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Od Redakcji
Doczekaliœmy jednak koñca 2005 roku.
Chwilami zdawa³o siê to ma³o prawdopodobne, bo ogólnoœwiatowa histeria
wci¹¿ narasta. A to terroryœci, a to niespokojne przedmieœcia, tajne bazy i jawne
czyny polityków. Mimo wszystko jednak
doczekaliœmy koñca tego roku. Prawdopodobnie doczekamy te¿ koñca nastêpnego, i tak dalej...
Myœlê sobie, ¿e do wszystkiego trzeba
podchodziæ z dystansem. Nawet jeœli jest
to sprawnie zorganizowana bitwa polskich
i niemieckich bandytów nieopodal Berlina.
Ponoæ posz³o o to, kto bêdzie „rz¹dzi³”
podczas przysz³orocznych mistrzostw
œwiata w pi³ce no¿nej. „Wojna futbolowa”
w naszym, polsko-niemieckim prowincjonalnym wydaniu? Szansa na poprawê stosunków miêdzynarodowych? Czy mo¿e
dziedzictwo dziesi¹tków lat liberalnej polityki tak zwanych postêpowców?
Spokojny cz³owiek boi siê wyjœæ z domu,
tyje bandyta.
W takim kontekœcie, jak s¹dzê, trzeba
widzieæ teksty zape³niaj¹ce bie¿¹cy numer
„Pro Libris”. Rozwa¿ania Grzegorza Gorzechowskiego nie s¹ zbyt optymistyczne.
Potwierdzaj¹ jednak tezê, ¿e nie wszystkim i nie wszêdzie zale¿y na utrzymywaniu jako tako poprawnych kontaktów
polsko-niemieckich. Ulica S³ubicka
(chyba Sloubicka?) jest niewielka i nie do
wymówienia, natomiast Plac Frankfurcki
(Frankfurterplatz – prawda, ¿e proste?)

ma byæ gruntownie odnowiony. A mo¿e
jest w tym jakaœ metoda?
Tym bardziej doceniaæ nale¿y tych
Niemców, którzy mimo wszystko chc¹
prze³amywaæ stereotypy. W bie¿¹cym numerze goœcimy wiêc Reinharda Gröpera,
Rainera Vangermaina, Ruth Donner, Iris
Fleckenstein-Seifert, Susanne Lambrecht,
Carmen Winter oraz Ritê König. Napisa³em „goœcimy”, ale to nieœcis³e. S¹ to
wspó³pracownicy i przyjaciele pisma,
którzy udowadniaj¹, ¿e mo¿na rozmawiaæ, mo¿na robiæ to na odpowiednim
poziomie, i mo¿na wreszcie z tych rozmów odnosiæ realne korzyœci. Byæ mo¿e
nie spotkamy siê w takim gronie na mistrzostwach œwiata w pi³ce no¿nej – to
jednak inne klimaty i inne pola zainteresowañ. Porozmawiamy za to o literaturze
i sztuce. O wspania³ych wierszach Mieczys³awa Warszawskiego, przenikliwych
analizach Andrzeja K. Waœkiewicza, kolejnym znakomitym reporta¿u Cezarego
Galka czy nowatorskiej próbie krytycznoliterackiego ogl¹du lubuskiej twórczoœci
dokonywanej cyklicznie przez Czes³awa
Markiewicza. Na deser zamówimy osobiste
rozwa¿ania Czes³awa Sobkowiaka i liczne
wiersze wype³niaj¹ce ten numer pisma.
A Ciebie, ¿yczliwy Czytelniku, zapraszamy do biesiady, nie zwa¿aj na codziennoœæ œwiata, przecie¿ minie. Usi¹dŸ z nami
i popatrz – kultura i sztuka s¹ wieczne.
S³awomir Kufel
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