowiada te słowa Ten, na którego w stajence 
betlejemskiej patrzy czwarty król. Słowa podające: przy-
czynę, skutek, sposób i polecenie. „Jeżeli ktoś ma uszy 
do słuchania, to niech słucha”. Te słowa od dwóch ty-
sięcy lat przychodzą do nas szczególnie w rocznicę Jego 
Narodzenia, abyśmy je sobie przypominali, rozważali, 
starali zapamiętać. Zło jest obecne, dzisiaj ponownie 
bardziej jaskrawo i dlatego nadchodząca rocznica bar-
dziej niż inne wiąże nas z tymi słowami. Zawarta w nich 
godność bycia człowiekiem nie jest łatwa do akceptacji 
w ich najgłębszej istocie, dlatego dołączę pozdrowienie  
i zapowiedź, które znalazłem w innej księdze.

            Zaprawdę, ci, którzy uwierzyli,
            ci, którzy wyznają judaizm,
            chrześcijanie i sabejczycy,
            i ci, którzy wierzą w Boga i w Dzień Ostatni
            i którzy czynią dobro,
            wszyscy otrzymają nagrodę u swego Pana;
            i nie odczują żadnego lęku,
            i nie będą zasmuceni.

    
Jaka to księga? Koran, sura druga, werset sześćdzie-

siąty drugi.          
                                                                  Alski  

Ferdynand Głodzik
* * * 

Widziałem 
rzesze bezrobotnych pastuszków 
Wędrownych  Mędrców z osiedla
niosących do stajenki 
butelki puszki i makulaturę
króla Heroda w kominiarce
narodziny nadziei 
na sianku ulotek wyborczych
skałki uszek rozbarszczonych 
po morzu czerwonym

* * *
Mikołajem jest ten
Co w tekturowej czapce 
Przynosi dzieciom radość
Ale także i ten
Co na głos Gloria in excelsis deo
Zagląda samotnym w szkliste oczy
Niemym karpiom dzioby otwiera
A one milczą
Milczą
Człowiekiem jest ten
Co brata do stołu zaprasza
Choćby przyrodniego

* * *
Blask świecy rozjaśnia
Naszą codzienność steraną 
Niewinny opłatek bieleje 
szczerością prostych życzeń
Pod choinką ciepło wełnianych rękawiczek
Będę je cerować przez długie lata

* * *
Świerkowa zieleń
Zapachniała 
dziecięcą radością 
Świętowania
I karp
Jak żywy

Jerzy Alski                            WIGILIJNIE
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      Zimowa noc
Las ubrał się w śniegowe szaty
błyszczą igiełki mrozu
wysoko gwiazda najjaśniejsza
prowadzi w noc zimową

idą przez pola aniołowie
z trudem brną przez zaspy
niosą światełko betlejemskie
skrzydłami osłaniają płomyk

w zagrodach cicho – psy umilkły
bo czas to jest niezwykły
opłatek ciepłych słów i życzeń
łamie się krążąc pośród ludzi

w domu co stoi hen na skraju
weseli się choinka
Matka utula do snu syna
i szepcze – najmilejszy

tam podążają aniołowie
i nasze myśli wszystkie
Matka utula do snu syna
nuci kolędy

Narodziny
Kolęda śniegu kolęda
tańczą płatki nad ziemią
wirują w światłach okien
to dzień narodzin – dar
kolęda biała nowina
w bieli nadzieja dziecina
prosi by ją wysoko
do słońca wznieść i do gwiazd

światłość kruszyna najdroższa
naga nagusieńka
chce się przytulić do serca
rączkami ogarnia świat

uśmiech jej zniewala
i choć zimowy to czas
bije z niej blask i ciepło
nowego życia czar
z radości radość największa
dzień narodzenia – skarb
prosi by ją wysoko
do słońca wznieść i do gwiazd

Marek Grewling – Inspiracje

Kolonia karna, 
czyli niekoniecznie koniec

W słotne popołudnie aż się chce usiąść przy kawie w zaciszu domowym i opo-
wiedzieć, co się czuło podczas i po lekturze tego czy innego autora. A jest co opowia-
dać. Są lektury, po których mam najszczerszą ochotę krzyknąć najgłośniej, nieko-
niecznie nawet na samego autora, ten bowiem ma prawo pisać, co mu bogi na mózg 
i na język przyniosą, ile raczej na recenzentów, którzy powinni, a przynajmniej mo-
gliby starać się o odrobinę mentalnej (także – stanowczo – moralnej, poprawności,  
a powiem wprost, przyzwoitości). Tak więc chęć wydania z siebie „krzyku etyczne-
go” o niezgodzie na interpretację historii przez pisarza, a tym bardziej na ekwilibry-
stykę, pożal się Boże, krytyki legitymizującej niedorzeczności i podnoszącej ją do 
rangi arcydzieła, jest we mnie przeogromna. Ów „krzyk” niezgody dotyczy ogłoszo-
nej kilka lat temu arcydziełem na miarę światową powieści „Łaskawe” Jonathana 
Littella oraz hołubiących go glosatorów. Ale w sielskie popołudnie postanowiłem 
nie podnosić głosu. Niech będzie spokojnie, cicho i rodzinnie. Choć i ten rodzinny 
spokój też nie jest wcale taki oczywisty. Fakt. Bowiem w jakim domu obywa się 
bez podniesionych głosów, słów, które okazują się później zbędne, czy kłótni, które 
potrafią zdestabilizować każdy układ? I jak tu się obejść bez krzyku? Problem to by-
najmniej niebagatelny. Jeśli nie da się z nim uporać, to każde stadło znajdzie się nie-
chybnie w duospirali wiodącej niezawodnie do unicestwiającego klinczu. O takiej 
właśnie duospirali traktuje Tomasz Jastrun w wydanej w maju tego roku „Kolonii 
karnej”, książce świadomie nawiązującej do tej Kafkowskiej kolonii bez wyjścia.

Omawiający wspomnianą książkę krytycy rozwodzą się nad problemem mał-
żeństwa, czy też związku dwojga ludzi, a raczej nad masą upadłościową, która po 
takim związku prędzej czy później pozostaje wraz z melanżem goryczy i niesmaku. 
W istocie. Jastrun w „Kolonii” ukazuje erozję więzi – czytaj miłości dwojga. Opo-
wiada o tym procesie wnikliwie, ukazując, jak to wygląda widziane oczami jej – jed-
na połowa książki, oraz jego – część druga. Przyznaję, że trafność tych spostrzeżeń, 
impresji z narastającego zniechęcenia aż po otwartą nienawiść połączoną z kontesta-
cją sensu dalszego bycia razem jest niezwykle celna. W jednym z wywiadów pisarz 
kokietuje, że wielką trudność sprawiło mu spojrzenie na problem oczami kobiety. 
Otóż moim skromnym zdaniem jest przeciwnie. Właśnie opowiadanie – przemyśle-
nia i wnioski w umyśle i ustach jej są niezwykle wiarygodne, przynajmniej dla czy-
telnika – mężczyzny. W przytoczonym wywiadzie autor „Kolonii” in expressis verbis 
mówi o pewnej permanencji kryzysów małżeńskich, które jakże często kończą się 
rozstaniem. I niewątpliwie ma rację, zaś jego książka jest niejako syntezą podobnych 
doświadczeń. Ciekawe, że Jastrun stanowczo zaznacza, że to, co napisał, ma się nijak 
do jego małżeńskiej autopsji, dodając zarazem, że stworzenie wzajemnie udanego 
związku dwojga jest tak trudne, że niemal niemożliwe. To nie są tezy nijakie, szcze-
gólnie, że przytłaczająca większość z nas żyje w mniej bądź bardziej formalnych, ale 
jednak, związkach. Książka, nad którą się pochylamy, mimo pozorów wcale nie jest 
literaturą popularną ani lekką. Tym bardziej, że jej narracja – owa wspomniana spi-
rala dwojga, zmierza do smutnego końca. Do końca relacji. A jedynym końcem rela-
cji, tak w istocie, jest unicestwienie jej i jej uczestników. To byłby prawdziwy koniec 
relacji w wymiarze dwojga. I taką tezę można przyjąć jako założenie hipotetyczne, 
tu świetnie wykazane i udowodnione. Taka teza ma również szersze przełożenie, bo 
jak rzekłem, książka ta tylko pozornie jest „łatwa”. A tutaj ukazuje się drugie dno 
relacji. Bo skoro każda relacja dwojga jest tak trudna, to przecież identycznie jest  
w skali makro. W relacjach społecznych, w relacjach międzynarodowych. One także 
niosą w wianie trudność i zagrożenie erozją, a w końcu destrukcją, aż po unicestwie-
nie (czytaj – wojnę). Nadinterpretacja? Nie sądzę. Wszak widzimy to i słyszymy  
o tym na co dzień. Czy Tomasz Jastrun sugeruje jakieś drogi sanacji? Na szczęście 
nie. Na szczęście, gdyż nikt poza poszczególną jednostką – mówiąc kolokwialnie 
– nie przyniesie jej samej leku na własne problemy. Może to banał, ale tak poje-
dynczemu człowiekowi, jak i związanej ze sobą parze ludzi, pomoc i szczęście mogą 
przynieść tylko oni sami. I wbrew pozorom jest to pozytywne rozwiązanie, do któ-
rego prowadzi uważnego czytelnika lektura „ Kolonii karnej”.
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Marta Potaszkiewicz 

WŁADYSŁAW 
ŁAZUKA

Taka noc
Za szybą mruga pierwsza 
                                  gwiazda
pora usiąść przy stole
podzielić się opłatkiem
rybą i dobrym słowem

a później po wieczerzy
przez śniegi iść do stajenki
pokłonić się dziecinie
co w skromnym żłóbku leży

głosić dobrą nowinę
nieść ją po drogach świata
i tam gdzie dojść nie można
śpiewać kolędy

taka noc raz się zdarza
unosi nas wysoko
w północ nawet zwierzęta
mówią ludzkim głosem

hej kolęda, kolęda…

*  *  *             
Dźwięki łączą się w melodię
idą Pasterze, Trzej Królowie
za światłem Gwiazdy
po dolinach i górach niesie się 
                                       wieść
o Narodzinach w Betlejem

nad domami płyną słowa Kolędy

Dedecius. Literatura-Dialog-Europa
Badacze i miłośnicy przekładu literackiego po raz kolejny mają sposobność zapo-

znać się z warsztatem wybitnego niemieckiego tłumacza literatury polskiej na język 
niemiecki i pośrednika kulturowego, Karla Dedeciusa. Dwie instytucje zajmujące się 
dorobkiem twórczym genialnego translatora – Muzeum Miasta Łodzi i Archiwum Kar-
la Dedeciusa w Słubicach – od lat współpracują ze sobą w różnych obszarach. Tym 
razem połączyły swoje siły na polu muzealnym. Owocem podjętej wspólnie inicjatywy 
jest wystawa muzealna nosząca tytuł Karl Dedecius. Literatura – Dialog – Europa. 

Ekspozycję otwarto uroczyście �� października br. w Collegium Polonicum w Słubi-
cach. Otwarcia dokonali dyrektor Muzeum Miasta Łodzi Małgorzata Laurentowicz-Gra-
nas, dyrektor Collegium Polonicum w Słubicach dr Krzysztof Wojciechowski, kierownik 
Archiwum Karla Dedeciusa Błażej Kaźmierczak oraz kurator wystawy Marta Skłodowska. 

Kanwą wystawy są wspomnienia tłumacza, składające się na podsumowanie jego 
translatorskiej pracy. Stąd zaprezentowane tu zostały wątki biograficzne, takie jak utworze-
nie Deutsches Polen-Institut w Darmstadt. Przedstawiona została wieloletnia praca Karla 
Dedeciusa na stanowisku dyrektora Instytutu. Zwiedzającym przedłożono szereg artyku-
łów o sztuce przekładu i warsztacie tłumacza. Nie zabrakło także odniesień do patrona 
tłumaczy – świętego Hieronima, którego profesor Dedecius nazywa swoim mistrzem. 

W gablotach wyeksponowano archiwalia 
prezentujące kontakty Dedeciusa z wy-
bitnymi polskimi poetami i pisarzami.

Prawdziwą gratką dla zwiedzających 
okazały się, pochodzące ze zbiorów Ar-
chiwum w Słubicach, archiwalia związa-
ne z uroczystością wręczenia Wisławie 
Szymborskiej Literackiej Nagrody Nob-
la, na której Dedecius również gościł. 
W tej części ekspozycji umieszczono 
także materiały ukazujące przyjaźnie 
niemieckiego Translatora z Czesławem 

Miłoszem, Tadeuszem Różewiczem i Zbigniewem Herbertem. Są to m.in. maszynopi-
sy, fotografie, pocztówki, wycinki prasowe. Uwagę przykuwa, pochodząca ze zbiorów 
Muzeum Miasta Łodzi, rzeźba Pawła Jocza przedstawiająca Karla Dedeciusa pocho-
dzącego z Łodzi, czyli „miasta czterech kultur”. 

Obecna ekspozycja jest w tej chwili jedną z trzech wystaw muzealnych dostępnych  
w Collegium Polonicum w Słubicach, a skierowanych do odbiorców zainteresowanych 
przekładem literackim i twórczością Karla Dedeciusa. Otwarte dla zwiedzających pozostają 
również dwie ekspozycje stałe: „Karl Dedecius i polscy nobliści” (od �01� roku) oraz „Karl 
Dedecius i inni tłumacze literaccy” (od �01� roku). 

(...) Od �001 roku Archiwum Karla Dedeciusa poszerza swoje zasoby, pozyskując 
kolejne spuścizny i archiwa osobiste uznanych tłumaczy literackich. Obecnie jest to pięć 
zespołów akt: „Archiwum Osobiste Karla Dedeciusa”, „Spuścizna po Henryku Beresce”, 
„Spuścizna po Erichu Dauzenroth” wraz z kolekcją materiałów dot. Janusza Korczaka, 
„Archiwum Osobiste Rolfa Fiegutha” i „Archiwum Osobiste Eugeniusza Wachowiaka”. 
(...) Spektrum działań tej agendy archiwalnej jest szerokie. Organizowane są tu wyda-
rzenia naukowe i kulturalne osadzone w tematyce przekładu, literatury oraz polsko-nie-
mieckich stosunków kulturalnych. Są to konferencje naukowe, prezentacje publikacji, 
wykłady tłumaczy, spotkania gremiów literackich, seminaria dla studentów. 

Szczególny charakter Archiwum wynika z faktu, iż dostępne tu zbiory są własnoś-
cią Uniwersytetu Europejskiego Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. Stanowią dobro 
kulturowe Republiki Federalnej Niemiec, lecz pozyskane materiały opracowywane, 
przechowywane i udostępniane są – jako depozyt stały – po stronie polskiej, w Col-
legium Polonicum w Słubicach. W �01� roku Viadrina powołała do życia instytucję 
współpracującą z Archiwum – Fundację Archiwum Literackie Karla Dedeciusa. Do jej 
głównych zadań należy prawna, finansowa i naukowa opieka nad dorobkiem intelektu-
alnym Tłumacza. Zebrane w jednym miejscu zespoły akt, to jest archiwa osobiste wraz 
z towarzyszącymi im archiwami prasowymi i kolekcjami tematycznymi materiałów na-
ukowych, zazębiając się, stanowią znakomitą bazę naukową dla specjalistów zajmują-
cych się polską i niemiecką literaturą, translatoryką, kulturą czy polityką, badających 
historię Europy Środkowej i Wschodniej. 
                                 

PASTORAŁKI 
POLSKIE                   
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JOLANTA PYTEL 

NA WARSZTACIE POETÓW

 Nad urwiskiem                  Pamięci córki Helenki

O jak jest dobrze dzielić z Tobą
Tę kroplę deszczu nad urwiskiem
Pajęczynę czasu rozpiętą nad górami
Echo nas powtarza i zapomina

O jak jest dobrze Twoje ramię poczuć
Kiedy spod stopy kamień się osuwa
I zdaje się chwila trwa i trwa ale
Kropla w otchłań wpada

Czas zapętla się na szyi
I echo już nas nie powtarza
Tylko nad skałą Twoja dusza krąży
Jak biały źrebak na niebieskiej łące

Włócznia słońca
Włócznia słońca przebija
martwe źródło.
Błyszcząca łza wiruje w przestworzach
jak zagubiona perła.
Czy to Ty, córeczko, czy wiatr
porusza fałdy mojej sukni?

KRYSTYNA CABAN

Rano
gdzie odszedł świt
który miał 
zdjąć suknię
zmiętą tańcem

czekam

długa jest każda noc
wyrzucę zegar
wyłączę telefon

rano
pozwolę zwariować nadziei
by nie cierpiała

W tańcu zrodzone
jedno spojrzenie przymkniętych powiek
jedno głośne: tak – samotnego serca
melodia
ja w błękicie tulę wiatr
pieszczę marzenia i czekam na taniec
w objęciach twego głosu

zrzucam kolejno nawarstwione pragnienia

jestem naga
pieszczą mnie taneczne rytmy
zatrzymuję zrodzone w tańcu

Lustro prawdy
skrycie marzę byś choć raz jeszcze pokazał
jak zrzuca się ubranie w chwili szaleństwa

data naszego ślubu to zakurzony eksponat muzealny
gdyby nie dzieci niepotrzebne odkurzanie
czasem wiatr i łzy szczypały w policzki

to prawda mam w domu lustro tak stare jak ja
ciągle mówi mi nie oglądaj przeszłości
połknij wodę trzymaną w ustach – rozkwitniesz
przecież jesteś kobietą
antyk zawsze jest pożądany
wielu kolekcjonerów chce otoczyć cię ramą

Wiersze z nowego tomiku Krystyny Caban  
pt.  W  TAŃCU ZRODZONE. Na promocję zapra-
szamy 29 grudnia o godz. 17.00 do nowej siedziby 

Klubu „Jedynka”przy ul. Chrobrego.

