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Zbigniewa Herberta
zwi¹zki
ze Szczecinem
Zosta³am zaproszona przez redakcjê miesiêcznika
„Dialogi” do rozwa¿añ na temat o b e c n o œ c i
Zbigniewa Herberta w Szczecinie. Chêtnie podzielê siê swoimi refleksjami w przededniu 20. rocznicy
œmierci Ksiêcia Poetów (1924-1998).
Zbigniew Herbert zajmuje w literaturze miejsce
szczególne. Has³em jego ¿yciowej drogi by³y czêsto cytowane s³owa: „P³ynie siê zawsze do Ÿróde³,
pod pr¹d – z pr¹dem p³yn¹ œmieci”. Herbert zawsze
dawa³ œwiadectwo temu, ¿e mo¿na pozostaæ wiernym swoim zasadom nawet wtedy, gdy pod naciskiem ideologii inni ³atwo o nich zapominali. Jest
w jego utworach przejmuj¹cy zapis drogi cz³owieka poszukuj¹cego, dotkniêtego rozpacz¹, walcz¹cego o wiarê, jest œwiadectwo sprzeciwu wobec k³amstwa.
W Modlitwie Pana Cogito – podró¿nika Herbert
prosi³: „¯ebym rozumia³ innych ludzi, inne jêzyki,
inne cierpienia, a nade wszystko, ¿ebym by³ pokorny, to znaczy ten, który pragnie Ÿród³a”. Bo Ÿród³o
daje si³ê. Wierzymy, ¿e modlitwa zosta³a wys³uchana i st¹d wynika szczególna si³a zniewalaj¹ca tak
wielu odbiorców jego twórczoœci. Ca³e dzie³o autora Pana Cogito jest wype³nione refleksjami i przemyœleniami.
Twórca Pana Cogito czu³ siê zwi¹zany ze Szczecinem i to od najwczeœniejszych lat powojennych.
W 1948 r. debiutowa³ jako felietonista na ³amach
ukazuj¹cego siê w naszym mieœcie „Tygodnika Wybrze¿e – Szczecin”. Ukaza³ siê wówczas cykl piêciu felietonów, zatytu³owany Poematyka dla laików,
opatrzony przez redakcjê pisma uwag¹, ¿e „felietony maj¹ na celu wyjaœnienie szeregu zaciemnionych
pojêæ o wartoœci i znaczeniu s³ów jako tworzywa
dzie³ poetyckich”. Felietony mia³y przybli¿aæ tajniki warsztatu poetyckiego i zachêcaæ do czytania
poezji wspó³czesnej. Dwudziestoczteroletni twórca,
sam wówczas pocz¹tkuj¹cy poeta, postanowi³ wyjaœniæ czytelnikom, czym jest, wed³ug niego, prawdziwa poezja i jak j¹ nale¿y w³aœciwie odbieraæ. W
tym czasie Herbert zamieszkiwa³ w Sopocie i pozostanie tajemnic¹, dlaczego wybra³ na publikacjê
swoich wypowiedzi w³aœnie Szczecin. Faktem jest,
¿e twórca zaczyna³ swoj¹ dzia³alnoœæ w³aœnie w
Szczecinie. W latach 60. bywa³ w Klubie 13 Muz
oraz na wieczorach autorskich na Zamku Ksi¹¿¹t

Pomorskich – zachowa³y siê fotografie z 29 paŸdziernika 1961 r.
W 30 lat póŸniej szczêœliwy przypadek (?) znowu
zwróci³ uwagê Herberta w stronê Szczecina. Jesieni¹
1990 r. (mieszka³ wtedy w Pary¿u) us³ysza³ w Radiu
Wolna Europa felieton prof. dr. hab. Andrzeja Sulikowskiego, poœwiêcony najwa¿niejszej instytucji
kultury na Pomorzu – Ksi¹¿nicy, w którym autor
wspomina³ m.in. o gromadzonych przez szczeciñsk¹
placówkê dzie³ach polskich pisarzy, szczególnie
emigracyjnych, oraz o dzia³alnoœci podziemnej na
rzecz wolnego s³owa prowadzonej przez ni¿ej podpisan¹. W tamtym czasie Pañstwo Herbertowie podjêli decyzjê powrotu z Pary¿a do Warszawy i zdecydowali, ¿e czêœæ swojego paryskiego ksiêgozbioru
przeka¿¹ Ksi¹¿nicy Pomorskiej (wtedy jeszcze zwanej Szczeciñsk¹). Zbigniew Herbert nawi¹za³ ze mn¹,
wówczas kustoszem Ksi¹¿nicy, kontakt. Napisa³ z Pary¿a list: „Wielce Szanowna Pani, us³yszawszy w
radio apel o przesy³anie Ksi¹¿nicy, któr¹ Pani tak
dzielnie siê opiekuje, i korzystaj¹c z pomocy Pana
Bogus³awa Sonika, pozwalam sobie przes³aæ parê
ksi¹¿ek polskich wydanych na emigracji i parê obcojêzycznych. £¹czê wyrazy szacunku i podziwu dla
dzielnej Pani Kustosz – Zbigniew Herbert”.
W krótkim czasie nadesz³y z Pary¿a (przez Kraków, za poœrednictwem B. Sonika) ksi¹¿ki polskie i
obcojêzyczne. Nastêpne przychodzi³y ju¿ z warszawskiego mieszkania Pañstwa Herbertów przy ul. Promenada na Starym Mokotowie. Zazwyczaj odbiera³
je i przewozi³ transportem samochodowym, czasem
poci¹giem, Jerzy Arsoba, wspó³pracuj¹cy wtedy z
Ksi¹¿nic¹.
Symboliczna uroczystoœæ przekazania daru Zbigniewa Herberta dla Ksi¹¿nicy i jej u¿ytkowników
odby³a siê 25 paŸdziernika 1993 r. z udzia³em dziennikarzy prasy, radia i telewizji, niestety bez obecnoœci Ofiarodawcy, który by³ ju¿ wówczas bardzo
chory. Nades³a³ telegram, w którym napisa³ m.in.
„cieszê siê, ¿e mój skromny dar bêdzie móg³ s³u¿yæ
czytelnikom, z którymi ³¹czy mnie wspólne umi³owanie ksi¹¿ek”.
Dyrektor Ksi¹¿nicy Stanis³aw Krzywicki przyzna³ Zbigniewowi Herbertowi Z³oty Exlibris. To
szczególne podziêkowanie wraz z urodzinowymi telegramami zawióz³ do Warszawy w dzieñ urodzin
Poety, czyli 29 paŸdziernika, Jerzy Arsoba. D³ugie
spotkanie i rozmowê z Poet¹ wspomina³ jako ogromnie ciep³e i pe³ne ¿yczliwoœci, jako wielki dar.
W pocz¹tku 1992 r. wys³a³am Poecie tomik wierszy ks. Jana Twardowskiego Nie bój siê kochaæ,
wydany przez Oficynê Wydawnicz¹ Ksi¹¿nicy Pomorskiej. W odpowiedzi nadszed³ list z Warszawy,
datowany 1.III.1992 r., w którym czytamy m.in. (...)
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„bardzo dziêkujê za list Pani, jak równie¿ za piêkne bibliofilskie wydanie, w Pani opracowaniu, wierszy ks. Jana Twardowskiego. Poezja ks. Twardowskiego jest mi bardzo bliska. Sprawi³a mi Pani prawdziw¹ radoœæ.
Dziêkujê równie¿ za propozycjê wydania bibliofilskiego w Ksi¹¿nicy moich wierszy. Na razie, po
d³ugiej nieobecnoœci w Polsce, muszê za³atwiæ sprawy z wydawnictwami, z którymi nawi¹za³em kontakt i uporz¹dkowaæ szereg spraw. Niemniej bêdê
pamiêta³ o Pani propozycji i jestem za ni¹ wdziêczny. (...) Moja ¿ona dziêkuje za piêkne tulipany. £¹czê
wyrazy g³êbokiego szacunku i serdeczne pozdrowienia – Zbigniew Herbert”.
Chcê dodaæ, ¿e rozmawia³am te¿ z Poet¹ o wydaniu jego wierszy w moim wydawnictwie literackim
BARBARA, jednak póŸniejsze okolicznoœci sprawi³y, ¿e musieliœmy odst¹piæ od tego projektu.
Jesieni¹ 1992 r. Poeta przys³a³ mi tomik wierszy
Rovigo z dedykacj¹: „Pani Barbarze Arsobie przyjació³ce i opiekunce ksi¹¿ek najserdeczniej poœwiêcam – Zbigniew Herbert”. Do³¹czy³ p³ytê kompaktow¹ Zbigniew Herbert czyta swoje wiersze. Na jej
ok³adce - faksymile wiersza Czarna Ró¿a z podpisem autora, obok rysunek czarnym tuszem. P³yta
do³¹czy³a do Herbertianów w Ksi¹¿nicy.
W 1994 r. z okazji urodzin Ksiêcia Poetów Ksi¹¿nica Pomorska wyda³a okolicznoœciowy tomik wierszy Trzeba œniæ cierpliwie..., zawieraj¹cy wiersze
oœmiu autorów szczeciñskich dedykowane Zbigniewowi Herbertowi. Publikacja zawiera wiersze: Henryka Banasiewicza, Weroniki Fibich, Piotra Fluksa,
Artura Daniela Liskowackiego, Piotra Micha³owskiego, Heleny Pachlowskiej, Heleny Raszki i Stanis³awa Zaj¹czka. Utwory te (wybrane przez samych autorów) wyros³y z poezji Herberta, stawiaj¹cej pytania o ostateczny sens ludzkiego ¿ycia, b¹dŸ s¹ po
prostu urodzinowym darem dla autora Raportu z
oblê¿onego Miasta.
Wzruszony, jak sam napisa³, Poeta podziêkowa³
listownie ka¿demu z autorów i równie serdeczny
list przys³a³ do Ksi¹¿nicy: „Warszawa 20. 11. 1994.
W. Pani Barbara Arsoba Ksi¹¿nica Pomorska (...)
Szanowna i Droga Pani, list z za³¹czonym tomikiem wierszy bardzo mnie wzruszy³. Niezmiernie
wdziêczny jestem za ¿yczliw¹ pamiêæ a losowi za to,
¿e bêdê móg³ czas jakiœ jeszcze utrzymywaæ kontakt
z Ksi¹¿nic¹ Pomorsk¹. Bêdê wdziêczny za przekazanie wyrazów szacunku Panu Dyrektorowi Stanis³awowi Krzywickiemu. Kolegom, którzy zechcieli
poœwiêciæ mi swoje wiersze (...) proszê przekazaæ
wyrazy mojej kole¿eñskiej wdziêcznoœci.
£¹czê serdeczne myœli i pozdrowienia – Zbigniew
Herbert".

Pragnê tak¿e odnotowaæ szczeciñsk¹ premierê
dramatu Zbigniewa Herberta Rekonstrukcja poety. W 1998 r. spektakl dla Teatru Wspó³czesnego w Szczecinie wyre¿yserowa³ Bogus³aw Kierc
(w 1981 r. przygotowa³ to przedstawienie dla
Teatru Telewizji, ale z powodów politycznych
trafi³o wtedy na pó³kê).
Ksiêgozbiór Herberta, który w Muzeum Literackim Ksi¹¿nicy stanowi odrêbn¹ ca³oœæ, systematycznie by³ wzbogacany; po œmierci Poety –
dziêki ¿yczliwoœci jego Ma³¿onki. W zasobach
Ksi¹¿nicy Pomorskiej znajduje siê ponad tysi¹c
jednostek - Herbertianów - wszystkie opatrzone
s¹ piecz¹tk¹ informuj¹c¹, ¿e s¹ darem Herberta.
Kolekcjê tê stanowi¹ m.in. t³umaczenia dzie³ Herberta na jêzyki obce (tak¿e w antologiach i czasopismach), emigracyjne wydania literatury polskiej, t³umaczenia utworów polskich na jêzyki
obce, wydania z tzw. drugiego obiegu, dzie³a
dotycz¹ce historii antycznej, historii sztuki, dziejów najnowszych, prace filozoficzne (m.in. prof.
Henryka Elzenberga, przyjaciela i Mistrza Poety),
teoretyczno-literackie, teatrologiczne oraz obcojêzyczne antologie poezji polskiej i œwiatowej.
Wiêkszoœæ ksi¹¿ek sygnowanych jest autografem
Poety, bêd¹cym znakiem w³asnoœci, na nielicznych
mo¿na znaleŸæ œlady lektury: podkreœlenia, a nawet
komentarze. Spor¹ grupê stanowi¹ dary od przyjació³, o czym œwiadcz¹ dedykacje na stronach tytu³owych. Ale jest te¿ wiele tomików poezji debiutantów lub m³odych twórców, którzy przysy³ali
swoje utwory „Wspania³emu Mistrzowi”.
W ksi¹¿kach z biblioteki Poety odnaleziono te¿
spor¹ iloœæ korespondencji, drobne zapiski, wycinki prasowe, odbitki artyku³ów z dedykacjami od
przyjació³. S¹ te¿ prace magisterskie poœwiêcone
twórczoœci Zbigniewa Herberta. Wspomniana kolekcja jest dostêpna dla wszystkich zainteresowanych i zajmuj¹cych siê twórczoœci¹ Herberta.
W maju 1999 r. Katarzyna Herbert po raz pierwszy goœci³a w Szczecinie i ogl¹da³a now¹ czêœæ
gmachu Ksi¹¿nicy Pomorskiej, wtedy jeszcze w
ostatniej fazie budowy. Wtedy zrodzi³ siê pomys³
nadania jednej z sal Ksi¹¿nicy imienia Zbigniewa
Herberta. Na propozycjê dyrektora Krzywickiego i
pytanie, która z sal mog³aby nosiæ imiê Zbigniewa
Herberta, wskaza³a tê w starej czêœci budynku, poniewa¿ – jak siê wyrazi³a – „m¹¿ by³ tradycjonalist¹, bardziej podoba³o mu siê to, co dawne”.
W przeprowadzonej z Pani¹ Herbert rozmowie, zatytu³owanej Sztuka bycia sob¹... (Kurier Szczeciñski,
11.05.1999) Bogdan Twardochleb stwierdza: "pierwszy raz dziœ ogl¹da³a Pani Ksi¹¿nicê Pomorsk¹", Pani
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Herbert odpowiedzia³a: „Jestem pod wielkim wra¿eniem zarówno starej czêœci, gdzie s¹ starodruki, zbiory Witkacego, Ga³czyñskiego, Flukowskich, jak i nowego, wspania³ego obiektu. Nie spodziewa³am siê,
¿e zobaczê coœ tak imponuj¹cego. (...)
Zosta³am zaproszona w zwi¹zku z tym, ¿e od paru
lat do Ksi¹¿nicy Pomorskiej s¹ przekazywane ksi¹¿ki
z biblioteki mojego mê¿a. (...)”.
Podczas tego pobytu w Szczecinie Katarzyna
Herbert by³a równie¿ goœciem Micha³a J. Kaweckiego w ramach jego autorskich Spotkañ z Psychologi¹ i Sztuk¹ na Zamku Ksi¹¿¹t Pomorskich (11.
maja 1999). Wiersze Herberta czyta³ Jacek Polaczek,
w tle muzyka Zbigniewa Preisnera. Dla publicznoœci szczelnie wype³niaj¹cej Salê Ksiêcia Bogus³awa
spotkanie to by³o znakomit¹ okazj¹ do znalezienia
siê w krêgu oddzia³ywania Osoby i twórczoœci Zbigniewa Herberta.
Wtedy te¿ mia³am przyjemnoœæ goœciæ Pani¹ Katarzynê w moim szczeciñskim mieszkaniu. Zachowa³am sporo zdjêæ z naszego prywatnego spotkania jak i z tego zamkowego.

Katarzyna Herbert z Barbar¹ Arsoba w szczeciñskim mieszkaniu, 12 maja 1999 r.

Po powrocie ze Szczecina do Warszawy
Pani Herbert przys³a³a list, datowany
23.06.1999 r., w którym pisze m.in. „Droga
Pani Barbaro, dziêkujê bardzo za przes³anie pami¹tkowych dla mnie fotografii oraz
za wa¿ne rozmowy o Bibliotece i sytuacji
kulturalnej Szczecina – z dyr. Krzywickim i
ks. prof. Mazurem. Dla mnie ten krótki pobyt by³ buduj¹cy – jak na tzw. prowincji
pracuje siê wytrwale – choæ mogê siê tylko
domyœlaæ z jakimi trudnoœciami wszyscy Pañstwo siê spotykacie. (...) Proszê pamiêtaæ o
mnie, gdy bêdzie Pani wybiera³a siê do Warszawy. Zapraszam. Bardzo serdecznie pozdrawiam i œciskam. Dla b. mi³ych synów
wiele serdecznoœci. Katarzyna Herbert”.

