VARIA BIBLIOTECZNE
W³adcy, zdrajcy i mê¿owie stanu
– œladami autorów zabytkowych rêkopisów
Dawid Kotlarek

Wielkie postacie historyczne „zagoœci³y”
w murach WiMBP w Zielonej Górze, a to za
spraw¹ cennych rêkopisów znajduj¹cych siê
w zabytkowych zbiorach norwidowskiej
ksi¹¿nicy. Na dokumentach tych widniej¹
nazwiska osób powszechnie znanych, które
niew¹tpliwie swoimi czynami wp³ynê³y na
losy Polski. Jan Jerzy oraz Janusz Radziwi³³owie, Micha³ Serwacy Korybut Wiœniowiecki, król Stanis³aw August Poniatowski
i Stanis³aw Staszic – czy¿ ci bohaterowie nie
wzbudzaj¹ emocji? Zachowane, rêcznie spisane dokumenty przenios¹ nas zatem w czasy
odleg³e, do epok, w których wy¿ej wymienione osobistoœci ¿y³y i dzia³a³y.
Przywilej Jana Jerzego Radziwi³³a
Roku pañskiego 1616 zszed³ z tego œwiata
ksi¹¿ê Miko³aj Krzysztof Radziwi³³, pan na
Nieœwie¿u – zwany „Sierotk¹”. Mieszczanie
pogr¹¿yli siê w ¿a³obie. Pamiêtali bowiem
dobrze, jak wiele uczyni³ ich w³adca, aby w
mieœcie ¿y³o siê lepiej. To jemu zawdziêczali
szereg przywilejów, które przyczyni³y siê do
rozwoju Nieœwie¿a. Ordynacjê po ksiêciu
„Sierotce” obj¹³ jego syn, Jan Jerzy – postaæ
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bardzo ciekawa, choæ czêsto pomijana w literaturze.
Jan Jerzy Radziwi³³, herbu Tr¹by urodzi³ siê
w 1588 r. Lata swojej m³odoœci spêdzi³ na
pobieraniu nauk, najpierw pod okiem jezuitów, by od 1604 r. rozpocz¹æ edukacyjn¹
podró¿ po Europie. Po powrocie do kraju
o¿eni³ siê z córk¹ kasztelana krakowskiego
Janusza Ostrogskiego – El¿biet¹. Œlub odby³ siê
w roku 1609. Odt¹d najczêœciej rezydowa³
w miejscowoœci Jaz³owiec na Podolu. Wda³
siê w tym czasie ksi¹¿ê Jan w konflikt z niejak¹ Zofi¹ z Zamiechowa o Buczacz w ziemi
halickiej. Radziwi³³ postanowi³ si³owo
rozwi¹zaæ problem, przeprowadzaj¹c „zajazd”
na sporn¹ miejscowoœæ. Skazany zosta³ za ten
uczynek na karê infamii i wieczyst¹ banicjê.
W tamtych czasach oznacza³o to utratê mo¿liwoœci pe³nienia funkcji publicznych i koniecznoœæ opuszczenia kraju. Dodatkowo ¿ony
skazanych w takich przypadkach uznawane
by³y za wdowy, a dzieci za sieroty. Ostatecznie
konflikt uda³o siê za³agodziæ i zakoñczyæ polubownie. Po œmierci ojca przebywa³ w Nieœwie¿u do grudnia 1619 r., kiedy to postanowi³ odbyæ kolejn¹ podró¿ po Europie, niestety ju¿ ostatni¹. Zmar³ w roku 1620.