Książka została wydana jako 76. w Bibliotece Pegaza 
Lubuskiego z okazji 25-lecia pracy twórczej autorki, 

20-lecia debiutu i 10-lecia członkostwa w ZLP.

Jolanta Pytel – zielonogórska poetka, założycielka i wie-
loletnia prezes Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, wy-
dała kolejną antologię swojej poetyckiej rodziny „Pióro 
na niebie”. Pomieściła tam kilka wierszy autobiograficz-
nych, m.in. cykl wierszy poświęconych tragicznie zmarłej 
córce Helenie (l. 20). W antologii prezentowane są wiersze 
45 poetów, członków Stowarzyszenia.
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* * *
Gdzieś pozostaje wakacyjna miłość 
która skończyła się.
Ty jeden wiesz na której stronie 
zasypiam i budzę się.
W kuchennej szafce trzymam 
tabletki mające pomóc mi w 
nieustającej walce z nerwami, 
strachem i bezsennością.
Tęsknię za twoim czytaniem przed 
snem. Tak bardzo chciałabym
żebyś czytał mnie jak książkę. 
W ciszy scałowywał każdą bliznę.
Mówię do niego bezgłośnie, prosto 
w oczy. Kolejna wizyta wyznaczona
na przyszły tydzień. 

Z ulgą odpalam trzymanego od 
 dłuższego czasu papierosa.
 

 WIERSZE PATRYCJI KOPACKIEJ 5 LAT PO DEBIUCIE

Patrycja Kopacka
Urodziła się w 1995 roku w Poznaniu. 

Mieszka w Gorzowie Wlkp.
Ukończyła Technikum Poligraficzne 

w Poznaniu. Interesuje się literaturą, recy-
tacją, teatrem oraz fotografią analogową. 
Publikuje na digarcie i liternecie. Debiuto-
wała drukiem w „Pegazie Lubuskim” nr 1 
(40) w 2010 roku oraz w antologii Poetów 
Okrągłego Stołu pt. „Słowa rodzą wiersz”. 
Wydała debiutancki tomik pt. „Wchodzę” 
w 2014 roku. Tegoroczna stypendystka 
Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. 

* * *
Czasami noce są boleśnie długie
kiedy jestem zamknięta w klatce bez-
senności.
Świt boli za bardzo.
Uśmiech zdaje się być wymuszony
przez dostosowanie i sprawiane pozory.
Pozostaje tylko chęć czekania aż znowu 
zgaśnie słońce
i blask będą dawały tylko latarnie.
Każda euforia jest zbyt mocna
i kończy się takim samym bezsensem,
darmowym, niepohamowanym lotem 
w dół.
Uczucie bolesnego braku jest wyraźne
szczególnie nocą
kiedy nie ma z kim dzielić kołdry
i nie ma kto przytulić rozedrganego 
ciała, 
smutnej duszy

* * *
czas to iluzja.
dym z papierosa jest ciężki
jak myśli w środku nocy
kiedy chęć i niechęć do życia
toczą walkę na pięści.
leżę i patrzę w pustkę,
każdej nocy coraz większą.
odliczam dni.
tajemnicza wyliczanka
kiedy przestanę drżeć
i natłok myśli chociaż na chwilę

 ukołyszę, uśpię.
 
 
* * *
 „... i ogłupiony smutkiem i bezsennością
spróbowałem odłożyć świat na bok...”
               Jacek Podsiadło „Nigdy w życiu” 
Nocą wyostrzają się zmysły.
Bardziej boli samotność
obijająca się w ciszy o ściany.
Nocą samotnie pijesz wino,
które czujesz bardziej.
Paląc robisz dziury w pościeli.
Czytasz mądre książki
mając nadzieję, że one dadzą ci odpo-
wiedź.
Płaczu w poduszkę nie słychać,
bo od nadmiaru staje się
bezgłośny.
Przewracając się w łóżku
starasz się jak najmocniej

 odłożyć świat na bok. Bezskutecznie.
 

* * *
niektórzy twierdzą, że motyle wtedy 
zalęgają się w brzuchu

stan przejściowy
można go zakwalifikować 
               do chorób psychicznych
lub pasożytniczych

karmi rozum mamidłami 
        i szczęśliwością
a źródła jego znaleźć nie sposób
jest rzeczywisty jak każdy omam
                           na święte zawsze

pod wpływem codzienności
więdną i blakną 

opuszczają żywiciela z tym porankiem
gdy samotne ciało przeciąga się
                          z zadowoleniem 

* * *
Biel ścian szpitalnej sali razi w oczy.
Czujesz niemoc przenikającą całe ciało.
Posłusznie łykasz każdą tabletkę
jak komunię przyjmowaną w kościele.
Uprawiasz seks na szpitalnym łóżku
z poczuciem chwilowego sensu.
Korytarze wypełnione złudzeniami
i niepewnie snującymi się ludźmi.
Wachlarz rozedrgań i fobii.
Jest w czym wybierać. Depresja,
schizofrenia, mania rzeczywistości.
Stąd nie ma ucieczki. Jedynie 
                                        przepustki
wydawane tak rzadko. Jedynym 
wyjściem jest przystosować się 
                                          do choroby. 
Ale czy ci na zewnątrz też nie są chorzy?

* * * 
Ponoć ludzie dzielą się na chorych
i tych niezdiagnozowanych.
Najważniejsze żeby nie zgubić
w tym szale siebie.
Przecież tyle kryje się po drugiej stronie
na pół otwartych powiek.
Duszę rozdzierają emocje.
Najgorzej kiedy cierpią na tym najbliżsi,
ale przecież nie robimy tego celowo.
Nawet kiedy zbiera nam się na krzyk,
płacz i kompletną bezsilność
może właśnie wtedy gdzieś 
                               po drugiej stronie
czujemy, że chcemy dobrze.
Nawet wtedy kiedy
jesteśmy najbardziej wypompowani,
kiedy chemia bierze górę
i nie potrafimy wypowiedzieć
tego co naprawdę byśmy chcieli.
Wtedy kiedy nasze słowa plączą się
pozbawione składni i sensu
nasze serca są w nas
 
nieposkładane najbardziej.



�       DEBIUTY PEGAZA – Krystyna Dziewiałtowska-Gintowt

GOBELINY 

Spacer po rosie
Spaceruję naszą ścieżką krętą
Włochate kępki traw
Łaskoczą stopy kroplami rosy

Za chwilę wzejdzie słońce
Wystudzi swe gorące promienie
Balsamem wilgotnego mchu

Zaoranie
Wreszcie wyzłociła się moja 
                kocankowa łąka
Na zaoranym polu posiałam marzenia
Zachwycę się ich wzrostem i pięknem
Leżąc w cieniu pozostałej kępki drzew

I wzniesie się moja modlitewna podzięka 
Że tu i teraz jestem i jeszcze chwil wiele
W nic nierobienia zostanę błogostanie 
I zmieniać nie chcę nic i tylko trwać

Pseudonim DZIWONIA
Dziwonia to mały ptaszek, który lata, zbiera 
i przeplata. Dziwonią byłam od kiedy pa-
miętam. Ciągle coś zbierałam, przynosiłam 
do domu, przeplatałam. Świat przyrody był 
nieodłączną częścią mojej natury. 

Od kilku lat wyplatam gobeliny, dla któ-
rych materiałem są skarby natury: trawy, 
kwiaty, mchy, wodorosty, owoce, a nawet grzyby. Plotę wszędzie gdzie się 
da, najczęściej w towarzystwie obserwatorów i pomocników. Podpisuję je 
wierszem, oddającym nastrój towarzyszący powstaniu. 

Z wykształcenia jestem fizykiem, do czego sprowokowała mnie potrzeba 
poznania prawdy absolutnej, przynajmniej w wymiarze materialno-ener-
getyczno-metafizycznym. Znaczną część mojego życia zawodowego związa-
łam z ochroną środowiska. Od kilku lat jestem na emeryturze.

Większość prac zdobi klatkę schodową mojego domu. Kilka podarowałam 
zaprzyjaźnionemu Muzeum Łąki w Owczarach, gdzie na kserotermicznych 
murawach pasą się owieczki wrzosówki. Ich wełna jest materiałem do reali-
zowania mojej obecnej pasji – filcowania.

Gobeliny wystawiane były w gorzowskim Spichlerzu i w Klubie Nauczy-
ciela, w Parku Narodowym „Ujście Warty”, w muzuem w Eberswalde,  
w twórczej świetlicy w Brzeźnie koło Lubiszyna, a także w klubie osiedlo-
wym na warszawskim Ursynowie. Dwukrotnie prace były nagrodzone na-
grodą główną Gorzowskiego Przeglądu Amatorskiego Ruchu Artystyczne-
go PARA w dziedzinie plastyki. Część wierszy wraz z fotografiami prac była 
publikowana w 2010 r. w miesięczniku „Nieznany Świat” w kąciku poezji 
ezoterycznej.  

Drzewo
Gdybym
nie była kim jestem
drzewem bym chętnie wyrosła 
przydrożnym lub na rozstajach 
I byłabym mądra byciem
i cienia dawaniem
i ptaków słuchaniem
i całym dokoła życiem

Po obu brzegach rzeki
Z tamtej strony rzeki
Jaskrawo złotym blaskiem
Wabią nieznane obietnice

Przelećmy paralotnią
Lub brzegiem dookoła
Wejdźmy w wymarzony Eden

A może lepiej w cieniu
Pozostańmy jeszcze
Z tajemnicą drugiego brzegu

Tornado
Fiołkowe tornado
Zawirowało nad złotą łąką
Spokój w cieniu brązów
Przemieniło grozą chmur

Z rozwagą przewracajmy 
Świat do góry nogami

Podzielone
Słońce z nawłociowych splotów
Z refleksem złotych kocanek
Spotkało na swej drodze 
Wrzosową tarczę 
Ogrzaną amarantem szarłatu

Wchłonęła je mleczna przestrzeń
Niosąca wspomnienie
Kukurydzianych pól
Podzielone pozostają w symbiozie 
Osobne i scalone zarazem

Jesienny spacer 
z Krzysiem

Zatrzymać jesień choć na chwilę
W szeleście liści pod stopami
Na naszej wiejskiej drodze

W dłoniach jarzębinowe korale
Złoty ognik i czarne ligustrum
Chłoniemy barwy i nastrój
Owiani słodką wonią wrzosowisk
Zapamiętać jesień na słotne szarugi
Uwięzić wspomnienia spaceru
W kratkach wielobarwnego 
                                 patchworku

Życie to misterny gobelin
Snuję wspomnienia spacerów
Przetykam barwy i zapachy
Brzęczenie pszczół i rosę poranka
Zmienny krajobraz pór roku

Życie to misterny gobelin
Trzeba je tkać z miłością
Nie zmarnować żadnego splotu
Z arcydzieła na zamówienie Boga
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Knuts Skujenieks
Knuts Skujenieks (ur. 5 wrześ-

nia 1936 roku w Rydze) – łotew-
ski poeta, dziennikarz i tłumacz  
z piętnastu języków europejskich, 
także z polskiego. Studiował na 
Uniwersytecie Łotwy w Rydze  
i w Instytucie Literackim im. Gor-
kiego (1961) w Moskwie.

W 1962 roku za dysydencką, 
antysowiecką działalność został 
skazany na siedem lat pobytu  
w obozie jenieckim w Mor-
dwińsku (Rosja). Poznaliśmy się  
w Rydze na Święcie Poezji Janisa 
Rainisa we wrześniu roku 1971. 
Mimo że był już wtedy wybitnym 
poetą, swój pierwszy zbiór wierszy 
mógł wydać za kolejne siedem lat – 
dopiero w 1978 roku. Wtedy jako 
mój cicerone po swoim rodzinnym 
mieście opowiedział mi historię 
Pomnika Wolności. 6 czerwca 
1989 roku został zrehabilitowany. 

Wiersze pisane w niewoli opub-
likowano na fali przemian dopiero  
w 1990 roku. Należy dziś do grona naj-
wybitniejszych poetów europejskich. 

W 1994 roku odznaczony or-
derem de Isabella Catolica. Rok 
później Orderem Trzech Gwiazd, 
Gedymina (2001) i in. W 2008 
roku otrzymał nagrodę literacką 
Związku Bałtyckiego za ośmioto-
mowe dzieło „Pisma”.

 POECI ZE  ŚWIATA  –  ŁOTWA

Knuts Skujenieks

SINOGÓRZE  
               SIEDMIOGÓRZE
(ZILKALNE  SEPTIŅKALNE)

Z sosnowym wieńcem na głowie                                                                                              
Uprzejme, z okrągłym licem                                                                                               
Nad siedmioma sinymi górami                                                                                              
O porankach słońce wędruje 

Kiedy borówki się rumienią i bledną                                                                                         
I żurawięta tańczyć się uczą                  
Do Sinogórza podąża przezimować lato              
Zmęczone pracą i wędrówką  

Nie ma tam śniegu                                                                                              
Ni snu niedźwiedzia                                                                                        
W niebieskich siedmiu górach
Na jednej górze ponoć paproć                                                                                              
pokazuje praojców pieniądze                                                                                           
Na drugiej górze mak                 
Skrywa ziarno mądrości                                                                                         
Na trzeciej górze rosiczka                                                                                            
Żywą wodę spija                                                                                             
Na czwartej marzanna                                                                                            
Czaruje swym licem i kształtem                                                                                           
Na piątej dziewanna                                                                                           
Dwuręczny miecz trzyma                                                                                              
Na szóstej chmiel do nieba się wspina                                                                                            
Rękami chmury obejmuje                                                                                            
Lecz co się dzieje na siódmej górze                                                                                     
Nie pamiętają nawet najstarsi ludzie

Za dziewiątą rzeką                                                                                               
Za trzecim brodem                                                                                              
Pół wiorsty idziemy                                                                                             
Po lewym brzegu
Przy czarnej olsze                                                                                               

Doczekać ranka                                                                                               
I pytać zaskrońca                                                                                           
Niech pokaże 
Jak wić się w lewo, w prawo                                                                                               
Do głębi lasu uciekać             

Doczekać zapachu                                                                                             
Leśnej róży
Potem dalej prosto                                                                                              
Jak nos wskaże                                                                                              
Nim dojdziesz do lipy                  
Gdzie pracują pszczoły

I wtedy na prawo                                                                           
Sześć razy ją w koło                 
Nim liść ostatni                                                                                             
Spadnie
Po mchu jeleni                                                                                              
Po puchu gęsi

Gdzie zamarznięte jezioro                                                                                             
Niebieskie jak Niemiec                                                                                             
Tam w środku będzie                                                                                              
Szklany zamek                                                                                               
Wybitni mistrzowie                                                                                          
Tam drogę wytyczają                                                                                           
Po której ci wędrować                                                                                            
Żeby powrócić

Lecz gdzie jest moje Siedmiogórze?
Odpowiada dąb zziębnięty w śniegu                                                                                
Innym razem 
innym razem synku!

1968

                   Z łotewskiego przełożył

                   Józef Skabardis

– uczestnik warsztatów literackich  
I. K. Szmidta na Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku w Gorzowie

Ireneusz K. Szmidt
RYGA. POMNIK WOLNOŚCI

                  Knutsowi Skujenieksowi 

Zostawiłem na peronie
polski piasek spod mych stóp
idę teraz zapatrzony
w gwiazdy śpiące w Twoich dłoniach
obok mnie Twój syn rozumny
opowiada Ciebie całą
aż od jego słów gorących
w moje serce wnikasz żarem

Już nie dziwię się, już czuję
rówieśnico moja cudna 
że swym trwaniem dzieciom swoim
nakazujesz czynić trwanie.
Ty, poważna, ważna Pani.
Już rozumiem, one muszą
pięknieć  w czynach, czynić pięknie
nie czekać na zmiłowanie
aż niewoli pęto pęknie

Choć chłód przez mój płaszcz przenika
od tych myśli sam goreję
chciałbym wspiąć się do stóp Twoich
o, Wolności – Matko Ryska
dotknąć spiżu Twoich kolan
w oczy Twoje spojrzeć z bliska
ucałować raz jedyny 
śniedź na ustach
pełnych winy

1971
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BABCIA ELEGANTKA
Babcia Mela nie miała miejscowych korzeni, ale była 

wzorcowym przykładem „małoparyskiej” elegancji. Stroi-
ła się dosyć krzykliwie i upiększała wyrazistą pseudo- bi-
żuterią. Usta z pokładem rubinowej pomady stanowiły jej 
codzienną wizytówkę. Tak samo jak roztańczone na usz-
nych płatkach wisiory kolczyków, tudzież klipsów. Korale, 
niekoniecznie prawdziwe, podkreślały głęboki dekolt. Od 
większego święta zakładała sznur bursztynów lub przypina-
ła dużą, bazarową kameę. 

Babcia Mela, babcia Jerzego i Tamary od córki Krzysi. 
Babcia Basi, Małgosi i Jasia od syna Marcelego. Babcia Kry-
si, Waldka i Lidki od córki Doroty. Babcia Mariana, Maćka 
i Staszka. Babcia ich wszystkich i inna od wszystkich babć. 
Nietuzinkowa. Przy adapterze Bambino i filiżance mokki, 
trzymająca słomkę papierosa Wawel, zasłuchana w Mieczy-
sławie Foggu. Na ławce sztrykująca cokolwiek, zasłuchana 
w Violetcie Villas. Na fotografiach na wieki wieków wyra-
zista. Szkoda, że nigdy nie została sportretowana. Dama  
z Korsyki. Staszkowa babcia Mela. 