Ju¿ po odejœciu Poety przez wiele lat utrzymywa³yœmy z Pani¹ Katarzyn¹ kontakt telefoniczny i listowny. Ze wzruszeniem wspominam nasze spotkania w warszawskim mieszkaniu na ul. Promenady,
wœród ksi¹¿ek i przedmiotów, które wczeœniej otacza³y Zbigniewa Herberta. Nie sposób nie wspomnieæ
ulubionego bia³o-szylkretowego kota Szu-szu, który spêdza³ czas na drzemce w fotelu, albo cichutko
przemyka³, przypominaj¹c o swojej obecnoœci. Herbert uwielbia³ koty. W liœcie do Leszka Elektorowicza pod koniec 1994 r. Herbert pisa³ „Ale sprawiliœmy sobie z Kasi¹ kota (ch³opiec), nazwa³em go Szuszu (...) zupe³nie osza³amiaj¹ce i ca³kowicie samodzielne i samorz¹dne stworzenie. W³aœnie str¹ci³
wazon i gdzieœ siê schowa³, potem wyjdzie i bêdzie
zawodzi³ na wiele g³osów. Zupe³nie nie interesuje
siê polityk¹, gardzi literatur¹, kiedy siadam do pisania, wydziera mi papier” (cytujê za: Jacek £ukasiewicz, Herbert, 2001). Tam¿e faksymile ¿artobliwej kartki pocztowej z Amsterdamu zaadresowanej
do ... W. Pan Szuszu Herbert ... (pod ³ó¿kiem ?)
Warszawa, wys³anej z Amsterdamu 2/6 1994. Herbert pisze m.in. "Mój zacny Szu-szu, przesy³am Tobie i Pani Kasi serdeczne pozdrowienia z Amsterdamu (...) Jeœli masz ochotê rozbiæ np. lampê, to
zrób to bez namys³u ³ubudu! To znacznie lepiej, ni¿
potem w³óczyæ siê ca³e ¿ycie (...) po durnych psychoanalitykach i cierpieæ na zahamowania i kompleksy. Wiêc ca³ujê Twoj¹ g³owinê i œciskam ³apki.
Czeœæ! Twój Zbigniew”.
To by³ Dom, który mia³ DUSZÊ.
Finis coronat opus – sprawa Herberta, któr¹ mia³am zaszczyt zajmowaæ siê przez 10 lat, mia³a swój
fina³ 28 maja 2002 r. Tego dnia odby³a siê uroczystoœæ nadania Czytelni Sztuki imienia Zbigniewa Herberta. Ods³oniêto popiersie Poety, wykonane przez
szczeciñskiego rzeŸbiarza Stanis³awa Bi¿ka. Wydarzeniu temu towarzyszy³a wystawa, przygotowana
przez Oddzia³ Rêkopisów ( z archiwum ¿ony Poety
wypo¿yczono m.in. 60 szkiców i rysunków autora
Barbarzyñcy w ogrodzie). Wystawie zatytu³owanej
Cz³owiek-Historia-Sztuka-Podró¿e towarzyszy³o
motto „...uwierzyliœmy zbyt ³atwo, ¿e piêkno nie ocala", umieszczone w wydanej przez Ksi¹¿nicê okolicznoœciowej publikacji zawieraj¹cej wybór cytatów
z tekstów Zbigniewa Herberta oraz jego rysunki.
Wydarzenie to by³o okazj¹ do ponownego spotkania siê z Katarzyn¹ Herbert, ale tak¿e z Halin¹
Herbert-¯ebrowsk¹, siostr¹ Poety, i Piotrem K³oczowskim, opiekunem spuœcizny Herberta. W Ksiêdze
Pami¹tkowej wystawy Katarzyna Herbert napisa³a
„Proszê przyj¹æ ode mnie serdeczne podziêkowanie za pracê nad tworzeniem Czytelni im. Zbignie-
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wa Herberta, zorganizowanie wystawy bardzo ciekawej. Jestem pe³na podziwu. K. Herbert”.
Siostra Poety pisze tam¿e „...Cieszê siê, ¿e mój
brat Zbigniew Herbert jest i bêdzie w sensie
metafizycznym wœród Was, drodzy Szczecinianie - czytelnicy Ksi¹¿nicy Pomorskiej i jej wspaniali i dzielni pracownicy. 28 maja 2002 Halina Herbert-¯ebrowska”.
Pani Halina wspomina³a, ¿e niedawno by³y z ¿on¹
Poety we Lwowie, gdzie ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ w koœciele œw. Antoniego, w którym brat by³
ochrzczony i ¿e w Sopocie stan¹³ pomnik z napisem „Przes³anie Pana Cogito”. W tym mieœcie po
wojnie mieszkali nasi rodzice. Herbert ¿y³ tam w
latach 1947-51.
Na zakoñczenie uroczystoœci Panie Katarzyna
Herbert i Halina Herbert-¯ebrowska posadzi³y na
tarasie Ksi¹¿nicy magnoliê. W ten sposób uczczono w Szczecinie Dzieñ Herberta.
Kolejn¹ okazj¹ do spotkania z twórczoœci¹ Herberta na Pomorzu by³a ( zapocz¹tkowana w 2000 r.)
VI edycja Herbertiady, czyli Ogólnopolskiego Przegl¹du Twórczoœci Zbigniewa Herberta w Ko³obrzegu (9-11 wrzeœnia 2005 r.). Zosta³am zaproszona w
roli goœcia honorowego, reprezentanta Ksi¹¿nicy.
W kameralnej uroczystoœci w Galerii Sztuki Wspó³czesnej z udzia³em Katarzyny Herbert, Haliny Herbert-¯ebrowskiej i Rafa³a ¯ebrowskiego, siostrzeñca Poety, zaprezentowano pierwszy zeszyt Biblioteki Herbertiady. Publikacja, zatytu³owana Anio³ w
szafie, zadedykowana zosta³a najbli¿szej rodzinie i
przyjacio³om Herbertiady. W ostatnim dniu tego
wspania³ego wydarzenia prezydent Ko³obrzegu poinformowa³ o powstaj¹cym Regionalnym Centrum
Kultury i prosi³ Rodzinê Poety o zgodê na nadanie
tej placówce imienia Zbigniewa Herberta.
Wkrótce (4.10.2005 r.) otrzyma³am z Warszawy
niezwyk³¹ pocztówkê, przedstawiaj¹c¹ Autoportret
Olgi Boznañskiej i serdeczne s³owa Pani Katarzyny, ¿e wspomina bardzo mi³o pobyt w Ko³obrzegu,
dziêkuje mi za fotografie z Herbertiady oraz list.
Pisze te¿ „Chcia³abym tak siê zestarzeæ jak ta piêkna stara kobieta. Katarzyna Herbert”.
Nadal wzrusza mnie ta kartka z reprodukcj¹ Boznañskiej.
Mimo, i¿ Zbigniew Herbert nie dba³ o rozg³os,
mimo, ¿e mu nie pomagano, to jesteœmy œwiadkami
wielu spontanicznych inicjatyw, które zapewniaj¹
Wielkiemu Poecie nale¿ne mu miejsce. Ciesz¹ powstaj¹ce w Polsce ulice (tak¿e w Szczecinie!) i szko³y
imienia Herberta; jest ich ju¿ kilkadziesi¹t.
W tym roku, 28 lipca 2018, mija 20 lat od
tamtej pamiêtnej nocy, w której Pan Cogito

przechodzi³ „na drugi brzeg” – nad Warszaw¹
szala³a potê¿na burza jakby ¿egna³a odchodz¹cego Poetê. Dobrze pamiêtam ceremoniê
pogrzebow¹ na Starych Pow¹zkach i zdanie œw.
Paw³a, tak przystaj¹ce do Herberta: „W dobrych zawodach wyst¹pi³em, bieg ukoñczy³em,
wiary ustrzeg³em”.
Nazajutrz gazety donosi³y, ¿e odszed³ jeden z
gigantów œwiatowej poezji, legenda polskiej literatury, przez wiele lat kandydat do Literackiej Nagrody Nobla (nieotrzymaniem tej nagrody udowodni³,
jak bywa ona mia³ka!). Ca³ym swoim ¿yciem udowodni³, ¿e „p³ynie siê zawsze do Ÿróde³, pod pr¹d z pr¹dem p³yn¹ œmieci”.
W ostatnim tomie poezji Epilog burzy (1988, Wyd.
Dolnoœl¹skie) znajduje siê kilka wierszy w formie
modlitwy, zatytu³owanych „Brewiarz”. W jednym
z nich Poeta pisze:
Panie
wiem ¿e dni moje s¹ policzone
zosta³o ich niewiele
tyle ¿ebym jeszcze zd¹¿y³ zebraæ piasek
którym przykryj¹ mi twarz (…)
A inny wiersz rozpoczyna s³owami:
Panie, dziêki ci sk³adam za ca³y ten kram ¿ycia,
w którym
tonê od niepamiêtnych czasów bez ratunku
œmiertelnie
skupiony na ci¹g³ym poszukiwaniu drobiazgów (…)
I na koniec pos³u¿my siê s³owami Zbigniewa
Herberta: „Uwierzyliœmy zbyt ³atwo, ¿e piêkno
nie ocala. Mo¿e wiêc warto na chwilê oderwaæ
siê od codziennoœci i zanurzyæ w piêknie?”.
Barbara Arsoba-Haddaji
– polonistka, publicystka, redaktor, wydawca

Styczniu 2018 r.

(zdjêcie Autorki).

8
O poezji Zbigniewa Herberta

Ka¿dy ma swoj¹
stacjê Rovigo
W wierszu Rovigo Zbigniewa Herberta czytamy: i
Rovigo zawsze przybli¿a³o siê lub ucieka³o w ty³. Ostatni
wiersz z tomu o tym
samym tytule. Od
jego pierwszego
wydania minê³o 26 lat, od œmierci Poety – 30.
Czy dzisiaj poezja Herberta to stacja w podró¿y
czy sama podró¿? W 2018 roku obchodzimy w
Polsce Rok Zbigniewa Herberta. Jego poezjê bêdzie mo¿na smakowaæ do woli. Zanim jednak nast¹pi¹ uroczystoœci, koncerty, akademie itd., warto
spotkaæ siê ze Zbigniewem Herbertem twarz¹ w
twarz. Takie spotkanie mo¿e budziæ strach. Od razu
przychodzi do g³owy tekst poety Dotkn¹æ rzeczywistoœci. Herbert wyobra¿a sobie w nim, ¿e id¹c
ulic¹ ateñsk¹ spotyka samego Sokratesa, który pyta
go, czym jest poezja? Poeta nie odpowiada, a tylko widzi siebie uciekaj¹cego w pop³ochu i s³ysz¹cego za sob¹ komentarz: oddalasz siê i zostawiasz
nas w ciemnej niewiedzy. Tymczasem odpowiedzi
nale¿y szukaæ w wierszach, a nie poza nimi. Herbert stwierdza, ¿e mo¿na pisaæ nie najgorsze wiersze, bêd¹c zgo³a mizernym teoretykiem.
Bezpoœrednie spotkanie z poet¹ nie musi od
razu oznaczaæ tak trudnych pytañ. Zreszt¹, gdybyœmy spotkali Herberta, na pewno nie spyta³by nas o poezjê i jej sens. Raczej zaciekawi³oby
go, gdzie byliœmy ostatnio, jaki obraz widzieliœmy, co w³aœnie czytamy. Ze wspomnieñ osób
bêd¹cych bliskimi przyjació³mi poety wynika,
¿e Herbert by³ œwietnym s³uchaczem. W jego towarzystwie rozmowa toczy³a siê tak, ¿e ka¿dy
czu³ siê wyj¹tkowy. Herbert widzia³ w ka¿dym
cz³owieka. Umia³ s³uchaæ. Poeta bowiem to wnikliwy s³uchacz i obserwator. Szaman, jak sam
nazywa poetów w wierszu Do Ryszarda Krynickiego – list. Spotykamy w nim dwóch poetów,
Herberta i Krynickiego, szamanów, którzy znaj¹
sekrety zaklinania s³ów. Nie wystarcz¹ jednak
tylko czary. Aby wiersz by³ prawdziwy, nale¿y
coœ jeszcze do niego dodaæ. Samego siebie.
Twórczoœæ Herberta jest trudna, wymagaj¹ca zaanga¿owania. Nie mo¿na czytaæ jego

utworów w oderwaniu od czasów, w których
tworzy³. Nie mo¿na czytaæ jego wierszy w oderwaniu od historii i kultury, szczególnie tej
staro¿ytnej. Jego fascynacje, te obco brzmi¹ce imiona przewijaj¹ce siê w wierszach. Liwiusz, Marek Aureliusz, Fortynbras. Przedstawiaj¹c nam prawdê o ich ¿yciu, poeta przemyca³ prawdê o samym sobie. Jak szaman zaklina³ ich imiona. Zbigniewa Herberta twarz¹ w
twarz mo¿na spotkaæ w wierszu Ró¿owe ucho.
Nie ma w nim nazwisk, staro¿ytnych miejscowoœci, znacz¹cych dla ludzkoœci bitew. Jest
czu³oœæ. Jest intymnoœæ. Jest egzotyczny smak.
Zapowiada siê, ¿e w 2018 roku bêdziemy czêsto spotykaæ siê z wierszami Herberta. Czy ta
poezja musi byæ przypominana? Interpretacje odkurzane? Tworzone nowe? Czy ten rok bêdzie
stacj¹ czy podró¿¹? Koñcem, odpowiedzi¹ czy
kontynuacj¹, pytaniem?
Nie jesteœmy w stanie ogarn¹æ wszystkich napisanych wierszy. Jednak mo¿na odnieœæ wra¿enie, ¿e one – wiersze – s¹ w stanie ogarn¹æ, a
raczej przygarn¹æ nas. I to jest ów szamanizm Zbigniewa Herberta. W ksi¹¿ce Mieczys³awa Jastruna Forma i sens poezji: eseje i szkice czytamy:
s³owa bowiem wiêdn¹ i starzej¹ siê razem z ludŸmi, ich czas bywa niekiedy krótszy od biologicznego czasu cz³owieka; ale s¹ równie¿ s³owa poezji maj¹ce czas dêbów, ¿ó³wi i s³oni. I s¹ jeszcze
inne, wyj¹tkowe, maj¹ce czas trwania mowy narodu i s¹ nawet takie, które trwaj¹ d³u¿ej ni¿
mowa, w której zosta³y napisane. Wiersze Zbigniewa Herberta to dêby z koronami, pod którymi mo¿na siê schroniæ. To drzewa, które maj¹ silne korzenie siêgaj¹ce w g³¹b prawdy. Jak w wierszu Dêby. Tytu³owe dêby to utwory poety, pod
którymi mo¿na przysi¹œæ w ustêpie ciszy, a pod
ka¿dym liœciem znaleŸæ… rozpacz? Bo przecie¿
nie odpowiedŸ, nie prawdê? Znów pytania i znów
g³ód odpowiedzi. Pop³och, jak w Dotykaniu rzeczywistoœci. A mo¿e jednak pod ka¿dym liœciem
mo¿na znaleŸæ prawdê… ZnaleŸæ samego poetê,
samego siebie!
W Wydawnictwie a5 ukaza³y siê Wiersze
wybrane Zbigniewa Herberta, do których do³¹czono p³ytê z nagraniami ze spotkania z
poet¹ zarejestrowanego 11 grudnia 1984 roku
w Poznaniu. Na tej p³ycie znajduj¹ siê 33 nagrania - wiersze czytane przez poetê i jego
odpowiedzi na zadawane przez publicznoœæ
pytania. Podczas tego wyj¹tkowego spotkaniu Herbert czyta³ m. in. wiersz Dêby. Wiersz,
jak litania pytañ, w których poeta ukry³ odpowiedzi.
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Zbigniew Herbert, Rovigo

¯y³em wówczas mi³oœci¹ do Altichiera
z Oratorium San Giorgio w Padwie i do Ferrary
któr¹ kocha³em bowiem przypomina³a moje
zrabowane miasto ojców. ¯y³em rozpiêty
miêdzy przesz³oœci¹ a chwil¹ obecn¹
ukrzy¿owany wielokrotnie przez miejsce i czas
A jednak szczêœliwy ufaj¹c mocno
¿e ofiara nie pójdzie na marne
Rovigo nie odznacza³o siê niczym szczególnym by³o
arcydzie³em przeciêtnoœci proste ulice nie³adne domy
tylko przed albo za miastem (zale¿nie od ruchu poci¹gu)
wyrasta³a nagle z równiny góra - przeciêta czerwonym
kamienio³omem
podobna do œwi¹tecznej szynki ob³o¿onej jarmu¿em
poza tym nic co by bawi³o smuci³o zastanawia³o oko
A przecie¿ by³o to miasto z krwi i kamienia - takie jak inne
miasto w którym ktoœ wczoraj umar³ ktoœ oszala³
ktoœ ca³¹ noc beznadziejnie kaszla³
W ASYŒCIE JAKICH DZWONÓW ZJAWIASZ SIÊ ROVIGO
Zredukowane do stacji do przecinka do przekreœlonej litery
Nic tylko stacja - arrivi - partenze
I dlaczego myœlê o tobie Rovigo Rovigo

Zdjêcia:Internet

Pocz¹tek 2018 roku. Naturalne
pytania tego czasu: co nas czeka,
jaki ten rok bêdzie. Pewnie jak ka¿dy inny. Trochê siê poz³oœcimy, trochê poœmiejemy. Pewnie po raz nty pope³nimy te same b³êdy. Czy
ten rok bêdzie stacj¹ czy podró¿¹?
Wszystko zale¿y od nas samych.
Mo¿emy s³uchaæ podpowiedzi szamanów. Mo¿emy nie zgadzaæ siê z
poetami. ¯ycie mo¿e byæ podró¿¹
albo stacj¹, któr¹ mijamy.
Poezja nie odpowie nam na wszystkie pytania, ale pomo¿e nam je zadawaæ. Bo ka¿dy ma swoj¹ stacjê
Rovigo.
Literatura:
Z. Herbert, Elegia na odejœcie, Wroc³aw 1992.
Z. Herbert, Mistrz z Delft, Warszawa 2008.
Z. Herbert, 89 wierszy, Kraków
2008.
Z. Herbert, Rovigo, Wroc³aw 1995.
Z. Herbert, Wiersze wybrane, Kraków 2017 (+p³yta CD).
M. Czajkowska, „Kochane zwierz¹tka…”: listy Zbigniewa Herberta
do przyjació³ – Magdaleny i Zbigniewa Czajkowskich, Warszawa 2000.
M. Jastrun, Forma i sens poezji:
eseje i szkice, Warszawa 1988.
Zdzis³awa Gierszal

STACJA ROVIGO. Niejasne skojarzenia. Dramat Goethego
albo coœ z Byrona. Przeje¿d¿a³em przez Rovigo
n razy i w³aœnie po raz n-ty zrozumia³em
¿e w mojej geografii wewnêtrznej jest to osobliwe
miejsce chocia¿ na pewno ustêpuj¹ce miejsca
Florencji. Nigdy nie dotkn¹³em go ¿yw¹ stop¹
i Rovigo zawsze przybli¿a³o siê lub ucieka³o w ty³
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Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie

Ksi¹¿ê Poetów
Patronem

Kim sta³bym siê gdybym Ciê nie spotka³ – mój
Mistrzu…
Z. Herbert „Do Henryka Elzenberga w stulecie
jego urodzin”
Zespó³ Szkó³ Ponadgimnazjalnych im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie to w 10-tysiêcznym miasteczku instytucja znacz¹ca i znana. Od
68 lat – najpierw jako Zasadnicza Szko³a Zawodowa i Technikum Mechaniczne, a od 1990
r. równie¿ jako LO – kszta³ci i wychowuje kolejne pokolenia mieszkañców Trzebiatowa i
okolic. Dziœ ZSP tworz¹: Liceum Ogólnokszta³c¹ce i Zasadnicza Szko³a Zawodowa.

wana, któr¹ przybiera mo¿e niczego nie zmieni, ale
przynajmniej zapobiegnie „powaleniu bezw³adem i
uduszeniu bezkszta³tem”. Bohater wierszy naszego
patrona – Pan Cogito – pomaga odpowiedzieæ na
pytania wspó³czesnej m³odzie¿y zagubionej w œwiecie alternatywnych wartoœci: Jak ¿yæ? Co wybraæ?
Komu zaufaæ?, pomaga dokonywaæ w³aœciwych wyborów, pokazuje w swoim przes³aniu, ¿e jest sposób
na prawe i godne ¿ycie. Wskazuje, jakie s¹ prawdziwe wartoœci i gdzie ich nale¿y szukaæ. Z tego te¿
wzglêdu wiersz „Przes³anie Pana Cogito”, w którym zawiera siê dekalog Herberta sta³ siê podstaw¹
hymnu szko³y stworzonego przez naszych nauczycieli. S³owa napisa³a pani Anna Szafrañska – polonistka, natomiast muzykê skomponowa³ pan Krzysztof Ry³ów – matematyk oraz pan Leszek Mosler.
S³owa z wiersza Herberta B¹dŸ wierny, idŸ! widniej¹ równie¿ w auli szko³y jako swego rodzaju
drogowskaz dla uczniów i nauczycieli ZSP.

