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„Był ten wieczór koncertem wiersza… brzmieniem słowa, które dzięki Poecie / Poetom, nie umiera… Mówi mi o tym mój 
ulubiony aforyzm perski: „Mrze i poeta, ale nie umiera, / bo pozostawia nieśmiertelność słowa / i nową kartę żywota otwiera, 
/ mrze i poeta, ale nie umiera. // Pamięć potomnych i wdzięczna, i szczera / pośród pokoleń żywego zachowa – / bo 
pozostanie nieśmiertelność słowa.” Słowa, którego znicz, jak wieczna lampka, płonie… i to nie na grobach, ale w pamięci i na 
stronach… […]” – Róża Czerniawska-Karcz [z wstępu do antologii „W blasku świec”, 2014 r.]. 
 
 

Stanąć w blasku świec… 
O prezentowanych wierszach „umarłych” i żywych Poetów 
 
 

„Zaduszki Poetyckie”, organizowane 
nie tylko w Warszawie, Oświęcimiu, 
Elblągu, Zduńskiej Woli, w Raciborzu   
i w Grabowcu, czy też kolejne z rzędu  
w Zgorzelcu, Legionowie, ale również   
w Szczecinie, i nie tylko z udziałem po-
ezji znanych i czołowych polskich 
twórców i wieszczów, ale szczeciń-
skich i polickich literatów „umarłych”  
i żywych, wzbudzają bardzo żywe za-
interesowanie wśród słuchaczy, czytel-
ników i piszących. Takie miały miejsce 
w szczecińskim Klubie 12 Dywizji Zme-
chanizowanej przy ul. Wawrzyniaka,   
z inicjatywy grupy literackiej „In Ae-
ternum”, a ściślej Leszka Dembka i Zbi-
gniewa Jahnza, w dn. 4 listopada 2013 r. 

Dlaczego „…Poetyckie”? Wydaje się, 
że temat wymaga powagi, której je-
szcze nam nie brak, gdy mowa o bli-
skich nieobecnych, a poezja, intuicyj-
nie refleksji jest najbliżej. 

Do refleksji poetyckiej na każdym 
miejscu, nawet na cmentarzu, zachęcał 
w swoich artykułach Marian Yoph-
Żabiński, mentor polickiego środowi-
ska literackiego (jak słusznie nazywa 
go Stanisław Rapior). 

Na spotkaniu przywołano z nazwi-
ska, z wiersza i z twarzy wielu poetów 
należących do szczecińskiego oddziału 
ZLP, istniejącego już od ponad 60 lat,  
a także tych z polickiego Stowarzy-
szenia Literackiego, jak Bronisławę Me-
sterhazy-Okopińską, Mariana Kasprzyka 
i Mariana Yoph-Żabińskiego. Na bazie 
tego wieczoru powstała antologia   
„W blasku świec”, która odprawia zadu-
szki miast litanii, zawiera wiersze po-
grążonych w tęsknocie uczestników wie-
czoru i z zadumą szuka zrozumienia, 
jak na przykład w wierszu Marzeny Ra-
facz: Stąd do nieba / musi być nieda-
leko / skoro tak szybko się umiera // ża-
dnych odpraw / bagaży / dokumentów // 
tylko łzy / długo stoją w kolejce // po 
ukojenie.                        Adam W. Siedlecki 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bronisława Mesterhazy-Okopińska 
[1918-2010] 
 

Święto Zmarłych 
 

W dniu Święta Zmarłych 
cmentarz żyje wonią kwiatów – 
świecą płomyki pamięci 
i wspomnień. 
 

Nad zapomnianą mogiłą 
opatrzność drzew czuwa. 
Złote motyle liści 
obsiadają mogiły, 
a wieczorem 
gwiazdy zapłoną jak lampki. 
 