Staszek, odbywający służbę wojskową, otrzymał prze-
pustkę i odwiedził staruszkę w szpitalu na dwa tygodnie 
przed rozstaniem się jej z tym światem. Było widać, jak 
przygasła. Starość od wewnątrz wytrawiała elegantkę,  
u której miał zawsze swój azyl. Szczególnie ciepły zimą. Do-
smaczany pyszotą chlebowej zupy z kminkiem. Rozgrzewa-
ny, jak trzeba było, stalowym termoforem włożonym pod 
pierzynę, a owiniętym w babcine... bieliźniane barchany. 
Azyl jedyny w swoim rodzaju, czuły i rozchichrany. 

Teraz leżała przykryta pod samą brodę szpitalną rze-
czywistością. Szaroniebieską pościelą. Dziewczyna Stasz-
ka, która z nim przyszła, szepnęła: „Zobacz, babci brakuje 
płomienia szminki na wargach”. Po chwili babcia ożywiona 
odwiedzinami zebrała się w sobie i z ich pomocą usiadła 
na krawędzi łóżka. Pościel zsunęła się, a babcia rozbłysła 
krzykliwym wisiorem oplatającym pomarszczoną szyję.  
I zadzwoniła kiściami sylwestrowych klipsów, aż pielęgniar-
ka wpadła do pokoju z pytaniem: „Kto dzwonił, kto potrze-
buje pomocy?”. 

Nie na darmo starszy znacznie od Staszka kuzyn Je-
rzyk, warszawiak, syn cioci Krzysi i wujka Zygfryda, na-
zywał babcię pieszczotliwie Panią Ćwiklińską. Porównanie 
do znanej aktorki było trafne. Babcia Mela miała swój styl  
i była, jak mówią dziś młodzi, nie do podrobienia. „Jestem 
córką restauratora i wiem, co i jak się nosi” – mówiła.

PO MLEKO I MIÓD
Mela była wdową z pragnieniami. Pomadowała usta. 

Zakładała korale. Dzwoniła kolczykami. Dźwigała, co 
prawda, blisko pięćdziesiąt krzyżyków na plecach, a pod 
skrzydłami chowała piętnastoletnią Jadzię, później mamę 
Staszka, i jedenastoletnią Dorotę. Ale ciągle czuła się młoda 
i atrakcyjna. Przecież nie przestała być kobietą. 

Wolność wzmagała w niej apetyt. Odezwał się  
w babci Meli głód handlu. Nowe ziemie na zachód od Ma-
łego Paryża ciekawiły. Korciły, mamiły i namawiały ustami 

ROMAN HABDAS – MAŁY PARYŻ

LEŻAK 

Swojego dziadka Jędrzeja Staszek znał tylko z opowiadań  
i fotografii. Najbardziej utkwił mu w pamięci, jak okryty 
kocem spoczywał na leżaku wystawionym przed werandą, 
przy murku z betonową kulą. Zdjęcie było zrobione, kiedy 
dożywał swoich ostatnich dni. Mama Jadzia, przeglądając 
z synami album, zawsze podkreślała, że ich dziadek cier-
piał na raka gardła i na tym leżaku było mu najwygodniej. 
Umarł w lipcu czterdziestego roku. Wtedy mama Staszka 
miała dziesięć lat.

A leżak? Przez prawie pięćdziesiąt lat Staszek myślał, 
że jest to ten sam, nieustannie odnawiany czerwoną farbą, 
który po dziś dzień stoi przy Promiennej. Ten sam, który 
w latach sześćdziesiątych stawał się częstym powodem walk 
zaczepno-obronnych wszystkich ze wszystkimi: Staszka 
z Marianem, Mariana z Maciejem, Macieja ze Staszkiem, 
Staszka z Krysią, Krysi z Maciejem itd. Wszystkich dziecia-
ków skazanych na tę samą werandę i to samo podwórko. 
Z wyjątkiem smarkuli Lidki, siostry Krysi, która nie miała 
prawa głosu, bo ledwo co mówiła na chleb – „beb”. 

Konflikty, jakich większość, wybuchały nagle. Zwykle 
wtedy, gdy jeden z dzieciaków wystawił leżak przed dom. 
Wtedy wszystkie pozostałe chciały właśnie na nim poleżeć. 
To wystarczało do ogólnego rejwachu, w trakcie którego 
uwiązana na łańcuchu przy budzie Saba szczekała jak naję-
ta, a gołębie wuja Janka przestawały gruchać. Ciocia Dorota 
zwykle nalegała, żeby sobie ustąpić. Natomiast babcia Mela 
tak się chichrała z kotłujących się wnucząt, że aż wstyd mó-
wić, co i skąd przy okazji popuszczała. I nagle, po półwieczu 
Staszkowego stąpania po ziemi, okazało się, że leżak, który 
tak dobrze zapamiętał, który jest najstarszym leżakiem pod 
słońcem Korsyki i ciągle stoi „na baczność” pod zdjęciem 
dziadka w pruskim mundurze, przyjechał z... Gorzowa. 

Gdzie jest zatem leżak pamiętający owe ostatnie tchnie-
nia dziadka Jędrzeja? Ani mama, ani ciotka nie potrafiły od-
powiedzieć. Babcia Mela też, bo dawno temu odeszła w za-
światy. A leżak, pewnie, jak to leżak, zleżał się... i porąbany 
siekierką prozaicznie skończył pod płytą kuchennego pieca.

Teraz o fotce dziadka w pruskim uniformie, którą 
powiesiła babcia i której do dzisiaj nikt nie odważył 
się zdjąć ze ściany werandy. No bo dlaczego? Ma on 
na sobie galowy mundur i białe rękawiczki na rękach. 
Nie posiada broni. Zdaje się, że za chwilę wyruszy na 
przepustkę lub urlop, by – dajmy na to – odwiedzić 
pannę Melę, córkę restauratora i właściciela rzeźni  
w Gostyniu. 

W latach trzydziestych XX wieku dziadek Jędrzej 
i owa córka restauratora, a później Staszkowa babcia, 
mieli już pięcioro dzieci i powyżej dziurek w nosie ki-
szenia się w dużym mieście, jakim był Poznań. Posta-
nowili kupić na prowincji domek z ogrodem. Sprzedali 
sklep i kiosk kolonialny na poznańskiej Wildzie i od-
prawili służącą. Babcia Mela, która przez lata korzysta-
ła z jej usług, została gospodynią domową całą gębą, na   
swoim, przy Promiennej. (...)

Fragmenty powieści „Mały Paryż”, która ukaże się pod koniec grudnia
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DOM CHRISTY IHLENFELD
Siostra babci Meli, Andzia, z mężem Wackiem i córką 

Zosią, przez wiele następnych lat prowadzili spożywczy 
sklep, do którego po rowerowym upadku nie dojechała po 
funt cukru siostrzenica Jadzia. Oni tworzyli jednak pełną 
rodzinę. Podobną do niemieckiej, która dom przy Asnyka 
wybudowała i w ostatnim dniu stycznia 1945 roku opuściła 
jego progi oraz strzelistą, rosnącą przy nim topolę.

Wiele lat później siostra Andzia owdowiała i pochowała 
męża na lokalnym, świętokrzyskim cmentarzu. Interes ko-
lonialny skończył się dla niej i córki, gotowej do zamążpój-
ścia. Na platformę wstawiono co lepsze poniemieckie meb-
le. Może czerwonobrunatny komplet krzeseł, biblioteczkę 
i radio marki Mende z zielonym okiem? Kiedy ciężarówka 
ruszyła na południowy wschód, miała przed sobą do po-
konania jakieś 130 kilometrów. Wracały, skąd przybyły, do 
Poznania.   

Jeśli faktycznie zapakowano na pakę jakieś szafy, witry-
nę, stół, to mieszkanie przy Albańskiej, w którym Staszek 
bywał z rodzicami, wyposażono meblami z dzieciństwa nie-
mieckiej pisarki Christy, po mężu Wolf, córki Helgi i Otto-
na Ihlenfeld. Urodzonej w Landsbergu, a starszej o rok od 
matki Staszka.

Opuszczając swój pokój, dom, podwórko, ulicę, szesna-
stoletnia Christa była przerażona, że w mieszkaniu została 
samotna mama, a ona z bratem, dziadkami i wujostwem 
uciekała w nieznane. Siedząc na tobołku z bielizną patrzyła 
z przyczepy ciężarówki na oddalające się dachy i kominy 
Landsbergu. Miała ze sobą tylko niebieski tomik wierszy 
podarowany przez nauczycielkę. W pamięci zachowała wi-
trynę i kredens z gościnnego salonu. Ciepło kuchni i smak 
kruchej czekolady podbieranej ze sklepowych zapasów. 
Ciągle czuła zapach rodzinnego gniazda opodal strzelistej 
topoli i wracała do spojrzenia żołnierza, który niedawno 
odprowadził ją po zabawie. 

W 1971 roku powróciła na dwa dni do swojej małej 
ojczyzny, by raz jeszcze spojrzeć w przeszłość. I wystarczyło 
wspomnień do powieści „Wzorce dzieciństwa”, którą nie-
bawem napisała. Czy wiedziała coś o rodzinie, która wszcze-
piła się w opuszczony przez nią i jej najbliższych dom?  
O nastoletniej Zosi, która pewnie jak ona, Christa, podkra-
dała rodzicom słodycze ze sklepowej lady? 
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tych, którzy spróbowali odkrytej właśnie rzeczywistości. 
Wracali, co prawda, w rodzinne strony, ale tylko na chwi-
lę, uregulować sprawy i znowu odjeżdżali do przejętych po 
Niemcach domów i mieszkań. Podjęła decyzję. Dom przy 
Promiennej oddała pod opiekę dwóm siostrom, starym 
pannom: Władzi i Peli. Ze szwagrem Wackiem i jego żoną 
Andzią, z ich córką Zosią i swoimi smarkulami, wyruszy-
ła do krainy... mlekiem i miodem płynącej. Do miasta na 
siedmiu wzgórzach, z mową zewsząd przywiezioną, straszą-
cego wypalonymi oczodołami okiennic i gruzami kamienic  
w śródmieściu, pozrywanymi mostami na rzece. Do miasta 
z nocami zamykanymi na trzy spusty.  

Starsze dzieci z końcem wojny odleciały na swoje. Syn 
Marcel do Maniusi w Poznaniu, u której przesiedział pod 
spódnicą większą część wojny, po ucieczce z przymuso-
wych robót. A teraz, jako mistrz, zajął się z zegarmistrzow-
ską precyzją leczeniem ręcznych buksiaków, kredensowych 
budzików i skrzyniowych zegarów z kukułką. Z taką samą 
precyzją topił zdrowie w kieliszku. Natomiast córka Krzysia 
pokochała chłopca z Otwocka. Na zawsze. I poszła za nim 
najpierw na wschód, potem na zachód wolnej Polski, nad 
Odrę i znowu nad Wisłę, na warszawski Mokotów. 

Najstarsza córka, Bogna, miała już swoje miejsce.  
W niebie.

PRZY ASNYKA
Miasto z wolna ustatkowało się i otrzymało doczesną 

nazwę. Podwórze kamienicy przy Wandy Wasilewskiej szu-
miało płynącą wartko przy nim Kłodawką, ulica zaś odgło-
sem uruchomionych tramwajów. Codzienność Meli, która 
znalazła pracę w rzeźniczym sklepie na parterze, toczyła się 
nieco wyżej, na drugim piętrze tego samego domu. Po ja-
kimś czasie, z głównej arterii miasta, matka z dziewczyn-
kami przeprowadziła się na boczną scenę, do lokalu przy 
ulicy Teatralnej. Dorota miała stamtąd żabi skok do szkoły, 
a matka do sklepu warzywniczego, który wydzierżawiła. 

Dosyć zaradna, obrotna i strojna wdówka, co tu ukry-
wać, przyciągała adoratorów. Nie myślała, że łajdaków. 
Świetnie pomagali uszczuplać dochody. Biznes potykał się 
o samotność kobiety. Może o jej naiwność? Może o... dupe-
rele? Zostawiła ulicę Teatralną i marchew z pietruszką. Zna-
lazła nowy kąt, pokój z kuchnią przy Grottgera w domu na 
skarpie, gdzie mieszkała znajoma sprzed wojny, która ściąg-
nęła Melę na zachód. Właśnie tam, jadąc na rowerze ulicą  
w dół, córka Jadzia upadła i złamała rękę. Rozdarła sukienkę. 
Nie dojechała do kolonialki przy Asnyka. Wdowa Mela też 
była rozdarta. Zamyśliła wracać pod Poznań, skąd przybyła. 
W poniemieckim mieście brakowało dla niej i dorastających 
dziewczyn owego miodu i mleka. Brakowało też ogrodu ta-
kiego jak przy Promiennej, w którym każda reneta, choćby 
landsberska, klapsa i glaza, były swoje. Domu, gdzie każdy 
mebel zapisał ich linie papilarne. Każdy garnek, kopystka  
i widelec. I nóż, którym snadniej z bochenka kroić sznyty.  
I maczać je choćby w niedostatku, ale własnego talerza.

Czy wtedy razem z babcią Melą przyjechał na Korsy-
kę ów leżak pacykowany na czerwono, który na werandzie 
niezmiennie stoi na „baczność”, a na „spocznij” jedynie  
w ogrodzie? 



1� EUGENIUSZ KURZAWA
„Obrazki prowincjonalne prozą”

NOWE KSIĄŻKI
            LUBUSKIE

Zdaję sobie sprawę, że znajdą się osoby, 
które popatrzą na książkę Eugeniusza Kurza-
wy i stwierdzą od razu, że to nie do końca uza-
sadnione, aby prowincjonalny pisarz popełniał 
autobiografię. Co więcej, uznają to za przykład 
wybujałego egotyzmu (może to racja?), bo  
w regionie jest „na pęczki” takich indywidual-
nych historii, które nikogo nie obchodzą, bo są 
tylko prowincjonalne. Zanim wzięłam do ręki 
„Obrazki prowincjonalne prozą”, zastanowiłam 
się, jaki jest cel pisania autobiografii. Z jednej 
strony może to być wyraz troski o przeszłość, 
z drugiej – typ ekshibicjonizmu, a nawet per-
wersji, bo jest w tym coś z wiwisekcji na żywym 
organizmie. Która z tych motywacji dominuje 
w przypadku wilkanowskiego poety?

Ostatni tomik Kurzawy („Ćwiczenia z rozpaczy”, �011) 
nie był optymistyczny w wymowie. Napisany został w de-
kadenckim tonie, można było odczuć lęk przed stratą i nie-
zrozumieniem oczekiwań ze strony świata. Był w pewnym 
stopniu protestem przeciw mechanizmom, które powodują 
zapominanie i zniekształcanie tego, co minęło. Trzy lata, któ-
re minęły od napisania ostatniego tomiku wierszy, przyniosły 
w pewnym stopniu odpowiedź i sposób wyjścia z impasu. 
Kurzawa pisze autobiografię.

Wróćmy więc jeszcze raz do pytania: dlaczego autobio-
grafia? Można by to wyjaśnić z perspektywy psychologii 
postaci, bo na jej gruncie zostało zbadane zjawisko „niedo-
kończonej sprawy”. Z tym związany jest też ściśle tzw. „efekt 
Zeigarnick”, czyli potrzeba dokończenia zadań (tzw. postaci).  
W przeciwnym wypadku, gdy ta potrzeba nie jest zaspoko-
jona, owe niedomknięte zdarzenia będą powracać, „prześla-
dować” osobę, aż w końcu uniemożliwią jej zadawalające 
funkcjonowanie w „tu i teraz”. Mam wrażenie, że ta autobio-
grafia to pomysł na powrót do swojej indywidualnej historii  
i dopełnienie własnych doświadczeń po to, aby zacząć w peł-
ni przeżywać teraźniejszość i aby rozpocząć kolejny cykl.  

Kurzawa na wstępie projektuje los swojej książki, liczy 
na zainteresowanie zaledwie garstki osób (rodzina, przyjacie-
le, koledzy z ZLP, dwóch lub trzech krytyków „z urzędu”),  
a w przyszłości może jakiegoś studenta, który „odkurzy Ku-
rzawę”. Poeta nie miał raczej zamiaru uprawiać autopromo-
cji, ale raczej udowodnić, że indywidualna przeszłość jest 
wartością samą w sobie i niekoniecznie musi być w jej dorob-
ku Nagroda Nobla. Poza tym wydanie książki ma też swoją 
przyczynę w jubileuszu, który poeta obchodzi w tym roku.

W „Obrazkach prowincjonalnych” prozą można zna-
leźć zaskakujące opowieści o przyjaźni, miłości i zmaganiach  
z rzeczywistością. Anna Sobecka na wieczorze promocyjnym 
stwierdziła, że tyloma inicjatywami, które były udziałem Ku-
rzawy, można by obdarować kilka życiorysów. 

Okres młodzieńczy, ministrancki epizod, pierwsze do-
tknięcie kobiecej piersi nad jeziorem Błędno, studenckie 
spływy kajakowe – to tylko niektóre z opisywanych historii. 