Dlaczego Herbert?
13 czerwca 2001 roku podczas obchodów 50 - lecia istnienia szko³y nadano ZSP w Trzebiatowie sztandar oraz imiê Zbigniewa Herberta. Dlaczego akurat
„ksi¹¿ê poetów” sta³ siê naszym patronem? Powód
by³ tak naprawdê jeden: postawa etyczna i moralna
poety: aktywna postawa wobec œwiata, gniew i pogarda dla ob³udy, przemocy, odwaga, godnoœæ, honor, prawda, pokora, wiernoœæ humanistycznym idea³om. G³oszone przez niego zasady oparte o tradycjê
kultury europejskiej z jednej strony odnosi³y siê do
etyki i podkreœla³y znaczenie dobra i wiernoœci, z
drugiej natomiast zakotwiczone by³y w piêknie europejskiej sztuki. Wartoœci wa¿ne dla Herberta mia³y
siê staæ wa¿ne równie¿ dla spo³ecznoœci szkolnej.

Hymn szko³y realizacj¹
herbertowskiego dekalogu
W dzisiejszym œwiecie przemocy, okrucieñstwa, g³upoty, lêku, w œwiecie rozchwianych wartoœci, pobie¿nego, amatorskiego i niem¹drego spojrzenia na œwiat,
to, co w swoim myœleniu proponowa³ Zbigniew Herbert, jest mo¿e ma³o popularne, ale godne g³êbokiego zastanowienia. Poeta znakomicie pokazuje, ¿e
cz³owiek w ¿yciu staje przed setkami alternatyw i
jego sytuacja jest dramatyczna, bowiem rzadko wybiera miêdzy prawd¹ a k³amstwem, miêdzy bia³ym a
czarnym, gdy¿ wszystko wokó³ nie jest tak jasne i
oczywiste. Pan Cogito – bohater wierszy Herberta –
jest prefiguracj¹ wspó³czesnego cz³owieka, z ca³ym
jego baga¿em klêsk i zwyciêstw, z jego ma³oœci¹ i
wielkoœci¹. Jest kimœ, kto cierpi. Postawa wyprosto-

Klub herbertowskich szkó³
W 2002 roku szko³a przyst¹pi³a do stowarzyszenia zrzeszaj¹cego wszystkie szko³y maj¹ce za patrona Zbigniewa Herberta. KHS powsta³ z inicjatywy Zespo³u Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych Nr 1 im.
Zbigniewa Herberta w Lublinie. Akt Za³o¿ycielski
podpisano 23. 02.2001 roku w obecnoœci rodziny
poety, w³adz miejskich, oœwiatowych, m³odzie¿y
oraz zaproszonych goœci. Tak o stowarzyszeniu
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mówi³a pani Katarzyna Herbert – ¿ona poety: Inicjatywê powo³ania Klubu tych szkó³ naprawdê
trudno przeceniæ. Wydaje mi siê, ¿e jest to wielki
wk³ad w budowanie kultury, uœwiadamianie m³odzie¿y, do czego cz³owiek jest powo³any i jakim
celom ma s³u¿yæ nawet za cenê wyrzeczeñ. (…)
Dziœ KHS zrzesza 20 szkó³ w Polsce, w tym Polsk¹
Szko³ê Dokszta³caj¹c¹ z Nowego Yorku. Dzia³aniem
integracyjnym szkó³ herbertowskich w celu propagowania wartoœci cenionych przez patrona s¹ zjazdy – co roku w innej szkole. Nasza szko³a by³a
gospodarzem XII Zjazdu KHS w 2010 roku.

mu uczniowie szko³y nie tylko maj¹ okazjê zmierzyæ siê z trudn¹ sztuk¹ recytacji, ale mog¹ równie¿ wzi¹æ udzia³ w warsztatach teatralnych. Herbertiada to znakomita okazja dla uczniów do spotkania siê z wybitnymi aktorami polskiej sceny
teatralnej i filmowej – warto tu wspomnieæ chocia¿by o takich nazwiskach jak Pawe³ Królikowski, Dorota Segda, Wojciech Wysocki, Danuta Stenka czy Krzysztof Globisz. Uczniowie trzebiatowskiego Herberta zapisali siê na kartach Herbertiady zdobywaj¹c wysokie miejsca: II miejsce w 2002
r., III miejsce w 2003 ( miejsce to przypad³o Agacie Kolasiñskiej – obecnie aktorce, scenarzystce
Filharmonii Szczeciñskiej) i 2006 r., I miejsce w
2013. Szko³a mia³a równie¿ swoich reprezentantów w kategorii „Poezja œpiewana”, byli to: Weronika Kuriata oraz Jakub Suszyñski, którzy w 2008
i 2009 r. zdobyli odpowiednio I i II miejsce.

P³yta Herbert Project
Uczniowie recytuj¹ Herberta
W ramach Ogólnopolskiego Przegl¹du Twórczoœci Herberta – Herbertiada, który nieprzerwanie od
grudnia 2002 roku organizowany jest w Ko³obrzegu, odbywa siê Konkurs Recytatorski. Dziêki nie-

Pok³osiem pracy z poezj¹ Herberta by³o nagranie
i wydanie p³yty, na której znalaz³y siê 4 muzyczne
interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta wykonane przez wspomnianych ju¿ uczniów Weroniki i
Jakuba: Brewiarz, Guziki, Napis, Proœba. P³yta jest
przede wszystkim – jak sami twórcy mówi¹ – zapisem przygody, czêœci¹ ich ¿ycia i wielu innych chwil
spêdzonych w szkole, której patronuje Herbert.

Dzieñ Patrona Szko³y
Ka¿dego roku w marcu spo³ecznoœæ szkolna obchodzi Dzieñ Patrona, podczas którego w sposób
szczególny upamiêtnia „Ksiêcia Poetów”. Œwiêtowanie tego dnia zawsze przyjmuje inna formê:
s¹ to spektakle nawi¹zuj¹ce do wierszy poety,
monta¿e s³owno – muzyczne, konkursy literac-
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od pocz¹tku po koniec”. Po debiucie poetyckim zosta³ równie¿ laureatem w konkursie poetyckim zorganizowanym przez to czasopismo. W „Konkursie
na Wiersz Cogito” znalaz³ siê wœród fina³owej ósemki laureatów wybranych spoœród kilkudziesiêciu zg³oszeñ. Jego wiersz „Umys³” zdoby³ wyró¿nienie g³ówne. Ludwik Janion swoj¹ decyzjê uzasadni³ – „za
„wadzenie siê z Bogiem” w wierszu nawi¹zuj¹cym
do Boskiej komedii Dantego”.

Czytam w podró¿y Herberta
kie, krasomówcze, pokazy filmowe ( np. film
„Fresk w koœciele” w re¿. P. Za³uskiego ). Nauczyciele równie¿ czynnie w³¹czaj¹ siê w obchody, czytaj¹c uczniom na lekcjach wiersze Herberta, czy t³umacz¹c je na jêzyki obce.

Uczniowie pisz¹ herbertem,
maluj¹ i fotografuj¹
Uczniowie Herberta nie pozostaj¹ obojêtni na ró¿norakie konkursy nawi¹zuj¹ce do twórczoœci Patrona szko³y. S¹ to wiersze inspirowane twórczoœci¹
poety, fotografie, eseje, czy plakaty. Na
uwagê zas³uguje z
pewnoœci¹ sukces
ucznia Mateusza Jureczki, który zadebiutowa³ w ogólnopolskim dwutygodniku
dla m³odzie¿y „Cogito”, gdzie ukaza³y siê
dwa wiersze Mateusza. O jednym z nich
pod tytu³em „Ojciec
Cogito”, krytyk literatury Ludwik Janion
prowadz¹cy dzia³ „Czas na debiut” napisa³ – „Wiersz
ma barokowy nastrój, przemawia do nas s³owami groŸnego kaznodziei, które niczego dobrego nie wró¿¹,

„Czytam w podró¿y” to wspólny projekt Fundacji im. Zbigniewa Herberta oraz Klubu Herbertowskich Szkó³, którego celem jest upowszechnianie twórczoœci Zbigniewa Herberta,
jak równie¿ szeroka popularyzacja czytelnictwa. Uczniowie trzebiatowskiej szko³y w tym
dniu rozdaj¹ osobom podró¿uj¹cym zak³adki
do ksi¹¿ek z fragmentami utworów Zbigniewa
Herberta, odwiedzaj¹ równie¿ bibliotekê
miejsk¹, Urz¹d Miejski, wiele sklepów, a nawet miejskie targowisko. W bardzo interesuj¹cy sposób opowiadaj¹ jednoczeœnie o Patronie swojej szko³y i zachêcaj¹ do poznawania
jego twórczoœci. Mieszkañcy miasta z zainteresowaniem reaguj¹ na akcjê, zadaj¹ pytania,
chwal¹ zaanga¿owanie m³odzie¿y. Uczestnicz¹c w tej akcji, szko³a realizuje jednoczeœnie
za³o¿enie inicjatorki, pani Marii Dzieduszyckiej, Prezesa Fundacji im. Zbigniewa Herberta: „…projekt „Czytam w podró¿y… Herberta” stawia sobie za cel nie tylko upowszechnienie twórczoœci Zbigniewa Herberta, ale tak¿e popularyzacjê czytelnictwa w ogóle. Podró¿, nawet krótka, jak codzienny przejazd œrodkami komunikacji do pracy lub szko³y, to doskona³a okazja do nadrobienia zaleg³oœci literackich. Bêdziemy do tego przekonywaæ
akcj¹ „Czytam w podró¿y… Herberta”.
Justyna Koz³owska
– nauczyciel Zespo³u Szkó³ Ponadgimnazjalnych
im. Zbigniewa Herberta w Trzebiatowie
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Waran

„Bo kim bym by³, gdybym nie pozna³
Herberta”

H jak historia, E to kultury element,
R to rymy, które robi¹ ze mnie poetê.
B mówi, jak bardzo chcê byæ sob¹ na tym œwiecie,
Kiedy E to nieodzowny metafory ewenement.
R to robota, któr¹ wk³adamy w pisanie,
A T, to to, co trzyma wierszokletów razem.
Jesteœmy wierni sobie, jak i w³asnym idea³om,
Bo s³owa zapisane z nami tworz¹ jedn¹ ca³oœæ.
Dumnie uniesiona g³owa, problemami siê nie droczê
I jak nakazuje credo – stale przed siê po swe
kroczê.
Troczê do pasa doœwiadczeñ nowe elementy,
Nierzadko zdobywane na krzywdzie bliŸnich,
wierz mi.
Na lepszych siê wzoruj, a nie na tych, co pod tob¹,
Bo swój charakter kszta³cisz z ka¿d¹ przeminiêt¹
dob¹.
¯ycie jak poezja - uczy, jakim byæ cz³owiekiem,
Bo nie ka¿dy sobie radzi z tym dwudziestym pierwszym wiekiem.
Bo kim bym by³, gdybym w ¿yciu go nie pozna³?
Na pewno nie tym, kim jestem dzisiaj. Poznaj
Poezjê twórcz¹ z niezwyk³ym przes³aniem.
Historia z ¿ycia wziêta panowie i panie.
Bo kim bym by³, gdybym w ¿yciu go nie pozna³?
Na pewno nie tym, kim jestem dzisiaj. Poznaj
Poezjê - Pan Cogito i jego przes³anie.
Historia z ¿ycia wziêta panowie i panie.
Kochaj bezinteresownie - lecz i zachowaj pokorê,
Oraz buntuj siê przeciwko ludzkiej krzywdzie, bo to
chore.
Niechaj w tobie p³onie myœli ogieñ i nigdy nie
zgaœnie.
Cogito ergo sum! - powtarzaj zanim zaœniesz!
Poœwiêcaj swemu sercu wiêcej czasu i uwagi,
Bo czas, który mija, ju¿ na zawsze siê utraci.
Mamy czasy bez cenzury – dawno przeminê³y,
bratku,
A te wersy, to jedynie tego, co Ciê czeka zwiastun.
Zsumuj to, co mówiê dziœ, jako dobr¹ radê Ci.
To utwór o Herbercie i uto¿samiam siê z nim.
I nie rzucamy s³ów na wiatr - s¹ przemyœlane.
Cytaty Zbigniewa z moim zdaniem s¹ poprzeplatane.
P³yniemy do Ÿróde³ nieustannie pod pr¹d,
A ci, co p³yn¹ z nim, niech siê sun¹ w k¹t
Wywodzê siê st¹d – szko³a Zbigniewa imienia.
Tu, poza swoj¹ sztuk¹, nie mam nic ju¿ do
stracenia..

Bo kim bym by³, gdybym w ¿yciu go nie pozna³?
Na pewno nie tym, kim jestem dzisiaj. Poznaj
Poezjê twórcz¹ z niezwyk³ym przes³aniem.
Historia z ¿ycia wziêta panowie i panie.
Bo kim bym by³, gdybym w ¿yciu go nie pozna³?
Na pewno nie tym, kim jestem dzisiaj. Poznaj
Poezjê – Pan Cogito i jego przes³anie.
Historia z ¿ycia wziêta panowie i panie.
Joker

„Ojciec Cogito”

Unus primus, novem nonus, duo secundus, quattor quatrus
Od narodzin w drodze, jesteœmy pielgrzymami
Od krzyku naszej œwiadomoœci, pewnie st¹pamy
Nie zatrzymuj siê, gdy zosta³eœ ju¿ przyjêty
Traktujecie przes³anie jak o³tarz wyklêty
Jak Behemota, jak pust¹ materiê, Œlepcy!
Oni nie widz¹, myl¹ dekalogi, Œlepcy!
To ty uwiêzi³eœ modlitwê wolnych ludzi,
Desperacki akt wiary, duszy nie obudzisz
Boimy siê dziœ, lokalu zwanego piek³em
Pozb¹dŸmy siê paso¿ytów, pos³u¿my siê sercem
¯a³oœæ ,,Wyszli oni z nas, lecz nie byli z nas"
Siedliska dekadentyzmu, niepostrzegany szlak
To On! Niejedyny, który nas nie naucza
Jest prorokiem, zmienia nurt, tratwa to pokusa
Dziœ m³oda rzeka, zaœlepiona jest œmieciami
S³aba sztaluga, p³ótno z prostymi barwami
Mimo ¿e urodzi³eœ siê za murami
Mi³osz mówi³, ¿e ¿yliœcie za murami
Lecz kostucha dopad³a was w domu, macabre
Œwiêtoœci¹ dla mnie wersy, które nigdy nie bêd¹
na dnie
Jesteœ tu wci¹¿, choæ zabra³ Ciê Epilog Burzy
Wczeœniej skrywa³ Barbarzyñca w Ogrodzie, piêtno podró¿y
Jesteœ owocem i jednoczeœnie czwartym zwiastunem
D³ugo czeka³eœ na nale¿ny szacunek
Jesteœ przes³aniem, ludzie s¹dz¹, nie da³eœ, czego
chcieli
Pokaza³eœ, aby nie wierzyæ w cud jak w Galilei
Twoja krew jest atramentem, masz to we krwi
Twoje pióro jest cementem, spajasz ludzki szyk
Ujrza³em to zanim dopad³a mnie nicoœæ
Sam zobacz, ile mo¿e nas nauczyæ ojciec Cogito
Unus Primus , novem nonus, novem nonus ,octo
octavus
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Ró¿a Czerniawska-Karcz
tak mi siê marzy/ wiersz przy twarzy/
tak przytulony do policzka/
by tylko oddech po nim sp³yn¹³/
by lekk¹ fraz¹ siê zawin¹³/
w niepowtarzaln¹/ wersu pointê

Przy stole wiersza
mówiæ o poezji...
Czyli co? czyli o czym? Pytañ wiêcej ni¿ odpowiedzi siê ciœnie…
Napisaæ: co to takiego poezja? gdzie jej szukaæ i kiedy? u kogo? po co komu poezja? kto
dziœ pisze poezje? kto j¹ czyta? kto j¹ lubi? a w
ogóle, to jak j¹ czytaæ? jak mówiæ? O czym tak
naprawdê pisaæ? wszystko ju¿ powiedziano…
wszystko ju¿ napisano… Czy aby na pewno?
Przecie¿ to jak ze œwiat³em… za ka¿dym razem
inny obraz siê wy³ania, gdy œwiat³o pada na …
przedmiot, podmiot, temat…
Otó¿ to, mam pisaæ o poezji, wiêc… niech œwiat³o siê powoli przesuwa od s³owa do s³owa, jak
w wierszu, niech ods³aniaj¹ siê znaczenia, a z
nich wy³aniaj¹ siê obrazy st¹d, czyli z codziennoœci i stamt¹d, czyli z wyobraŸni… Tylko jak
je œci¹gn¹æ?
Przychodzi mi z pomoc¹, jak nie raz, krakowsko-bieszczadzki poeta, Jerzy Harasymowicz.
Zaprasza wraz ze mn¹ do "sto³u wiersza" ulubionych poetów, w moim pokoju nieustaj¹cych
rozmyœlañ. Przybyli licznie, by podzieliæ siê swoimi refleksjami o pisaniu… i nie tylko… Wokó³
sto³u coraz gwarniej, przys³uchujê siê z uwag¹,
podaj¹c niezauwa¿enie herbatê…
Tyle spojrzeñ i odmiennych zdañ na temat poezji, poety czy wiersza… s³ucham…
Pierwszy zabra³ g³os Jerzy Harasymowicz, zwracaj¹c siê nie przypadkiem do mnie w³aœnie ZAPROSI£EM TEN DOM … Na kartkê papieru zaprosi³eœ dom ze sto³em (…)/ bowiem kochasz
go ukradkiem / chodzisz na metafor palcach /przenosisz czêœæ po czêœci/ s³owo po s³owie dom ca³y
na wiersza plan//
Uœmiecham siê do niego, ju¿ nie raz zasiadaliœmy do sto³u, by "dzieliæ siê poematem jak chlebem". Wokó³ znajome twarze i g³osy podnosz¹ce
temat, w³aœnie s³yszê Jana Brzêkowskiego g³oœno objaœniaj¹cego , jakim to WEHIKU£EM POEZJI przyby³:
(…)
Ale najszybszym œrodkiem lokomocji

