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Będzie to liryczna opowieść o naszej wy-
prawie do Marburga, miasta leżącego w
Niemczech nad rzeką Lahn, w Hesji. Począt-
ki jego potęgi sięgają przełomu IX i X wieku,
kiedy powstał tu zamek, który, wielokrotnie
przebudowywany, góruje do dziś nad okoli-
cą.

Miasto uniwersyteckie, związane z kul-
tem św. Elżbiety, która wybrała je na swą sie-
dzibę wdowią i w XII wieku pomagała ubo-
gim zwielkim zaangażowaniem. Nie znajdzie
się tu jej prochów, gdyż przeniesiono jewXIX
w. z protestanckiego Marburga do katolickiej
Bawarii. Kościół św. Elżbiety, jedna z pierw-
szychgotyckich świątyń,wybudowanaprzez
Zakon Krzyżacki w 1240 roku, zaskakuje i za-
chwyca swą architekturą.

Rosyjski poeta Borys Pasternak nazwał
Marburg „Średniowieczną bajką”.

Pojechaliśmy do marburskiego Instytutu
Herdera, który jest ogromnym archiwum akt
różnych, dotyczących krajów Europy
Wschodniej, administrowanych do 1945 ro-
ku przez Niemcy, ponadregionalnym, poza-
uniwersyteckim ośrodkiem badań historycz-
nych nad Europą Wschodnią i Środkową.

Chcieliśmy zapoznać się z dokumentami,

5



dotyczącymi życia i twórczości Fedora Som-
mera, żyjącegow latach 1864 – 1930, Niemca
z naszego Dolnego Śląska, człowieka o wiel-
kiej otwartości umysłu, pedagoga, pisarza i
społecznika. Byliśmy bardzo gościnnie przy-
jęci przez Dyrektora Jürgena Warmbrunna,
jego żonę, Jadwigę i współpracowników.

Podróż tę sponsorowała nam Fundacja
Współpracy Polsko-Niemieckiej. Mieliśmy
okazję zwiedzić pobieżnie Weimar, bo tam
zmarł Johann Gottfried von Herder, poza
tym Goethe itd. oraz odetchnąć w podróży
powrotnej, wdychając zapach róż w Europa
Rosarium w Sangerhausen.

Nie jest to też pierwszy tomik, będący
poetycką relacją z naszych podróży, w któ-
rych odkrywamy pejzaże, spotykamy
dobrych ludzi i wczuwamy się w ducha nie-
znanych nam miejsc. Stworzyliśmy serię mi-
niaturowych książek, które gdy przyjdzie
czas uwięzienia w starości, okres zminima-
lizowania codziennych przechadzek i pano-
wania wokół nas ciszy, będą wołały z półki
nad łóżkiem, bywziąć każdą po kolei do ręki i
otwierać stronę po stronie. Przeżyjemy swo-
je przygody jeszcze raz.

Zofia Prysłopska

6



7



8



Halina Burkowska

(tłumaczenie wiersza F. Sommera)

Dwie róże

Tych dwóch róż z Alp nie zapomnę nigdy.
Jedna rosła na stromym urwisku,
gdzie siedziałem samotny i zapomniany.
W miejscu zapomnianym przez świat
znalazłem drugą.

Dla każdej ryzykowałem swoje młode życie,
gdy je zrywałem ze skały z zawrotem głowy.
Ale przepadł spokój mego serca
gdy ujrzałem piękno i urok drugiej.

Szybko znikła uroda kwiatu pierwszej,
gdy ją z gór do siebie wziąłem.
Ale świeża i pachnąca została
w mojej pamięci ta druga.
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Zwei Alpenrosen

Zwei Alpenrosen werd' ich nie vergessen.
Die eine stand auf steiler Felsenwand,
Wo einsam weltvergessen ich gesessen,
Im weltvergess'nen Ort die zwei' ich fand.

Um jene wagte ich mein junges Leben,
Als ich sie brach auf schwindelnd steilen

Höh'n.
Des Herzens Ruhe hab' ich hingegeben,
Seit ich der andern frischen Reiz geseh'n.