Kurzawa, czyli prowincjonalny „efekt Zeigarnick”
Mirosława Szott

Zdarzają się też nostalgiczne wspomnienia 
z dzieciństwa, np. o powrotach taty z pracy, 
powiedzonkach mamy. Część z nich opisywana 
jest z dużą dozą poczucia humoru, niekiedy au-
toironii, a także dystansem. Jako przykład niech 
posłuży ten oto obrazek: „Wyjazdy do Perzyn 
miały też zabarwienie… erotyczne, gdyż w pew-
nym momencie zaczęliśmy się – sześciu, ośmiu 
chłopaków – kąpać nago (właściwie zaczęło się 
od tego, że wymyśliliśmy sobie zjeżdżanie po 
mokrej glinie, a że kąpielówki hamowały zjazd, 
więc je zrzuciliśmy). Potem nago opalaliśmy 
się. I nie tylko…”.Takich zabawnych opowie-
ści jest sporo. Nadają się na niejedną książkę. 
W każdym razie sposób ich przekazywania jest 

tak atrakcyjny, że trudno się oderwać od lektury. Pisarstwu 
wilkanowskiego poety daleko jest do patosu. Z przymruże-
niem oka pisze o takich zdarzeniach jak uśmiercenie Kurza-
wy (wywołane częstymi telefonami pod niewłaściwy numer) 
w 1��0 roku czy wyjazd do Korei Północnej i spotkanie 
Wodza. Część z tych historii jest dodatkowo uzupełniona 
zdjęciami, wywiadem (który przeprowadziła Beata P. Klary) 
oraz tekstami poetyckimi. Kurzawa dużo miejsca poświęcił 
też swoim dwóm przyjaciołom, mistrzom, którzy wywarli 
ogromny wpływ na jego życie: Andrzejowi K. Waśkiewiczowi 
oraz Andrzejowi Strumille. Poznał ich jako młody chłopak: 
Waśkiewicza w 1��� roku jako student, Strumiłłę w 1��0 
roku jako dziennikarz „Krajobrazów”.

Autor nie unika tematów niejednoznacznych, osadza swo-
ją przeszłość w określonym kontekście politycznym i wcale nie 
ukrywa, że żyło mu się lepiej w – jak sam zaznacza – wyśmie-
wanych dziś latach Polski Ludowej. Zdaje się, że jest w tym 
nie tylko szczerość i nostalgia za dzieciństwem czy wczesną 
młodością, ale niepogodzenie ze stanem teraźniejszym kultury,  
w którym przeważa chęć zysku czy taniej popularności. Za-
pytany przez Klary o ocenę swojego sukcesu lub porażki, od-
powiada, że sny się nie spełniły, że w osobistym wymiarze nie 
osiągnął tego, co zamierzał, choć – jak dodaje – z perspektywy 
socjologicznej osiągnął awans społeczny.

W „Obrazkach prowincjonalnych prozą” chodzi chyba o coś 
więcej niż tylko autorefleksję lub próbę psychoanalizy. To jest do-
pełnienie, które umożliwia podjęcie dalszej wędrówki i dalszego 
rozwoju. Życzę Kurzawie, aby sny się w końcu spełniły.
 

Eugeniusz Kurzawa, 
„Obrazki prowincjo-
nalne prozą”, 
Wilkanowo 
– Zbąszyń �01�.
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Mirosława Szott, doktorantka Uniwersytetu Zie-
lonogórskiego, absolwentka filologii polskiej i pedago-
giki, autorka szeregu artykułów krytycznoliterackich, 
często zamieszczanych także w „Pro Libris”, i członkini 
Stowarzyszenia Jeszcze Żywych Poetów, w listopadzie 
�01� r. została laureatką konkursu „Debiut Poetycki” 
zorganizowanego przez Wojewódzką i Miejską Biblio-
tekę Publiczną im. C. Norwida oraz Lubuskie Stowa-
rzyszenie Miłośników Działań Kulturalnych „Debiut” 
w Zielonej Górze. Z końcem ubiegłego roku w oficy-
nie Pro Libris ukazał się jej tomik wierszy „pomiary 
Zamku”, w którym znalazły się �� utwory. Słusznie 
zauważył Eugeniusz Kurzawa we wstępie do zbiorku,  
iż są to głównie krótkie formy, gdyż wiersze o surowej strukturze, 
oszczędne w słowa, pozbawione są ozdobników i zbędnych fraz. 
Tytułem zaś tomik M. Szott nie bez przyczyny nawiązuje do Kaf-
kowskiego zamku, a więc utworu tajemniczego, niedokończonego, 
fragmentarycznego, a przede wszystkim opowiadającego o samot-
ności, niezrozumieniu i alienacji. 

Podmiot wierszy Mirosławy Szott jest duchowo niemal spo-
krewniony z bohaterem powieści Franza Kafki. Też niczym geo-
metra Józef K., obcy wśród miejscowych, wędruje, szuka i błądzi, 
przygląda się i dziwi wszystkiemu, bada i mierzy dookolną „nie-
oznaczoność” i „nieograniczoność”.  Iście surrealistyczny i mroczny 
klimat odpowiada poetce, czuje się w nim nadzwyczaj bezpiecznie, 
jej atrybutami jest czarny kot, wspinaczka na drzewo, górska wę-
drówka nad przepaścią, przeczucia i „dreszcze”, łapanie smaków, 
kolorów, zapachów, dotyków, słowem recepcja świata wszystkimi 
zmysłami. I trudno dziwić się autorce, która w wierszach zamie-
nia się w filozofa (kierunek, który chciała studiować) i najbliższe 
otoczenie poddaje raz analitycznej obróbce, epistemologicznemu 
rozmyślaniu, innym razem transcendentnej medytacji. 

W tomie „pomiary Zamku” znaleźć można sporo toposów  
i poetyckich motywów. Ulubione miejsca podmiotu lirycznego to 
punkty z pozoru statyczne jak góry, park, drzewo, rzeka czy pociąg, 
bowiem góry „patrzą w dół” i widzą idące cienie, park czy „duszny 
las” porusza się w trakcie wędrówki, drzewo zmienia swoje poło-
żenie względem człowieka, gdy ten obchodzi je lub wspina się na 
nie. I motyw podróży, ciągłego ruchu, poruszania się, albo bardziej 
mijania, czy też zmieniania pozycji, towarzyszy poetce w wielu jej 
tekstach. Autorka przechodzi obok drzew, mostów, mija przepaście 
i wysokości, ucieka od siebie i doń powraca. Ruch, dynamizm, pęd 
można rzec jest praktycznie wszędzie, czasem symbolizuje go leni-
wie „lunatykujące drzewo”, „senny motyl”, „ranne ptaki”, „odnale-
ziona cząstka Higgsa”, „przekładane w palcach buddyjskie korali-
ki”, „wyblakłe mijające krajobrazy”, „w lustrze odbite światła ulic”, 
„wszystkie polne drogi zamiecione przed chwilą”, a innym razem 
deszcz, mgła, cień albo po prostu widok z okna pociągu, z którego 
widać „prędkość mijanego drzewa” lub „most na Odrze”. 

Z kolei atrybutom podróży towarzyszą inne, które bohaterka wier-
szy Mirosławy Szott chłonie zmysłami, bodźcami, rozpoznaje intuicyj-
nie. W trakcie nieustannego poruszania pojawiają się motywy ciszy, 
milczenia, owe silentium, jak pisze poetka w wierszu „Teraz”, bowiem 
wtedy jest „doskonale cicho aby milczeć”. Z nimi z kolei przeplatają 
i uzupełniają się motywy związane z oglądem świata, np. cała paleta 
kolorów (niebieskie wstążki, schody i wazon, czerwień maków i jab-
łka, granatowa bluzka, czarny kot, ciemna ulica), wachlarze smaków 
(słone okna, cukierki, mięso) i cała gama zapachów (chabrów, róż, lilii, 
wrzosów, drzew, ogrodu, parku, „bukietów z polnych kwiatów”, cebuli, 
różańca cegieł, rąk, deszczu, burzy, jesieni).

NOWE KSIĄŻKI
            LUBUSKIE

MIROSŁAWA SZOTT
„pomiary Zamku”

Wszechobecną w wierszach Szott wędrówkę, za-
równo w wymiarze fizycznym, jak i duchowym, której 
towarzyszą wspomniane motywy i toposy, odbywa prze-
ważnie bohaterka, którą można przyrównać do dziecka 
poznającego otoczenie; rezolutnej acz bardzo ciekawskiej 
dziewczynki, która wszystko ogląda, smakuje, dotyka  
i poddaje analizie, często wielu obserwowanym rzeczom, 
sytuacjom, reakcjom dziwi się, niekiedy przygląda się im 
z zachwytem małego odkrywcy, innym razem dociekliwie 
drąży. Nieraz zatrzymuje się nad niedorzecznymi chwi-
lami i bada je, wszystko ją intryguje i zastanawia. Pod-
miot mówi „wszystko jest tu zjawiskowe”, zachowując 
się niemal jak Alicja w krainie czarów albo Mary Lennox  

w tajemniczym ogrodzie.
I poszukuje, stale poszukuje zazwyczaj siebie, jednak to poszu-

kiwanie jest szczególnym rodzajem eskapizmu, bowiem podmiot 
najczęściej cofa się w głąb siebie, „wraca do siebie”, „zajmuje się 
swobodnie sobą” jak w wierszu „Egocentryczka” i boi się, że „uto-
nie w nierozbudzonych myślach”. Dlatego nierzadko ten exodus od 
zewnętrznego „ja” do  wewnętrznego jestestwa jest próbą ucieczki 
przed samą sobą, przed własnymi lękami, obawami, natręctwa-
mi, dziwactwami, intuicją czy nawet prekognicją, podobnie jak 
przed własnym obłędem uciekał wspomniany Kafka. Na przykład  
w wierszu „Góry” bohaterka rejteruje „przed śmiercią w pomylonej 
przepaści”. Stąd jest w tych lirykach tyle zagadkowości, sprzeczności 
czy niedorzeczności, jak choćby znikający kot, mgły, cienie, mały 
książę, cyganka, wariatka, zdechły lis naśladujący Hamleta, senne 
wizje, somnambuliczne przeczucia. Wiele przedstawionych w wier-
szach sytuacji jest poprzez lakoniczność obrazowania ukazana jakby 
niekompletnie, szczątkowo, enigmatycznie, zdając się być jedynie 
migawkami, czy zatrzymanymi na krótko refleksami, stąd niemoż-
liwymi do odgadnięcia jak przysłowiowe imponderabilia. 

Podmiot poszukuje siebie „tam gdzie oś wyboru nie przecina się 
z osią kombinacji”, poszukuje w snach zaplanowanych „na najbliż-
szy miesiąc”, w obrębie miasta i w przestrzeni wiersza, na wysokim 
drzewie  i w przepaściach gór, szuka dowodu na własne istnienie, 
jak czegoś, co leży „nieopodal wszystkiego”. Jego eksploracje, wy-
prawy do środka siebie, ekskursje do ukrytego ego, wywołują „głu-
che narracje”, a akt tworzenia naznacza granice między świadomoś-
cią a irracjonalnością albo surrealizmem, ową „nieoznaczonością”. 
Poezja jest zatem osobistym dyskursem między oglądem a wraże-
niem, ontologicznym monologiem, dialektyką świata widzianego   
i przeczuwanego, a wreszcie nieprzerwanie toczonym immanen-
tnym sporem nad zagadką bytu.

Dlatego u Szott wiersze „objawiają się stroficznie”, mylą się ze 
snami i jak one znikają rankiem, niczym w wierszu „Granica”, albo 
przychodzą jesienią „z każdego drzewa” i zostają na zimę przez po-
myłkę „wplątane w okulary” („Teraz”), a kiedy długo poetka nie 
pisze wierszy, jak dzieje się to w „Głaskaniu psa”, to jest to dobra 
okazja do rozmyślań i irytacji z powodu przeczucia nieistnienia 
świata, dodajmy świata tych osobistych idei i ekscytacji, które za-
mknąć można w zapisanej kartce.    

Nad poezją Szott nie można przejść w pośpiechu, nawet jeśli prze-
czyta się jej wiersze szybko, myśli będą jeszcze długo trawić zapamięta-
ne obrazy i wersy, i... nieustannie niepokoić, aby ponownie wrócić do 
nich  i chłonąć je na nowo. A z każdym powrotem otwiera się jakby 
nowy rozdział, wyłania inny poziom, rozsuwają ukryte drzwi, zaprasza-
jąc do dalszej eskapady w nieskończonym labiryncie doznań i myśli. 

Mirosława Szott, „pomiary Zamku”, wydawnictwo Pro Libris, 
Zielona Góra �01�, �0 s.

Peregrynacje w  labiryncie myśli
Robert Rudiak
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NOWE KSIĄŻKI
            LUBUSKIE MARIA BORCZ  –  „Zabłąkani we mgle”

„jak spłoszony ptak chroni się w otchłani”, czy do-
rastające dziewczęta, jeszcze ufne, ale już odkrywa-
jące grozę tego, co przynieść może dorosłość. Poet-
ka pięknie wychwytuje to balansowanie pomiędzy 
pragnienieniami pozostania w świecie marzeń  
a przeświadczeniem o nierealności tych dążeń.

Obraz świata wyłoniony z mgły, w której błą-
dzą bohaterowie tego zbioru, nie jest, niestety, idyl-
liczny. Podobnie jak życie jako takie nie jest space-
rem po Arkadii. Te nacechowane gorzką prawdą 
wiersze można czytać jako teksty porządkujące 
wcześniejsze dokonania autorki, której niewątpli-
wie ważny dorobek twórczy układa się w swoistą 
prywatną, a jednak jakże uniwersalną księgę życia. 

Barbara Anna Dominiak

„Zabłąkani we mgle”, 
czyli co zostało z miłości 
„Miłość potrafi być mętna jak mgła.
Czy fermentacja spowoduje, że stanie się 
bardziej klarowna?”

Takim mottem opatruje swój ósmy już zbiór, wy-
dany nakładem Biblioteki Pegaza Lubuskiego, znana 
gorzowskiemu środowisku poetka, Maria Borcz. Za-
mieszczone tu wiersze przenoszą nas w świat widziany 
okiem kobiety, która materii jednostkowego losu, pojedynczego 
istnienia próbuje nadać wymiar ponadindywidualny. O czym jest 
ta niewielka, unikająca wielosłowia książka? Jednym z podjętych 
motywów jest miłość w jej różnych fazach, odmianach, uwarun-
kowaniach. Ale także los, szeroko pojęta egzystencja, uchwycona  
z perspektywy dojrzałej i pozbawionej złudzeń kobiety. Projekt am-
bitny, bo to przecież próba objęcia wszystkiego, co ważne, co klu-
czowe, co określa istotę życia. 

Przez ostatnie lata Maria Borcz przyzwyczaiła nas do trafnego 
umieszczania swoich przemyśleń w kontekstach mitologicznych i bi-
blijnych. Również w tym tomie możemy zauważyć takie ujęcia, które 
znakomicie służą podkreśleniu uniwersalnego aspektu stawianych tu 
kwestii. Swoje spojrzenie na świat, będące, jak można mniemać, syn-
tezą własnych doświadczeń, autorka usiłuje zamknąć w przyjmującej 
często kształt sentencji formie. To poezja skondensowanego słowa, 
pojęciowa, nierzadko wykorzystująca określenia abstrakcyjne i, jak 
zauważa autor posłowia, Leszek Żuliński, mniej konkretna i rzeczo-
wa niż ta, którą znamy z wcześniej wydanych tomów. Wśród często 
przewijających się tu określeń chyba najwyższą frekwencję mają te, 
które odnoszą się do pojęć związanych z destrukcją. Odnoszę wraże-
nie, że czytając ten tom, spaceruję po jakimś popromiennym teryto-
rium, w którym rozpad wszystkiego, co stanowiło o blasku i wartości 
świata, jest stanen faktycznym i niestety, nieodwracalnym. Jak gdyby 
duchowe zranienie implikowało katastrofę kosmosu. Maria Borcz 
przygląda się tym gruzom i maluje mroczny obraz tego, co pozostało 
po złudzeniach. Dlatego książka tak dobrze współgra z jesiennym, 
dekadenckim anturażem.

Wśród czterdziestu pomieszczonych tu wierszy znajdujemy 
cykl tekstów poświęconych anatomii uczucia. Poetka dokładnie 
rozwarstwia jego tkankę, beznamiętnie odsłaniając kolejne nerwy, 
co oczywiście nie może obyć się bez swoistego bólu. Wolna od afek-
tu i mącącego trzeźwe spojrzenie zaangażowania, prześwietla i ana-
lizuje miłość jako taką.

I cóż tam znajduje? Dysonanse, rozstrojenia, zagrażające indy-
widualnej autonomii uzależnienie rodzące potrzebę, jak mówi w jed-
nym z tekstów, wzniesienia się ponad parzącą stopy ziemię.

Tytułowa mgła pojawia się już w drugim wierszu, gdzie jest 
poniekąd wyrazem jarzma nałożonego na jednostkę, niekoniecznie 
zgodnie z jej wolą. Skutkiem tego w oczach poetki miłość staje się 
poniżeniem i w rachunku ostatecznym prowadzi do osamotnienia. 
Bohaterka wierszy, ryzykując gorycz samotności, nie chce takiego 
uczucia. Ale paradoksalnie taka degradacja miłości pozwala na zdy-
stansowanie się, chłodne spojrzenie i racjonalną ocenę stanu, który 
inni tak chętnie mitologizują. Bohaterowie tego ponurego spektaklu, 
jak sępy w jednym z wierszy, żerują na swoich słabościach. Tę tok-
syczną naturę miłości werbalizuje poetka bezpośrednio, określając 
wzajemne relacje powiązanych instytucjonalnie „kochanków”, którzy 
stają się dla siebie nawzajem  treserami.