 

Święto Zmarłych 
 

Dokuczliwy niepokój 
zawiesiłam na gałęzi jabłoni, 
a sercu zostawiłam pełną swobodę – 
niech czyni co chce. 
Od wczorajszego wieczoru 
odgrodziłam się mgłą niepamięci. 
Teraz cisza jest moim lekarstwem, 
a dzień – opiekunem. 
Wyostrza mój wzrok i słuch, 
bym mogła usłyszeć 
myśli człowieka, 
na którego przyjście czekam. 
 

Police, 2007 r. 

Marian Adam Kasprzyk 
[1936-2011] 
 

Rozstanie 
 

Danusi z Tarłowa 
 

W zwierciadle swych źrenic, z rękami 
 powiędłymi 

Stali, oparci o zimne i puste słońce; 
Zmętniały milczeniem ich oczy niepatrzące, 
Dogasły resztki płomieni między nimi. 
 

Wyrzucali słowa wargami zdrewniałymi, 
Ze swych rąk wyszarpywali dłonie gorące, 
A te chłodniały z deszczem, po policzkach 

tnącym 
I ciążyły ołowiem, łzami kamiennymi… 
 

Gęsta noc objęła ich za chwilę zwietrzałą 
Nadzieją, lecz poszli w swoje strony 

 w milczeniu; 
Ostatni gest szamotał się we własnym cieniu. 
 

Przybyło szarych dni i włosów posiwiałych… 
Sczerstwiały pośród pytań dawne uniesienia 
I bezgłośne echo krzyku serc oniemiałych. 
 
 
 
Marian Yoph-Żabiński 
[1947-2009] 
 

Oglądając się wstecz 
 

Czasem próbuję na skrzydłach myśli 
do krajobrazu dzieciństwa powrócić, 
lecz zda się to być dalej 
niż płynął Kolumb, 
niż leciał Gagarin. 
 

Już czuję ciężar swych lat, 
młodości swej obcość – 
tak wiele dni i nocy 
zatarła niepamięć, 
aż krajobraz dzieciństwa 
przemienił się w zaświat. 
 
 
W wiecznej… w metaforze… w pamięci… 
racz… im dać… trwać… Panie… 
a światło Słowa niechaj im wzniecą… 
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Janusz Krzymiński 
 

Notatki o panu Gabe 
 

po lekturze tomiku poezji Tadeusza Szklarskiego 
 
 

Pan Gabe 
to daleki krewny pana Cogito 
co to nie jest ujmą dla niego 
bowiem pokrewieństwa 
jeżeli nie z wyboru 
to najczęściej 
są z przypadku 
lecz nie umniejsza to 
doświadczenia pana Gabe 
w zderzeniu z realnością 
i istnieniem w ogóle 
bo 
istnieć to doświadczać 
a doświadczać to i istnieć 
wbrew nabytym 
wykształceniu 
pouczeniom moralistów 
oraz wszelkiej maści filozofów 
 

Pan Gabe jest w świecie jaki zastał 
i ten świat jest w nim 
 

Co prawda nie oznacza to iż 
Pan Gabe jest pogodzonym 
podlega bowiem jak i my 
różnorakim wzruszeniom 
i zadziwieniu 
i wszystko to 
może też stać się udziałem 
czytelnika tej poezji 
za sprawą jej twórcy – autora 
bo 
zatytułuję jeden z innych 
tekstów tego zbioru 
 

„W labiryncie zdarzeń 
pięknie jest trafić 
na otwartą 
przestrzeń 
minionego czasu” 
 
 

10 października 2014 r. g. 2.30 
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Róża Czerniawska-Karcz – czyta     Fot. Mateusz Szklarski          Tadeusz Szklarski – czyta i Janusz Krzymiński 
 
 

Spacer… pan Gabe i pani Kobe 
Pośród wierszy, form i obrazów Tadeusza Szklarskiego 
 

– Wszyscy ci którzy piszą, poszukują definicji poezji, i myślę, że to 
poszukiwanie jest charakterystyczne dla tych wszystkich ludzi słowa, 
którzy próbują w jakiś sposób ogarnąć ten chaos, w którym muszą się 
obracać, aby potem coś powstało. – Róża Czerniawska-Karcz 