W zabytkowych zbiorach zielonogórskiej
biblioteki zachowa³ siê cenny dokument –
przywilej, który wystawi³ Jan Jerzy Radziwi³³
w 1617 r., potwierdzaj¹c tym samym, jako
nowy pan na Nieœwie¿u, prawa magdeburskie
nadane jeszcze przez króla Stefana Batorego
w 1580 r. Prawa te okreœla³y ustrój miasta.
Z treœci dokumentu (w wielu miejscach nieczytelnego) wydobyæ mo¿na kilka interesuj¹cych informacji na temat jego funkcjonowania,
np. dotycz¹cych sposobu obierania i zakresu
dzia³alnoœci wójta. Mianowany przez ksiêcia,
by³ jego przedstawicielem, sprawowa³ funkcje
s¹downicze i wydawa³ wyroki w spornych
sprawach. Obywatel, który jednak poczu³by
siê niesprawiedliwie potraktowany móg³
odwo³aæ siê do ksiêcia, o czym czytamy
w tekœcie: A wczymby siê rozs¹dek i skazanie
Wójta i wszystkiego urzêdu Nieœwieskiego
miejskiego komu nie wedle prawa bydŸ zda³o
tedy wedle przywileju Króla Jegomoœci appellatia w takowych rzeczach do mnie i
potomków moich bydŸ ma. W przypadku zejœcia z tego œwiata pomienionego wójta, przywilej podaje instrukcje jak postêpowaæ w
takiej sytuacji:
[...] wszyscy obywatele
miasta [...] maj¹ miêdzy sob¹ obraæ dwu electów, zachowuj¹c siê w obieraniu [...] wed³ug
prawa Saskiego i Magdeburskiego, w którym
opisuje jaki Wójt obieran bydŸ ma. Dalej
niestety tekst jest nieczytelny.
Przywilej imponuje swoim wygl¹dem.
Obszerny pergaminowy dokument ozdobiony
jest piêknym inicja³em, a ca³oœæ uzupe³nia oryginalna pieczêæ kancelarii ksi¹¿êcej, godnie
reprezentuj¹c Jana Jerzego Radziwi³³a wœród
rêkopisów, stanowi¹cych w³asnoœæ zielonogórskiej Ksi¹¿nicy.
Janusz Radziwi³³ – zdrajca czy patriota?
Ka¿dy chyba za spraw¹ sienkiewiczowskiego Potopu kojarzy osobê wojewody
wileñskiego i hetmana wielkiego litewskiego,
ksiêcia Janusza Radziwi³³a jako zdrajcê, który

w imiê chorobliwych ambicji sk³onny by³ do
wspó³pracy ze szwedzkim najeŸdŸc¹. Obecnie
inaczej próbuje siê oceniaæ jego dzia³alnoœæ.
Pojawia siê coraz wiêcej g³osów usprawiedliwiaj¹cych politykê ksiêcia. To, i¿ by³ wielce
ambitny, nie ulega w¹tpliwoœci - konsekwentnie d¹¿y³ do objêcia najwy¿szych stanowisk,
czêsto za wszelk¹ cenê. Aby osi¹gn¹æ swoje
cele doprowadzi³ np. do zerwania sejmu,
wykorzystuj¹c by³ego s³ugê swego domu
W³adys³awa Siciñskiego. Wielokroæ objawia³
siê tak¿e jego impulsywny charakter, gdy¿
ksi¹¿ê czêsto wdawa³ siê w przeró¿ne awantury. Nale¿y równie¿ pamiêtaæ o dokonaniach
hetmana wielkiego litewskiego na polach
walki, gdzie z dum¹ prowadzi³ swoje
chor¹gwie przeciw wrogom Rzeczypospolitej.
W 1649 r. w wyprawie przeciw Kozakom
zdoby³ Mozyrz, rozbijaj¹c Chmielnickiego,
gdzie kaza³ pojmanych jeñców dla przyk³adu
powbijaæ na pal lub œcinaæ, a 270 Kozaków po
uciêciu im prawej rêki wolno do domu puœci³,
a wszystko to w imiê panuj¹cego wówczas
prawa zwyczajowego 1. Kolejn¹ zas³ug¹ zdolnego dowódcy by³ marsz w kierunku Kijowa
w 1651 r. i odbicie miasta z r¹k kozackich.
Niew¹tpliwie by³ równie¿ Radziwi³³ wizjonerem politycznym, g³osz¹c tezê o niebezpieczeñstwie rozbioru Rzeczypospolitej przez
Rosjê i Austriê 2. S¹dzi³, i¿ król Jan Kazimierz
prowadzi³ niew³aœciw¹ politykê, która nie by³a
w stanie powstrzymaæ istniej¹cego zagro¿enia.
St¹d zrodzi³ siê plan nawi¹zania wspó³pracy ze
Szwecj¹ przeciw Rosji, sfinalizowany ostatecznie s³ynn¹ ugod¹ kiejdañsk¹ z 1655 r.
Szwedzi starali siê jednak utrzymywaæ dobre
stosunki z Rosj¹. Tego Radziwi³³ nie przewidzia³, staj¹c siê ofiar¹ w³asnej intrygi. Ksi¹¿ê
czêsto udziela³ siê tak¿e poza aren¹ polityczn¹.
Wspiera³ finansowo kalwinistów, funduj¹c
nowe zbory, szko³y, udziela³ pomocy m³odzie¿y kalwiñskiej ucz¹cej siê za granic¹. O pozytywnych aspektach dzia³alnoœci Janusza Radziwi³³a wspomina siê rzadko, uwypuklaj¹c
zazwyczaj pejoratywne cechy ksiêcia i podkre-