Bald war der einen Blütenpracht
verschwunden,

als ich vom Berge weit sie mit mir nahm,
Doch unverwelklich frisch zu allen Stunden
Der anderen Bild mir vor die Seele kam.
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Lidia Katarzyna Komsa

Widok na Zamek

na opoce
kamień
na kamieniu
kamień
a na tym kamieniu
jeszcze jeden kamień

na kamieniu
Zamek
a na zamku?
żabi król
w… depresji
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* * *

„Między murami i wieżami”
„Na wędrówce”
„Wieczorem”
Fedor Sommer
usłyszał
„Krzyk w lesie”

* * *

„Między murami i wieżami”
w opatówce
Fedora Sommera
„Rokokowy sekretarzyk”
a w nim
„Gielana” i „Bolko”
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Inna bajka

Po cóż Kryszpinównie
splamiony krwią złoty pantofelek
lub ropuch w koronie za trzy euro?

nie sprzeda słodkiego całusa
na targowisku
nie zagra w szachy
o „śniadanie do łóżka”

postuka nowym obcasikiem
po marburskiej starówce

w Elisabethkirche
gdzie rozbrzmiewa
„Salve Regina”
stojąc z radością
zaklaszcze dłońmi

a w restauracyjnym ogródku
zaśpiewa pieśń
„Filia Pastoris”

Marburg 22 czerwca 2015
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Iwo Łaborewicz

Ballada o prawdziwych
poszukiwaniach marburskiego
Kopciuszka

Nad miastem króluje tu zamek Landgrafa,
Zakorzeniony od wieków na skale,
Dziś młode pary sień stara zaprasza,
Niegdyś w komnatach wyprawiano bale.

Jeden uwieczniony przez uczonych braci,
W baśni o pięknym, lecz biednym

Kopciuszku,
Co uciekając swój bucik tu stracił,
Aż skrył się w domu w podartym fartuszku.

Szukając pięknej panny, zakochany książę,
Z pantoflem biegał od domu do domu,
Naiwnie sądząc, chyba niezbyt mądrze,
Że znajdzie stopę od tego szablonu.

Gdy wieść ta gruchnęła, w wszelkiej
kamienicy,

Gdzie nastolatki żywot wiodły błogi,
But stał się celem każdej paskudnicy,
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Więc upychały weń swe brudne nogi.

Ale, że zrobiony z delikatnej skóry,
Przymiarek licznych nie wytrzymał długo,
Coś w nim trzasnęło, nitki się popruły,
Kres kładąc nagle poszukiwań trudom.

Pytał swoich dworzan, zrozpaczony książę:
Jak wobec tego wybrać tę jedyną?
Z tych każda łasa była na pieniądze,
Każdej udzielne księstwo się marzyło.

Wrócił więc do zamku po krętych ulicach,
Zażądał wina. Z pucharem na blanki
Wyszedł chwiejnymkrokiem. Piękna okolica…
Lecz gdzie w niej szukać tej jednej kochanki?

Nie ma po niej śladu, pantofel zniszczony…
Żona dla księcia - mieć ją obowiązek!
I westchnął głośno, myślą tą olśniony:
„Szczęścia nie dają władza ni pieniądze!”

A że obaj bracia, wspomniani na wstępie,
Inaczej pisali, cóż nie ma w tym błędu –
Baśni słuchają ludzie znacznie chętniej,
Gdy powieść zmierzawprost do happy endu.
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Ewa Pelzer

Z wizytą / Marburg 2015 /

W południe tamtego dnia
byłam w różanym ogrodzie.
Chmury opuściły już niebo
a powietrze
polerowało promienie słońca
oświetlające gałęzie róż.
Kalejdoskop barw
tych cudownych kwiatów
ich bujność
i niewypowiedziane piękno
przywodziły na myśl
przedsmak biblijnego raju.
Wiatr lekko powiewał
kołysząc pąkami róż
a ich rozchylone, aksamitne
płatki wyglądały jak
…usta kobiety
proszącej o pocałunek.
Te
o radosnym kolorze fuksji
rosły na rabatach
oplatając się wzajemnie gałązkami
tworząc niepowtarzalne
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linie i kształty.
Białe pergole o sklepieniach
wygiętych w zgrabne łuki
wznosiły na sobie ciężkie
pęki żółtych róż które
poruszając się delikatnie
szeptały ze sobą.
Na bocznych ażurach ścian
kwiaty przerastały się wzajemnie
walcząc o miejsce.
Inne zaś,
skłaniały się pod różnym kątem
jakby splatające je gałęzie
przyciągały do ziemi.
Ażurowe pawilony
pochylały się pod ilością kwiatów
które feerią barw i aromatów
rozświetlały niebo
i odurzały zapachem.
Gdzieniegdzie widać było
krople deszczu zamarłe
na krawędziach liści
lub… srebrzystą pajęczynę
snującą się na ścianie pergoli.