– Na swój sposób uporządkować świat. Na swój sposób… i trzeba 
pamiętać o stwierdzeniu Goethego, nie będę cytował w oryginale: „Jeżeli 
poetę chce się pojąć, zrozumieć, to musi czytelnik wejść w krajobraz 
proponowany przez autora”. – Janusz Krzymiński 

– To jest również odpowiedź na sugestię Janusza, że – wiersz to – gene-
ralnie – rozczarowanie – pisze Tadeusz – nie pisałbym bez chęci / poznania 
ulotnych myśli / ukrytych we mnie – bo odczytanie to co innego, a akt twór-
czy to co innego. I wydaje mi się, że kontynuacją właśnie tej myśli zawartej 
w tym wierszu, jest pierwszy wiersz z Notatnika Pana Gabe. – R. Cz.-K. 
 

** 
Łatwiej mi się pisze 
obraz powstaje powoli 
niemal z mozaikowych kafelków 
nabieram niewielką ilość farby 
zostawiam ślad pędzla w miejscu 
o którym już pomyślałem 
wcześniej wybieram kolor 
dobieram odcień i nasycenie 
rodzaj pędzla 
 
Będziesz przy tym akcie 
to kameralne misterium 
 
Temat rodzi się w trakcie pracy 
czasem jest zamierzony 
najczęściej tylko przeczuwany 
jest podobieństwo do poezji 
bo nic nie jest z góry ustalone 
ale nie można robić skreśleń 
nawet jak przykryć fragment 
inną nową warstwą to pod spodem 
zawsze coś zostaje 

 
W wierszu można skreślić wyraz 
wyrzucić fragment 
tu wyrzucić można tylko cały obraz 
albo gruntownie go przemalować 
 
W życiu nie wszystko można skreślić 
przeżyć od nowa 
ale wyobrazić można sobie wszystko 
 
Nie opisać nie malować 
wyobrazić sobie 
i przeżyć to 
 

[Tadeusz Szklarski] 

 

– Uosobieniem spotkania miedzy Panią Różą a Panem Januszem jest 
Pan Gabe i Pani Kobe. – Tadeusz Szklarski 
 

Wieczór autorski Tadeusza Szklarskiego, prezentacja tomu „Pan Gabe poszukiwacz form i kształtów”, Szczecin, Klub Storrady, 10 października 2014 r. Fot. Mateusz Szklarski. 
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Tadeusz Szklarski 
 
** 
Pan Gabe otwiera dziś 
galerię architektury umysłu 
 
Obiekty błądzące 
w jej przestrzeniach 
znajdą swoje miejsce w czasie 
 
 
** 
Pan Gabe długo przecierał oczy 
gdy u nadodrzańskiego brzegu 
zobaczył kąpiącą się syrenę 
 
Zjawa pomyślał ale piękna 
Postanowił przyjść tu jeszcze 
ujrzeć ją w pełni nagiego księżyca 
 
 
** 
Pan Gabe 
w miłym towarzystwie 
spędził sierpniowy wieczór 
jego dama była szczęśliwa 
goście byli bardzo weseli 
a on nie mógł wchłonąć w siebie 
nastroju który utkwił w ognisku 
 
 
** 
Mimo deszczowych chmur 
pan Gabe postanowił rozpalić ognisko 
na cześć mijającego dnia 
 
Ogień zapłonął 
i tysiącem iskier 
otworzył niebo gwiazdom 
 
 
** 
Forma jest logiczną konsekwencją 
instynktu 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

** 
Czyjeś stopy 
skradają się po okolicy 
nie zauważając pana Gabe 
który skupiony na wątku zdarzeń 
snuje wyobrażenia o rejsie 
po obrzeżach domysłu 
nierozpoznanego obrazu 
namiętności pani Kobe 
 