Inne teksty pokazują perspektywę widzenia tych, którzy dora-
stając w cieniu takich związków, nieuchronnie skazani są na emocjo-
nalne konsekwencje rozpadu więzi. To jedenastoletni chłopiec, który 

Krystyna Kamińska

Miłość a wolność
Maria Borcz debiutowała późno, ale od �00� roku wydała 

już dziewięć książek, w tym osiem zbiorów wierszy. Często auto-
rzy najpierw noszą w sobie, a może nawet piszą długo skrywane 
wiersze, ale gdy już się ujawnią, pokazują całą paletę przemyśleń 
i form literackich. Maria Borcz rozpoczynała od wierszy tzw. 
lekkich, lubiła dowcip, mocno osadzona w realiach opowia-
dała o emocjach i stanach duchowych raczej jednoznacznych. 
Ważny w jej dorobku był tomik „Bidul”, w którym pokazała 
dzieci samotne, pozbawione miłości i rodzinnego ciepła. W ko-
lejnych rozszerzała krąg obserwacji i przemyśleń. Jej ostatni to-
mik wierszy z tytułem „Zabłąkani we mgle” traktuje o miejscu  
i funkcji miłości w życiu człowieka. 

Leszek Żuliński w posłowiu napisał: Maria mocno odbiła się 
od ziemi, jest mniej konkretna i rzeczowa niż lubiła bywać. Jej me-
taforyzacja doznań i emocji jakby otrzymała większe skrzydła. I to 
sporej urody. To nie są wiersze o szczęściu w miłości. To rozważania 
jak miłość lub jej brak modeluje życie człowieka. W programo-
wym, choć bez tytułu, pyta słowami księdza Józefa Tischnera: Jak 
kochać, jeśli nie jesteśmy wolni; jakże mamy być wolni, kiedy nie 
kochamy? (s. ��).

Tęsknota za miłością jest immanentnie wpisana w duchowość 
każdego człowieka. W kolejnych wierszach Maria Borcz pokazuje, 
jak czekają na nią jedenastolatek, potem piętnasto-, szesnasto- i sie-
demnastolatka. Im bardziej dorastamy, osacza nas rozum, wiedza, 
egoizm innych ludzi i mnóstwo banalnych codziennych spraw, które 
ranią lub tylko rozmywają, banalizują miłość. Najtrudniej, gdy ktoś 
ją udaje. Jak w wierszu bez tytułu: Poranione uczucia / schronili w in-
stytucji małżeńskiej / jak w zamrażarce / zbryleni sercolodem / na pozór 
bliscy / a jakże dla siebie okrutni (s. ��). Albo inna wersja egoizmu: 
Stanął na ślubnym kobiercu / lecz wcześniej nie rozwiódł się z sobą // 
teraz żyjemy w trójkącie / on / on / i ja (s. ��).  

Tytułowe „Zabłąkanie we mgle” to właśnie manowce miło-
ści. Wiele tu wierszy gorzkich, czasami wyrastających z własnych 
doznań autorki, ale częściej są to prawdy uniwersalne. Miłość, 
ach miłość… A potem jest codzienność, w której: Moje dni / 
jak rozerwane korale rozsypują się po kątach (s. ��). I konkluzja 
najważniejsza: czas nas uczy pokory (s. ��). Ale jest w tym tomie 
jeden wiersz dla mnie niezwykły, bo o miłości trwającej aż do dni 
ostatnich. Oto on w całości: To nic / że oddycha tylko respirator / 
najważniejsze jest niewidoczne // opuściła już ciało / ale ty mów do 
niej // zna język miłości/ potężniejszy od śmierci / ponadczasowy kod 
// słyszysz/ona teraz mówi /poprzez twoje myśli.

Maria Borcz, „Zabłąkani we mgle”, wydawca Związek Lite-
ratów Polskich Oddział w Gorzowie Wlkp., Biblioteka Pegaza 
Lubuskiego nr ��, �� s. 
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Legenda i historia „Wenecji”
Promocja tej książki była wydarzeniem w końca listopada. 

Do wydawcy – Miejskiego Ośrodka Sztuki ludzie walili przy-
słowiowymi drzwiami i oknami. A wszystko to z powodu le-
gendarnej gorzowskiej restauracji, czyli 
„Wenecji”. Pozostał po niej tylko mural 
na ścianie kamienicy, z którą sąsiadowała,  
i mnóstwo zdjęć, przede wszystkim sprzed 
wojny. No i wspomnienia tych, którzy 
po wojnie przychodzili tam na dancingi, 
którzy tam odnajdowali miłość swojego 
młodego życia, którzy do dziś pamiętają 
melodie z tamtych lat. 

Tymczasem otrzymaliśmy w zasadzie 
historyczne opracowanie jednego obiektu, 
książkę w lekturze wcale niełatwą i z ty-
tułem całkowicie obcym – „Café Voley”. 
Taką nazwę miał ten lokal w pierwszym 
swoim okresie, czyli od połowy lat �0., a wzięła się ona po prostu 
od nazwiska właściciela Roberta Voleya. Kawiarnia znajdowała się 
przy dzisiejszej ulicy Sikorskiego, obok parku, tuż nad brzegiem 
Kłodawki, a jej piękny, oszklony taras stał na palach wbitych do 
rzeki. Zdjęcia z tamtego okresu ukazują elegancki lokal z wysma-
kowaną zastawą, ale o jego oryginalności zdecydowała lokalizacja. 
O budowie i pierwszych dwudziestu, czyli o niemieckich, latach 
kawiarni pisze Robert Piotrowski. 

Szczęśliwym zrządzeniem losu ta drewniana kawiarnia nie 
spłonęła, choć sąsiednie murowane domy strawił ogień wznie-
cany przez zwycięzców w �� roku. Już w maju tego roku lokal 
otworzył jego pierwszy polski właściciel i nazwał go „Polonią”. 
Oferował rozrywkę najwyższej klasy. Tu koncertowali artyści  
z nazwiskami. Ale też spotykali się ludzie o różnej przeszłości. 
Dariusz Rymar wydobył z akt Urzędu Bezpieczeństwa histo-
rię człowieka związanego z tym lokalem, a dziś zaliczanego do 
żołnierzy wyklętych, choć jego życiorys jest pełen niejasności. 
Takie były wtedy czasy, że nie zawsze chwalono się swoimi ży-
ciorysami. „Polonia” podzieliła los wszystkich prywatnych lokali  
i w 1��� roku została zamknięta, a jej właściciel aresztowany. Lokal 
przejęła Spółdzielnia Pracy Usług Różnych i długo remontowała. 

W 1��� roku w tym miejscu została otwarta kawiarnia  
z nową, a jakże urokliwą nazwą „Wenecja”. Nie oferowano tam 
wykwintnego jedzenia, a tylko barowe, natomiast grały najlep-
sze zespoły. Jakież tam były fajfy i dancingi!  Tylko jedenaście 
lat tam się bawiono, bo najpierw lokal zamknięto, obiecując 
remont, a ostatecznie budynek rozebrano w 1��� roku. O tym 
okresie pisze Jerzy Zysnarski. 

Są jeszcze w książce wspomnienia dawnych pracowników  
i bywalców, które zebrał Tomasz Rusek. Same zachwyty. Wtedy 
właśnie, w smutnych latach �0., bawiono się najlepiej, a z tych 
zabaw zrodziła się jedna z legend Gorzowa. Okazało się jednak, że 
czasy nam najbliższe są najtrudniejsze w opisie. Nie ma nazwisk 
pracowników, nie sposób ustalić listy muzyków tam występują-
cych. Bo generalnie nie zachowujemy materialnych śladów tego, 
co wokół nas, nie mamy poczucia tworzenia historii. 

Dobrze, że zarówno historię jak i legendę „Wenecji” zacho-
wano w książce zainspirowanej i zredagowanej przez Zbigniewa 
Sejwę.

„Café Voley”, red. Zbigniew Sejwa, wydawca Miejski Ośrodek 
Sztuki, Gorzów Wlkp. �01�, �� s.

Historycy bliscy literaturze
„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, już 

z numerem ��, liczy ��0 stron i są w nim prace �� autorów, 
głównie historyków. Najobszerniejszy artykuł przygotował 

Zbigniew Czarnuch, który zestawił chronolo-
gicznie wszystkie zdarzenia na obszarze Nowej 
Marchii za czasów margrabiego Jana Kostrzyń-
skiego, jedynego władcy, który miał stolicę swe-
go państwa w naszym regionie. Wprawdzie to 
tylko dokumentacja, ale jakże potrzebna wszyst-
kim badaczom przeszłości, a także ciekawa  
w lekturze. 

W najnowszym numerze „Rocznika” wyjąt-
kowo dużo artykułów dotyczy literatury. Trzy 
teksty związane są z cygańską poetką Papuszą: 
Anna Makowska pisze o obchodzonym w mi-
nionym roku „Tygodniu Papuszy”, co wzbo-
gaca własnymi wspomnieniami, Adam Bartosz 
– twórca muzeum Cyganów w Tarnowie ko-

mentuje tendencyjny film Gregory Kowalskiego o Papuszy, 
a Dariusz Rymar przedstawia dokumenty związane z Papuszą 
zachowane w naszym archiwum. Nie jest ich wiele, ale do-
brze, że je spisano. 

Zaś dwa duże teksty dotyczą Christy Wolf, niemieckiej 
pisarki, która do 1�. roku życia mieszkała w Gorzowie. Nie-
miecka autorka – Hannelore Scholz-Lübbering analizuje 
mit Heimatu w powieści „Wzorce dzieciństwa”. Bardzo to 
ciekawa rozprawa, bo też relacje pisarki z miastem młodo-
ści były skomplikowane. Daleka była od sentymentalizmu,  
a przecież podczas jedynego oficjalnego spotkania z czytel-
nikami w Gorzowie powiedziała: „Nigdy później nie czu-
łam się tak bardzo w domu, jak tu, gdy byłam dzieckiem”. 
Drugi to przedruk artykułu polskiego intelektualisty – Sta-
nisława Barańczaka o politycznym wydźwięku, napisany na 
początku lat �0., gdy nad pisarką rozpętała się burza rozra-
chunków. Autor wpisuje się na listę jej krytyków. Szkoda, 
że ten tekst nie został poprzedzony komentarzem na temat 
politycznej postawy Christy Wolf. 

Zwracam tu również uwagę na artykuł Renaty Ochwat 
pod tytułem „Gorzów Wielkopolski w literaturze – rekone-
sans”. Autorka dotarła do wielu książek, w których czasami 
marginalnie, a czasami znacznie szerzej pojawia się Gorzów. 
Wzmianki o Gorzowie znalazła np. w kryminałach Zygmun-
ta Miłoszewskiego i w lirycznej opowieści Marcina Kydryń-
skiego. O tym, gdzie szerzej o Gorzowie, mówiłam wielo-
krotnie. Wniosek wyprowadza raczej oczywisty: ci autorzy, 
którzy byli w Gorzowie, piszą o naszym mieście życzliwie, dla 
tych, którzy tu nie zajrzeli, znajduje się na końcu świata i jest 
symbolem czegoś bardzo odległego. 

Na stronach finalnych „Rocznika” są – jak co roku – bar-
dzo obszerne „Materiały do bibliografii historii regionu za 
rok �01�” (Grażyna Kostkiewicz-Górska i Danuta Zielińska) 
oraz omówienie „Książek o regionie wydanych w �01� roku” 
(Krystyna Kamińska). Tu także kilka recenzji książek o regio-
nie autorstwa Zbigniewa Czarnucha i Dariusza Rymara.    

Dzięki tym tekstom ostatni „Nadwarciański Rocznik” 
jest nie tylko „Historyczno-archiwalny”, ale także trochę 
literacki. 

„Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny”, nr ��, red. 
nacz. Dariusz A. Rymar, wydawca Archiwum Państwowe w Go-
rzowie Wlkp. i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiątek Prze-
szłości, Gorzów Wlkp. �01�, ��0 s.  
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Małe dzieła, wielka sztuka
Wydarzeniem listopada był album „Secesyjne rzemiosło 

artystyczne” wydany przez Muzeum Lubuskie im. Jana De-
kerta z okazji �0-lecia tej instytucji. Imponujące 
to wydawnictwo – duży format, twarda okładka, 
kredowy papier, kolor, ��� strony i blisko półtora 
kilo wagi – znacząco dofinansowało Ministerstwo 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Janusz Mi-
chalski, kustosz gorzowskiego muzeum, prezentu-
je w nim małe dzieła sztuki z przełomu XIX i XX 
wieku ze zbiorów tegoż muzeum. A że sam bardzo 
lubi secesję, miłość tę czytelnik odczuwa już od 
pierwszej strony tej księgi.   

Secesja to pierwszy nowoczesny kierunek sztu-
ki, który – jak inne nowoczesności – trwał krót-
ko i dotyczył niemal wszystkiego, co nas otacza. 
Nurt ten miał szeroki zasięg, bo dzieła użytkowe 
utrzymane w jego konwencji były produkowane 
niemal przemysłowo. To „niemal” wynika z faktu, że robiono je 
w raczej w dużych zakładach rzemieślniczych, a nie w fabrykach, 
ale na pewno nie były to artefakty jednostkowe. 

Gorzowskie muzeum posiada znaczącą kolekcję secesyjnych 
dzieł sztuki. Janusz Michalski wybrał 1�� najcenniejszych obiek-
tów i wnikliwie je w albumie przedstawił. Zbiór ten podzielony 
jest na 11 działów według tego, z czego obiekt jest zrobiony lub 
czemu służy. Najwięcej przedmiotów, bo aż ��, zrobionych jest  
z cyny, bo secesja lubiła ten metal świetnie komponujący się  
z różnymi dodatkami. Następnie mamy wyroby ze srebra, z in-
nych metali, dalej ceramikę, kaflarstwo, szkło, witraże, meble, ze-
gary, lampy i inne różności. W ramach danego działu przedmioty 
ułożono według wytwórni, a także według roku wykonania. 

Ustalenie pochodzenia każdego obiektu było na pewno 
trudne, bo zdecydowana ich większość pochodzi z warsztatów 
niemieckich, a tylko nieliczne z polskich. Janusz Michalski nie 
krył radości, gdy podczas promocji dzielił się swoimi odkrycia-
mi. W opisie każdego przedmiotu podano rok jego wykona-
nia, wielkość, numer inwentaryzacyjny, datę zakupu. Najwięcej 
miejsca zajmuje wnikliwy i szczegółowy opis wyglądu zewnętrz-
nego przedmiotu. Na dole strony podano wytwórcę z jego zna-
kiem firmowym. Zaś na stronie sąsiadującej z opisem zawsze 
mamy świetne zdjęcie danego przedmiotu zrobione przez Lecha 
Dominika. Zdjęcia tych pięknych przedmiotów bardziej przy-
ciągają wzrok niż opisy, ale to chyba naturalne. 

Obszerną część ilustracyjną poprzedzają przedmowa dyr. 
Wojciecha Popka i artykuł Janusza Michalskiego „Charaktery-
styka kolekcji secesyjnego rzemiosła artystycznego” w trzech ję-
zykach: po polsku, angielsku i niemiecku. Natomiast na końcu 
– obok bibliografii – znajdują się indeksy: artystów, wytwórni  
i miejscowości. Wszystkie te elementy decydują, że skromnie 
nazwany w podtytule „Katalog zbiorów Muzeum Lubuskiego 
im. Jana Dekerta w Gorzowie Wielkopolskim” stał się jedno-
cześnie pięknym albumem i pracą naukową. 

Serdeczne podziękowania przede wszystkim autorowi – 
Januszowi Michalskiemu, który – także prywatnie – bardzo 
kocha secesję. Tę miłość autora czuje się na każdej stronie 
grubej i ciężkiej księgi. 

Janusz Michalski, „Secesyjne rzemiosło artystyczne w kolekcji 
Muzeum Lubuskiego imienia Jana Dekerta w Gorzowie Wielko-
polskim”, fotografie Lech Dominik, Gorzów Wlkp. �01�, ��� s. 

Szósty cykl ciekawych rozmów
Alfred Siatecki przygotował, a Muzeum Ziemi Lubuskiej 

w Zielonej Górze wydało „Szósty klucz do bramy”. To szósty 
tom – cytuję podtytuł – „Rozmów nieautoryzo-
wanych albo nieodbytych o przeszłości Środko-
wego Nadodrza”.  Z zainteresowaniem czytałam 
te rozmowy z ludźmi z przeszłości o sprawach 
z przeszłości. Historia naszego regionu dopie-
ro od 70 lat jest wspólna, wcześniej południe  
i północ, a do tego jeszcze wschód – każdy re-
gion miał inne dzieje, a nawet przynależał do 
innych państw. Siatecki w interesujący sposób 
przybliża historyczne przemiany. 

W szóstym tomie Gorzów pojawia się  
w dwóch rozmowach: z Fritzem Bucholzem  
i z Henrykiem Ankiewiczem. Fritz Buchholz był 
autorem 58 większych publikacji o historii mia-
sta, założycielem pierwszego muzeum w przed-
wojennym Landsbergu, także badaczem prze-

szłości regionu, pasjonatem archeologii. Choć zasługi jego są 
niepodważalne, gorzowianie mało o nim wiedzą. Okazało się, 
że nawet znalezienie jego zdjęcia było bardzo trudne. Rozmowa 
dotyczy badań początków Santoka i Gorzowa. Siatecki zarzuca 
mu, że cenniejsze znaleziska sprzedawał, a nie przekazywał do 
zbiorów miasta. Bucholtz tłumaczy, wyjaśnia, ale podejrzenie 
pozostaje. Czy Siatecki miał wystarczające argumenty, by sta-
wiać takie zarzuty i czy są one najważniejsze wobec zasług tego 
pasjonata historii naszego miasta? 