1 Polski Słownik Biograficzny. Pod red. E. Rostworowskiego, Wrocław 1987, T. XXX, s. 211.
2 M. Matwijów, Koncepcje polityki Janusza Radziwiłła w latach 1648-1655. W: Z dziejów i tradycji srebrnego wieku, pod red.
J. Pietrzaka, Wrocław 1990, s. 35.
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œlaj¹c jego polityczne niepowodzenia. Wydaje
siê jednak, i¿ w dzia³aniach swoich nie kierowa³y nim negatywne pobudki, lecz przeciwnie
– gor¹ce uczucia patriotyczne.
Pozostawi³ po sobie hetman Janusz
pami¹tkê - list, który w³asnorêcznie napisa³ na
rok przed œmierci¹ (zm. w 1655 r.), adresuj¹c
go do starosty kiejdañskiego – Wawrzyñca
Kochañskiego. List, choæ nie tyczy spraw wielkiej polityki i dokonañ ksiêcia, spoczywaj¹c w
murach zielonogórskiej biblioteki przypomina
potomnym o legendzie Radziwi³³a, i sk³ania do
rozwa¿añ nad ocen¹ dzia³alnoœci tej, jak¿e
wielkiej i zarazem kontrowersyjnej, postaci.
Bogobojny ksi¹¿ê na Wiœniowcu
Studiuj¹c zabytkowe rêkopisy, napotkamy
reprezentanta kolejnego z wielkich rodów polskich – Micha³a Serwacego Korybutha
Wiœniowieckiego (1680-1744), ostatniego
przedstawiciela tej magnackiej rodziny.
M³ody ksi¹¿ê w wieku 14 lat uda³ siê na
nauki za granicê. Powróci³ po dwóch latach do
kraju, gdy po œmierci króla Jana III
[Sobieskiego] na sejm obiorczy trafi³ w którym
mimo wieku m³odego [mia³ wówczas 16 lat]
jako pose³ wybrany z województwa podolskiego zasiada 3. Szybko ksi¹¿ê dochodzi³ do
kolejnych godnoœci. Ju¿ w 1700 r. by³ generalnym pu³kownikiem wojsk litewskich, a nastêpnie og³oszony zosta³ marsza³kiem konfederacji ksiêstwa. W wieku 22 lat natomiast
móg³ siê poszczyciæ tytu³em hetmana polnego
litewskiego. Podczas wojny pó³nocnej walcz¹c
przeciwko oddzia³om Karola XII mia³ podobno pojmaæ do niewoli szwedzkiego genera³a
Humerleyme. Za swoje zas³ugi otrzymywa³
kolejne nominacje - na stanowisko kasztelana
wileñskiego i wreszcie hetmana wielkiego
litewskiego. Przez dwa lata przebywa³ ksi¹¿ê
w niewoli rosyjskiej w G³uchowie, gdzie
znosi³ cierpliwie takow¹ oddaj¹c siê pisaniu
poezyj religijnych 4. Ostatecznie uda³o mu siê
zbiec i powróciæ do ojczyzny, gdzie jako woje-