jest ci¹gle jeszcze
ta stara koby³a wyobraŸni
któr¹ zaje¿d¿a siê na œmieræ!
Rozgl¹dam siê dyskretnie, nikt nie protestuje
ani nie prostuje, niektórzy nawet kiwaj¹ g³owami. Zastanawiam siê, jakby tu rozwin¹æ dyskusjê… przychodzi mi z pomoc¹ Julian Tuwim,
zwracaj¹ siê ku niemu twarze pozosta³ych goœci,
gdy mówi o WIERSZU:
Gdy wiem,
¿e wiersz,
powstanie, w klamrê nawiasu zamykam
œwiat
i przed nawiasem stawiam
znak
funkcji, czynnika.
Wtedy zaczyna siê dzia³anie,
dŸwiêczne i szybkie rozmyœlanie,
a¿ wiersz
jak zdanie
algebraika,
na czarnej tablicy wyraŸnie wynika.
Potem
nawias otwieram,
uwiêzione wypuszczam ¿ywio³y,
czarn¹ tablicê z dzia³añ wycieram.
(…)
Cisza… w któr¹ wrzuca szorstkie s³owa W³adys³aw Broniewski - (…) Nie wiem, co to poezja, /
jest w niej coœ z laski Moj¿esza: /strumieñ dobêdzie ze ska³y, /umie zabijaæ i wskrzeszaæ.//
Z naprzeciwka dobiega g³os Tadeusza Ró¿ewicza.
Podnoszê wzrok, zatrzymujê siê, s³ucham z uwag¹.
Poeta tymczasem mówi powoli, z namys³em:
MOJA POEZJA
niczego nie t³umaczy
niczego nie wyjaœnia
niczego siê nie wyrzeka
nie ogarnia sob¹ ca³oœci
nie spe³nia nadziei
nie stwarza nowych regu³ gry
nie bierze udzia³u w zabawie
ma miejsce zakreœlone
które musi wype³niæ
jeœli nie jest mow¹ ezoteryczn¹
jeœli nie mówi oryginalnie
jeœli nie zadziwia
widocznie tak trzeba
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jest pos³uszna w³asnej koniecznoœci
w³asnym mo¿liwoœciom
i ograniczeniom
przegrywa sama z sob¹
nie wchodzi na miejsce innej
i nie mo¿e byæ przez inn¹ zast¹piona
otwarta dla wszystkich
pozbawiona tajemnicy
ma wiele zadañ
którym nigdy nie podo³a
Milczymy. Szmer wielu oddechów wype³nia pokój. S³ychaæ szelest myœli przewracanych jak kartki w tomikach wierszy. A mo¿e
s¹ to ju¿ antologie posk³adane z nazwisk i
wierszy autorów. Tych obecnych i tych dawno zapomnianych. W uchylonych drzwiach
pojawiaj¹ siê wci¹¿ nowe twarze. Tymczasem
Ró¿ewicz dorzuca z wiersza ZDJÊCIE CIÊ¯ARU… pointê do swojej wypowiedzi (…)
zapominaj¹/ ¿e poezja wspó³czesna/ to walka o oddech//
Przeciwstawia siê tym s³owom, jak zawsze pogodny Leopold Staff, przekonuje w swoim ma³ym gronie, ¿e jego ARS POETICA to (…) wiersz,
co ze strun siê toczy, /Bêdzie, przybrawszy rytm i
dŸwiêki,/Tak jasny, jak spojrzenie w oczy/ I prosty jak podanie rêki.//
Zgadzam siê z moim mistrzem, dolewam mu
gor¹cej herbaty. Unosi do ust fili¿ankê, smakuje aromatyczny napar. Tymczasem Czes³aw Mi³osz do³¹cza do zacnego grona, siada wygodnie w fotelu i poddaje w w¹tpliwoœæ tê ca³¹
ARS POETICA?
Zawsze têskni³em do formy bardziej pojemnej,
która nie by³aby zanadto poezja ani zanadto proz¹
i pozwoli³aby siê porozumieæ nie nara¿aj¹c nikogo,
autora, ani czytelnika, na mêki wy¿szego rzêdu.
W samej istocie poezji jest coœ nieprzystojnego:
powstaje w nas rzecz, o której nie wiedzieliœmy, ¿e w nas jest,
(…)
Ten po¿ytek z poezji, ¿e nam przypomina,
jak trudno jest pozostaæ t¹ sam¹ osob¹,
bo dom nasz jest otwarty, we drzwiach nie ma klucza,
a niewidzialni goœcie wchodz¹ i wychodz¹.
Co tutaj opowiadam, poezj¹, zgoda, nie jest.
Bo wiersze wolno pisaæ rzadko i niechêtnie,
pod nieznoœnym przymusem i tylko z nadziej¹,

¿e dobre, nie z³e duchy, maj¹ w nas instrument.
I tu Staffowi oraz nobliœcie wpada w s³owa
Anna Kamieñska. Zwracam siê do niej i s³ucham urywków gorzkiego wyznania. Docieraj¹
do mnie z gwaru wypowiedzi przy stole, s³owa
poetki polemizuj¹cej z rozmówcami: POEZJA
NIE OCALA/ nie pociesza /(…) /Nie zast¹pi
podania rêki/ ani uczonego traktatu/ ani prawdziwej modlitwy bez s³ów/ (…) Jest suchym/
coraz dok³adniej narysowanym punktem/ z podrêcznika geometrii do klasy trzeciej / (…)/ naprawdê czystym œrodkiem samotnoœci/ (…) / Lecz
dotkniesz/ a wybuchnie nagle/ ca³ym œwiatem
jak p³aczem//
Zapada cisza. Tylko tykanie czasu, który ponad przestrzeni¹ sto³u, ponad s³owami, ponad
podzia³ami zdañ… delikatnie sypie kurz pamiêci, pojednania… Anna Kamieñska œciszonym
g³osem, jakby nieobecna, snuje swoje DALSZE
ROZMYŒLANIA O POEZJI: Ci¹gle rozmyœlam
o poezji/ Ile potrzeba s³ów aby napisaæ wiersz/
Bardzo du¿o/ a potem jednej kreski/ aby przekreœliæ (…)//
Roz³adowuje napiêt¹ sytuacjê uœmiechniêta
przekornie Wis³awa Szymborska. Ze swoim stoickim, a mo¿e olimpijskim spokojem, z dystansem, niemal¿e epickim, stwierdza:
NIEKTÓRZY LUBI¥ POEZJÊ
Niektórzyczyli nie wszyscy.
Nawet nie wiêkszoœæ wszystkich, ale mniejszoœæ.
Nie licz¹c szkó³, gdzie siê musi,
i samych poetów,
bêdzie tych osób chyba dwie na tysi¹c.
Tu aktorsko zawiesza g³os, by po chwili dokoñczyæ myœl podszyt¹ Sokratesow¹ w¹tpliwoœci¹:
(…)
Poezjêtylko co to takiego poezja.
Niejedna chwiejna odpowiedŸ
na to pytanie ju¿ pad³a.
A ja nie wiem i nie wiem i trzymam siê tego
jak zbawiennej porêczy.
Wiêkszoœæ zebranych z sympati¹ przyklaskuje
noblistce, a ja szczególnie wyra¿am swoj¹ radoœæ
z jej obecnoœci w moim zacisznym pokoju rozmyœlañ. Poetka rozgl¹da siê, domyœlam siê i ja,
bêdzie pointa wypowiedzi. S³yszymy charakterystyczny timbre Pani Wis³awy:
(…) Jest wiêc taki œwiat,
nad którym los sprawujê niezale¿ny?
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Czas, który wi¹¿ê ³añcuchami znaków?
Istnienie na mój rozkaz nieustanne?
Radoœæ pisania.
Mo¿noœæ utrwalania.
Zemsta rêki œmiertelnej.
Ponownie rozlegaj¹ siê oklaski. Dama sk³ania
g³owê, siêga po fili¿ankê. Podajê herbatê. Do grona do³¹cza Zbigniew Herbert. Siada obok Emily
Dickinson, która w³aœnie mówi mój ulubiony
wiersz 657
Mieszkam w pa³acu Mo¿liwoœci –
Piêkniejszy to dar od Prozy –
O wiele wiêcej Okien –
Drzwi mo¿na szerzej otworzyæ –
Wnêtrza – jak starych Cedrów –
Obj¹æ Okiem siê nie da –
A w górze Wieczny Pu³ap –
Kopu³a Nieba –
Goœcie – najwyborniejsi –
A jedyne Zajêcie –
Zamykaæ w objêciu w¹skim –
Obfite Raju narêcze –
Siedz¹cy obok poeta Stanis³aw Barañczak, natychmiast t³umaczy. Uœmiechaj¹ siê do siebie. Rozumiej¹ bez s³ów. Amerykañska poetka dobrze
siê czuje w naszym gronie. I temat jej odpowiada. Spogl¹da na Herberta, który kontynuuje rozpoczête myœli, zatrzymane zdania:
CO BÊDZIE
co bêdzie
kiedy rêce
odpadn¹ od wierszy
gdy w innych górach
bêdê pi³ such¹ wodê
powinno to byæ obojêtne
ale nie jest
co stanie siê z wierszami
gdy odejdzie oddech
i odrzucona zostanie
³aska g³osu
czy opuszczê stó³
i zejdê w dolinê
gdzie huczy
nowy œmiech
pod ciemnym lasem
Zajmuj¹ca miejsce po prawej stronie przyjació³ka poety ((który ponownie jest patronem
roku), Magdalena Czajkowska, lekko za¿enowana zwraca siê z pytaniem, sk¹d mu siê to

wszystko bierze? A HERBERT bez zniecierpliwienia odpowiada – „(…) ¿e nie lubi „natchnionych twórców” którzy udaj¹ przed publicznoœci¹, ¿e poruszaj¹ siê w sferach niedostêpnych dla przeciêtnego czytelnika. Przyzna³
siê, ¿e zawsze nosi przy sobie notesik, (…) – i
jak mi jakiœ zwrot lub fraza wpada w ucho –
zapisujê. Mo¿e to byæ ca³e zdanie albo tylko
parê s³ów. Z czasem to narasta i wtedy myœl
rozwijam dalej. Wracam do tego - czasami po
miesi¹cach, nawet po roku lub dwóch. Potem
nad tym pracujê, skreœlam, cyzelujê – a¿ wreszcie wypuszczam w œwiat. Pisanie bardzo mnie
mêczy i zabiera du¿o czasu i skupienia. Bywa,
¿e dniami siedzê nad jedn¹ linijk¹”.
I doda³ jeszcze: „Mogê dopiero wtedy ¿yæ
na w³asny rachunek (to jest pisaæ), gdy poczujê zachwian¹ równowagê miêdzy sob¹ a
œwiatem. Do tego potrzebna mi jest niepewna
przysz³oœæ”.
Przechodzê dyskretnie obok rozmawiaj¹cych,
³apiê strzêpki zdañ. W³aœnie Wiktor Gomulicki
wyra¿a swoje /staroœwieckie mo¿e dzisiaj, ale
nieodmiennie aktualne/ zdanie O WIERSZACH:
Nie ten wiersz dobry, co dobrze zabawi,/ Lecz
który dobra chocia¿ trochê sprawi.
Na co mu dobrodusznie odpowiada, potwierdzaj¹c myœl, ks. Jan Twardowski (…) nieraz mali
poeci dobrej sprawie s³u¿¹.
Z odleg³ego koñca sto³u dochodzi do mnie
œmiech i g³oœne spory. Joanna Kulmowa, wci¹¿
aurze i zapachach strumiañskiego lasu kpi:
POEZJA
Nic
utrefione bardzo.
Fa³szywy czek
na otwartoœæ.
Test pamiêciowy pó³g³ówka.
Kreatorka na æwieræ etatu.
Vanitas vanitatum.
G³êbi sp³atana psota.
Psyche
w papilotach.
Na co Edward Stachura równie g³oœno peroruje, gestykuluj¹c szeroko:
Trzeba pisaæ. ¯eby zarobiæ na chleb. I na podró¿ do Patagonii. Albo na Alaskê. (…) O czym
pisaæ? O wszystkim. O poezji zatem wiêc. Bo wszystko jest poezj¹, ka¿dy jest poet¹. (…) Wszystko jest
poezj¹, a najmniej poezj¹ jest napisany wiersz;
ka¿dy jest poet¹, a najmniej poet¹ jest pisz¹cy
wiersze.
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A szczeciñski poeta Józef Bursewicz opowiada, jak przekonywa³ przechodnia na moœcie akademickim, ¿e tylko NOC¥ (…) z zieleni wydobywa metafory.
Tymczasem Leonard Cohen objaœnia, jak on pojmuje mówienie poezji. Zatrzymujê siê na chwilê,
by pos³uchaæ z uwag¹. Poeta piosenki twierdzi:
Wiersz nie jest has³em. Nie mo¿esz siê przez niego
reklamowaæ. On nie mo¿e ci wyrobiæ reputacji
wra¿liwego. (…)
Nie odgrywaj s³ów. S³owa umieraj¹, kiedy siê
je odgrywa, wiêdn¹, i wtedy nie pozostaje nic
oprócz twej ambicji. (…) Jakiego wyrazu domaga siê nasza epoka? Nasza epoka nie domaga siê ¿adnego wyrazu. (…) Unikaj kwiecistego
stylu. Nie bój siê okazaæ s³aboœci. Nie wstydŸ
siê swojego zmêczenia. Do twarzy ci ze zmêczeniem. Wygl¹dasz, jakby by³o ciê staæ na znacznie wiêcej.(…) 6
S³owa kanadyjskiego barda zapadaj¹ mi w
pamiêæ. Rozwa¿am je w sobie, gdy kr¹¿ê poœród moich goœci. Coraz ciaœniej. Wchodz¹
wci¹¿ nowi. Drzwi siê nie zamykaj¹. Widzê
Juliê Hartwig rozmawiaj¹c¹ z Apollinaire'm,
Lilkê Pawlikowsk¹ wij¹c¹ ró¿e w wieniec dla
Safony, w odleg³ym mrocznym k¹cie pokoju
cienie zamyœlonego Norwida, S³owackiego,
Mickiewicza, natomiast w jasnym œwietle lampy widaæ Poœwiatowsk¹ w gronie wielbicieli…,
Leœmiana podjadaj¹cego maliny, które ustawi³am w koszyczku na stole… Stoj¹ grup¹ w
rogu pokoju szczeciñscy poeci, skupieni wokó³
Bursewicza.
Blisko okna widzê eteryczn¹ postaæ. To Euterpe. Naturalnie, któ¿ jak nie ona, Radosna,
powinna dotrzymywaæ towarzystwa poetom.
Tylko dlaczego tak na uboczu? Zamyœlona, nie
gra na aulosie. Za to patrzy na mnie i daje znak.
Domyœlam siê. Pora koñczyæ spotkanie, odst¹piæ od "sto³u wiersza". Czas na pointê. Na szczêœcie mam, wydaje mi siê, ¿e stosownych kilka
wersów. Szepczê cicho. G³os wype³nia pokój.
Rozmywaj¹ siê cienie…
WSZYSTKO JU¯ BY£O...
wszystkie trafne s³owa
wszystkie piêkne rymy
metafory zdziwione
szalone koncepty
wymyœlono mimesis
katharsis
czy puentê
pomieszano rodzaje gatunki
i style

powiedziano ju¿ wszystko
najlepiej...
najgorzej...
a my
wci¹¿ piszemy
w prastarym uporze...
Ró¿a Czerniawska-Karcz
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Wis³awa Szymborska, Koniec i pocz¹tek, Znak,
Kraków 1993
Emily Dickinson, liryki najpiêkniejsze, przek³.
St. Barañczak, ALGO, Toruñ 2000
M. Czajkowska, Herbert i „Kochane Zwierz¹tka”, Rosner i Wspólnicy, Warszawa 2006
Joanna Kulmowa, Cykuta, wyd.I, Czytelnik,
Warszawa 1967
Leonard Cohen, Jak mówiæ poezjê, przek³. Maciej Karpiñski, pl.hum.poezja – Teksty ró¿ne
***

Rozmowa z Poetk¹
Edyta Rauhut/studentka dziennikarstwa na
US/ rozmawia z Ró¿¹ Czerniawsk¹-Karcz
Edyta Rauhut: Czym jest dla ciebie pisanie?
Ró¿a Czerniawska-Karcz: Teraz czy kiedyœ?
Kiedyœ to by³a potrzeba /z natchnienia (œmiech)/,
dzisiaj ju¿ œwiadoma jestem warsztatu, powa¿nie
podchodze do s³owa, wa¿ê, powa¿am, wybieram…
rozk³adam emocje i wiedzê…
ER.: Od czego zaczê³a siê twoja przygoda z piórem?
RCzK.: od czytania… i nieustannie mi towarzyszy… nie wyobra¿am sobie be ksi¹¿ek…
ER.: Którego z pisarzy nazwa³abyœ swoim autorytetem?
RCzK.: Oh…
od zawsze Staff na pierwszym miejscu, dlatego
¿e taki wszechstronny, nie mo¿na mu dorównaæ…
by³ czas Tetmajera/praca magisterska/, by³ krakowski Harasymowicz na ¿ywo, by³y Leœmiany i
Norwidy, i Pawlikowskie-Jasnorzewskie œpiewane przez Niemena czy Demarczyk… mroczny S³owacki, do obrazowania Mickiewicza dojrza³am
jako nauczycielka… Szymborsk¹ mówi³am z
uczniami zanim dosta³a Nobla…
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I³³akowiczówna, ale i Zawistowska czy Maria Komornicka… by³o zachwycenie Emily
Dickinson…a Julia Hartwig czy Œwirszczyñska, albo Poœwiatowska kiedyœ i na nowo
dziœ… z innego dystansu… Znalaz³ siê te¿
zapomniany Emil Zegad³owicz, ¿e o ulubionym Tuwimie nie wspomnê…przekorny ks.
poeta Jan Twardowski…ze swoj¹ filozofi¹, ¿e
nieraz mali poeci dobrej sprawie s³u¿¹… tradycyjnie Ga³czyñski, wszak taki szczeciñski… a Joanna Kulmowa niepowtarzalna…
czy Helena Raszka… nie by³a mi zbyt bliska
w swojej poetyce, bardziej podoba³y mi siê
wiersze Ryszarda Liskowackiego czy syna
ADL-a…
z obcych kiedyœ POE, symboliœci francuscy…
potem Apollinaire i jego kaligramy… a mo¿e
wczeœniejsze carmina figurata… np. jajo Symiasza z Rodos/300 r.p.n.e./… i japoñskie haiku???!!!
ER.: Pierwszy utwór literacki…
RCzK.: Nie myœlê o wierszykach dla lalek…
takie ju¿ prawie œwiadome pisanie… to czas
studiów, ale wtedy raczej jeszcze m³odzieñcze fascynacje m³odopolskie czy skamandryckie naœladownictwo… czas dojrza³oœci i zawodowe obcowanie z poezj¹ na co dzieñ, zapisy stanów, próby pisania tekstów dla potrzeb szkolnych… potem konkursy literackie… powolne krytyczne dojrzewanie równie¿ do siebie i wobec siebie…coraz wiêcej
obcowanie z cudz¹ twórczoœci¹, nie tylko
uznanych poetów, ale te¿ takich pisz¹cych
jak ja… szczególnie m³odych, zwracaj¹cych
siê z proœb¹ o korektê warsztatu… uœwiadamianie sobie i innym znaczenia i wartoœci
s³owa, i ¿e mo¿na z nim zrobiæ wszystko…
tylko trzeba odwagi i pomys³u…poszukiwania… niepowtarzalnego…
ER.: Czy jest w twoim dorobku utwór, który
uwa¿asz za swój ulubiony?
RCZK.: jest sporo takich tekstów… szczególnie o pisaniu…
tyle wierszy
tyle wierszy przechodzi obok ciebie
co dzieñ
niektóre siê zatrzymuj¹
rozmawiacie chwilê
robisz im kilka ujêæ
zapisujesz
obraz s³owem pospiesznym