Usiadłam zwyczajnie
na białej ławce

21



głęboko wdychając zapach
czując uspokajającą
idylliczność aury
siłę ogrodu
który dociera do wnętrza
odmienia serce
i uszlachetnia.
Patrząc z zachwytem
wiedziałam
że one zawsze będą rosły,
zakwitały i umierały
bo
świat jest ogrodem
w którym wszystko
ma swój czas.
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Anna Prysłopska
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Zofia Prysłopska

Pomnik dezertera przy Frankfurter
Straße w Marburgu

Kim byłeś, człowieku!
że złapali cię, obcięli stopy
ukrzyżowali
do dziś czerwieni się krew na twoich udach
choć mech porósł i piersi i ramiona

cóż, rzeźbiarz dołożył starań
i całość jest harmonijnie piękna
a choć przyjął godziwą zapłatę
miał powody by nie
złożyć podpisu

kamienny dezerter leży między
parkującymi przy ulicy samochodami
i zawadza przechodniom
czasem ktoś splunie na
kikuty jego nóg

ja jednak nie mogę tak odejść
z jego cienia
sama jestem cieniem
uciekającego od chwały
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i zadawania cierpienia
świat ludzi jest rzeźnią

a my, dezerterzy
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W Europa Rosarium

Spacerują
w różanym ogrodzie
babcia z dziadkiem
odświętnie odstrojeni

Girlandy róż
osłaniają ich odpoczynek
na śnieżniobiałej ławeczce
i zapach kwiatów jest tak intensywny,
że rozkosz dają nawet starczym zmysłom
a może im bardziej
bo są uważniejsi i idą powoli
krok za krokiem

Oczy staraniem medyka dobrze widzą
kolory i ich cienie
o smaku likieru różanego
dróżki nie mają końca
w Europa Rosarium
zapraszając
bez smutku cmentarza
ale z zapowiedzią
cudownej pośmierci

Przyjdziemy tu jutro
mój drogi, moja kochana
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Krystyna Susabowska

Nie dane mi…

Nie dane mi zwiedzanie świata
cenię to co mi bliskie i
co we wspomnieniach żyje.
Lecę czasem na skrzydłach
wyobraźni karmionej opowieściami
może mój świat jest ubogi
lecz od chodzenia nie bolą nogi.

Nad Marburgiem płyną obłoki
i do nas wiatr je przegania
widzę świątynię pod chmurami
pod wezwaniem św. Elżbiety
też naszej lwowskiej patronki.

Strzeliste wieże w słońcu dumne
ocalone sprzed wieków z murami
zabytkowego miasta
ozdobny portal z kolumnami
i misternie rzeźbiony tympanon
z postacią Matki Boskiej z Dzieciątkiem
i aniołowie zgięci w ukłonach
na tle rzeźbionych w kamieniu róż.
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Drzwi uchylone zapraszają do cienia i
ciszy.

Wejdę, przyklęknę w przedsionku,
w pokorze zmówię modlitwę, bo wierzę,
że w nowo poznanym kościele
Bóg lepiej słyszy.