Drugą rozmowę terytorialnie związaną z Gorzowem Siate-
cki przeprowadził z zielonogórskim dziennikarzem – Henry-
kiem Ankiewiczem na temat Tatarów, którzy po wojnie osied-
lili się w naszym mieście. Ankiewicz w Gorzowie rozpoczynał 
pracę dziennikarską i dokładnie 1 maja 1959 roku na festynie 
poznał śliczną dziewczynę, która potem została jego żoną. Wy-
chowywali ją dziadkowie, a dziadek był imamem, czyli reli-
gijnym przywódcą tu mieszkających Tatarów. W ten sposób 
Polak wszedł do tatarskiej rodziny, poznał jej styl życia i hi-
storię. Po 1945 roku Tatarzy przesiedleni spod Wilna do Go-
rzowa zajęli domki w Janicach i dlatego tę część miasta potem 
nazywano Górkami Tatarskimi.  Już w zasadzie nie ma u nas 
Tatarów, jedni zmarli, inni wyjechali. Tylko nasza biblioteka 
z Grażyną Kostkiewicz-Górską na czele podtrzymuje tatarskie 
tradycje. Szkoda, że autor tego nie zauważył.

Tematycznie rozmowy dotyczą czasów od prehistorycznych 
po współczesność. Od archeologa Józefa Kostrzewskiego, który 
opowiada o skarbie scytyjskim znalezionym koło Witaszkowa  
w gminie Gubin, do księdza Sylwestra Zawadzkiego, który zbu-
dował figurę Chrystusa Króla koło Świebodzina. Spośród posta-
ci historycznych najważniejszy jest Napoleon w Międzyrzeczu. 
Równie ciekawa jest rozmowa z Heinrichem Brühlem, najważ-
niejszym ministrem na polskich dworach Augusta II i Augusta 
III Sasów, który wystawił sobie wspaniały pałac w Brodach, dziś 
w powiecie żarskim. Tematem głównym rozmowy jest jego ła-
będzi serwis z porcelany składający się z dwóch tysięcy elemen-
tów, który po ostatniej wojnie… się rozpłynął.

Autor zarzeka się, że to ostatni tom jego rozmów, a ja żału-
ję, że to już koniec cyklu. Moim zdaniem to bardzo dobra for-
ma popularyzacji wiedzy historycznej, za co jako czytelniczka 
bardzo dziękuję autorowi i wydawcy. Tylko żeby jeszcze można 
było tę książkę kupić w Gorzowie…  

Alfred Siatecki, „Szósty klucz do bramy”, wydawca Muzeum 
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze, Zielona Góra �01�, 1�� s. 
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Historia tworzona codziennie
     

Codzienność dziejąca się na 
naszych oczach umyka bardzo 
szybko i to, co było „dziś”, już za 
chwilę jest „wczoraj”. Najczęściej 
nie zdajemy sobie sprawy, że wie-
le zdarzeń, które ciągle są obecne  
w naszej pamięci, już tworzy histo-
rię. Takie uniwersalne myśli naszły 
mnie, gdy przeglądałam książkę 
Roberta Rudiaka „Ruch literacki 
na Środkowym Nadodrzu w XX 
i XXI wieku”. Autor odnotowuje  
w niej wszelkie dokonania litera-
ckie, ale skupia się bardziej na życiu 
literackim, czyli tym, co działo się 
wokół naszej, miejscowej literatury. Interesowały go wszystkie 
zdarzenia, jakie miały miejsce od 1��� roku do końca pierwszej 
dekady XXI wieku. 

Pierwsze przejawy nazwał autor literackim ruchem ludowym, 
gdyż wyrastał on z naturalnego zapotrzebowania na zapisanie 
tego, co najbliżej. Drugi ważny proces to literacki ruch robotni-
czy od 1��� roku, początkowo inspirowany przez władze, potem 
już samorzutny. W latach 1��1-1��1 także z odgórnej inspira-
cji lub coraz częściej samorzutnie rodziły się korespondencyjne 
kluby młodych pisarzy, które dały zaczątek świadomej, dobrej 
twórczości. Nieco później, bo od 1��� roku wraz z rozwojem 
wyższych uczelni, kształtował się ruch studencki. Wreszcie wszyst-
kie oddolne dokonania usankcjonowano tworząc w 1��1 roku 
lubuski oddział Związku Literatów Polskich, w �00� podzielony 
na zielonogórski i gorzowski. Wymienione tu formy to jeszcze 
nie wszystko; rodziły się bowiem inne ugrupowania i organizacje 
literackie, które autor także skrupulatnie rejestruje.  

W przedstawionym wykazie procesów i zdarzeń autor za-
uważa wszystkie środowiska województwa. Czytałam tę pra-
cę przez pryzmat mojej wiedzy o środowisku gorzowskim.  
Z przyjemnością stwierdzam, że nie pominięto niczego, co miało 
wpływ na tętno życia literackiego. Ale jest jeden rozdział szcze-
gólny, w którym Robert Rudiak wykazał swój związek z Zielo-
ną Górą. Jego tytuł to „Literacka promocja Zielonej Góry pod 
koniec XX wieku”, a udział literatury w tym procesie był duży, 
nawet o zasięgu międzynarodowym. Sądzę, że można odnaleźć 
przejawy takiego procesu także w stosunku do Gorzowa, choć 
zapewne nie o takiej jak zielonogórska skali. Ale taki rozdział 
powinien być napisany u nas, w Gorzowie. Czekam na to. 

„Ruch literacki na Środkowym Nadodrzu” to praca dok-
torska Roberta Rudiaka. Na trzech stronach okładki znajdują 
się wypowiedzi literaturoznawców, krytyków, pisarzy i czytel-
ników o tej pracy. Same entuzjastyczne. A oto sąd prof. dr hab. 
Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, rektor Państwowej Wyższej 
Szkoły Zawodowej w Gorzowie, także poetki i członka Związku 
Literatów Polskich: Twórczość literacka kwalifikowana jako regio-
nalna – w regionie i dla regionu – integralnie stanowi o jego isto-
cie i wartości kulturotwórczej. Często odchodzi ona jednak wraz 
z ludowymi twórcami, którzy jakże często sami nie mają świa-
domości, jak wartościowe i szczere są ich wypowiedzi artystyczne. 
Chwalebnym jest zatem spisywanie i opisywanie tego wszystkiego,  
co w naszej historii ocalić należy od zapomnienia.    
 
       
Robert Rudiak, „Ruch literacki na Środkowym Nadodrzu w XX  
i XXI wieku”, wydawca Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielo-
nogórskiego, Zielona Góra �01�, ��� s.     
 

NOWE KSIĄŻKI
            

 Niesłodzone relacje z ojcem 
Cenię poetów, którzy małą 

ilością słów wyrażają głębię my-
śli. A jeśli wzbogacą wiersz celną 
metaforą, trafiają mnie w punkt 
i zalega cisza, która tak wiele 
mówi. 

Adam Wiktor Siedlecki, 
autor tomiku „Listy do Ojca”, 
przywołuje relacje z będącym już 
po tamtej stronie Ojcem. Dobrze 
retuszowane wiersze obudziły  
i moje wspomnienia z wczesnego 
ojcostwa i chropawe na tamten 

czas dyskusje z tatą, któremu nic więcej oprócz modlitwy, światła  
i wiersza nie mogę ofiarować. Siedlecki uczynił więcej, podarował 
Rodzicielowi swoiste treny. Nieprzegadane i niesłodzone. Męskie 
i rzeczowe, obrazujące mało wylewnego tatę, skąpiącego: „gestu 
przygarnięcia”, ale też powtarzającego swoim dzieciom: „jesteście 
moją radością”. 

Wiadomo, że mężczyźni swój język mają. Zazwyczaj cięty, dosad-
ny, mało dyplomatyczny. Przyjmuję, że nie był on obcy milczącemu  
z natury Ojcu Poety, o którym w wierszu pt. „Być kimś albo...” pisze: 
Rocznik 47. / to trudny rocznik inteligentny i uparty / ... / w obliczu 
pierwszych porażek / trzeba było samemu wykształcić / w sobie charak-
ter / być kimś albo nikim / ... / nie odstępowało go milczenie / towa-
rzystwo „literatki” / słowem szorstkim stawiał kawę na ławę / ... / Pod 
okiem tak „zapisanego”, śmiem twierdzić charakternego, Ojca, do-
rastał. I nadszedł czas wyjazdu, pora dalszego kształcenia, wyrwania 
się z Przytocznej. Wrażliwy chłopak, Adaś Siedlecki, po kilku latach 
przeobraża się w mężczyznę. Od rozpoczęcia studiów na Politechni-
ce Szczecińskiej mieszka w portowym mieście. W zaułki dorastania 
wraca, niekiedy przy okazji, jak w wierszu pt. „Ostatnie spotkanie”: 
Zboczyłem z drogi / otworzyłeś drzwi / zaskakująca radość / w twoich 
oczach / synu/ostatni rok taki milczący / ta radość / otwiera moje wspo-
mnienia / jeszcze raz / – Ojcze. Niby oszczędnie, a jak wiele powie-
dziano. W mojej wyobraźni wyraźnie maluje się owo spotkanie syna  
z nieobojętnym mu ojcem. Wyczuwam przyspieszone pulsy, ściska-
nie w gardłach.  To już nie Adaś, to inżynier Adam Wiktor Siedlecki, 
mąż i ojciec, odpowiedzialny facet, redaktor i organizator życia litera-
cko-artystycznego w dużym środowisku policko-szczecińskim. 

Znaczący wpływ na relacje autora do zaszłości i teraźniej-
szości odgrywa wiara, ale nie taka... od potrzeby i święta, tyl-
ko żywa, pełna ufności do Boga, której smakował pod ojcow-
skim dachem. Siedlecki dzieli się szczegółami, pisząc: Po posiłku 
/ pamiętam / w skupieniu / kreśliłeś / znak / krzyż / który / od 
dzieciństwa / bardziej przekonywał / niż bat ust / do dziś (wiersz 
„Po posiłku”). Jest jeszcze jeden, który mnie poruszył: Spojrzeć 
/ w twarz / – nie mogę / chylę czoło / idę / ... / uczysz pokory / 
aby człowieka / nie zdeptać / nie skręcić / i nie odstąpić (z wiersza 
„Ku słońcu”). – Właśnie te słowa: „I nie odstąpić” – w domyśle 
człowieka, to bardzo ważna deklaracja, jaką poeta składa. Listy 
darowane obu najważniejszym w jego życiu Ojcom, są wystar-
czającym tego dowodem.

Ubolewam nieco, że podzielona na cztery rozdziały książka nie 
kończy się na trzecim. W ostatnim pomieszczono bowiem krótkie 
poetyckie myśli i aforyzmy. Kiedy do nich dotarłem, odczułem wy-
raźne tąpnięcie emocji, jakie wcześniej narosły i trwały. No cóż, sięga-
jąc po tomik kolejny raz, zakończę czytanie na �� stronie.

                                                   
Adam Wiktor Siedlecki, „Listy do Ojca”, wydawca ZLP Oddział  
w Szczecinie, w serii: Akcent, Szczecin �01�, �� s.                    

         ROMAN HABDAS 
o poecie zza północnej miedzy
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Do teatru J. Osterwy iść musicie. 
Sztuka J. Tuwima „Bal w Operze” 
to według mnie jedno z ważniej-
szych wydarzeń artystycznych ostat-
nich sezonów. Nie pomyliłem się na 
„Onych”, nad którą to sztuką piałem 
z zachwytu i teraz też prawdopodob-
nie się nie mylę. Po kolei jednak.

Przed wyjściem do teatru wy-
słuchać należy piosenki. Wejść na 
You Tube znaleźć https://www.yo-
utube.com/watch?v=7wChlvZbXj
Y&feature=share i wprowadzić się  
w klimat przedstawienia. Nie jest to 
konieczne, ale wskazane, bo suma do-
znań tego dnia może być pamiętana 
przez długi, długi czas. Treść, histo-
rię poematu Tuwima, okoliczności 
wystawienia przekażą jak zwykle za-
wodowcy. Umieją to dziennikarze 
robić i zazwyczaj są w tym rzetelni. 
Nad całością sztuki wystawianej  
w Gorzowie pracowali najlepsi. Re-
żyserował spektakl nie kto inny jak 
mistrz i autorytet w tego rodzaju 
interpretacjach naszej przeszłości  
i jej przenikaniu się z rzeczywistością, 
Lech Raczak wspólnie ze swoją żoną 
Darią Anfelli. Ja zaś wspomnę jeszcze 
tylko o scenografii Piotra Tetlaka. 
A wspomnę, bo typowy to przykład 
współczesnych trendów scenogra-
ficznych. Po prostu w tej sztuce de-
koracje nie wypełniają sceny. One je 
dopełniają. Tak jak dowódca koloru-
je swoje wojenne strzałki na mapach 
dla ich uwypuklenia, tak scenograf podkolorował swoimi 
żyrandolami zamysł reżysera. Jeden wielki blichtr. Jeden 
wielki połysk. Samo życie. Teatr to niebywały, bo jakby 
ponadczasowy, wypreparowany z przedwojennej rzeczywi-
stości, i można go przyłożyć do każdego momentu naszych 
powojennych czasów. A już do aktualnych, waszych czasów 
młodzi czytelnicy i starzy emeryci przystaje tak bardzo, że 
chce się po ostatnich ukłonach wywołać na scenę autora: 
Tuwim! Tuwim! 

Spektakl grany bez antraktów, jednym ciągiem nie nuży, 
nie skłania do kręcenia się na średnio wygodnych fotelach. 
Ruch, ruch, ruch. Tempo, tempo, tempo. Po raz pierwszy 
chyba odniosłem też wrażenie dla mnie niebywałe. Na sce-
nie nie było aktora! Nie było osoby, która by dominowała, 
przyciągała uwagę, która by narzucała swój styl. Na scenie 

był zespół. Byli aktorzy, którzy grali 
zespołowo. Widać i czuć było, że na 
scenie liczyła się grupa. Reżyser tak 
ustawił aktorów, że bez przerwy ich 
ręce się dotykały, bez przerwy ciała ze 
sobą się poruszały, bez przerwy byli ra-
zem. I tylko czasami, jak mieniący się 
bąbel, wyskakiwał któryś aktor z tego 
błotnego gejzeru. To zblazowany i cy-
niczny w swej roli Artur Nełkowski,  
a to rozwydrzona Karolina Miłowska- 
Prorok. Swoistymi też barwami bły-
skał w tej magmie Janek Mierzyński. 
Przez cały jednak spektakl szarpałem 
się z myślą: gdzie ten bal? Gdzie ten 
bal się odbywa? Na ulicy Podgórnej  
w Zielonej Górze, na Sikorskiego  
w Gorzowie, czy po prostu na Wiejskiej. 
A może wszędzie, czyli zwyczajnie na 
Titanicu? Za Titanikiem przemawiała 
świetna orkiestra Marka Zalewskiego 
towarzysząca na scenie spektaklowi. 

O języku, jakim napisany jest poe-
mat, nie mnie mówić. Wyjątkowy, bo 
i wyjątkowo łatwy do słuchania. Lecą 
aktorzy „mową wiązaną”, a człowiek to 
normalnie przyjmuje. I do tego, mimo 
że z lekka głuchy jestem, rozumia-
łem tekst prawie wszystkich aktorów.  
U niektórych to niebywałe. Treść sztu-
ki? No cóż, to tematy z aktualnych 
gazet, ze stron Facebooka, z portali 
społecznościowych i wypisów bloge-
rów. To teksty o naszej rzeczywistości. 
Należy się cieszyć, że minęły już czasy 
cenzury, że aby przekazać prawdę, wy-

starczy tylko mieć chęci. Chęci i determinację. Jednak zna-
jąc polskie realia ciekawy jestem, jak „politycznie” przyjęty 
będzie spektakl. Powinien dobrze, bo przecież nie ma już 
komitetów partyjnych, towarzyszy cenzorów, tematów zaka-
zanych i artystów niewygodnych. Mówmy prawdę, a prawda 
nas wyzwoli. Tak jakoś to było. A może to nie prawda ma nas 
wyzwolić? Sam nie wiem. Nie wiem też, czy mi ta ironiczno-
sarkastyczna końcówka wyszła. Boję się, że znowu mogę być 
przyjęty na opak. 

Już po przyjściu do domu, dla odreagowania się i uspo-
kojenia swych rozedrganych myśli powinniście włączyć  
i odsłuchać sobie Tuwima wiekopomne dzieło https://
www.youtube.com/watch?v=EdmZYu9Lths. I tym optymi-
stycznym akcentem zakończyć dzień, przyłożyć się do po-
duszeczki i zasnąć, wierząc, że świat jest piękny i dobry.

STEBLIN – FELIETON TEATRALNY 

BAL W OPERZE

Julian Tuwim „Bal w operze”, reżyseria Lech Raczak i Daria Anfelli, scenografia Piotr Tetlak, muzyka Paweł Paluch. 
Występują: Beata Chorążykiewicz, Joanna Ginda, Bogumiła Jędrzejczyk, Marta Karmowska, Anna Łaniewska, Edyta 
Milczarek, Karolina Miłkowska-Prorok, Kamila Pietrzak-Polakiewicz, Bożena Pomykała-Kukorowska, Michał Anioł, 

Bartosz Bandura, Artur Nełkowski, Przemysław Kapsa, Jan Mierzyński, Krzysztof Tuchalski, Cezary Żołyński.