woda wileñski poœwiêci³ siê sprawom publicznym. Ksi¹¿ê mia³ tak¿e swój wk³ad w rozwój literatury, gdy¿ jak podaje Samuel
Brodowski, autor ¯ywotów Hetmanów...
wyda³ osiem dzie³ nabo¿nej treœci w jêzyku
polskim wierszem i proz¹. Dorobi³ siê wielkiej
fortuny, w³ada³ 9. miasteczkami i ok. 150.
wsiami. To z jego inicjatywy wybudowano
nowy pa³ac w Wiœniowcu.
Trzy dokumenty z widniej¹cym podpisem
Micha³a Serwacego, znajduj¹ siê w zbiorach
WiMBP, z czego dwa dotycz¹ zakonu wigierskich Ojców Kamedu³ów. Najstarszy z nich
datowany na 1701 r. adresowany jest do rotmistrza Krupiñskiego, dowódcy chor¹gwi kozackiej. Wiœniowiecki nakazuje serio pod gard³em wycofanie oddzia³ów z wczeœniej zajêtych wsi nale¿¹cych do Ksiê¿y Kamedu³ów
Wigierskich. Trudno jednak ustaliæ okolicznoœci wczeœniejszego zajêcia tych¿e ziem. Wiadomym natomiast jest, ¿e kameduli aktywnie
uczestniczyli w procesie osadniczym Suwalszczyzny, z czasem dochodz¹c do ogromnego
maj¹tku. Kolejne dobra nabywali w postaci
darowizn, ale zdarza³y siê tak¿e z ich strony
akty samowoli, kiedy to bezprawnie poszerzali granice swych maj¹tków. Doprowadzi³o to
do wielu konfliktów i procesów s¹dowych w
pierwszej po³owie XVIII w. Taka te¿ mog³a
byæ geneza wydarzeñ o których wspomina
interesuj¹cy nas rêkopis, choæ pró¿no w literaturze szukaæ informacji na ten temat. Micha³
Serwacy Wiœniowiecki jako cz³owiek wra¿liwy i bogobojny (pisa³ przecie¿ poezjê religijn¹) stara³ siê dbaæ i wspieraæ instytucje koœcielne. Œwiadczy o tym kolejny dokument
z roku 1705, z którego dowiadujemy siê
o przekazaniu w rêce przeora Konwentu
Wigierskiego Ojców Kamedu³ów na fabrikê
koœcio³a Wigierskiego pó³tora tysi¹ca z³otych.
Kolejny, trzeci ju¿ rêkopis tak¿e dotyczy spraw
maj¹tkowych. Jest to rodzaj kontraktu zawarty
miêdzy jaœnie oœwieconemi Ksi¹¿êtami
Korybutami, braæmi Januszem Antonim
i Micha³em Serwacym, a braci¹ zakonn¹

3 Żywoty Hetmanów Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego z materyałów po Samuelu Brodowskim
w Podhorcach znalezionych wydał Żegota Pauli. Warszawa 1991 (przedr. fotooffs., org.: Lwów [i in.] 1850), s. 221.
4 Herbarz Polski i imion, spis zasłużonych w Polsce ludzi wszystkich stanów i czasów. Lwów 1862, s. 187-188.
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Konwentu Podkamienieckiego Góry Ró¿añca
Œwiêtego, le¿¹cego w województwie ruskim,
spisany w 1713 r.
Dokumenty pozosta³e po ostatnim z wielkiego rodu Wiœniowieckich, zgromadzone
w Bibliotece, zawieraj¹ ciekawe lecz oczywiœcie
szcz¹tkowe informacje zwi¹zane z dzia³alnoœci¹ Micha³a Serwacego. Dla badacza, który
zechcia³by zainteresowaæ siê g³êbiej postaci¹
ksiêcia bêd¹ one jednak stanowiæ interesuj¹ce
Ÿród³o historyczne.
W kancelarii króla Stanis³awa
Z pozoru nie rzuca siê w oczy i nie wyró¿nia swoim wygl¹dem od innych zachowanych dokumentów z koñca wieku XVIII.
Z pewnoœci¹ na wielu nie zrobi³by wiêkszego
wra¿enia, gdyby nie fakt, ¿e wystawi³ go we
w³asnej osobie ostatni król Polski Stanis³aw
August Poniatowski. Mowa o kolejnym
rêkopisie ze zbiorów ksi¹¿nicy zielonogórskiej:
patencie nominacyjnym na stanowisko Pisarza
w Komisji Wojskowej Wielkiego Ksiêstwa
Litewskiego z rang¹ rotmistrzowsk¹ w Kawalerii Koronnej Ksiêstwa, które to król nada³
Aleksandrowi Narbutowi w 1793 r. Mia³ on
obj¹æ to stanowisko, jak wynika z tekstu po
odejœciu niejakiego Jasiñskiego. Chodzi tu
o Józefa Jasiñskiego, kapitana strzelców,
postaci która przez ca³e ¿ycie pozostawa³a
w cieniu swojego s³ynnego brata Jakuba –
przywódcy powstania koœciuszkowskiego na
Litwie. Józef w bitwie przeciwko wojskom
rosyjskim pod So³ami w 1794 r., gdy ko³o od
armaty spad³o, a strzelcy odparci zostali, sam
jeden skoczy³ do jej obrony, lecz pochwycony
od karabinierów dosta³ siê im w niewolê 5,
z której niestety ju¿ nie powróci³.
Po ostatnim w³adcy Polski zachowa³a siê
znaczna iloœæ dokumentów, nagromadzonych
przez lata rz¹dów. Sprzyja³ temu rozbudowany
królewski aparat urzêdniczy. Poniatowski sam
czêsto zabiera³ siê do osobistego ich spisywania. Do dziœ dotrwa³o wiele brulionów, na
których rozpoznaæ mo¿na charakterystyczne

