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Od Redakcji
Zakoñczy³o siê kolejne Winobranie.
Deptak siê uciszy³, a miasto powoli zapada w sen zimowy. W³aœciwie od ponad 20.
lat zadajê sobie to samo pytanie? Co
nowego? Co nowego zobaczê na deptaku
i w jego okolicach? I zawsze odpowiedŸ
jest podobna. Straganiarze maj¹ nawet z
góry ustalone miejsca, zatem, jeœli kto
ciekaw, mo¿e bez zastanowienia od razu
pójœæ w wyznaczone miejsce. Zje angielskiego p¹czka, kupi kolejn¹, o wiele za
drog¹ bluzkê czy napije siê obrzydliwego
sikacza za 5 z³otych. Nie spróbowa³em,
niestety, zielonogórskiego wina. Sta³o
sobie na pó³kach i kusi³o, lecz formalnie
go nie by³o. S³usznie – nie ma papieru –
nie ma cz³owieka.
W bie¿¹cym numerze Pro Libris
wszystko jest zapisane. Mamy nadziejê,

¿e mnogoœæ propozycji i tym razem
Czytelnikom siê spodoba. Warto bowiem
z uwag¹ pochyliæ siê nad wstrz¹saj¹cym
reporta¿em Cezarego Galka, zajmuj¹c¹
proz¹ Miros³awa Kuleby, Czes³awa
Sobkowiaka czy Andrzeja K. Waœkiewicza. Ciekaw¹, i w perspektywie wielow¹tkow¹, postaæ literatury odnajduje
Czes³aw Markiewicz w swoim nowym
cyklu, natomiast wœród sylwetek lubuskich pisarzy pojawia siê tym razem postaæ
Wojciecha
Œmigielskiego.
Ca³oœci
dope³niaj¹ teksty naszych wspó³pracowników zza Odry – esej Jacka Weso³owskiego i prezentacje pisarzy niemieckich.
Winobranie ju¿ za nami, przed nami za
to kolejny numer Pro Libris. Zachêcamy
do jego poznania.

Henryk Bereska
(1926-2005)
Zdjêcie z „Czwartku Lubuskiego”

Z du¿ym smutkiem przyjêliœmy wiadomoœæ o œmierci Henryka Bereski – poety, wybitnego t³umacza zas³u¿onego dla popularyzacji literatury polskiej w Niemczech.
H. Bereska urodzi³ siê 17 maja 1926 roku w Katowicach-Szopienicach, na pograniczu
dwu kultur, jêzyków i tradycji - polskiej i niemieckiej. Po wojnie zamieszka³ w Berlinie
Wschodnim. Ukoñczy³ studia germanistyczne oraz polonistykê na Uniwersytecie im. Humboldta.
H. Bereska prze³o¿y³ na jêzyk niemiecki ponad 100 ksi¹¿ek naszych autorów, m.in.
S. Wyspiañskiego, J. Iwaszkiewicza, J. Andrzejewskiego, W. ¯ukrowskiego, Z. Herberta,
Cz. Mi³osza. Otrzyma³, w Polsce i Niemczech, wysokie odznaczenia pañstwowe i presti¿owe
nagrody. Uniwersytet Wroc³awski wyró¿ni³ H. Bereskê, w 2002 r., tytu³em doktora Honoris
Causa. W maju tego roku zosta³ laureatem pierwszej edycji nagrody „Transatlantyk”, przyznawanej przez Instytut Ksi¹¿ki, ambasadorom literatury polskiej za granic¹.
Henryk Bereska by³ obecny w ¿yciu naszej Biblioteki i pisma „Pro Libris”. Uczestniczy³
w organizowanych przez nas polsko-niemieckich konferencjach bibliotekarzy, obecnoœæ na
ostatniej, kwietniowej odwo³a³ z powodu wypadku, tu¿ przed jej rozpoczêciem. Mieszkañcy
Zielonej Góry poznali H. Bereskê jako poetê na „Czwartku Lubuskim”, 8 lutego 2001 r.
Wspiera³ nas przy redagowaniu czasopisma „Pro Libris”. W dwóch pierwszych numerach zamieœciliœmy jego eseje o obecnoœci literatury polskiej w Niemczech. Opublikowaliœmy te¿ wiersze.
Ostatni raz spotkaliœmy siê, 14 maja 2004 r., podczas pobytu uczestników „Statku poetów” w Zielonej Górze. Gratulowa³ zespo³owi redakcyjnemu wytrwa³oœci w wydawaniu
pisma „Pro Libris” i cieszy³ siê z jego dwujêzycznoœci.
Mieliœmy jeszcze wiele pomys³ów i planów wspó³pracy – kolejne artyku³y, t³umaczenia
wierszy lubuskich poetów i wydanie antologii.
Spotkania z Henrykiem Beresk¹ to by³a uczta duchowa, okraszona dowcipem,
humorem, celnymi uwagami i ocenami, zawsze ¿yczliwymi dla wszystkich i wszystkiego.
Takim w³aœnie pozostanie w naszej pamiêci...
Maria Wasik