1�STEBLIN – PO BENEFISIE NACZELNEGO 

Z tej życzliwości
Ja się GO trochę boję. Lubię 

GO, szanuję, ale boję też. Do ol-
brzymiej grupy moich znajomych 
mogę, gdy się bardzo rozeźlę, wark-
nąć, że „pieprzysz jak Kacper sukę 
na ściernisku” (sławne i stylowe 
określenie Zdzisława Morawskie-
go). Do niego nie mogę. Za diabła. 
Nie dosyć, że starszy ci ON ode 
mnie, to ma talent, ma dokonania 
i jak dochodzą wieści, życie bar-
wniejsze od mojego. Nie pamiętam, 
kiedy GO poznałem. Nieraz wy-
daje mi się, że był zawsze w moim 
życiu. A przecież gdym ja, mundu-
rowy młodzieniec po pracowniach  
w Gorzowie się włóczył, to ON już 
jako doświadczony człowiek teatru 
w Szczecinie brylował. Brylował, 
uczył, organizował. Jak wieść gmin-
na niesie otoczony zazwyczaj wia-
nuszkiem uroczych panienek uczył 
je frazę zbudować, ale i słowo pięk-
ne dobrać. Do tego jeszcze poetki  
i aktoreczki, którymi się opiekował, 
nie były to tylko egzaltowane dzie-
wice. Oj, podobno nie. Jeszcze teraz 
znalazłoby się sporo żyjących osob-
ników obojga płci, którzy sławny 
na tamte czasy klub „Trzynaście 
Muz” w Szczecinie pamiętają,  
a w nim naszego jubilata.

Pracowałem z NIM raz, gdy  
w Teatrze im J. Osterwy w Gorzo-
wie sztukę reżyserował. I do tego 
sam ją napisał. A było to 15 lat 
temu. Listopad. Sztuka nazywała się „MEDEA – kameral-
na tragedia rodzinna niewiernie przepisana z Eurypidesa”. 
Jaka to sztuka, o czym i jak się udała, przeczytajcie sobie 
u fachowców. Ja, wzrokowcem będąc, pamiętam jedynie 
obrazy z tej sztuki granej na małej scenie, czyli w obecnej 
sali im. Byrskich. Scena była mała, a jemu ciut, ciut większa 
była potrzebna, to do spółki ze scenografem, Zosią Biliń-
ską, lustra wymyślili. Przestrzeń lustrami powiększał, de-
korację lustrami mnożył i o ból głowy mnie przyprawiał. 
No, bo jak to potem oświetlić? W zasadzie szkła na scenie 
nie powinno być, to i lustra były plastikowe. A jak plasti-
kowe to i się gły. Nie gięły, a właśnie gły. Gły się jak diab-
li. Nie pomagały ramki, podkłady, kleje. One dalej się gły. 
A jak przez chwilę się nie gły, to się fałdziły. Wieczorem 
było dobrze, rano salon luster w lunaparku. To już nie był 
ból głowy, to była migrena. Nadzwyczaj zgrabna i wiotka 
Beata Chorążykiewicz w lustrach raz była długa i chuda, 
a raz jak reżyser, „słusznej postury”. Nie wściekała się, nie 
złorzeczyła, tylko wymownie patrzyła na lustro i na mnie. 
Złorzeczył za to autor. Alikowi Maciejewskiemu, który grał 
Jazona, w zasadzie było wszystko jedno, ale i on nosem krę-

cił. Reżyser złorzeczył, scenograf obiecywała „złote góry”, 
Medea wymownie spoglądała, Jazon nosem kręcił. Bogusia 
Jędrzejczyk i Przemek Kapsa w lustrach nie byli za bardzo 
widoczni, to i milczeli. Drugim wybijającym się elementem 

scenografii były kolumny. O kolum-
nach tych też kiedyś napiszę, bo tak jak 
i lustra potem przez lata całe „grały”  
w wielu innych sztukach, bajkach, wy-
stępach i benefisach. Tak więc autor  
i reżyser nie tylko swą sztukę wystawił, 
ale jeszcze przyczynił się do wyposa-
żenia zasobów teatralnych. Tyle lat za 
grosze, taką dekorację eksploatować! 
Jak się to skończyło? Wiadomo – pre-
mierą. Jakoś te lustra poutykali, co by 
widzowie nie ryczeli ze śmiechu. I na 
tym powinienem zakończyć, ale starcza 
pamięć obrazek mi przywołuje. Wiot-
ka Beata, szczupła Bogusia, przystojni 
Alik i Przemek, w tle kolumny, lustra 
i draperie. Kłaniają się po premierze. 
Wśród nich ON. Jak baobab wśród 
sosenek. Mili moi – trochę wyobraź-
ni! Nie trzeba sobie za to wyobrazić, że 
muzykę do tejże „Medei” skompono-
wał i wykonał Czesław Ganda. Laureat 
wielu nagród, w tym przeze mnie bar-
dzo szanowanej im. Janusza Słowika.  
W tym roku otrzymał nagrodę chy-
ba równie ważną, bo prezydenckiego 
„Motyla”. Wracając jednak do autora 
sztuki, to najlepiej znam JEGO gór-
ną połowę ciała, która ponad blat sto-
łu zwykle wystawała. Dolną mniej. 
Na spacery nie chodziliśmy. Ale ta 
górna część jego ciała była mi zawsze 
życzliwa i przyjazna. On cały i jego 
urocza towarzyszka Krystyna kazali 
mi kiedyś pisać. Chyba z tej życzli-
wości. Co się będę krygował, to ich 

zasługa, że od ponad trzech lat coś tam piszę. Gdyśmy się 
pomiędzy toastem a odkapslowaniem „flaszencji” prześci-
gali w tekstach typu: „...pamiętam jak…”, zaraz się ON 
na mnie darł: „co pamiętasz, co pamiętasz! Ty to pisz!”. 
Drzewa w Lubniewicach szumiały, Tomek polewał, a ten  
w duecie z Krysią pisać mi kazali. To i piszę. Dziękuję CI. 
Mam co na emeryturze robić.

P.S. Dopiero gdy napisany tekst w całości przeczytałem, 
to zauważyłem, że nie podałem, kto to jest ten ON. Zresztą 
bez wątpienia wszyscy pomiędzy Berlinem, Zieloną Górą, 
Poznaniem, Gorzowem i Szczecinem powinni wiedzieć, 
czyje to na tych zdjęciach święto. Okazuje się, że są jesz-
cze takie pojedyncze osobniki, co nie wiedzą. Wstyd. Więc 
ON – to IRENEUSZ KRZYSZTOF SZMIDT obchodzący 
swoje 80. urodziny, 60-lecie pracy twórczej i 50-lecie człon-
kostwa w Związku Literatów Polskich. Związku, którego 
oddziału w Gorzowie od wielu lat jest szefem. No to, Irku, 
zdrowia, zdrowia i jeszcze raz pieniędzy!

Więcej zdjęć z benefisu Irka na ostatniej stronie.
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Benefis Ireneusza K. Szmidta
1� października w WiMBP odbył się benefis nad benefisami. 

Szef gorzowskiego Oddziału ZLP obchodził trzy znamienite rocz-
nice: �0 lat życia na tym „łez padole”, 
�0-lecie pracy twórczej i �0-lecie przy-
należności do ZLP. 

Na uroczystości obecni byli przed-
stawiciele Oddziałów ZLP w Szczecinie 
i Zielonej Górze. Oraz sam szef ZG ZLP 
p. Marek Wawrzkiewicz, który wręczył 
Jubilatowi Nagrodę J. Iwaszkiewicza, 
przyznaną podczas ��. Warszawskiej Je-
sieni Poezji za „upowszechnianie literatu-
ry współczesnej”.

Benefis pokazał niektóre ważne dokonania Jubilata jako reży-
sera, literata, wydawcy, redaktora i animatora młodej gorzowskiej 
literatury. W tym roku dwie uczestniczki warsztatów literackich 
Klubu „Poetów Okrągłego Stołu”, Paulina Waszkiewicz i Patrycja 
Kopacka, otrzymały stypendia Prezydenta Miasta Gorzowa. 

Zebrana bardzo licznie publiczność posłuchała wierszy, które 
czytał Jubilat i jego koledzy pisarze: Jerzy Alski i Roman Habdas, 
piosenki jego autorstwa w wykonaniu Marzeny Wieczorek, pio-
senki „Song garbusa” z płyty Stana Borysa i innych wierszy śpie-
wanych przez kompozytora Mikołaja Pańkowskiego oraz obszer-
nych wywiadów przeprowadzanych przez moderatorkę benefisu 
Agnieszką Kopaczyńską-Moskaluk. Wszystko to okraszone było 
muzyką w wykonaniu Janusza Markuszewskiego. Dodatkiem 
specjalnym do „Pegaza Lubuskiego” był zbiór krzyżówek, szarad 
i innych łamigłówek poświęcony twórczości Szmidta, które opra-
cował Bogusław Nowak. Zaś poeta i krytyk Leszek Żuliński tak 
napisał w ostatnim „Pegazie” o Irku: „Szmidt jest zawodowcem  
w naszej literackiej branży...”. 

Uroczystości towarzyszyła pięknie wydana przez WiMBP 
nowa książka Ireneusza K. Szmidta. Każdy z gości otrzymał 
ponad �00-stronicowy tom wierszy Jubilata pt. „Odpowiedź 
na pytanie Hamleta”, pod red. Edwarda Jaworskiego i Danuty 
Zielińskiej, z grafiką Zbigniewa Olchowika. Były kwiaty, ży-
czenia od przedstawicieli władz miasta i województwa, rodziny  
i przyjaciół. Był też okolicznościowy tort i happening kulinarny 
poety Romana Habdasa.

Bamberka
W dniach 1� i 1� X br. odbył się w MCK VII Ogólnopol-

ski Festiwal Monodramów i Teatrów Małych Form „Bamberka 
�01�”. W festiwalu udział wzięło 10 spektakli. Z Częstochowy 
„� x tak Rudnicki”, monodram w wykonaniu Wojciecha Ko-
walskiego, który otrzymał najwyższe noty jurorów i I miejsce. 
Ze Zgierza Teatr „Art �1” (II nagr.), z Gdyni Teatr „Gdynia 
Główna” (III nagr.). Spektakl tego teatru otrzymał także Nagro-
dę Publiczności. Poza tym wystąpiły teatry z Zielonej Góry, No-
wej Soli, Koszalina, Słupska, Wałbrzycha, Chojnic i Gorzowa. 
Festiwalowi towarzyszył recital Sylwii Saczkowskiej, który odbył 
się w CKN „Grota Sztuki”.

DKK       
Dyskusyjny Klub Książki przy Wypożyczalni Głów-

nej WiMBP w minionym okresie spotkał się dwukrotnie.  
�� października rozmawiano na temat książki Charlesa Bu-
kowskiego „Listonosz”, książki napisanej prawie jak reportaż,  
w której autor punktuje ludzkie przywary. Twórczość Ch. Bukow-
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skiego w dużej mierze inspirowana była jego własnymi doświad-
czeniami związanymi z seksem, alkoholem, biedą i słabościami 
każdego człowieka. Sam autor przez 11 lat był listonoszem. 

�� listopada, na kolejnym spotkaniu, rozmawiano na temat przej-
mującej książki Lisy Genovy „Motyl”. Jest to powieść,  
o której nie da się zapomnieć. Powieść o sednie człowie-
czeństwa i o heroicznej walce o zachowanie godności  
w obliczu nieuleczalnej choroby. Powieść została przełożo-
na na �� języków. Nagrodzona licznymi nagrodami i wy-
różnieniami, m.in. w �00� roku Nagrodą Bronte Prize. 

Kluby DKK istnieją w bardzo wielu filiach biblio-
tecznych na terenie całego miasta i województwa, ich 
członkowie co miesiąc spotykają się, by rozmawiać  
o wybranej książce. 

Promocja secesji
1� listopada odbyła się w Muzeum promocja albumu oraz 

wykład historyka sztuki dr. hab. Piotra Korduby z Poznania nt. 
„Secesja – nowy styl niekoniecznie nowego świata”. Wykładowca 
mówił m.in.: „Secesja, to fenomen estetyczny i wielki przełom, 
to reakcja na wyczerpanie form w sztuce. To styl funkcjonujący 
w nowych warunkach. Styl kontrowersyjny totalnego wnętrza, 
gdzie wszystkie elementy wzajemnie się wspierają. Mający swoją 
dynamikę i korzystający ze stylów klasycznych”. 

Każdy z uczestników spotkania otrzymał w darze piękny i ob-
szerny katalog (��� s.) pt. „Secesyjne rzemiosło artystyczne w ko-
lekcji Muzum Lubuskiego im. Jana Dekerta w Gorzowie Wlkp.” 
pod red. Janusza Michalskiego, z fotografiami Lecha Dominika. 
Wydawnictwo dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego. O albumie więcej na s. 1�.

Spotkanie z literatem i jego...
W dniu 1� listopada br. w Miejskim Ośrodku Sztuki odby-

ło się kolejne spotkanie z cyklu „Literat i jego... redaktor”. Tym 
razem w spotkaniu uczestniczyła, debiutująca na rynku wydaw-
niczym, autorka tomiku „Ballada o wyrzynarce” Joanna Starkow-
ska (z wykształcenia matematyk) i jej redaktor, uznany już poeta 
dr Karol Samsel. Na spotkaniu dyskutowano o roli redaktora,  
o zbieraniu materiałów do tomiku, o wybranej przez autorkę te-
matyce: ginący Śląsk. Jej książka opowiada o bardzo granicznych 
metamorfozach człowieka. Według redaktora Karola Samsela jest 
to książka bardzo tajemnicza. O młodości i dojrzałości, o życiu  
i śmierci. Uniwersalna matematyka wygrywa tu szczególne nuty... 
Spotkanie prowadziła pomysłodawczyni cyklu Beata P. Klary. 

XXXII Gorzowskie Spotkania Teatralne
W dniach od � do 1� listopada w Teatrze im. J. Osterwy 

odbyły się XXXII Gorzowskie Spotkania Teatralne, które zain-
augurował gorzowski teatr spektaklem „Bal w Operze” w reż. 
Lecha Raczaka i Darii Anfelli. Ponadto zaproszenia do udziału 
w Spotkaniach przyjęły: Teatr Syrena z Warszawy ze spektaklem 
„Hallo Szpicbródka”, Teatr Lubuski im. L. Kruczkowskiego  
z Zielonej Góry ze spektaklem „Gdy przyjdzie sen – tragedia 
miłosna”, Teatr Powszechny im. Z. Huebnera, Teatr Tu i Teraz 
z Warszawy ze spektaklem „Jakobi i Leidental”, Agencja Arty-
styczna „Księżyc w misce” z Warszawy ze spektaklem „Wszystko  
o mężczyznach”, Teatr „�. piętro” z Warszawy ze spektaklem „Sło-
neczni chłopcy”, Piwnica Pod Baranami z Krakowa z programem 
„Nieznośna lekkość bytu” (w ramach ��-lecia Jazzowych Filarów), 
Teatr Ateneum z Warszawy ze spektaklem „Mary Stuart” i Teatr 
Polonia także z Warszawy ze spektaklem „Danuta W.”.
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Pamięci Christy Wolf
W dniu �� października w WiMBP odbyło się sympozjum 

poświęcone Chriście Wolf, niemieckiej pisarce, czołowej po-
staci literatury ówczesnej NRD, oraz odsłonięcie figury Nelly, 
alter ego Christy Wolf z jej powieści o Landsbergu/Gorzowie 
pt. „Wzorce dzieciństwa”. W sympozjum uczestniczyła duża 
grupa gości ze Stowarzyszenia Christy Wolf z Niemiec oraz jej 
mąż Gerhard. Organizatorem tego wydarzenia było Towarzy-
stwo Miłośników Gorzowa. Podczas obrad przedstawiono trzy 
referaty. Christa Wolf urodziła się w Landsbergu (Gorzowie)  
w 1��� roku, a opuściła swoje miasto rodzinne w styczniu 1��� 
roku. Na język polski przetłumaczono jej książki: „Niebo po-
dzielone”, „Kota Maksymiliana poglądy na życie”, „Rozważania 
nad Christą T.”, „Wzorce dzieciństwa”, „Ni miejsca na ziemi”  
i „Aż do trzewi”.

„Dziady” w Grocie Sztuki
Pod koniec października (�0 X) Marcin Ciężki wystawił 

„Dziady samemu”. Chyba przed �0 laty był to jego pierwszy 
samodzielny projekt w kategorii monodramów, który pokazał 
w ówczesnym WDK-u. Teraz zaprezentował go w formie rozwi-
niętej i artystycznie udoskonalonej.

Dziady to przedchrześcijański obrzęd zaduszny, którego isto-
tą było „obcowanie żywych z umarłymi”. O północy w kaplicy 
cmentarnej przywoływano dusze zmarłych, których uważano 
za opiekunów urodzaju i płodności. Marcin Ciężki wcielił się  
w postać starego Guślarza. Spektakl sam wyreżyserował, zapro-
jektował scenografię i kostiumy. W realizacji spektaklu pomaga-
li mu Grzegorz Witkowski oraz Mariusz i Marcel.

Porucznik z „07 zgłoś się” w Gorzowie
W dniu �0 listopada w WiMBP odbyło się spotkanie ze 

słynnym porucznikiem Sławomirem Borewiczem z serialu „0� 
zgłoś się”, Bronisławem Cieślakiem, oraz autorem książki opo-
wiadającej o serialu, dziennikarzem Piotrem K. Piotrowskim. 
Spotkanie poprowadził pisarz Dariusz Rekosz. Serial kręcono 
1� lat i nakręcono �1 odcinków. Książka bardzo dokładnie opo-
wiada różne zdarzenia, jakie miały miejsce na planie, opisuje 
skrótowo fabułę odcinków. Ukazuje sylwetki grających w nim 
aktorów. Jest też wątek gorzowski. Porucznik Borewicz swoją 
filmową żonę Joannę poznał w... Gorzowie.