pismo króla. Wielokrotnie rozpoczyna³ on
tylko tekst, aby nastêpnie przywo³aæ swego
sekretarza, który uzupe³nia³ resztê pod dyktando swego pana. Nastêpnie ca³oœæ przepisywano na czysto.
Archiwum królewskie, które dotrwa³o do
naszych czasów nie jest kompletne. Du¿a czêœæ
zbiorów dostêpna jest obecnie w Archiwum
G³ównym Akt Dawnych w Warszawie i w
Muzeum Narodowym w Krakowie. Pewna
czêœæ uleg³a rozproszeniu i poszczególne dokumenty znajduj¹ siê obecnie w ró¿nych czêœciach Polski, w tym jeden w Bibliotece
w Zielonej Górze. Nieznane s¹ natomiast losy
tej czêœci archiwum, któr¹ z kraju wywióz³
ksi¹¿ê Stanis³aw Poniatowski – bratanek króla,
zawieraj¹c¹ byæ mo¿e cenne informacje, które
mog³yby wype³niæ niektóre nie zapisane dot¹d
karty historii epoki stanis³awowskiej.
M¹¿ stanu
Duchowny, uczony i filozof, geograf, pionier taternictwa i ojciec geologii polskiej, filantrop, dzia³acz polityczny i oœwiatowy, prekursor badañ terenowych i turystyki górskiej, m¹¿
stanu. Chodzi tu o jednego z najwybitniejszych przedstawicieli polskiego Oœwiecenia – Stanis³awa Staszica (1755-1826). Nie
sposób w kilku zdaniach opisaæ zakresu
dzia³alnoœci tej najwiêkszej umys³owoœci
prze³omu wieku XVIII i XIX. By³ cz³onkiem
Towarzystwa Przyjació³ Nauk, Izby Edukacyjnej, a od roku 1815, jako radca stanu Komisji
Rz¹dowej Wyznañ Religijnych i Oœwiecenia
Publicznego oraz dyrektorem generalnym
w Wydziale Przemys³u i Kunsztów. Nastêpnie pe³ni³ funkcjê ministra Stanu. W spadku po sobie pozostawi³ wiele wartoœciowych
dzie³, w tym m.in.: Uwagi nad ¿yciem Jana
Zamoyskiego (1787), Przestrogi dla Polski
(1790), O ziemiorodztwie Karpatów i innych
gór i równin Polski (1815), Ród ludzki (181920) oraz inne pisma filozoficzne i pedagogiczne. Wiele z tych pozycji doczeka³o siê
wydañ wspó³czesnych.

5 H. Mościckiego, Jakub Jasiński. Kraków 1948, s. 180.
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Z dnia 28 wrzeœnia 1815 r., pochodzi pierwszy z dwóch dokumentów, bêd¹cych w posiadaniu WiMBP w Zielonej Górze, jakie
pozosta³y po najwiêkszym umyœle Polski epoki
Oœwiecenia. Pierwszy z nich, w formie listu,
adresowany jest do Rektora Konwiktu Ksiê¿y
Pijarów w Warszawie, Kajetana Kamieñskiego i dotyczy regulacji spraw maj¹tkowych
tego¿ Konwiktu, zwanym ¯oliborzem, który
wœród warszawskich szkó³ najwiêksz¹ mia³
niegdyœ s³awê 6. Powsta³ on przy ulicy Miodowej, dziêki zabiegom ks. Stanis³awa Konarskiego. Jego nastêpca Rektor Augustyn
Or³owski naby³ posiad³oœci nad Wis³¹, na
których wzniesiono dom letni wraz z ogrodami, a ca³emu miejscu nadano nazwê Jolibord
(z franc. piêkny brzeg), która z czasem uleg³a
spolszczeniu i przyjê³a siê w brzmieniu „¯oliborz”. Gdy w roku 1807 w³adze francuskie
zajê³y dotychczasowy gmach konwiktu, szko³ê
przeniesiono w³aœnie do ¯oliborza, który gorliwem staraniem równie zas³u¿onego w dziejach zgromadzenia ks. Rektora Kajetana
Kamieñskiego by³ stosownie przebudowany, o
jedno piêtro podwy¿szony, a nastêpnie innemi
budowlami pomno¿ony 7. W roku 1832 budynki te w³¹czone zosta³y do nowo powsta³ej
cytadeli aleksandryjskiej. Staszic jako cz³onek
komisji do spraw wyznañ religijnych i oœwie-