Jelenia Góra, lipiec 2015 r.
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Poranny duet

Wiersz obudził się z rana
chciał z różą nawiązać rozmowę
ona na biało ubrana
skromnie opuściła głowę

wierszyku w tobie nadzieja
bo mój strój jest taki nietrwały
zanim się myśli rozwieją
stwórzmy duet wspaniały

nie drżyj, będę przy tobie
dopóki urok nie pryśnie
smutek zostawię sobie
i łzę co w oku się ciśnie

Jelenia Góra, 16 lipca 2015 r.
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Maria Suchecka

Motyw różano-działkowy

Pada
pod dachem altanki sucho
a miejsca wystarcza
dla dwojga
sąsiad z naprzeciwka
patrzy na rząd róż
- Mąż sprowadził spod Krakowa
objaśnia ogrodniczka.
- Ależ frajer
komentuje sąsiad
tam na krzyżówce
koło Czesankowej
- a Czesankowa to już dawno
zlikwidowana fabryka -
wysadzili tyle krzaków,
że tylko brać
Sąsiada już nie ma
teraz by go poddali kremacji
ale wtedy przykryto grób
lastrikową płytą.
A kiedy porzucona
kilka lat wcześniej żona
poszła w jego ślady
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to dzieci ułożyły ich razem
na wieki wieków
nareszcie pogodzonych
A te róże spod Krakowa
ukradli działkowi złodzieje
zostawili tylko jedną
bo marna.
Kwitnie pąsowo.
Z roku na rok
coraz bardziej rachityczna
uchyla się pod naporem
natrętnych irysów i lilii
Marnieje
jak żona przyćmiewana
przez długonogie dziewczyny
z firmy jej męża.
Na tej działce
nigdy nie było bogatego rosarium.
I nigdy nie będzie.
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Magdalena Szczębara

Kościół św. Elżbiety w Marburgu

Nad miastem górują
imponujące wieże
gotyckiego kościoła św. Elżbiety.
Strzeliste, niebotycznie wysokie
wprawiają w podziw każdego
zachwycając swym majestatem.
Tu, w podziemiach świątyni
spoczywają relikwie
św. Elżbiety z Turyngii.
Bijące serca dzwonów kościoła
zapraszają wiernych do środka.
Surowe, wręcz oschłe wnętrze
wprowadza w stan dziwnego
zachwytu i zdumienia.
Wzrok sięga wysoko ku sklepieniu
i wraca
spoczywając na witrażowych oknach
które obrazują tajemnice stworzenia
przybliżając nas do Boga.
W bocznej nawie
relikwiarz św. Elżbiety
wśród grobowców landgrafów.
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Cisza świątyni zmusza
do przyjęcia nastroju pokory
i skupienia, które spotęgowane
jest pamięcią wieków.

Zaczyna się koncert.
Widzimy przed sobą
siedemdziesięcioosobowy
fiński chór.
W fioletowych albach
z krzyżem na piersi
chłopcy i mężczyźni
wyglądają niezwykle dostojnie.
Organy wydają najwyższe akordy.
Rozbrzmiewa symfonia
kantata Jana Sebastiana Bacha
„Dziękujemy Ci Boże".
Śpiew przenika przez słuchaczy
…niby dreszcz
powodując duchowe uniesienie.
Dźwięki muzyki
przenoszą wyobraźnię
w czasy powstawania świątyni
która wciąż trwa jak filar
stworzony przez Najwyższego
i tylko
…ludzie się zmieniają
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oddając Mu hołd.

I nam ludziom pióra
z Jeleniej Góry
dane było przeżyć
tu w Marburgu
tę niepowtarzalną chwilę.

42



43



44



Elżbieta Szulc

Wieczór w Marburgu

wszystkie strome uliczki
wspinają się do zamku
który rozsiadł się
na górze
i spogląda na Marburg
jego mieszkańców
z krzątaniną codzienną
na ich piękne malownicze domy
pieczołowicie zadbane
przez wiele pokoleń
na strzeliste wieże
średniowiecznej
gotyckiej katedry
pod wezwaniem św. Elżbiety
jest ciepły
czerwcowy wieczór
na klombach oddychają róże
po upalnym dniu
i lipy pachną
miododajne lipy
nasze „patronki”
wmieszałam się
w przelewający się
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ciasnymi arteriami
tłum ludzi
i wtopiłam w rytm
wielowiekowego miasta
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Maria Terlecka-Kłys

Róża jest róża jest różą jest różą

W ostatniej chwili Z. zmieniła program: w
drodze powrotnej z Marburga mieliśmy
zwiedzić nie Gothę, lecz największe na świe-
cie rozarium w Sangerhausen.