Inne imprezy w telegraficznym skrócie:
W Archiwum odbyła się promocja ��. Nadwarciańskiego 

Rocznika Historyczno-Archiwalnego. Więcej na s. 1�.
W WiMBP, spotkanie „Niemen znany i nieznany”, impreza 

słowno-muzyczna z Edwardem Czachorem – prezesem Stowarzy-
szenia Pamięci Czesława Niemena. Tu też odbyło się spotkanie 
autorskie oraz promocja książki Roberta Ryssa „Iść do granicy”. 

W MCK odbyły się tzw. przedbiegi do konkursów recyta-
torskich. 

Na Zapiecku recital poetki Alicji Tanew. 
W Filii nr � WiMBP – czytanie w 1��. rocznicę urodzin 

Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej. 
W „Jedynce” kolejne warsztaty literackie Poetów Okrągłego 

Stołu.  
W świetlicy na Osiedlu Poznańskim spektakl „Słowiańskie 

opowieści” w wykonaniu Teatru „Tygiel” według scenariusza  
i w reżyserii Artura Nełkowskiego.

W Bibliotece Pedagogicznej Spotkanie Klubu Czytających 
Rodzin „Przystanek Czytankowo”.  

W Filharmonii Gorzowskiej spektakle musicalu „Alicja  
w krainie czarów”. 

W WOM-ie na ul. Łokietka można pooglądać wystawę  
o takim samym tytule. 

W MOS-ie odbyła się promocja albumu o „Cafe Voley”, 
czyli popularnej po wojnie „Wenecji” przy zakolu Kłodawki na 
ulicy gen. Wł. Sikorskiego 10�. O książce na s. 1�.

Na pewno nie są to wszystkie działania związane z literaturą 
i teatrem, jakie miały miejsce w omawianym okresie. Nie można 
być wszędzie i wszystkiego zobaczyć...  

                                                            
                                       Ewa Rutkowska 

U kolegów 
w Zielonej 
Górze
Na zaproszenie Za-

rządu Oddziału ZLP 
delegacja literatów go-
rzowskich wzięła udział 
w uroczystym wręczeniu 

Lubuskiej Nagrody Literackiej ZLP im. Andrzeja Waśkiewicza. 
Jury pod kierunkiem prezesa ZLP Marka Wawrzkiewicza, z udzia-
łem Anny Sobeckiej, wdowy po Andrzeju Waśkiewiczu, uznało, że 
nagrodę w roku �01� otrzyma Alfred Siatecki, autor �� książek. 

Podczas tej samej uroczystości Towarzystwo Miłośników 
Zielonej Góry „Winnica” po raz pierwszy wręczyło swoją na-
grodę artystyczną. Na wniosek jury postanowiono uhonoro-
wać nią pisarza – Roberta Rudiaka, autora najlepszego wiersza  
o Zielonej Górze zgłoszonego na konkurs zorganizowany przez 
Towarzystwo oraz za książkę „Ruch literacki na Środkowym 
Nadodrzu w XX i XXI wieku”.

Uroczystość odbyła się w Muzeum Ziemi Lubuskiej, a de-
legację gorzowskiego ZLP stanowili: Ireneusz K. Szmidt, Ag-
nieszka Moskaluk i Krzysztof Ansilewski. Było sympatycznie, 
życzliwie i elegancko.

Konkurs Literacki „O Łabędzie Pióro”
1� października w sali widowiskowej Barlineckiego Ośrodka 

Kultury odbyło się spotkanie z felietonistą, dziennikarzem, saty-
rykiem i autorem wielu książek – Michałem Ogórkiem. Głów-
nym punktem wieczoru było podsumowanie �0-lecia działalno-
ści Michała Ogórka jako pisarza i dziennikarza. Była to również 
okazja do wręczenie nagród w kolejnej edycji  konkursu litera-
ckiego „O Łabędzie Pióro”.  

                               POEZJA � – 1� LAT
Aleksandra Stanisławska – wyróżnienie

POEZJA 1� – 1� LAT
Damian Skrzypek „Szukaj mnie”, „Dla niej” – I miejsce

POEZJA POWYŻEJ 1� LAT
Janusz Włodarczyk „Empatia”, „Nić Adriany” – I miejsce

Janusz Bujko „Szukałem” – II miejsce
Agnieszka Kostuch – III miejsce

PROZA POWYŻEJ 1� LAT
Agnieszka Kostuch „Najpiękniejszy ze światów” – I miejsce

 



�� 50 lat tyrania we fraszce TADEUSZA SZYFERA

OD NOWA?
Zbiórka plonów

Powyborcze wykopki zaczęły się wszędzie;
Nie tylko na Górze, lecz w każdym urzędzie.

Fraszka elektorska
Pośród afer i spółek pomnę jeden z wzorców,
Aż język mnie świerzbi, by wyrzec te słowa,

Że w tym kraju, niestety, jest tylu wyborców,
Ile % na w sobie czysta wyborowa…

Pranie na ekranie
Słuchać debat na wizji – już nie mam ochoty:

Jeden rżnie dyrdymały, a drugi durnoty…

Na sportowo
Prawdziwe kolarstwo w polityce teraz,

Bo cała ekipa kręci na lidera.

Wtórny analfabetyzm
Przeczytał dwie książki i ma z tego chlubę,
A z nich tyle pamięta, że były dość grube!

Szansa
W koniunkturze droga bystra

Z ministranta na ministra.

Koło historii
Był kiedyś Rasputin. Choć minęły lata

 Mam lęk, by ten drugi nie rozpieprzył świata!

Precedens
Sejm to nie kabaret – Marszałek powiada.
Słusznie, bo to częściej zwykła błazenada!

Mówca
Jest wygadany tak szalenie,

Że nie ma czasu na myślenie…

Kampania
Gdyby liderzy

Weszli do dzieży
I gdyby dodać tam kwasu,
To, w żadnym względzie,

Chleba nie będzie,
A za to wiele hałasu.

Rola gramatyki
Nieważny jest dźwięk „odnowa”,

Lecz pisownia tego słowa.

AKTUALIA

Obrady
Transmisje sejmowe oglądam przez lata;
Znowu pusta izba – pewnie trwa debata.

O rzecznikach
Słabość każdej ekipy i z tego wynika,

Gdzie kłamać nie umie – wysyła rzecznika.

Lękliwość
Niejeden w partii miałby swoje zdanie,

Ale z czym wtedy rodzina zostanie?

Wywiad XXV- lecia
Ruch Solidarności minister ocenia:

„Cóż ja mogę powiedzieć
– to dobre wspomnienia”.

Korzenie
Przedziwne soki ssało to drzewko;

Miało być drzewcem, jest chorągiewką.

Zakup za składki
Chcą zakupić viagrę, choć to produkt drogi,

By każdego członka postawić na nogi.

Politerapia
Zwycięzcom wykrztuśne tabletki brać radzę,
Wtedy będzie łatwiej pluć na byłą władzę.

* * *
Niejeden biznesmen tego się doczeka,
Że tylko interes zostanie z człowieka.

Do polityki
Stawiam na młodzież! Mają pomysły,

Które przeszłością im nie zakisły

ANTYFONA 

Obroń nas Panie 
przed premierami,
Którzy konkretnie 

nie mówią nic,
Obroń nas Panie 
przed reformami,
Po których wcale 

nie da się żyć,
Obroń nas Panie 
przed pasterzami,
Którzy chcieliby 

wciąż tylko strzyc!
Ocal nas Panie

przed pyskaczami,
Którym już władza 
zbyt poszła w smak,

Ocal i ochroń 
przed działaczami,
Co im sumienia 

i serca brak!
Strzeż nas (bo możesz) 

przed cynikami,
Których narzędziem 
stał się Twój Znak!

*
Depresyjne mroki

Chadza sobie chandra
Po duszy meandrach…

DAMY i NIE DAMY

Za reformami
Porzuciła go wtedy, 
kiedy odkrył karty,

Był zbyt mało żarliwy – 
zbyt wiele zażarty!

Bogactwo a szczęście
Już niejeden krezus jest 

tak urządzony,
Że go stać na wszystko, 

oprócz wiernej żony

Fascynacja?
Pośród wielu modelek 

bywają przypadki,
Że odstają im uszy, 
a zwłaszcza łopatki.

Symptomy czasu
Golono? Strzyżono? 

 Dziś można rzec śmiało:
nie jedno, nie drugie, 

bowiem wyliniało.

Potęga natury
Ileż to pękło pękatych 

trzosów
Przez małą kępkę

 zwichrzonych włosów?!

Tadeusz Szyfer, znakomity gorzowski 
satyryk, pracuje nad nowym tomem swoich 
fraszek, aforyzmów i sentencji. 

Szyfer ma niezwykłą łatwość celnego 
formułowania myśli w formie wierszowa-
nych fraszek lub aforyzmów. On sam sza-
cuje, że stworzył ok. 12 tysięcy fraszek,  
z których opublikowano niespełna pięć ty-
sięcy. Inne długo czekały na dopracowanie.  
W tym roku mija 50 lat od jego debiutu  
w prasie i 35 od pierwszej samodzielnej książ-
ki „Parę gaf i paragraf” (1980) w ogromnym, 
jak na dzisiejsze wielkości, nakładzie 30 ty-
sięcy egzemplarzy. Następne jego książki to 
– zawsze o oryginalnych tytułach – „Moje 
wyboye, czyli Prawdy małe dla dojrzałych”, 
„Wolne igraszki na 102 fraszki, czyli Pikan-
tne dania do wyśmiewania”, „Fraszka praw-
dę ci powie, czyli Prawie biała księga”, „Łeb  
w łeb – turniej satyryków” (wspólnie z Janem 
Grossem), „Jaja z PiS-anek”. W ubiegłym 
roku ukazały się „Moje zmyślenia”.To zna-
mienity jubileusz. Znamienita powinna być 
Jego nowa księga, którą przygotuje dla wy-
dawnictwa gorzowskiej WiMBP.
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POLITYKA 
TYKA, TYKA…

Z solidarnościowego pnia
Wspólne wartości
Różnią tych gości.

*Zaraz po wyborach władza, 
bardzo chętnie się nagradza.

Na mydlenie…
Skończyło się mydło

I wyszło z wora szydło.

Każda
Kolejna władza
sobie dogadza.

Oj!...
Potrzebna jest odwaga

Kiedy prawda taka naga.

Pechowy oficer
Wsadził pistolet do ust
I zawiódł go spust…

*Okazja często czyni
Ludzki rodzaj świni.

Siła donosu
Trzęsą się w posadach góry

od uczynnej klawiatury.

Bez pokrycia
Na nic ta piękna mowa,

gdy puste są w niej słowa.

Kelner
Na zamówienia głuchy.

Absorbują go podsłuchy.

*Demokracji ledwo liźnie 
I tak jeździ na Ojczyźnie.

*„Nieszczęścia chodzą w parze”
– potwierdzają to ołtarze

*Po śmierci – konspiracyjnie
przy „Anielskiej” cenzurze

przyślę fraszki nowe
przez dziury ozonowe.

Tylko mi…
Nie stawiajcie pomnika,

Bo ptak osra, pies obsika…

ZE SŁABOŚCI 
CODZIENNYCH

*Mniej bolesne upadki
kiedy jędrne pośladki.

Do światła
Pod uliczne latarnie 

nie tylko ćma się garnie.

Kochliwe wyznanie
Bez rospust
dzień pusty!

Siły na zamiary...
Już na oko
za wysoko.

„A mnie dzisiaj nie dotyczy…
… polityczny zapał byczy!”. Takimi słowami, w niedalekim 
od Gorzowa Myśliborzu, Andrzej Poniedzielski obchodził 
się ze SMAK’iem (Spotkania Młodych Autorów i Kom-
pozytorów) coroczną imprezą, w której twórcy smakowali 
tworzonej przez siebie literatury, komponowanej muzyki  
i wykonawstwa scenicznego. Przez kilka dobrych lat  
w sposób szczególny się związałem z tym zjawiskiem kul-
turowym. Baaaa! Nawet u jej początków myślałem wziąć 
w niej udział. Powstawały z mojej głowy teksty piosenek 
tzw. politycznych, skecze, monologi i dialogi. Programy 
kabaretowe, umiejętności parodystyczne,  skłonności śpie-
wacze.  Każda epoka ma tych, których podziwia. Zdawać 
by się mogło tak: powiedz mi, kogo podziwiasz, a powiem 
ci, kim zostaniesz! W ten klimat ni stąd, ni z owąd, wszedł 
Jurek Grodek z Puszkina, bo ja byłem z Chodkiewicza. Na-
turalnie dopiski pochodzą od nazw gorzowskich ulic tzw. 
końcowego przystanku tramwaju na wysokości Okrzei 
oraz Żwirki i Wigury. No i na tę artystyczną klikę z jednej 
parafii Jurek poukładał, jak na szachownicę, Jacka i Pawła, 
też z Puszkina. Mowa tu jest o braciach Sierakowskich, 
którym podarował wykonanie ilustracji i projektu okład-
ki do swojej fraszkowatej książeczki, bo przyjaciół Jurka 
jego polityka tyka. Dlatego, że Jerzy Grodek na co dzień 
wszystko twórczo obserwuje i rzeczywistością kłuje.  

Każdy ma swój SMAK i powiem, że kto jaki ma smak, taki ma apetyt  
i takie podziwianie świata. Nawet po swojej ziemskiej wędrówce, 
przy Anielskiej cenzurze, prześle nam fraszki nowe przez dziury 
ozonowe, a na koniec: Tylko mu nie stawiać pomnika, bo to ptak 
osra i pies obsika. Zaprasza nas Jerzy Grodek w dwadzieścia lat 
twórczego, swojego literackiego życia z polityczną fraszką, z pol-
sko-niemieckiego pogranicza. Zaczyna naszą literacką przygodę  
z obszarem polityki od AFeRYZMÓW – rocznik 1995 i prowadzi 
przez PYK i PRZYTYK z rocznika 2004, krótkim przeskokiem na 
rok 2005 do rozdziału JERZY, KTÓRY SIĘ JEŻY. Fraszkowe PODRÓ-
ŻE JEŻOLA GOŁODUPCA kończą fraszkową przygodę i dosięgając 
politycznych elegantów od przemyślnych kantów, przytacza defi-
nicję, jak to Polska w oczach polityka: Jest to: dziki, dziadowski 
kraj… – politycznej bezmyślności raj! Jerzy Grodek jako wytrawny 
instalator szachownicy uprawia literackie harce po polityce wyjąt-
kowo zręcznie. Dystans do zjawisk związanych z polityką wynika 
z wrażliwości mieszkańca pogranicza. Mieszka we Wriezen i paląc 
po mistrzowsku fajkę, mnoży literaturę polską i niemiecką, ale nade 
wszystko przewietrza słowo w mowie młodych Polaków i Niemców. 
Łączy w swoich dowcipnych spostrzeżeniach instynkt sportowca  
z inteligencją, wiedzą i bystrością drapieżnego ptaka. Warto zajrzeć do 
kolejnej książki Jerzego Grodka: POLITYKA TYKA – (każdego!).
                                                     
                                         Janusz Dreczka



��
            

Wlokę się w ślad za tobą w poetycki spacer,
nie bywałeś mi muzą, byłeś podżegaczem,
zachęcałeś, bym muzie satyry był wierny,
przy Tobie się stawałem fredny i przecherny.

W teatralnym konkursie z epoki minionej
opisałeś Lenina bez farby czerwonej,
zachowałeś rozwagę w dziejowym zakręcie,
jakim cudem?  Przechodzi to ludzkie pojęcie!

Nie mam prawa cię sądzić i nie 
myślę ganić
za to, żem się przy tobie tak 
rozchuliganił,
żadna to prowokacja, 
pokusa ni zdrada,
ja się z tego przed sobą
jakoś wyspowiadam.

Za twą pracę dziś wznoszą kolejne toasty,
Stół Okrągły, co bywał owalny, kanciasty;
szukasz młodych talentów, promujesz i chwalisz,
nowych trzeba, bo dawni już poumierali.

Już niejeden twój uczeń tomik pierwszy wydał, 
potem z niego się cieszył, jak nagi w pokrzywach,
niech się młodzi zbyt łatwym sukcesem nie łudzą, 
zatem trzymaj ich krótko, ale za to długo! 

Do Prezesa
Ireneuszowi Krzysztofowi Szmidtowi 

na 80. urodziny, 60-lecie pracy twórczej 
i 50-lecie przynależności do ZLP

Przeminęło lat wiele w spokoju i stresie,
nadszedł twój jubileusz, Szanowny Prezesie.
Taka chwila od dawna sen mi z powiek spędza;
jak nie chwalić, nie sądzić, lecz i nie oszczędzać?

Jesteś tęgim poetą, co w zachwyt mnie wprawia,
dlatego, że pod lupę moje wiersze stawiasz.
Ty w porywach natchnienia, gdy pióro poniosło,
uprawiałeś zuchwale swe grzeszne rzemiosło.

Pośród kwiatów, toastów, przemówień i gości
zawsze znajdą się tacy, co będą zazdrościć,
nie przekonasz nikogo, kto cię nie docenia,
rypałeś prosto z mostu i spoza milczenia.

Fot. Kazimierz Ligocki
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