inne mijaj¹ ciê
obojêtnie
nie spotkacie siê ju¿
nigdy wiêcej
nie poznacie
nie zamienicie s³owa
szkoda szkoda…
tyle wierszy…
ER.: Z czego czerpiesz inspiracjê?
RCzK.: Kiedyœ z siebie, dzisiaj raczej z zewn¹trz i przez siebie… inspiracje s¹ wokó³ nas
od banalnych s³ów, skojarzeñ, po niecodzienne
refleksje, do wizji kreowanych z … lektury na
przyk³ad…
ER.: Jaki powinien byæ dobry utwór literacki
wed³ug ciebie?
RCzK.: uczciwy, rzetelny, prawdziwy, szczery
nie sztuczny… prosty, przejrzysty w swoim niedomówieniu, jeœli uda mi siê napisaæ tekst który
odsy³a nie tylko moj¹ wyobraŸnie w przestrzeñ
skojarzeñ odniesieñ aluzji, wizji… to dobrze…ale
z dystansem…
wywa¿enie …z³oty œrodek ... zgoda pomiêdzy emocj¹ a racj¹, serce i rozum w odwiecznym, epokowym, przeplataniu siê, zmaganiu,
dominowaniu i ustêpowaniu miejsca, by powracaæ w coraz to nowych konfiguracjach
form i gatunków, od mimetycznego realizmu
po groteskowy, absurdalny surrealizm… jak
siê w tym odnaleŸæ… jak poznaæ wszystkie
smaki, gdy ka¿dy nastêpny twórca dorzuca
do tej mnogoœci kolejny pomys³ na now¹
odmianê jab³ka…
ER.: Co wed³ug ciebie jest grafomani¹?
RCzK.: Kompulsywna potrzeba niekontrolowanego pisania na iloœæ, bez znaczenia jakoœci, z
niekontrolowanym sentymentalizmem, brr…jeœli
mia³abym p³akaæ przy swoich tekstach…
ER: Czy umia³abyœ siê rozstaæ z pisaniem?
RCzK.: Czy pisanie mo¿e siê rozstaæ ze
mn¹? Tak doœwiadczy³am tego… czy ja mog³abym ju¿ nic nie napisaæ… nie mogê tego
za³o¿yæ, na pewno nie chcia³abym przestaæ…
nawet jak nie zapisujê wszystkiego, to myœlê
bardzo czêsto tekstem pisanym, mog³yby byæ
z tego wiersze…
ER.: Dziêkujê za rozmowê.
RCZK.: I ja dziêkujê.
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Wiersz, proza,
liryka, epika
Kolejna rzecz z rodzaju tych oczywistych. Niestety, jak siê okazuje, wcale nie tak oczywistych,
mimo ¿e te pojêcia wbija siê uczniom od zamierzch³ych czasów podstawówki. Jednak s¹ to dzia³ania bezskuteczne, a nawet wœród uczniów klas
maturalnych spotyka siê wcale nie tak rzadko
niedopuszczalne uto¿samienie wiersza z liryk¹,
a prozy z epik¹. Dlatego uzna³em, ¿e jest to kolejny problem, który zas³uguje na omówienie.
Zacznijmy od tego, ¿e podzia³ na wiersz i prozê nie ma najmniejszego zwi¹zku z podzia³em
na lirykê i epikê. Gdyby mo¿na by³o dokonaæ
takiego uto¿samienia, po³owa tych pojêæ okaza³aby siê zbêdna. Tak jednak nie jest, gdy¿ podzia³y na lirykê i epikê oraz wiersz i prozê odbywaj¹ siê w oparciu o zupe³nie inne kryteria.

Wiersz i proza
To dziwne, ale ku mojemu zdziwieniu w³aœciwe
zdefiniowanie tych pojêæ okaza³o siê ponad si³y
autorów s³owników i encyklopedii. Mówi¹c œciœlej: definicje te by³yby dobre dwieœcie lat temu –
póŸniej ju¿ nie, a to z powodu zmian, jakie dokona³y siê w literaturze w burzliwym wieku XIX.
Zanim wska¿ê, czym s¹ kolejno wiersz i proza,
skupiê siê na s³aboœciach tych definicji, a przy
okazji obalê kilka mitów na temat tych pojêæ.
Czym jest wiersz
Encyklopedia PWN definiuje wiersz w nastêpuj¹cy sposób:
Wiersz – wypowiedŸ, w której oprócz sk³adni
w³aœciwej dla ka¿dego jêzyka wystêpuje podzia³
na wersy, zwykle wyodrêbnione graficznie; tak¿e
krótki utwór wierszowany, przewa¿nie liryczny.1
Nie jest to dobra definicja. Przede wszystkim nie
wiadomo, co ma oznaczaæ wzmianka o sk³adni. Ca³y
jêzyk jej podlega, wiersze oczywiœcie te¿, ale akurat w najmniejszym stopniu. Zastanawiaj¹ce jest równie¿, jak sobie jej autor wyobra¿a wersy niewyodrêbnione graficznie (w przypadku poezji spisanej oczywiœcie), bo jeœli u¿ywa s³owa zwykle, to znaczy, ¿e
istniej¹ jego zdaniem zarówno wersy wyodrêbnione, jak równie¿ wersy niewyodrêbnione. Ostatnia
jej czêœæ, jako nieco tautologiczna (wiersz to utwór
wierszowany), nie jest dla nas przydatna.
Nie jest te¿ fortunna definicja zamieszczona na
Wikipedii:
Wiersz (tak¿e: mowa wi¹zana, oratio vincta) –
sposób organizacji tekstu, polegaj¹cy na powta-

rzaniu siê w nim odcinków o takich samych w³aœciwoœciach strukturalnych; przeciwieñstwo prozy; utwór o swoistej jêzykowej kompozycji, w
której wers (linijka wiersza wyodrêbniona intonacyjnie i graficznie) pe³ni funkcjê wierszotwórcz¹, wykorzystuje œrodki stylistyczne w funkcji poetyckiej, impresywnej lub ekspresywnej.2
U³omna jest w niej przede wszystkim pierwsza
czêœæ, stawiaj¹ca wymóg powtarzalnoœci odcinków o takich samych w³aœciwoœciach strukturalnych, co powoduje, i¿ nie mieœci siê w niej np.
wiersz wolny. Poza tym rytmizacjê, œrodki stylistyczne i inne podane w niej elementy mo¿na
znaleŸæ równie¿ w prozie.
Jest jednak coœ, co ³¹czy te niedoskona³e definicje – i w³aœnie ten element wspólny jest najwa¿niejszy. Obie definicje zwracaj¹ uwagê na to, i¿ wiersz
jest podzielony na wersy, wyodrêbnione – jak podpowiada Wikipedia – graficznie i intonacyjnie. Przy
tym zaznaczyæ nale¿y, ¿e chocia¿ podzia³ ten jest
dla wiersza obligatoryjny, to sposób jego realizacji
ma charakter arbitralny. Oznacza to, ¿e o podziale
na wersy nie decyduj¹ wzglêdy ani sk³adniowe
(wiersz sk³adniowy przeszed³ do historii wraz z koñcem œredniowiecza), ani rytmiczne (w XX wieku
króluje wiersz wolny), lecz zamys³ autora.
Najkrótsza, a zarazem wyczerpuj¹ca definicja
wiersza, mo¿e wiêc brzmieæ nastêpuj¹co:
Wiersz – forma utworu literackiego pisanego tekstem podzielonym graficznie i intonacyjnie na wersy ustalone w sposób arbitralny, jednak maj¹ce d³ugoœæ nieprzekraczaj¹c¹
kilkunastu zg³osek
Dlaczego ograniczam d³ugoœæ wersu do kilkunastu sylab? Nie jest to mój wymys³, lecz wynika z
ograniczeñ aparatu g³osowego przeciêtnego lektora i utrwalonych przez tradycjê literack¹ nawyków
s³uchaczy: fraza d³u¿sza ni¿ kilkunastozg³oskowa
przestanie byæ wymawiana przez osobê recytuj¹c¹ i
odbierana przez s³uchacza jako wers. Na gruncie
polskim wersy d³u¿sze ni¿ 13-zg³oskowe wystêpuj¹
sporadycznie i to raczej w pojedynczych wersach
utworów pisanych wierszem wolnym. Najd³u¿sz¹
spoœród utrwalonych w poezji polskiej miar wiersza
jest w³aœnie 13-zg³oskowiec. Powy¿ej 17 sylab w
wersie pojawia³yby siê dodatkowe œredniówki, przez
co s³uchacz zacz¹³by takiego „tasiemca” odbieraæ
jako sumê dwóch lub wiêcej wersów o standardowej d³ugoœci. By³by to ju¿ nie wers, lecz werset.
Czym jest proza
Definicje prozy te¿ doskona³e nie s¹. Definicja PWN:
Proza [³ac.] mowa niewi¹zana, w przeciwieñstwie do poezji pozbawiona sta³ych jednostek rytmicznych3
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jest tak naprawdê pozbawiona walorów poznawczych, gdy¿ opiera siê na przeciwstawieniu, które nie ma racji bytu, odk¹d obaliliœmy twierdzenie, ¿e poezja musi siê sk³adaæ ze sta³ych jednostek rytmicznych, wyrzucaj¹ce poza nawias poezji wiersz wolny.
Definicja zamieszczona na Wikipedii jest podobnie nietreœciwa:
Proza – mowa niewierszowana, przeciwieñstwo
wiersza4
Jest w niej jednak pewien walor. Jeœli przyjêliœmy, ¿e wiersz jest mow¹ podzielon¹ na wersy, to
proza, jako mowa niewierszowana, bêdzie niepodzielona na wersy, czyli pisana tekstem ci¹g³ym.
Nie znaczy to, ¿e tekstu prozatorskiego nie dzieli
siê na fragmenty. Mo¿na go podzieliæ na akapity, s¹ to jednak ju¿ wiêksze jednostki tekstu, sk³adaj¹ce siê zazwyczaj z kilku lub wiêcej powi¹zanych ze sob¹ w wiêksz¹ ca³oœæ zdañ.
W zwi¹zku z tym s³uszna wydaje siê poni¿sza
definicja:
Proza – forma utworu literackiego pisanego tekstem ci¹g³ym lub podzielonym na wiêksze jednostki grupuj¹ce powi¹zane ze sob¹ treœciowo wypowiedzenia
Wiersz i proza – wnioski
Ro¿nica miêdzy wierszem a proz¹ dotyczy wiêc
graficznej i intonacyjnej organizacji tekstu. W przypadku prozy jest to podzia³ naturalny, wynikaj¹cy
ze sk³adni i typowej intonacji (zdania) oraz zwi¹zków miêdzy zdaniami (akapity). W przypadku wiersza jest to obowi¹zkowy, lecz przeprowadzony w
sposób arbitralnie ustalony przez autora podzia³ na
jednostki, których d³ugoœæ nie przekracza kilkunastu sylab. Wydaje siê, ¿e jakiekolwiek rozszerzanie
tych definicji prowadzi do nieuzasadnionych wykluczeñ niektórych gatunków lub utworów.
Jak widaæ, ró¿nica dotyczy kwestii czysto formalnych i nie ma ¿adnego zwi¹zku z treœci¹ utworu.
Zreszt¹ bardzo ³atwo jest przerobiæ prozê na wiersz
– wystarczy dowolny tekst ci¹g³y podzieliæ na wersy, by otrzymaæ coœ, co od strony formalnej jest
wierszem. Co wiêcej, na takiej przeróbce tekst nic
nie straci, a mo¿e zyskaæ, natomiast przeróbka wiersza na prozê bêdzie zawsze ze szkod¹ dla tekstu.

Liryka i epika
Podzia³ na rodzaje literackie uwzglêdni¹ przede
wszystkim charakter utworów.
Definicja liryki
Encyklopedia PWN daje nastêpuj¹c¹ definicjê
liryki:
Liryka – jeden z 3 rodzajów literackich, obejmuj¹cy utwory g³ównie wierszowane, których

g³ównym przedmiotem przedstawienia s¹ prze¿ycia wewnêtrzne cz³owieka, jego uczucia, doznania i przekonania.5
I jest to bardzo trafna definicja. Zawiera ona
informacjê, ¿e liryka obejmuje g³ównie utwory
wierszowane, jednak nie uto¿samia jej z wierszem.
Charakter liryczny mo¿e mieæ równie¿ tekst pisany proz¹, jednak samodzielne utwory tego typu
spotyka siê rzadko, czêœciej mo¿emy mówiæ o
nacechowanych lirycznie fragmentach prozy w
wiêkszych utworach, które w ca³oœci nale¿¹ do
epiki lub dramatu.
Definicja epiki
Wspomniana ju¿ encyklopedia PWN definiuje
epikê w nastêpuj¹cy sposób:
Epika [gr. epikós < épos 's³owo', 'opowieœæ',
'pieœñ'] – jeden z rodzajów literackich (obok liryki
i dramatu); obejmuje utwory, w których podstawow¹ form¹ wypowiedzi jest narracja o zdarzeniach
i zjawiskach ujêtych w postaæ fabu³y i przedstawionych z obiektywnym (epickim) dystansem.6
Tutaj nale¿y tylko z dystansem potraktowaæ
wzmiankê o obiektywnym dystansie, poniewa¿
wyrzuca ona za burtê epiki spor¹ czêœæ spuœcizny
prozy pozytywistycznej (niewielka strata…) oraz
np. powieœci produkcyjne typowe dla socrealizmu (których i tak nikt o zdrowych zmys³ach nie
czyta, chyba ¿e ma ochotê poœmiaæ siê z naiwnoœci lub s³u¿alczoœci tworz¹cych je autorów).
Zreszt¹ nawet w klasycznych eposach ów tak
zwany epicki dystans jest tylko pozorny.
Liryka i epika – zasadnicze cechy i ró¿nice
Có¿ wiêc stanowi zasadnicz¹ ró¿nicê miêdzy
liryk¹ i epik¹? Na pewno nie forma zapisu, lecz
to, na czym koncentruje siê tekst.
Utwory liryczne koncentruj¹ siê na silnie zaznaczonym podmiocie lirycznym, a konkretnie
na jego uczuciach, doznaniach, przekonaniach,
stanach wewnêtrznych itp.
Utwory epickie koncentruj¹ siê na œwiecie
przedstawionym, a przede wszystkim na jego cechach i rozgrywaj¹cych siê w nim wydarzeniach.
Ujmuj¹c zagadnienie od strony dominuj¹cych
form wypowiedzi, nale¿a³oby dodaæ, ¿e:
W utworach epickich dominuj¹cymi formami
wypowiedzi s¹ narracja i opis, a tak¿e dialog. W
przypadku liryki bêdzie to monolog liryczny.
Tu trzeba tylko dodaæ, ¿e utwory liryczne mog¹
tak¿e wykorzystywaæ formy opisu (tak¿e opisu
sytuacji, zbli¿onego do narracji). Komplikuje to
nieco sprawê, ale pamiêtaæ nale¿y, ¿e jeœli elementy te s³u¿¹ przede wszystkim wyra¿eniu stanów wewnêtrznych "ja" lirycznego, utwory takie
zalicza siê do liryki. Wiele tego typu utworów
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powsta³o w nurcie sentymentalizmu i romantyzmu. I tu dochodzimy do kolejnego podzia³u –
na lirykê bezpoœredni¹ i lirykê poœredni¹:
liryka bezpoœrednia obejmuje utwory liryczne, w których prze¿ycia wewnêtrzne podmiotu lirycznego wyra¿ane s¹ wprost, w formie monologu lirycznego
liryka poœrednia obejmuje utwory liryczne, w
których podmiot liryczny jest mniej wyeksponowany, a swoje prze¿ycia wewnêtrzne wyra¿a przez
opisy (liryka opisowa) lub przedstawienie zdarzeñ (liryka sytuacyjna), a tak¿e dialogi.
Proszê zauwa¿yæ, ¿e charakter epicki mo¿e
mieæ zarówno tekst pisany proz¹, jak i wierszem.
Takie gatunki jak poematy (np. Pan Tadeusz Mickiewicza) czy powieœci poetyckie (np. Konrad
Wallenrod czy Gra¿yna Mickiewicza, Giaur Byrona) s¹ z definicji utworami epickimi pisanymi
wierszem. Co wiêcej, sama nazwa epika nawi¹zuje do eposu (np. Iliada, Odyseja Homera), zwanego te¿ poematem heroicznym lub poematem
bohaterskim, który koncentrowa³ siê wokó³ narracji zwi¹zanej z losami g³ównego bohatera (jednostkowego i zbiorowego), przeplatanej szczegó³owymi opisami. W identyczny sposób pisane s¹ te¿ poematy heroikomiczne (np. Myszeida, Monachomachia i Antymonachomachia Krasickiego), bêd¹ce parodiami klasycznych eposów. Charakter epicki bêd¹ te¿ mia³y bajki (bajki Ezopa, Krasickiego, La Fontaine'a) które s¹
najczêœciej pisane wierszem (nie myliæ z baœniami, które mylnie uto¿samia siê czêsto z bajkami), wiele satyr (satyry Pijañstwo i ¯ona modna

Krasickiego maj¹ zdecydowanie epicki charakter), a tak¿e czêœæ fraszek (np. O doktorze Hiszpanie Kochanowskiego). W przypadku krótszych
utworów wierszowanych nale¿y jednak zachowaæ ostro¿noœæ przed nieuzasadnionym przypisywaniem im epickiego charakteru, mo¿emy mieæ
bowiem do czynienia z liryk¹ poœredni¹, która
wyra¿a stany wewnêtrzne podmiotu przez opis
przyrody lub sytuacji.
Pewn¹ ciekawostkê stanowi tu wspomniany Pan
Tadeusz, którego 12 ksi¹g przynale¿y bez w¹tpienia do epiki (jest to opowieœæ o losach polskiej
szlachty z pocz¹tku XIX w.), jednak dopisany póŸniej Epilog ma charakter typowo liryczny (jest to
silnie nacechowany emocjonalnie monolog liryczny przepe³niony wyra¿anymi wprost uczuciami i
marzeniami poety przebywaj¹cego na emigracji).
Nie da siê ukryæ, ¿e zdecydowana wiêkszoœæ
utworów pisanych proz¹ przynale¿y do epiki. Spotyka siê co prawda tak zwan¹ prozê poetyck¹,
jednak jest ona zjawiskiem doœæ rzadkim.
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4010418/
wiersz.html (wróæ)
2
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wiersz (wróæ)
3
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/4009689/
proza.html (wróæ)
4
http://pl.wikipedia.org/wiki/Proza (wróæ)
5
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3933041/liryka.html (wróæ)
6
http://encyklopedia.pwn.pl/haslo/3898262/
epika.html (wróæ)
£ukasz Rokicki
1

liryka

epika

podmiot
wypowiadaj¹cy

podmiot liryczny

narrator

bohaterowie
(poza podmiotem)

tylko w liryce sytuacyjnej

zazwyczaj wystêpuj¹

forma tekstu

zazwyczaj wiersze

zazwyczaj proza, istnieje jednak
wiele gatunków z definicji
wierszowanych

tematyka

prze¿ycia wewnêtrzne podmiotu
lirycznego

œwiat przedstawiony, wydarzenia

dominuj¹ce formy
wypowiedzi

zazwyczaj monolog liryczny
rzadziej: opis (liryka opisowa),
opissytuacji (liryka sytuacyjna),
dialog (w liryce sytuacyjnej)

narracja, opis, dialog
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Je¿eli nie wiadomo, o co chodzi, to
wiadomo, ¿e chodzi o... metaforê.