 
** 
Pan Gabe uwielbia spacerować 
ze swoją kochanką u boku 
nie musi wtedy myśleć 
wszystko dzieje się w ciepłej rączce 
 
Zamglone obrazy miasta 
zamienione w rajski ogród 
wabią dostojną parę 
obrośniętą listkami świeżej mięty 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
** 
Przez trzy dni 
pan Gabe 
miał śmierć w oczach 
Czwartego dnia 
ruszył przed siebie 
Widać było że boi się 
własnego cienia 
Śmierć szła za nim 
krok w krok 
więc musiał przyspieszyć 
Zostawił ją na zakręcie 
w Szklarskiej Porębie 
 
 
** 
Pan Gabe 
zachwala wdzięki dam 
z lekką przesadą 
Gdyby była większa 
zmyłyby mu głowę 
zapewne bez przesady 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. Janusz Krzymiński                Fot. Mateusz Szklarski 
 
** 
Pani Kobe 
zawieruszyła się 
więc pan Gabe 
wszczął poszukiwania 
w miejscach które znał i lubił 
Nie było jej w żadnym barze 
w parku ani w pobliskim lesie 
Odwiedził szpitale i przytułki 
a nawet komisariat 
Mogła być wszędzie 
ale akurat nigdzie jej nie było 
Więc pan Gabe załamania bliski 
zapytał siebie 
Kim jest pani Kobe 
Zjawą duchem czy aniołem 
 
Odpowiedź przyszła sama 
gdy pani Kobe 
wróciła z pralni 
 
 
** 
Utrzymując męski styl życia 
Pan Gabe stanął przed wyborem 
Albo fajka albo rum 
Albo fajka i whisky 
 
 
** 
Pani Kobe 
ujęła dłoń pana Gabe 
i położyła na swej piersi 
by nie myślał o niczym 
 
 
** 
Pani Kobe 
ujęła dzban 
do którego pan Gabe 
wrzucał myśli z całego dnia 
i wylała je do rzeki 
Dzban znowu był pusty 

 

Autor obrazów: Tadeusz Szklarski 
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** 
Nie mijamy się 
czasem przechodzimy obok 
wyprzedzamy uprzedzamy 
nie widząc nie słysząc 
Ale nie mijamy się 
bo nie doszliśmy 
do punktu 
który może to 
uzmysłowić 
 
Nie miniemy się 
w kwestii uważności 
na siebie 
 
 
** 
Droga prowadzi pod górę 
serpentyna zagina logikę 
nie wiadomo czy kierunek jest 

                                                   właściwy 
ale mozół musi trwać 
by nie przyrosnąć do mchu 
 
W przydrożnych jaskiniach 
czyha próba dzielności 
konfrontacja jest nieunikniona 
rzadki przypadek 
skrzyżowania 
dwóch labiryntów 

** 
Wystawił wszystkie swoje obrazy 
by patrzyły na siebie 
Sam zamienił się w modela 
który nie mieścił się w ramach 
 
 
** 
Wystarczy podnieść wiersz spod liści 
aby się koncept każdy ziścił 
Z kolorów liści i smaku wina 
wiersz rymowany powyginać 
 
 
** 
Nie opuszczaj wiersza 
nie rezygnuj 
Zostaw 
schody 
w mrocznych korytarzach duszy 
Wybierz 
schody 
do bramy niebios 
wąskie strome schody ku innemu 
                                                         światłu 
na polanę zielonego słońca 
 
** 
Trzeba znaleźć chwilę 
aby o niej nie myśleć 

** 
Nieprzejrzystość nurtu rwącej rzeki 
ujmuje żywą niewiadomą 
Tylko drobne przebłyski 
naświetlają kliszę zdarzeń 
by zrobić kopię 
do muzeum wyobraźni 
 
 
** 
Każda noc jest inna 
trzeba malować ją na nowo 
malować w tonacji dnia 
 
 
** 
W labiryncie zdarzeń 
pięknie jest trafić 
na otwartą przestrzeń 
minionego czasu 
 
 
** 
W innej części raju 
jest spokój pozbawiony ciszy 
Ktoś gra na instrumencie 
ktoś śpiewa albo deklamuje wiersz 
Wszyscy są spokojni zasłuchani 
To raj zasłuchanych w sobie 

[Tadeusz Szklarski] 
 

 

Tadeusz Szklarski – architekt, urbanista, poeta, malarz, animator wydarzeń i miłośnik wszelkich form kultury. 
 

