„Has³o literatury œrodka powoduje,
¿e mi gwa³townie rosn¹ pazury i k³y”
Z Jerzym Sosnowskim o tworzeniu i wspó³czesnej literaturze
rozmawiaj¹ Katarzyna Bachta i Pawe³ Urbaniak

Katarzyna Bachta: – Do tej pory da³ siê
Pan poznaæ przede wszystkim jako krytyk
literacki, twórca powieœci i opowiadañ...
Pana najnowsza ksi¹¿ka jest zbiorem esejów. Dlaczego teraz esej?
Jerzy Sosnowski: – Kiedy pisze siê
ksi¹¿ki fabularne, zw³aszcza gdy jest siê polonist¹ z wykszta³cenia (a to mój przypadek),
nale¿y walczyæ z mechanizmem, który w studencie polonistyki jest pracowicie wzbudzany
przez kadrê, mianowicie ¿e siê podchodzi do
ksi¹¿ki (tak¿e w³asnej) z narzêdziami, które
pozwalaj¹ utwór zanalizowaæ i od razu wiedzieæ, dlaczego jest napisany tak a nie inaczej.
W przypadku czytania ksi¹¿ki, jeœli nie zabija
radoœci czytania, jest to bardzo korzystne; jeœli
zabija, to ju¿ trochê gorzej... Ale w przypadku
pisania jest to zabójcze, bo wtedy ³atwo przejœæ
w ilustrowanie fabu³¹ pewnych pomys³ów formalnych czy pewnych idei. Tymczasem fabu³a
powinna rozwijaæ siê w wyobraŸni samodzielnie, powinna byæ suwerenna w swoim
rozwoju. Kiedy ksi¹¿ka jest gotowa, cz³owiek
jednak uruchamia w sobie warsztat polonistyczny i zaczyna rozumieæ, dlaczego tak
a nie inaczej ksi¹¿kê napisa³. W zwi¹zku z tym
pisanie ma charakter samopoznania. Po
czterech ksi¹¿kach nagromadzi³o mi siê trochê
takich myœli, których pakowanie z powrotem
w fabu³ê by³oby, jak s¹dzê, dosyæ groŸne, bo
w³aœnie wtedy ta fabu³a mia³aby charakter
ilustracji, o której wspomnia³em. Ponadto
bardzo wa¿na dla mnie osoba, której Ach
(podobnie jak Apokryf Ag³ai) jest dedykowany, w dzienniku internetowym wystêpuj¹ca
pod imieniem Ukochanej, jest mi³oœniczk¹
esejów, a wiecie Pañstwo... W tej materii
doskonale wypowiedzia³ siê Stefan Chwin,
który zapytany o to, dlaczego pisze ksi¹¿ki,
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odpowiada³, uœmiechaj¹c siê promiennie do
swojej ¿ony, która siedzia³a na widowni, ¿e po
to, aby kolejny raz uwieœæ kobietê, z któr¹ jest.
Strasznie ¿a³ujê, ¿e nie ja pierwszy to wymyœli³em. Cytat ten przytaczam, bo moje eseje
poniek¹d dla Agnieszki by³y pisane. Ona lubi
eseje, wiêc chcia³em jej pokazaæ, ¿e ja te¿
potrafiê.
Pawe³ Urbaniak: – Czytaj¹c recenzje
Pana wczeœniejszych ksi¹¿ek, mieliœmy
wra¿enie, ¿e doœæ czêsto pojawia siê w nich
okreœlenie literatury œrodka. Starano siê
Pana twórczoœæ umieszczaæ gdzieœ w literaturze œrodka, przez któr¹ recenzenci
rozumieli literaturê, która aspiruj¹c do
miana literatury wysokiej, czasami wykorzystuje tanie chwyty fabularne. Czy u¿ycie
teraz formy eseju, który kojarzy siê z literatur¹ wysok¹, nie by³o jednak prób¹ ucieczki od etykiety pisarza literatury œrodka?
J.S.: – To w praktyce musi tak wygl¹daæ
i ja, jako pods¹dny, bardzo niewiele mam na
swoj¹ obronê. Mogê tylko Pañstwa zapewniæ,
¿e stosunki miêdzy autorem a krytykiem (co
mówiê jako by³y krytyk) z natury rzeczy s¹
stosunkami wojennymi. Napisanie ksi¹¿ki po
to, aby zadowoliæ krytyków, jest trochê poni¿ej godnoœci autora. Niech oni sobie pisz¹
to, na co maj¹ ochotê... Akurat has³o literatury
œrodka rzeczywiœcie powoduje, ¿e mi gwa³townie rosn¹ pazury i k³y, poniewa¿ to has³o
moim zdaniem wyrasta z takiego myœlenia
o literaturze, które wydaje mi siê myœleniem
g³êboko b³êdnym. Sprawa wygl¹da moim
zdaniem tak: w XX wieku w okolicznoœciach,
które Pañstwo, jako w wiêkszoœci poloniœci,
doskonale znaj¹, pojawi³o siê has³o awangardowoœci. W przypadku prozy dramat polega³
na tym, ¿e pierwszy bezdyskusyjnie awangar-