Krótka refleksja
polonisty na temat
nauczania poezji
Powy¿sze zdanie jest czêœci¹ taktyki, któr¹ stosujê,
aby gimnazjalista nie ba³ siê
œrodków poetyckich, bowiem spotkanie m³odego
cz³owieka z poezj¹ w nauczaniu jêzyka polskiego
nie jest ³atw¹ sztuk¹. Ogólna niechêæ m³odzie¿y do
tekstów lirycznych wynika
g³ównie z niewiedzy na ten
temat. Normy sztuki poetyckiej czêsto wykraczaj¹ poza mo¿liwoœci wielu
uczniów. A wybory estetyczne, moralne twórców s¹
kompletn¹ niewiadom¹ dla m³odego cz³owieka. Co
bowiem mo¿e oznaczaæ kontekst historycznoliteracki, motyw dominuj¹cy w tekœcie, nastrój czy przes³anie utworu? Te zagadnienia dla ucznia gimnazjum
s¹ ma³o konkretne, maj¹ p³ynne granice. Gimnazjaliœci, bowiem, s¹ konkretni. Czêsto nie chc¹ przekraczaæ granic swoich zeszytów i podrêczników. Wol¹
skupiæ siê na tym, co jest oczywiste. A w interpretacji tekstu poetyckiego jest przecie¿ miejsce na subiektywizm i czêsto brakuje oczywistoœci. Ale ¿eby
skorzystaæ z tej mo¿liwoœci spojrzenia na tekst poetycki, trzeba dysponowaæ na pocz¹tku jak¹œ wiedz¹.
Staram siê wiêc zapoznawaæ uczniów z biografi¹
i twórczoœci¹ poetów polskich i obcych, w sposób
funkcjonalny rozmawiaæ o œrodkach poetyckich, wyszukiwaæ je w tekstach zalecanych w kanonie podstawy programowej, aby zbudowaæ fundamenty
wiedzy. Zdarza siê, ¿e znajdê w grupie uczniów
„gwiazdkê”, „pere³kê” – wra¿liw¹ osobê, której jeszcze brakuje kompetencji teoretyka literatury, ale
potrafi jednak czuæ i chce przekraczaæ granice. Wówczas poszukiwania ciekawych tekstów, ich analiza i
interpretacja na zajêciach ko³a jêzyka polskiego,
wzajemne zaufanie buduj¹ kolejne fundamenty, w

których tworzymy schronienie dla s³owa poetyckiego. Kilka takich wra¿liwych „pere³ek” uda³o mi siê
znaleŸæ w grupie trzecioklasistów. Z sentymentem
wspominam przedstawienie, które przygotowali. Motywem przewodnim by³a mi³oœæ. Wspólnie wybraliœmy kilka tekstów rozwijaj¹cych ten temat (np. M.
Pawlikowska – Jasnorzewska, Kto chce, ¿ebym go
kocha³a, K. I. Ga³czyñski, Rozmowa liryczna, W.
Szymborska, Mi³oœæ szczêœliwa, oczywiœcie nie zabrak³o Romea i Julii oraz Zemsty. Uczniowie podzieleni zostali przeze mnie na grupy. Ka¿da mia³a
znaleŸæ pomys³ na zinterpretowanie przydzielonego utworu. Uznaliœmy, ¿e mo¿emy zaprezentowaæ
je na scenie. Pozwoli³am m³odzie¿y na dystans, bo
gimnazjalista przecie¿ nie lubi mówiæ powa¿nie o
powa¿nych sprawach. Nigdy nie zapomnê tekstu A.
Mickiewicza Do M*** i s³ów „rzucanych” wraz z
zabawkami do piaskownicy: „Precz z moich oczu...”.
Entuzjazm wzbudzi³ te¿ „gapowaty” Romeo, który
nie móg³ wejœæ po drabinie do swej ukochanej Julii. Scena balkonowa zosta³a w ten sposób trochê
sparodiowana, ale wra¿enia zosta³y.
Innym sposobem na to, aby zachêciæ m³odzie¿ do
czytania a nawet pisania poezji, jest metoda, któr¹
znaleŸli poloniœci naszej szko³y – Gimnazjum Nr 7
im. Sybiraków w Szczecinie. Otó¿ wiêzi miêdzypokoleniowe wypracowane i pielêgnowane przez wiele
lat przez Patrona, Dyrekcjê szko³y, nauczycieli i
uczniów zaowocowa³y trzema wydaniami ksi¹¿kowymi, z których jedn¹ jest tomik poezji w ca³oœci
napisany przez naszych gimnazjalistów zatytu³owany Przystañ w Szczecinie. Lekcje pisania poezji o
Patronie by³y poprzedzone warsztatami, na których
przypominano tragiczn¹ historiê wywózki Polaków
na Syberiê. Teksty liryczne naszych uczniów zaskakiwa³y m¹droœci¹, trosk¹ i zrozumieniem losów Sybiraków i Polski.
Ka¿dy polonista wie, ¿e trzeba czytaæ poezjê na
lekcjach jêzyka polskiego, zachêcaæ uczniów do jej
analizy. Nie ma prostej metody na przekazywanie
tych treœci, ale warto próbowaæ, by móc potem powiedzieæ swoim uczniom koñcz¹cym szko³ê: „Myœla³am, ¿e nauczê Was pisaæ rozprawkê, a Wy umiecie pisaæ wiersze”.
Renata Ogielska
– nauczyciel jêzyka polskiego w Gimnazjum Nr 7
im. Sybiraków w Szczecinie oraz w Szkole Podstawowej Nr 37 im. A. Ledóchowskiego w Szczecinie

Poetycka nuta
w edukacji
wczesnoszkolnej
Od dzieciñstwa poezja towarzyszy mi w
moim ¿yciu osobistym i zawodowym. Jestem
autork¹ wierszy i scenek teatralnych, które wykorzystujê w pracy z uczniami na zajêciach
ko³a teatralnego „RAPSODIA” jak równie¿ na
lekcjach. Poezja to uczta dla duszy i przede
wszystkim dzieci klas m³odszych nale¿y na
tê ucztê zapraszaæ jak najszybciej, by te ma³e
istoty uwra¿liwiaæ.
S³owa jednego z moich wierszy brzmi¹: ...”W
poezji s³owa p³yn¹ jak fala i mo¿na wyraziæ
wszystko co dotyczy duszy i cia³a”...
W innym wierszu mówiê: … „Teatr to lustro
¿ycia, w nim widzimy ludzi odbicia. Podziwiamy
dobroæ.
Potêpiamy z³o. Prze¿ywamy a przecie¿ sami to
gramy. Sami tworzymy ¿ycie”…
Maj¹c to na uwadze t³umaczê dzieciom, ¿e
poeta widzi wiêcej, bo widzi sercem i dusz¹ i
przelewa to na papier. Poezji nie mo¿na siê nauczyæ. Poezjê mo¿na czuæ.
Nauczyciel, który czuje poezjê i posiada dar
recytacji, recytuj¹c wiersz bez problemu przyci¹gnie uwagê ucznia. Wœród uczniów znajd¹
siê tacy, co bêd¹ potrafili odebraæ przekaz poetycki. Ka¿d¹ strofê wiersza nale¿y dzieciom
wyt³umaczyæ lub wys³uchaæ ich interpretacji.
Dziecko ucz¹c siê na pamiêæ wierszyka musi
najpierw wiedzieæ o czym bêdzie mówi³o i w
jaki sposób nale¿y werbalnie przedstawiæ to,
co w wierszu poeta mówi. Wiersz nale¿y opowiadaæ i tym opowiadaniem zaciekawiæ odbiorców.
Nie ka¿dy uczeñ bêdzie dobrym, odbiorc¹ –
musi posiadaæ tê zdolnoœæ.
Scenki teatralne pisane wierszem najszybciej
wchodz¹ w g³owê ma³ym aktorom. Dzieci uwielbiaj¹ odgrywaæ postaci. Same próbuj¹ pisaæ krótkie wierszyki, rymowanki.
W 2014 r wyda³am tomik poezji poœwiêcony
najwiêkszemu patriocie , za którego uwa¿am
Karola Wojty³ê pt. „Jan Pawe³ II niezwyk³e natchnienie”.
Jeden z wierszy prezentujê:
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Siedzisz Ojcze na kawie u Mistrza
I s³odkie kremówki jecie.
Ty dowcipem sypiesz.
On milczy i myœli.
Nagle coœ rzecze :
By³eœ Karolu na Ziemi doœæ d³ugo.
Dobroci¹ sypa³eœ.
Zasia³eœ ziarno.
Plony ju¿ wschodz¹.
Ludzie Ciê pokochali.
Karolu , który dziœ dzieñ mamy?
27 kwietnia 2014 Mistrzu Kochany.
A to ju¿ dzisiaj ! Czas najwy¿szy!
Œwiêtym ju¿ jesteœ- dla mnie to fakt oczywisty.
A dla Ciebie Karolu?
Dla mnie Mistrzu to sygna³ do pracy.
Teraz siê bêd¹ modliæ do mnie Rodacy.
Nie tylko oni- Mistrz rzecze.
Ca³y Œwiat masz teraz pod stopami !
Mój Karolu Kochany !
Zachêcam wszystkich nauczycieli zara¿ajcie
uczniów poetycka nut¹.
Beata Adler-Zaród
– nauczycielka edukacji wczesnoszkolnej
w Szkole Podstawowej Nr 51 w Szczecinie

Zdjêcia:Internet

Szko³a Podstawowa Nr 51

„Pod stopami ca³y œwiat”
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II Liceum Ogólnokszta³c¹cym

Poezja jako lekcja
Jak uwra¿liwiaæ na poezjê? Zadajmy pytanie
bardziej elementarne: czy w ogóle uwra¿liwiaæ
na poezjê, a jeœli tak – to po co?
Poezj¹ nazywane bywa niejedno. A mo¿e za
tym s³owem stoj¹ czêstokroæ ca³kiem ró¿ne byty?
Jako poezjê okreœla siê m.in. rebusy w duchu
awangardowo-lingwistycznym. Dobre to na æwiczenia z gramatyki lub poetyki, ale nikogo duchowo nie posili i oby tylko na g³odzie duchowym siê skoñczy³o.
Nie powinna te¿ poezja byæ „zmienionym
g³osem Settembriniego”, jak chcia³ Barañczak.
Takie jej postrzeganie wynika z fa³szywej wizji œwiata, a co za tym idzie, b³êdnego rozpoznania zagro¿eñ. Niestety, dychotomia Naphta-Settembrini, któr¹ przej¹³ od Tomasza Manna autor Etyki i poetyki, wypaczy³a postrzeganie rzeczywistoœci niejednemu, z katastrofalnym skutkiem wbijaj¹c klin miêdzy prawdê a
dobro. Sta³o siê tak w wyniku nieadekwatnej
kategoryzacji rzeczywistoœci, narzucenia na ni¹
siatki pojêæ ze z³udnymi antynomiami (jak np.
relacja do zewnêtrznego wobec jednostki autorytetu – w³asna odpowiedzialnoœæ; przyjêcie prawdy „z góry” – myœlenie). Nie przypadkiem przywo³a³ Barañczak zasadê mi³oœci
bliŸniego, pomijaj¹c jej Ÿród³o i uzasadnienie
- mi³oœæ Boga. Nie pójdziemy w tym kierunku. „Powtarzaj wielkie s³owa, powtarzaj je z
uporem” – mówi poetycki patron rozpoczêtego niedawno roku. A jakie s¹ te „wielkie s³owa”? I co to jest wielka poezja?
Nic nie jest wielkie. Tylko Stwórca wszystkiego jest wielki. A poezja – jak wszystkie rzeczy tego œwiata. Ma sens, jeœli jest skierowana
ku Niemu. Mo¿e jej przypaœæ zaszczytna rola
drabiny do Boga. Jednej z wielu. Ani drabinê
uwielbiaæ, ani na ni¹ pluæ. Trzeba jej u¿yæ. A
¿e do jednych przedmiotów sentyment mamy
wiêkszy, do innych mniejszy – to naturalne.
W³aœnie – naturalne, a naszym celem jest ponadnaturalne. Obyœmy umieli i mogli spojrzeæ
na drabinê z góry! Jeœli zaœ stracimy do niej
dystans – zniewoli, jak wszystko, do czego nie
mamy dystansu. Ale uwaga: nie idzie tu o stoicki dystans ch³odnego mêdrca ani o brak wra¿liwoœci. To dystans, który p³ynie z mi³oœci, bêd¹cej ofiar¹, nie emocj¹. Jak go pogodziæ z

pasj¹? Pasjê mam mieæ dla Tego, ku któremu
zmierzam, choæ jest tak blisko… Tylko w Nim
jest prawda, dobro, m¹droœæ. A jeœli tak, to kto
wie, mo¿e poezja ods³oni nam kolejne oblicze,
zas³uguj¹ce na wdziêcznoœæ, jak dla rodziców
za dobre wychowanie. Choæ im równie¿ nale¿y
powiedzieæ „nie”, gdyby z w³aœciwej drogi
chcieli zawróciæ, jak uczyni³ to œw. Stanis³aw
Kostka, koœcielny patron bie¿¹cego roku – m³ody, zdeterminowany cz³owiek, który wiedzia³,
czego chce 1. Czy nie takich postaw nam trzeba, mo¿e dziœ szczególnie i szczególnie wœród
m³odych? Niech poezja uczy dzielnoœci, determinacji, konsekwencji. Œwietnie siê do tego
nadaje poezja Herberta. Ile¿ u niego piêknych
wierszy o nieugiêtoœci, tak¿e spoza „¿elaznego
zestawu” tego¿ autora: Raport z oblê¿onego
Miasta, Guziki, Wilki, W mieœcie czy oczywiœcie Przes³anie Pana Cogito. A¿ trzy z nich
pochodz¹ z ostatnich tomów poety, wydanych
w latach dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego stulecia, gdy ca³kiem inny g³os zdominowa³ dyskurs publiczny. Zdawa³o siê, ¿e w to graj m³odzie¿y, ¿e takim g³osem mówi, takiego chce
s³uchaæ i do takiego nale¿y siê dostosowaæ. A
tymczasem – wyrzuciwszy upadlaj¹ce koszulki
z Che Guevar¹, wpatrzy³a siê w rówieœniczkê,
Inkê: „Powiedzcie mojej babci, ¿e zachowa³am
siê jak trzeba”. S³owa wypowiedziane w obliczu œmierci, której mia³a szansê unikn¹æ – ale
trzeba by³o „wejœæ w to racjonalne spo³eczeñstwo”. Kto by pomyœla³… Tego nie by³o w programie! Ale jest w poezji Herberta. Proponuje
on m³odym spotkanie na gruncie prawdziwych
wartoœci, których pragn¹ i potrzebuj¹. I które
potrafi¹ rozpoznaæ, odró¿niæ od imitacji, a nawet omamów wspó³czesnego mainstreamu pseudoeuropejskiego, choæ przy niemal¿e wszechobecnoœci tego¿ jest to znacznie trudniejsze.
Kultura wspó³czesna, o czym pisa³ Herbert
w Duszyczce, jak ognia unika konfrontacji z
wartoœciami najwy¿szymi – a taka w³aœnie konfrontacja jest m³odzie¿y niezbêdna jak powietrze. Potrzeba radykalizmu! Ale radykalizmu
ewangelicznego. To radykalizm wobec samego siebie, radykalizm pokory i mi³oœci. Na
pewno nie zaowocuje on zdeptaniem kogokolwiek, a da ¿yciu niezbêdny fundament. Fundament, bez którego bêdziemy najbardziej po¿a³owania godnymi niewolnikami – w niewoli niewidzialnej a okrutnej.
Nie doœæ jednak fundament odnaleŸæ, trzeba
na nim wytrwaæ – i pójœæ dalej, coraz wy¿ej. O
tym ju¿ by³a mowa. Tak, Herbert mo¿e uczyæ
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wytrwa³oœci, nieugiêtoœci. Tak¿e postaw¹ osobist¹ wobec terroru strachu w czasach stalinowskich czy presji niewidzialnej, presji konformizmu u schy³ku ¿ycia. Zgodzi³ siê na wypchniêcie z g³ównego nurtu, a staæ go by³o wtenczas
na wiersze wspania³e. Tak nakazywa³a potêga
smaku, która ka¿e byæ z poni¿onymi i bitymi,
choæby tylko ch³ost¹ œmiechu. Solidarnoœæ ze
s³abszymi, nie wsparcie mocniejszych – tego
niech nas uczy poezja. A skoro tak, to Mickiewicz. Stan¹æ po stronie „dzieweczki”, nie zaœ
œlepego duchowo starca, intelektualisty-g³upca. A jeœli Mickiewicz, to prostota. Poezja niech
bêdzie lekcj¹ prostoty w mowie, myœli i - przede
wszystkim! – postawie ¿yciowej. Prostota to równie¿ lekcja Kochanowskiego, trudna, przyznajê, wobec dawnoœci jego jêzyka, ale warta zachodu. To tak¿e lekcja Franciszka Karpiñskiego z Pieœni o Narodzeniu Pañskim (Bóg siê rodzi) – prostota o zawrotnej g³êbi, p³yn¹cej z
pokory wobec tematu. G³êbia jest bowiem cech¹
charakterystyczn¹ prostoty, jej nieod³¹czn¹ towarzyszk¹. Lekcja poezji niech bêdzie wiêc
lekcj¹ g³êbi, piêkna ¿ycia wewnêtrznego, lekcj¹
duchowych zmagañ bez kapitulacji; piêkna
pe³ni cz³owieczeñstwa. „Do wy¿szych rzeczy
zosta³em stworzony” – powiedzia³ œwiêty, m³ody ch³opak, Stanis³aw Kostka.
Jeœli zaœ prostota, to tym samym jednoœæ i jednolitoœæ, brak rozdarcia, rozproszenia. A skoro
tak – to skupienie. Skupienie na jednym, by
skupiæ siê na Jednym2. Niech lekcja poezji bêdzie lekcj¹ skupienia. Staraæ siê, by w danym
czasie, choæby krótko, uczniowie zajmowali siê
tylko jedn¹ czynnoœci¹ (wiem, bywaj¹ zadania
z³o¿one). Niech od³o¿¹ d³ugopisy, gdy s³uchaj¹.
Niewa¿ne, ¿e „pstrykaj¹” nimi bezwiednie. Obni¿y³em w tym miejscu ton swoich uwag, ale
nie obni¿y³em celów. Przez skupienie na jednym do Tego, który jest Jeden, przez prostotê
do Tego, który jest prosty.
On sam wystarczy3.
Ireneusz Statnik
– nauczyciel jêzyk polskiego w II Liceum
Ogólnokszta³c¹cym im. Mieszka I w Szczecinie
1
Zob. ks. Tomasz Jaklewicz, Bo¿y maratoñczyk,
„Goœæ Niedzielny” nr 2 / 2018.
2
Inspirowane fragmentem ksi¹¿ki Jacka Bolewskiego SJ, Prosta praktyka medytacji. Wprowadzenie do modlitwy imieniem Jezus, Kraków 2017.
Uwaga, nie chodzi o ¿adne praktyki Wschodu ani
ezoterykê!
3
Œw. Teresa od Jezusa (z Ávili).