Udziałowiec rozmaitych inicjatyw społecznych i artystycznych w sferze sztuki. Oryginalny egzemplarz osobnika        
o wysublimowanym poczuciu etyki, estetyki, gustu i humoru. – notka z plakatu, X 2014, autor o sobie. 
Mieszkaniec Szczecina. Absolwent VI Liceum Ogólnokształcącego im. S. Czarnieckiego w Szczecinie i Wydziału 
Architektury Politechniki Szczecińskiej. Z wykształcenia architekt urbanista. 
Pracował jako kierownik artystyczny Centrum Kultury Studentów Pomorskiej Akademii Medycznej „Trans”        
w Szczecinie (obecnie Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego), kierownik pracowni plastycznej Państwowego 
Teatru Muzycznego (obecnie Opera na Zamku), projektant Pracowni Konserwacji Zabytków, specjalista Biura 
Wystaw Artystycznych, architekt miasta Bydgoszczy i plastyk miasta Szczecina. 
Twórca idei „XIV Muzy” i inicjator szczecińskiej Noosfery Aktywnej Kultury w Klubie Storrady. Zainicjował i wraz 

z grupą aktywnych osób zrzeszonych przy Stowarzyszeniu Architektów Polskich Oddział w Szczecinie współorganizuje „Westival Miasta– 
Sztuka Architektury”, który ma na celu rozbudzenie społecznej odpowiedzialności za przestrzeń publiczną miasta Szczecina. Inicjatywa 
trwa od 2007, składają się na nią: spotkania, prelekcje, wystawy, filmy, wycieczki, wydawnictwa i rozmowy o mieście, w tym roku pod 
hasłem „Strefa publiczna – ławeczka, labirynt, przestrzeń miejska i aktywność jej mieszkańców”. Artysta aktywnie współpracował także 
przy projekcie Europejska Stolica Kultury – Szczecin 2016. 
Tadeusz Szklarski zajmuje się malarstwem i fotografiką, pisze wiersze. Wydał debiutancki tom obrazów z wierszami zatytułowany „Pan 
Gabe poszukiwacz form i kształtów” (Szczecin, Media Dizajn, 2014). W dniu 10 października 2014 roku w Klubie Storrady (Domek 
Grabarza) odbyła się prezentacja ww. tomu w połączeniu z wystawą obrazów i zbioru prostych form kubistycznych na makiecie, 
tworzących intymny zapis urbanistycznych intencji w relacjach społecznych. Specjalnymi gośćmi byli znakomici szczecińscy poeci: Róża 
Czerniawska-Karcz i Janusz Krzymiński (na str. 3. Pegaza znajdują się: zapis fragmentu dialogu z nagrania ze wspomnianego spotkania oraz 
wiersz Janusz Krzymińskiego odczytany podczas prezentacji z dedykacją dla bohatera wieczoru). Również w październiku br. 
zapoczątkował w dworku Ramin nowy projekt artystyczny „Wersalia”, którego ideą jest siew poplonu kultury sztuki na pograniczu polsko-  
-niemieckim 70 lat po wojnie. 
 

[Notę biograficzną przygotowano przy współpracy Róży Czerniawskiej-Karcz i Tadeusza Szklarskiego oraz na podstawie informacji zamieszczonych na stronach interne-
towych: www.artserwis.pl; www.westival.szczecin.art.pl; www.inkubatorkultury.szczecin.pl. Zebrał i opracował Adam W. Siedlecki] 
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