cenia publicznego, zajmuj¹c siê sprawami organizacji szkolnictwa z pewnoœci¹ niejednokrotnie zetkn¹³ siê z problemami warszawskiego
Konwiktu. Drugi dokument pochodzi tak¿e
z okresu, kiedy to Stanis³aw Staszic piastowa³
wysokie urzêdy pañstwowe. Tym razem
w zastêpstwie rezyduj¹cego ministra, podpisa³ siê
on pod odmow¹ przyznania pensji emerytalnej
wdowie, pu³kownikowej Annie Trzciñskiej.
Wielki splendor przypada zatem zielonogórskiej Bibliotece przechowuj¹cej w swoich
zbiorach materia³y, które nosz¹ œlady dzia³alnoœci jednego z najwiêkszych umys³ów, nie
tylko epoki oœwiecenia, ale i ca³ych dziejów
Rzeczypospolitej.
***
Zgromadzone przez WiMBP rêkopisy
stanowi¹ cenn¹ lekcjê historii naszego kraju.
Nic tak nie oddaje ducha epoki, jak zachowane, autentyczne relikty minionych wieków,
a takimi z pewnoœci¹ s¹ zabytkowe manuskrypty omówione powy¿ej. Choæ pojedyncze
dokumenty dotycz¹ tylko pewnych wycinków
dzia³alnoœci poszczególnych postaci, to w zestawieniu z innymi dostêpnymi materia³ami
Ÿród³owymi oraz literatur¹, uzupe³niæ mog¹
dotychczas zebran¹ wiedzê.

6 F. M. Sobieszczański, Żoliborz. „Tygodnik Ilustrowany” 1860, nr 54, s. 507-508.
7 Tamże, s. 507.
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Anne Seubert

Horizonte
Zahnsteinerweichend
auf den Nerv genau
meine Weiblichkeit
treffend
flüchten
Habseligkeiten
gen Übersee
Streichholzschachteln
als Flakschiff nutzend
Ich lache und trete ins Blaue.

Horyzont
zmiêkczaj¹c kamieñ na zêbach
znajdujê nagle
sam œrodek
mojej kobiecoœci
czmychaj¹
drobne przedmioty
ku zamorskim krainom
pude³ko po zapa³kach
w pancern¹ ³ódŸ
przemieniaj¹c
Z uœmiechem wkraczam w b³êkit.
przek³ad Grzegorz Gorzechowski
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Anne Seubert

Engelsstaffeln
Einer Staffel
Lasso führender Engel
gleich
starr von Silber
exerzieren
Wassersäulen aus
gebrochener Stirn
Handteller unter
meinen Brüsten
stimme ich
Sirenengeheul an
Haifischflossen imitierend
Verstummend
fällt ein Ungewitter ins
Meer und gleißende
Cherubim erheben
sich eine Aureole an deine
Küste zeichnend
Zastêpy Anio³ów
Anio³owie
na postronku
ca³y zastêp
srebrem sztywno okuci
æwicz¹ musztrê
a woda s³upami
z umêczonego czo³a
z d³oni¹
na przeponie
dobywam z siebie
syrenich dŸwiêków
b³yskaj¹c ku przestrodze
p³etw¹ rekina
do morza
z g³uchym ³oskotem
wpada nawa³nica
œwietliste zastêpy podnios³y bunt
rysuj¹c aureolê
na piasku twojego wybrze¿a
przek³ad Grzegorz Gorzechowski
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