Przedszkole Publiczne Nr 46

„Przedszkole
to jest ma³y œwiatek, dla dzieci
do siedmiu latek…”
Osobowoœæ cz³owieka kszta³tuje siê i rozwija
od wczesnego dzieciñstwa. Dzieci od najm³odszych lat, a nawet miesiêcy maj¹ kontakt z poezj¹. Mo¿e nie s¹ to wyszukane utwory, ale czy
wiersze J. Brzechwy, J. Tuwima czytane przez
mamê i tatê maleñstwu wtulonemu w ich ramiona
nie s¹ dla niego najpiêkniejsz¹ poezj¹.
Potem przychodzi piêkny wiek jakim jest wiek
przedszkolny, w którym dziecko doznaje pierwszych prze¿yæ emocjonalnych, dokonuje pierwszych obserwacji i gromadzi swe spostrze¿enia
oraz doœwiadczenia. Jeden z wierszy dla najm³odszych zaczyna siê takimi s³owami: „Przedszkole
to jest ma³y œwiatek, dla dzieci do siedmiu latek…”. Nauczyciel wychowania przedszkolnego,
aby realizowaæ cele podstawy programowej i
umo¿liwiæ dziecku odkrywanie ich w³asnych
mo¿liwoœci, sensu dzia³ania oraz gromadzenia
doœwiadczeñ na drodze prowadz¹cej do prawdy,
dobra, piêkna niejednokrotnie siêga po dzie³a
wybitnych poetów. Zadaniem wychowania przez
sztukê – poezjê jest stopniowe i systematyczne
wprowadzenie dzieci w œwiat wartoœci estetycznych, rozwijanie potrzeby kontaktu ze sztuk¹,
doskonalenie jêzyka sztuki oraz budzenie wiary
we w³asne mo¿liwoœci twórcze. Realizacja tych
zadañ nale¿y przed wszystkim od rozumienia i
doceniania ich przez nauczyciela. Tak wiêc poezja w ¿yciu dziecka jest obecna od wczesnego
dzieciñstwa.
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Wiek przedszkolny jest
okresem, w którym zainteresowania poetyckie dzieci s¹
najsilniejsze i najpowszechniejsze. Poezja odgrywa
szczególn¹ rolê w edukacji i
jest pierwszym Ÿród³em informacji dla dziecka oraz
pozwala poznaæ otaczaj¹c¹
go rzeczywistoœci. Kszta³tuje œwiat wartoœci, jego wra¿liwoœæ i uczucia. Budzi w
dzieciach emocje zdziwienia,
radoœci, smutku oraz wywo³uje pierwsze refleksje. Dzieci lubi¹ wiersze, gdy¿
s¹ dla nich atrakcyjn¹ form¹ realizacji zajêæ dydaktycznych. Du¿e znaczenie w pracy z ma³ym odbiorc¹
ma równie¿ budowa wierszy czyli: zwrotkowy
uk³ad, rym, rytm i melodyjnoœæ co powoduje zachwyt dziecka, skupienie uwagi, zainteresowanie.
Najm³odsi z przyjemnoœci¹ odbieraj¹ wiersze, w których œwiat przedstawiony jest w sposób barwny,
pogodny, czasami humorystyczny i zabawowy, wywo³uj¹cy uœmiech na twarzy malucha. Wiersze stanowi¹ dodatkowe treœci, wzbogacaj¹c tym samym
zasób pojêæ i poszerzaj¹c zakres s³ownictwa oraz
wp³ywaj¹ na poprawn¹ wymowê wychowanków naszego przedszkola. Poezja jest wa¿nym czynnikiem
rozwoju osobowoœci dziecka. Dostarcza dziecku
nowych doœwiadczeñ, rozszerza jego horyzonty,
rozwija zainteresowania.
Jednym ze Ÿróde³ kontaktu dziecka z poezj¹ w
naszym przedszkolu jest teatr, w którym bierze ono
udzia³ nie tylko jako widz, lecz równie¿ czêsto jako
wykonawca (inscenizacje, jase³ka, przegl¹dy teatralne). W ka¿dym przedstawieniu udzia³ bior¹ wszystkie dzieci. Ka¿dy przedszkolak ma przydzielan¹ rolê
mówion¹, na miarê swoich mo¿liwoœci. Poznawanie,
recytowanie i inscenizowanie wierszy rozbudza wyobraŸnie dziecka, uruchamia jego mo¿liwoœci inter-

pretacyjne, dostarcza bogatych prze¿yæ i pozytywnie sprzyja rozszerzaniu doœwiadczeñ indywidualnych. Zabawy przed wystêpami daj¹ dzieciom wiele
radoœci podczas dowolnego interpretowania swojego tekstu. Pokonywa³y swoj¹ nieœmia³oœæ niejednokrotnie zajmuj¹c pierwsze miejsca podczas recytacji
wierszy na konkursach miêdzyprzedszkolnych.
Obecnie literatura proponuje nam nauczycielom wiele wierszy o ró¿nej tematyce. Realizuj¹c
program wychowania przedszkolnego mo¿emy siêgaæ po dzie³a D. Gellner,
J. Brzechwy, J. Tuwima, Cz. Janczarskiego, T.
Kubiaka, M. Konopnickiej, J. Poraziñskiej, H. Januszewskiej. J. Czechowicza i wielu, wielu innych, których nie sposób tu wymieniæ.
Krótkie wierszyki stanowi¹ inspiracje interesuj¹cych odkryæ i prze¿yæ. Mo¿na z nich zaczerpn¹æ wiele
ciekawych pomys³ów. Nale¿y tak¿e podkreœliæ, ¿e
utwory poetyckie mog¹ tak¿e wzbogaciæ zabawy i
zajêcia o ró¿nej tematyce, ale przed wszystkim dostarczaj¹ przedszkolakom wiele radoœci. Czytanie
utworów literackich przez nauczyciela jest zaczarowan¹ chwil¹. Chwil¹ przyjemnoœci i wytchnienia.
Ca³y czas wykorzystujemy wiersze w realizacji
zamierzeñ dydaktycznych, gdy¿ daj¹ one namacalne dowody na to, ¿e systematyczna praca z ¿ywym
s³owem wspomaga rozwój poznawczy, spo³eczny,
emocjonalny, a nawet fizyczny i tym samym pomagaj¹ w osi¹gniêciu dojrza³oœci szkolnej.
Anita Micha³owska
¯aneta Felusiak
– nauczycielki Przedszkola
Publicznego Nr 46 w Szczecinie
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RELAKS
Z
KSI¥¯K¥
Na has³o POEZJA DLA DZIECI, w g³owach doros³ych przewa¿nie pojawiaj¹ siê dwa nazwiska Tuwim i Brzechwa. Wyroœliœmy na ich wierszach,
czytamy je teraz dzieciom.
I dobrze, bo warto. Ale nie zapominajmy o m³odym pokoleniu. Ich wiersze tak samo potrafi¹
bawiæ i zachwycaæ. Taki na przyk³ad, Micha³
Rusinek. By³ sekretarzem Wis³awy Szymborskiej,
teraz prowadzi Jej fundacjê. Pracuje na Wydziale
Polonistyki UJ, gdzie prowadzi wyk³ady z teorii
literatury i retoryki. Bywa t³umaczem z jêzyka
angielskiego, pisze ksi¹¿ki dla doros³ych, teksty
piosenek, felietony o ksi¹¿kach i jêzyku. Zdarza
mu siê równie¿ pisywaæ ksi¹¿ki i wierszyki dla
m³odych czytelników. I to nie byle jakie! Zabawy s³owem to specjalnoœæ Micha³a Rusinka. W
swojej twórczoœci dla dzieci, nie zapomina o doros³ych. Rodzic czytaj¹c dziecku, równie¿ bêdzie
siê dobrze bawi³.
Domowa wierszykownia wed³ug
Rusinka, czyli
„Wierszyki domowe” to œwietnie ilustrowana przez siostrê Autora / Joannê Rusinek/ ksi¹¿ka zawieraj¹ca b³yskotliwe, krótkie
wierszyki których
bohaterami s¹ domowe przedmioty.
Autor wspólnie z
czytelnikami bawi siê s³owami i zastanawia nad
nazwami przedmiotów, ale te¿ ujawnia ich prawdziwe przeznaczenia. Taki czajnik na przyk³ad,
nie ka¿dy o tym wie, to... tajny nadajnik! Ostrzega zamieszkuj¹ce kosmos cywilizacje przed niesmaczn¹ kolacj¹! A toster autor proponuje wykorzystywaæ górnikom. Do czego? A do robienia
wêgla! Zwêglone grzanki to jest to! „Ustawia³by
górnik na full swój toster - i siada³ jak król. A
wêgiel by robi³ siê sam. No, mówiê wam!”.
W wierszu pt. „Biblioteka” Micha³ Rusinek pisze o tym, ¿e „ka¿da ksi¹¿ka jest jak takie zia-

renko, z którego wyobraŸni wyrasta wielkie drzewo”. Ta ksi¹¿ka z pewnoœci¹ pobudzi wyobraŸniê ma³ych czytelników, do tego stopnia, ¿e bêd¹
bacznie przygl¹daæ siê sankom i sprawdzaæ, czy
one na pewno marz¹ o tym, by zamieniæ siê w pisanki? A mo¿e w sa-sanki?

Kolejny fantastyczny zbiór wierszy dla dzieci, to
„Wierszyki rodzinne”. „Postanowi³em na kilka tygodni zdziecinnieæ i
napisaæ wierszyki
oparte doœæ swobodnie na ¿yciorysach cz³onków mojej rodziny […]. A
w³aœciwie naszej,
bo i przecie¿ rodziny mojej siostry,
która tê ksi¹¿kê ilustrowa³a. Wydaje mi siê, ¿e
mamy przodków doœæ zwyczajnych. Ale i jestem
przekonany, ¿e nawet na bardzo zwyczajn¹ rodzinê mo¿na spojrzeæ z niezwyczajnej perspektywy: w ka¿dym z nas tkwi jakieœ dziwactwo, ka¿dy
z nas ma w ¿yciorysie jak¹œ przygodê, o ka¿dym
mo¿na opowiedzieæ jak¹œ anegdotê. A jeœli nie,
to od czego mamy wyobraŸniê?”.
Wierszowany
bestiariusz Micha³a Rusinka ze znakomitymi ilustracjami Daniela de
Latoura poruszy
wyobraŸniê
i
m³odszych i starszych. W „Ksiêdze
potworów” pojawiaj¹ siê istoty tajemnicze, znane z
baœni, legend i mitów. Te niezwyk³e stworzenia to miêdzy innymi gnomy, ogry, harpie i kikimory. W ksi¹¿ce
pojawi¹ siê te¿ stworzenia dotychczas œwiatu
nieznane jak chocia¿by… rusinki. Dobra, rymowana lektura gwarantowana!
Poleca –
Monika Wilczyñska
(SzczecinCzyta.pl)
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Szczeciñski Program Edukacji Wodnej
i ¯eglarskiej „Morze przygody
– z wiatrem w ¿aglach”
„Dar M³odzie¿y” 2018 i POLSKA100

WeŸ udzia³
w Rejsie Niepodleg³oœci!!!

Za szeœæ miesiêcy „Dar
M³odzie¿y”, jedna z najbardziej znanych polskich fregat, wyp³ynie w
rejs dooko³a œwiata. Pop³ynie w nim stuosobowa
za³oga, czyli zwyciêzcy
konkursu, który og³osi³a
Rada Ministrów oraz Ministerstwo Gospodarki
Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej.
Rejs Niepodleg³oœci jest wspóln¹ inicjatyw¹ Ministerstwa Gospodarki Morskiej i ¯eglugi Œródl¹dowej, Akademii Morskiej w Gdyni oraz Salezjañskiego Wolontariatu Misyjnego „M³odzi
Œwiatu”. Ca³y projekt sk³ada siê z trzech elementów: dwuetapowego konkursu oraz rejsu ¿aglowca „Dar M³odzie¿y” dooko³a œwiata podczas którego w najwa¿niejszych portach takich jak: Osaka, Panama, Nowy Jork, Dakar czy Kapsztad, odbêd¹ siê wydarzenia promuj¹ce Polskê.
S³ynny ¿aglowiec „Dar M³odzie¿y”, to doskona³y Ambasador Rzeczypospolitej. Jest oryginalnym miejscem do organizacji spotkañ gospodarczych i dyplomatycznych. Przez wiele
lat stanowi³ znakomite t³o wielu dzia³añ o charakterze kulturalnym i spo³ecznym. Jednostka
zosta³a zwodowana w 1981 roku. Matk¹
chrzestn¹ jest ¿ona zas³u¿onego komendanta
„Daru Pomorza” kpt.¿.w. Kazimierza Jurkiewicza – Helena Jurkiewicz. „Dar³ M³odzie¿y” to
wizytówka Polski, w latach 1982, 1984, 1986,
1995-1996, 2001-2017 jednostka bra³a udzia³
w regatach The Tall Ships' Races.

Konkurs sk³ada siê z dwóch etapów i skierowany jest do osób w przedziale wiekowym od 18 do
26 roku ¿ycia, które posiadaj¹ polskie obywatelstwo. Swój udzia³ mo¿na by³o zg³osiæ do 3 stycznia 2018 roku, przez portal Facebook. W I etapie
rywalizacji trzeba by³o przes³aæ krótki film lub zdjêcie promuj¹ce Polskê za granicami naszego kraju.
Potencjalny uczestnik musia³ zaprezentowaæ siebie w roli „specjalnego ambasadora” Polski. Internauci do 7 stycznia wybrali film lub zdjêcie, a
liczba g³osów zdecyduje o zakwalifikowaniu siê
autora do II etapu konkursu. W drugiej czêœci rywalizacji o udzia³ w Rejsie Niepodleg³oœci trzeba
by³o rozwi¹zaæ specjalny test z wiedzy o morzu i
Biblii. Ta czêœæ rywalizacji zaplanowana by³a na
20 stycznia 2018 roku. Osoby, które uzyska³y najlepsze wyniki w teœcie utworz¹ stuosobow¹ za³ogê, a laureaci pop³yn¹ w jednym z piêciu odcinków na trasie dooko³a œwiata. W czasie postoju w
Panamie w dniach od 22 do 27 stycznia 2019 roku
podczas Œwiatowych Dni M³odzie¿y, zwyciêzcy
konkursu spotkaj¹ siê z papie¿em Franciszkiem.
Zobacz: https://pl2018.org/
Konkurs na facebooku
Strona Rejsu Niepodleg³oœci
Autor: Marek Zwierz „Dar M³odzie¿y”
Zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Na wieczn¹ wachtê odszed³
syn „Kapitana Kapitanów”
By³ jednym z trojga dzieci legendarnego „Kapitana
Kapitanów”, czyli kpt.¿.w.
Konstantego Maciejewicza.
Jego starszy brat – po ojcu
tak¿e Konstanty – by³ mechanikiem okrêtowym, pracowa³ w PZ¯, natomiast
Olgierd, równie¿ in¿ynier mechanik, pracowa³ w
Stoczni Szczeciñskiej. Pan Olgierd, ju¿ jako emeryt, bardzo aktywnie uczestniczy³ w ¿yciu szczeciñskiego œrodowiska ludzi morza, m.in. kultywuj¹c i utrwalaj¹c pamiêæ o Ojcu. Pamiêtam coroczne „pasowania” i œlubowania uczniów Szko³y Podstawowej nr 56 im. kpt.¿.w. K. Maciejewicza, kiedy jeszcze niedawno razem zak³adaliœmy marynarskie ko³nierze przejêtym pierwszakom. By³ te¿
czêstym goœciem w wielu innych placówkach
oœwiatowych, chêtnie uczestnicz¹c w dzia³aniach
i sesjach w ramach naszego Szczeciñskiego Programu Edukacji Morskiej. Rodzina, przyjaciele i
ludzie morza po¿egnali œ.p. Pana Olgierda Maciejewicza na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie,
w pi¹tek 12 stycznia 2018 roku. Czeœæ Jego pamiêci! (czytaj wiêcej)
Wspomnienie i zdjêcia: Wies³aw Seidler
*****

Olgierd Maciejewicz (1926 – 2018)

W czerwcu br. Olgierd Maciejewicz obchodzi³by 92. urodziny. By³ najm³odszym synem kapitana ¿eglugi wielkiej Konstantego MatyjewiczaMaciejewicza. Swoje ¿ycie zawodowe równie¿
zwi¹za³ z morzem, ale z przemys³em okrêtowym.
Przez wiele lat pracowa³ w biurze projektowym
Stoczni Szczeciñskiej. Pan Olgierd zmar³ 7 stycznia w Szczecinie.