Było mi wszystko jedno, nie widziałam ani
jednego, ani drugiego.

Dzień, w którymwracaliśmy, był pochmurny.
A róże potrzebują słońca.

Mimo to kupiłyśmy bilety i weszłyśmy na ol-
brzymi teren, obsadzony rzędami najróżniej-
szych odmian róż. (Panowie nie skorzystali z
okazji, może zabrakło im uczuciowego bodź-
ca, wiadomo przecież, że róże są symbolem
miłości.)

Grupa się rozpierzchła.

Czasu nie było zbyt wiele, więc pozostał pe-
wien niedosyt. Nie wszystkie tabliczki prze-
czytałam, nie na wszystko zwróciłam uwagę.
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Pozostało mi intensywne wspomnienie
pierwszego pobytu w rozarium…

Lubię sklepy z pamiątkami. W muzeach
szczególnie. Przy rozarium też taki był.

Już w autokarze rozpakowałyśmy nasze
zdobycze. Każda z nas kupiła porcelanową
filiżankę z różą. I mydełko. I balsam do ciała.
I krem do rąk.

Pięknie opakowane cieszyły nasze oczy.

Z kobiecymi zakupami zawsze wiążą się
emocje. Czy na pewno wybrana filiżanka jest
najładniejsza? Czy ucieszy przyjaciółkę,
o której pomyślałyśmy przy zakupie? Czy
spodoba się jej zapach mydełka, taki szcze-
gólny, różany?

Nagle któraś z nas przeczytała na spodzie fi-
liżanki: Fine Bone China (1).

Jak to, te cudeńka to chińska podróbka? O,
nie…
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Tylko Z. nie straciła głowy. Słuchajcie, „Chi-
na” to po angielsku porcelana, a nie tylko Chi-
ny (co zresztą przecież się ze sobą wiąże, bo
wszyscy słyszeli o chińskiej porcelanie).

I tak moje angielskie słownictwo rozszerzy-
ło się w sposób naturalny. Swoją drogą żad-
na z zagadniętych przezemnie powycieczce
osób nie wiedziała, ze „china” znaczy także
„porcelana”.

W Polsce zaczęłam szukać gadżetów z mo-
tywem róży. Jest ich mnóstwo. Zwłaszcza T-
shirtów, których niestety nie było w butiku
przy rozarium. Mam już ich małą kolekcję.

Bo wrócił do mnie zapomniany motyw, mo-
tyw róży.

Urywki wierszy, które mówiłam na szkolnych
akademiach i konkursach recytatorskich:

Bo tam, za tymi drzwiami,
Całowana dwoma oknami,
Stoi róża w wazonie. (2)

Od niepamiętnych czasów róża jest symbo-
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lem dwóch przeciwstawnych sił –

Erosa, boga miłości i Tanatosa, boga śmierci.

Wart przeczytania jest cały wiersz, poeci
znają się na filozofii.

Wczoraj
Kiedy twoje imię
Ktoś wymówił przy mnie głośno
Tak mi było, jakby róża
Przez otwarte wpadła okno

Dziś
Kiedy jesteśmy razem
Odwróciłam twarz do ściany
Róża? Jak wygląda róża?
Czy to kwiat? A może kamień? (3)

No i tak bardzo podobało mi się zdanie Ger-
trudy Stein „Róża jest różą jest różą jest ró-
żą”, ale dopiero dzisiaj dowiedziałam się z
Wikipedii, że wzywa ono do interpretowania
rzeczy takimi, jakie są. Po prostu.
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(1) Fine bone china uważana jest za najszla-
chetniejszą odmianę porcelany.
(2) K. I. Gałczyński
(3) Wisława Szymborska

Syców, 12.08.2015 r.
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Józef Zaprucki

Archiwum

Senne mary
Dawno umarłych książek
Chodzą za mną
W cieniu wielkich nazwisk obcej kultury
Ślady tego Kiedyś
Obcego a jednak tak swojskiego
Pachną suchą trawą i…
Śląskim wrotyczem.

Sam nie wiem
Czemu mi tu dobrze…
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