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Cisza, jak makiem zasiał. Scena narodzin Syna 
Bożego ustrojona była w narożnej części rynku. 
Bliżej nawet od strzelistego minaretu niż od kopuły 
świątyni grekokatolickiej, wystawiono naturalnej 
wielkości figury postaci i zwierząt otaczających 
żłobek. Nie było to żadne święte miejsce wśród 
nędznych chat i ubóstwa otoczenia, choć mogło ono 
przypominać do złudzenie tamto, nie bardzo podłe 
miasto, gdzie dla brzemiennej Marii zabrakło miejsca 
w gospodzie. Radość i nadzieja emanowała z tej 

sceny, tym bardziej, że w sąsiedztwie znajdowała się kwatera jednostki pokojowej 
United Nations  – pisze   na stronie 8Christian Medard Manteuffel . 

Moje zainteresowanie autentyczną korespondencją, daje o sobie znać, zwłaszcza 
wtedy, gdy na grzbiecie książki (najlepiej grubej) widzę choćby jedno znane mi nazwisko 
związane ze światem literatury. Jeżeli do tego, który nosi owo nazwisko czuję sympatię, 
jest to kolejnym, i to bardzo istotnym, powodem, aby publikację nabyć bądź pożyczyć. 
Mam jednak na myśli nie tylko prozaików czy poetów, ale także wydawców, redaktorów, 
tłumaczy. Listownymi zapiskami polityków, kompozytorów, w ogóle muzyków, tak jak i 
naukowców/uczonych nie jestem zainteresowany; przynajmniej jak dotąd.  – pisze 
Dariusz Pawlicki na stronie 3.

Nie ma się chyba czego 
wstydzić .  Takich  wyrazów 
tajemniczych, wypowiadanych 
mało wyraźnie, unikanych jest 
doś ć s poro .  Ban a łe m je st  
przyznanie się do tego, że jest się 
mało oczytanym. Receptą jest, 
oczywiście, jak najczęstsze 
sięganie do słowników. Tak 
często, żeby zapamiętać na 
zawsze pisownię i rzeczownika, i 
przymiotnika, jak w przypadku 
Bretanii. Humor nieco poprawił 
mi Christian Querré w przypisie na stronie czterdziestej piątej niewielkiej książeczki 
pod tytułem Magiczna Bretania – pisze Jerzy Lengauer na stronie 11.
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