Kapitan Konstanty Matyjewicz-Maciejewicz z
¿on¹ Olg¹ mieli troje dzieci. Najstarszy syn, Konstanty, urodzi³ siê w 1918 r. w Po³tawie, a zmar³
w 1999 r. w Szczecinie. By³ in¿ynierem mechanikiem, pracowa³ w P¯M. BliŸniêta – Halina i Olgierd – urodzi³y siê 25 czerwca 1926 r. w Tczewie. Halina zmar³a w 2006 r. Zosta³a pochowana
w Szczecinie.
Pan Olgierd ukoñczy³ Conradinum, szko³ê techniczn¹ budowy okrêtów w Gdañsku. Studiowa³
na wydziale mechanicznym Szko³y In¿ynierskiej
w Szczecinie, póŸniejszej Politechniki Szczeciñskiej. Po studiach dosta³ nakaz pracy w Stoczni
Szczeciñskiej. Od 1954 do 1990 r. pracowa³ w jej
biurze konstrukcyjnym (szefem by³ tam Jerzy Piskorz-Na³êcki). Wyda³ dwie ksi¹¿ki o stoczni na jej 40- i 50-lecie. Zbiera³ dane o zbudowanych w niej statkach oraz o ich matkach chrzestnych. Gromadzi³ ponadto informacje o pierwszym
polskim szkolnym ¿aglowcu „Lwów”, którym dowodzi³ Konstanty Maciejewicz. By³ te¿ zapalonym filatelist¹. Z Piotrem Niewczasem wyda³ w
2009 r. ksi¹¿kê „Jan Pawe³ II na datownikach okolicznoœciowych œwiata 1978-2008”. Znaczki, medale, ksi¹¿ki (m.in. marynistyczne) oraz rozmaite
pami¹tki wype³nia³y jeden z pokoi w mieszkaniu
pana Olgierda.
Zbiera³ równie¿ zdjêcia, wycinki prasowe, ksi¹¿ki i broszury z informacjami o s³awnym ojcu.
Dopóki zdrowie pozwala³o, goœci³ na spotkaniach
poœwiêconych „kapitanowi kapitanów” i odwiedza³ placówki nosz¹ce jego imiê. Cieszy³ siê, ¿e
pamiêæ o nim trwa, ¿e od¿ywa po latach milczenia – tak¿e wœród m³odych, jak choæby dru¿yny
harcerskiej z Sochaczewa, która uczyni³a go swoim patronem.
Pan Olgierd równie¿ pozostanie w ¿yczliwej pamiêci wielu osób – nie tylko ludzi morza czy m³odzie¿y, z któr¹ siê spotyka³.
„Kurier Szczeciñski” (ek)
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„Latarnie Morskie
Pomorza Zachodniego”
SKEM przy Szkole
Podstawowej Nr 54 prowadzony przez Panie
Agnieszkê ¯egliñsk¹ i
Wies³awê Kalinowsk¹
zorganizowa³ I Miêdzyszkolny konkurs plastyczno-techniczny
„Latarnie Morskie Pomorza Zachodniego”.
Na konkurs wp³ynê³o
90 prac z siedmiu placówek szkolnych – SP
54, 53, 37, 5, 14, 41 i 39. W czwartek 7 grudnia
2017 odby³o siê og³oszenie wyników konkursu,
wrêczenie pucharów i nagród.
Kategoria prace plastyczne klas 0-3:
I Miejsce
Julia Hanc – SP 54
II Miejsce
Nina Karut – SP 37
Bartosz W³odkowski – SP 54
III Miejsce
Nicola Mazur – SP 5
Arkadiusz Majer – SP 41
Wyró¿nienia:
Aleksandra Waku³a – SP 39
Oliwia Motyl – SP 39
Kategoria prace przestrzenne:
I Miejsce
Milena Kwaœniewska – SP 41
II Miejsce
Paulina Pruszkowska – SP 41
Dawid Dulewski – SP 54
III Miejsce
Natalia Jaworska – SP 41
Magdalena Mysiak – SP 41
Wyró¿nienia:
Jan Ziêtarski – SP 5
Aleksandra Motulewicz – SP 14
Maria Michalska – SP 5
oraz uczniowie SP 54 : Wojciech Hilko, Oliwier Nowak, Jakub Wasilewski, Daniel Wêglarczyk, Patryk
Kor¿ak, Martyna B¹kowska, Dawid Miko³ajczyk.
Wszystkim serdecznie gratulujemy.
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Z kart historii

Hanza, Zwi¹zek
Hanzeatycki
Hanza (od niemieckiego s³owa hanse – stowarzyszenie) – zwi¹zek nadmorskich miast handlowych Europy Pó³nocnej z czasów œredniowiecza
i pocz¹tku ery nowo¿ytnej, maj¹cy na celu ochronê w³asnych interesów za granic¹ i uzyskanie
przywilejów w handlu. Miasta nale¿¹ce do zwi¹zku popiera³y siê na polu ekonomicznym, utrudniaj¹c pracê kupcom z obcych miast.
Najwy¿sz¹ w³adz¹ Hanzy by³ zjazd przedstawicieli. Uchwa³y podejmowane na zjazdach obowi¹zywa³y wszystkie miasta hanzeatyckie. Nie
przestrzeganie ustaleñ grozi³o wydaleniem lub
blokad¹ gospodarcz¹. Kupcy hanzeatyccy posiadali liczne przywileje co wywo³ywa³o niechêæ,
a nawet wrogoœæ miejscowych kupców i poœredników. Cz³onkowie Hanzy handlowali g³ównie
solonymi œledziami, suknem, lnem i srebrem. Najstarsza Hanza Londyñska (XIII wiek) grupowa³a kupców 15 miast flandryjskich w celu skupu
we³ny w Anglii. Najwiêksze jednak znaczenie
uzyska³a Hanza Niemiecka powsta³a w 1241 roku,
która gromadzi³a praktycznie wszystkie miasta
pobrze¿a Morza Pó³nocnego i Ba³tyckiego. Po
uzyskaniu monopolu na wspomnianych akwenach Hanza osi¹ga³a wielkie zyski, a nale¿¹ce
do niej miasta prze¿ywa³y swoj¹ œwietnoœæ. Równie wielkie by³y wp³ywy polityczne Hanzy miêdzy innymi zwyciêska wojna przeciw Danii w
1368-1370, gdzie po podpisaniu pokoju w Stralsundzie gwarantowa³ 15 proc. zysków z duñskiego handlu. W XV w. Hanza liczy³a 160 miast.
Cz³onkami Hanzy miêdzy innymi by³y: Lubeka
(stolica Hanzy), Rostok, Kolonia, Hamburg, Dortmund, Londyn, Bergen, Sztokholm, Nowogród,
Rewal w Inflantach, Ryga. Do Hanzy nale¿a³y
dzisiejsze miasta polskie: Gdañsk, Elbl¹g, Toruñ, Che³mno, Kraków, Szczecin, Wolin, Ko³obrzeg i inne.
Handel nadba³tycki od XIII do XV wieku zmonopolizowany przez Hanzê by³ dla polskich
miast otwarciem siê na rynki zamorskie oraz
wyrazem ¿ywego uczestniczenia w ¿yciu miêdzynarodowym.
Nieporozumienia miêdzy cz³onkami Hanzy, a
tak¿e przemiany ekonomiczne po wielkich odkryciach geograficznych, doprowadzi³y w XVI w.
do powolnego jej upadku.

Hanza pozostaje do dziœ przyk³adem potê¿nej
ponadpañstwowej korporacji handlowej. Do transportu towarów za czasów Hanzy s³u¿y³y takie statki jak nefy, kogi, holki, a póŸniej równie¿ karaki.
Ze wzglêdu na ³adunek by³y one stosunkowo g³êbokie i szerokie.
Literatura: Phillippe Dollinger, Dzieje Hanzy.
Wydawnictwo SiT, ¯aglowce

Nef – angielski statek handlowy zwany roundship.
Mia³ stosunkowo ma³e zanurzenie, p³ywa³ w rejsach przybrze¿nych i po rzekach. Na statkach tych zosta³ zastosowany ster zawiasowy, którego geneza powstania nie
jest do koñca znana.

Koga – zanurzenie dochodzi³o do trzech metrów.
Noœnoœæ wynosi³o 80-160 ton. Posiada³a równie¿ ster
zawiasowy.

Holk – by³ odpowiednikiem pó³nocnoeuropejskiej karaki a jego noœnoœæ to 800-900 ton.
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Sesja „Nasze Rejsy 2017”

Spotkanie „Nasze Rejsy 2017” za nami. Na sesji mi³o nam by³a goœciæ Pani¹ Halinê Maiñsk¹ prezesa Fundacji im. K. O. Borchardta oraz kapitana Jerzego Szkudlarka, jak równie¿ tych, którzy wspó³tworzyli Szczeciñski Program Edukacji
Wodnej i ¯eglarskiej, uczestników SKEM z opiekunami i goœci. Medale 20-Lecia nestorom Programu oraz tym, którzy go wspieraj¹ na co dzieñ
wrêczy³ d³ugoletni prowadz¹cy program Pan Wies³aw Seidler. Uhonorowani zostali:
Ewa Karasinska, Iwona Sarnicka, Barbara Bia³ek-Czy¿ewska, Renata Graboœ, El¿bieta Bêbêca,
Krystyna Ogrodnik, Anna Lubecka, Bogus³awa
Karpiñska, Jadwiga Gajewska, Halina Pazderska,
Micha³ Jósewicz i Edmund Jab³onecki.
Pani Halina Maiñska opowiada³a o historii
¿aglowca Kapitan Borchardt oraz roli jak¹ chcia³aby, ¿eby spe³nia³. Jedn¹ z tych ról jest kszta³cenie m³odych adeptów ¿eglarstwa, organizowanie
rejsów edukacyjnych i ró¿norodnych imprez, jak
na przyk³ad zwiedzanie ¿aglowca przez dzieci
wraz z Miko³ajem. Wielu uczestników naszego
programu jak i opiekunów mia³o ju¿ mo¿liwoœæ
uczestniczenia w rejsach na pok³adzie ¿aglowca.
Tradycyjnie jak co roku zosta³y wrêczone dyplomy i upominki uczestnikom konkursu fotograficznego pod nazw¹ Regaty TTSR 20117 i
¯eglarski Szczecin. Wyró¿nieni to:
Regaty TTSR 2017
£ukasz Pawlisz – MOS Nr 2
Aleksandra Twardowska – ZCEM i P
Karolinka Jokiel – XI LO przy ZSO Nr 4
¯eglarski Szczecin
Dawid Karmelita – MOS Nr 2
Patryk Walentynowicz – MOS Nr 2
Micha³ Marciniak – ZCEM i P
Opiekunowie
Robert Mirek i Dariusz Mnich – MOS Nr2
Dorota Œliwiñska i Daniel Mas³owski – ZCEMiP
Pawe³ Chybiñski – XI LO przy ZSO Nr 4

„Wodniacy – wszechstronni,
sprawni, zgrani”
Przy dobrej zabawie na basenie w SP 51
odby³ siê konkurs „Wodniacy – wszechstronni, sprawni, zgrani”. Jest to jeden z nietypowych konkursów SKEM, ze wzglêdu na jego
lokalizacjê. Wymaga on od uczestników nie
tylko wykazania siê wiedz¹ ¿eglarsk¹ ale równie¿ umiejêtnoœci¹ utrzymania siê na wodzie.
W trakcie konkursu uczestnicy musieli wykazaæ siê znajomoœci¹ podstawowych wêz³ów
¿eglarskich, budowy Optimista, ró¿y wiatrów,
rozpoznawanie œrodków ratunkowych. Z konkurencji wodniackich dzieci p³ywa³y na krokodylach, nurkuj¹c wyci¹ga³y zabawki z dna
basenu, przeci¹ga³y siê na kole ratunkowym.
Jedn¹ z trudniejszych konkurencji okaza³o siê
p³ywanie za pomoc¹ wiose³ w parach na materacu. Rywalizowa³y ze sob¹ SKEM-y SP
1,23,59,61.45 i po dwie dru¿yny z SP 11 i SP
51. Zwyciêzc¹ zosta³a dru¿yna SP 59 (opiekun Ewa Gospodarek), II miejsce SP 61 (opiekun Renata Uwriakin), III miejsce SP 51(2)
(opiekun Agnieszka Masztaler-Chuta).
Jolanta Ga³êzowska

Noworoczne „morsy” w Ba³tyku
Tylko sporadycznie
u polskich wybrze¿y
Ba³tyku spotykane s¹
obecnie ssaki morskie,
najczêœciej foki i morœwiny, czasem tak¿e
przypadkowo zab³¹kane do nas delfiny
albo wieloryby, ale
praktycznie nikt nigdy nie widzia³ morsów, które wystêpuj¹ tyko
w morzach arktycznych, wokó³biegunowo, u
azjatyckich i amerykañskich wybrze¿y Oceanu
Lodowatego Pó³nocnego. Nadrabiaj¹ to na
szczêœcie mi³oœnicy zimowych k¹pieli, popularnie nazywani w³aœnie "morsami", którzy
pierwszy dzieñ 2018 roku tradycyjnie przywitali wspóln¹ k¹piel¹ w Ba³tyku, m.in. przy
pla¿y w gdañskim Jelitkowie. By³a to tam ju¿
43. tradycyjna k¹piel noworoczna, dla niektórych po³¹czona z „chrztem morskim”.
Warto dodaæ, ¿e nasze zachodniopomorskie
„morsy” te¿ nie gêsi”, i te¿ swoj¹ noworoczn¹
k¹piel w Ba³tyku mieli, nie wiem któr¹ w tym
roku (?), ale w³aœnie spora ich grupa bawi³a siê z
szampanem w ba³tyckich falach, przy pla¿y w Miêdzyzdrojach, w dzieñ Nowego Roku, ok. godz.
14-ej, podziwiana z l¹du przez jeszcze wiêksz¹
grupê opatulonych spacerowiczów (jak na zdjêciach). Najpierw sylwestrowa noc w zachodniopomorskich kurortach, potem spacer po pla¿y,
filet z dorsza na obiad, i noworoczna k¹piel na
deser. To jest to. Dosiego Roku 2018…
Dodam, ¿e tradycj¹ naszych „morsów” s¹ te¿
Miêdzynarodowe Zloty Morsów, które odbywaj¹ siê w podkoszaliñskim Mielnie ju¿ od
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2004 roku, zawsze w lutym, a tak¿e Œwiatowe
Zloty Morsowania, dla odmiany w styczniu, w
Ko³obrzegu. Oprócz coraz bogatszej oprawy
l¹dowej g³ówn¹ atrakcj¹ zlotów jest zawsze
wspólna k¹piel w zimowym Ba³tyku., na któr¹
podczas pierwszego Zlotu w Mielnie odwa¿y³o siê tylko 120 „morsów i foczek”. Podczas
jubileuszowego X Zlotu, w 2013 roku, k¹pa³o
siê ju¿ w Mielnie ponad pó³tora tysi¹ca osób
– temperatura wody wynosi³a wtedy -2°C, przy
temperatura powietrza 0°C. Najm³odszy „mors”
mia³ zaledwie cztery miesi¹ce, najstarszy 82
lata (!). Niebawem, w dniach 12-14 stycznia
2018 roku odbêdzie siê VI
Œwiatowy Zlot Morsowania w
Ko³obrzegu, a w dniach 9-11
lutego XV Jubileuszowy Miêdzynarodowy Zlot Morsów w
Mielnie. Czy padn¹ tam kolejne rekordy frekwencji i
wieku morsów, bez narzekania na „zbyt ciep³¹” wodê w
Ba³tyku – jak w Nowy Rok
w Miêdzyzdrojach? Pozostaje im ¿yczyæ solidnej zimy,
któr¹ przecie¿ lubi¹ i na
któr¹ czekaj¹ prawdziwe morsy?
Tekst i zdjêcia:
Wies³aw Seidler
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Bajkowy rejs kolêd,
cudów i radoœci…
…rozjaœniony œwiat³em
Bo¿ego Narodzenia …

Jest to jedyna w naszym morskim Szczecinie taka
noc – Noc Bo¿ego Narodzenia – kiedy przebrany
w strój Œwiêtego Miko³aja pomnikowy na co dzieñ
Marynarz schodzi z coko³u w Alei œw. Jana Paw³a
II i rusza spacerem nad Odrê, gdzie dla odmiany
staje przy sterze cumuj¹cego ju¿ przy fontannie na
Wa³ach Chrobrego bajkowego korabia. Zabiera
jeszcze na pok³ad cierpliwie czekaj¹cych na niego
przez ca³y rok dwóch legendarnych kamiennych
¿eglarzy - Jana z Kolna i Wyszaka, potem z Alei
¯eglarzy jeszcze kolejnych za³ogantów – Ludka
M¹czkê i Kazia Haskê. Potem wszyscy razem ruszaj¹ w dalszy rejs, by po¿eglowaæ – jak kiedyœ –
na morza nieodgadnione…
*****
Pamiêtam, ze w rodzinnym Ulanowie - dawno,
dawno temu - by³em jednym z pastuszków witaj¹cych Bo¿¹ Dziecinê, k³aniaj¹cych siê na scenie
parafialnych jase³ek przed Bo¿¹ Matk¹ – moj¹
starsz¹ siostr¹… Œwiêta Bo¿ego Narodzenia by³y
tam wtedy zawsze œnie¿ne i mroŸne, jak to kiedyœ
na Podkarpaciu, a teraz w szarym i deszczowym
Szczecinie radosny mimo wszystko czas Œwi¹t
zapowiada znacznie wczeœniej wynios³a ale sztuczna choinka przed magistratem, a tak¿e bogate
dekoracje uliczne Potem przychodzi oczekiwana
Wigilia, tak¿e najczêœciej bezœnie¿na, chocia¿ z
op³atkiem, ¿yczeniami, kolêdami i prezentami,
póŸniej ta jedyna w roku Noc Bo¿ego Narodzenia, noc pasterki, cudów i niezwyk³ych zdarzeñ.
Gdzieœ tam na wsiach bydlêta mówi¹ wtedy ludzkimi g³osami, a w naszym morskim Szczecinie
przebrany w strój Œwiêtego Miko³aja pomnikowy
na co dzieñ Marynarz póŸn¹ noc¹ – kiedy ju¿
nikt go nie podpatrujê – schodzi z coko³u w Alei
œw. Jana Paw³a II i rusza spacerem nad Odrê, gdzie
dla odmiany staje przy sterze cumuj¹cego ju¿ przy
fontannie na Wa³ach Chrobrego bajkowego korabia. Zabiera jeszcze na pok³ad cierpliwie czekaj¹cych na niego przez ca³y rok dwóch legendarnych kamiennych ¿eglarzy – Jana z Kolna i Wyszaka, i ju¿ we trzech stawiaj¹ ¿agle i podp³ywaj¹
nieco dalej, do Bulwaru Piastowskiego, by z Alei
¯eglarzy zabraæ kolejnych za³ogantów – Ludka
M¹czkê i Kazia Haskê. Potem wszyscy razem ruszaj¹ w dalszy rejs, by po¿eglowaæ – jak kiedyœ na morza nieodgadnione… Po rejsie wracaj¹ na
swoje pomnikowe miejsca ca³orocznego postoju,

podziwiaj¹c po drodze nocne miasto i œwi¹teczne, rozœwietlone dekoracje (jak na zdjêciach na
kolejnej stronie)…
Towarzyszy³em im w tym nocnym spacerze, od
Placu Solidarnoœci, dalej Alej¹ Fontann, z powrotem do Placu Armii Krajowej. Zatrzymaliœmy siê
d³u¿ej przy œwietlnym globusie, gdzie wspominali swoje historyczne, dalekie rejsy i wyprawy –
najstarszy z nich Wyszak swoj¹ XII-wieczn¹ brawurow¹ ucieczkê ma³¹ ³odzi¹ z duñskiej niewoli
do rodzinnego Szczecina, a Jan z Kolna swój XVwieczny transatlantycki rejs duñskim ¿aglowcem,
kiedy jako Skolnus prawdopodobnie dotar³ przed
Kolumbem do nieznanej i „nie odkrytej” jeszcze
Ameryki. Kazio Haska wspomina³ póŸniejsze XXwieczne ju¿ pocz¹tki polskiego ¿eglarstwa w powojennym Szczecinie, a Ludek swoj¹ wieloletni¹
swobodn¹ wokó³ziemsk¹ epopejê, po morzach i
oceanach ca³ego œwiata. Ja, najm³odszy w tym
gronie, tylko s³ucha³em…
Po drodze zagl¹daliœmy do okien szczeciñskich
mieszczan, ogl¹daj¹c drzemi¹ce domowe choinki i wspomnienia, i sk³adaj¹c wszystkim magiczne najlepsze ¿yczenia Radosnych Œwi¹t Bo¿ego
Narodzenia, i Dobrego Nowego Roku 2018! „Oby
Polska, by³a Polsk¹…”, oby ¿eglowa³a ku lepszemu, przez labirynty krajowych, i miêdzynarodowych mielizn i raf, ku morzom i oceanom
lepszego œwiata, zawsze dobrym kursem, z dobrym wiatrem, pod Bia³o-Czerwon¹…
Tekst i zdjêcia: Wies³aw Seidler
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Zdjêcia: Monika Wilczyñska