dowy pisarz by³ tak wielkim pisarzem (myœlê
o Joyce’ie), ¿e w³aœciwie od razu spe³ni³ program awangardowoœci i, prawdê mówi¹c, jak
siê czyta Ulissesa, ma siê wra¿enie, ¿e to kompendium literatury awangardowej. Mimo to
pisarze pod ciœnieniem wymagania, ¿e masz
byæ, cz³owieku, nowoczesny i jeszcze nowoczeœniejszy, ca³y czas biedzili siê nad
wymyœlaniem coraz bardziej wyrafinowanych
form, które nastêpnie nie mog³y byæ wykorzystywane przez nastêpców, jak to normalnie
z formami literackimi bywa³o, poniewa¿ nikt
nie chcia³ nara¿aæ siê na zarzut naœladownictwa. I tak odziedziczyliœmy po XX wieku
wielk¹ stertê takich œrodków, form literackich,
które zosta³y u¿yte jedynie raz. W ten sposób
literatura sta³a siê literatur¹ dla filologów.
A filolog jest bardzo szczególnym, nienormalnym odbiorc¹ literatury... I jeœli ktoœ nie zrozumia³ tej lekcji XX wieku, jeœli nie zrozumia³,
¿e literatura s³u¿y porozumieniu z drugim
cz³owiekiem, a nie kokietowaniu go niezrozumialstwem, jeœli ktoœ ca³y czas domaga siê
bycia Joyce’em, Joyce’ikiem czy Joyce’si¹tkiem choæby, to aby nazwaæ to, czego nie lubi,
wymyœli³ has³o literatury œrodka. W momencie, kiedy pismo Fa–art, z którym jestem na
zdecydowanie wojennej œcie¿ce, publikuje
du¿y tekst, w którym ods¹dza od czci i wiary
mnie biednego, ale na spó³kê z Olg¹ Tokarczuk i z Jerzym Pilchem, to ja siê czujê w³aœciwie dowartoœciowany. Wolê z Pilchem i Tokarczuk straciæ ni¿ z Fa–artem zyskaæ, prawdê
mówi¹c. Uwa¿am to has³o za myl¹ce, bo literatura œrodka oznacza (jeœliby próbowaæ
prze³o¿yæ to na jakiœ neutralny jêzyk), ¿e jest
to literatura, która stara siê porozumieæ z czytelnikiem, a to porozumienie ma prawo odbywaæ siê za poœrednictwem form, w¹tków,
wyobra¿eñ, które nas otaczaj¹. Dla mnie
znamienne jest, ¿e je¿eli chodzi o Apokryf
Ag³ai na przyk³ad, na spotkaniach autorskich
wielokrotnie zdarza³o mi siê rozmawiaæ
z ludŸmi, którzy odczytali metaforykê tej
ksi¹¿ki, oczywiœcie zaczerpniêt¹ z literatury
klasy C, D i nastêpnych liter alfabetu. I jakoœ
nikt mnie g³upkowato nie pyta³, czy zna³em
chocia¿ jednego cyborga i czy jakoœ siê z nim
spe³nia³em erotycznie. A gdy czyta³em recen-

zje Apokryfu Ag³ai, nó¿ mi siê w kieszeni
otwiera³, bo wszyscy reagowali jak pies
Paw³owa: science–fiction? A... Science–fiction = cyborgi = nie ma co dalej analizowaæ,
bo to jakieœ g³upoty dla maluczkich duchem.
Odwo³am siê teraz do bardzo wysokiego
wzorca, ale chcia³bym, aby zdawali sobie
Pañstwo sprawê ze stosownych proporcji, bo
ja zdajê sobie z nich sprawê. Mój Bo¿e, jak
Mickiewicz pisa³ Ballady i romanse, to te¿
siêga³ po jakieœ bajania analfabetek z Litwy,
które bredzi³y coœ o upiorach, wilko³akach
i innych takich. Na szczêœcie by³o tam trochê
inteligentnych czytelników, którzy zrozumieli,
¿e jest to pewien kod, za pomoc¹ którego siê
porozumiewano. Teraz naprawdê czu³bym siê
anachronicznie, pisz¹c powieœæ, w której wystêpowa³yby diabe³ki, anio³ki, mo¿e jeszcze
jakaœ strzyga. G³upio by to brzmia³o, wiêc
z diabe³ków zrobi³em agentów KGB,
z anio³ków agentów CIA i wydaje mi siê, ¿e
wysz³o coœ, co mo¿na zrozumieæ, tylko trzeba
chcieæ siê w to pobawiæ. Mam wra¿enie, ¿e
wœród krytyków istnieje poczucie, ¿e jeœli ktoœ
pobawi siê cyborgami, od razu bêdzie nosi³
piêtno cz³owieka nie na poziomie. To
œmieszne.
P.U.: – Warto tutaj wspomnieæ, ¿e
Sapkowski nadal wykorzystuje strzygi,
pewnie i jakiœ diabe³ek by siê znalaz³, a te¿
jest systematycznie pomijany, np. przez
jury Nagrody Nike, mimo ¿e sprzedaje stutysiêczne nak³ady swoich ksi¹¿ek.
J.S.: – O Nagrodach Nike bêdê siê publicznie wypowiada³, jeœli mo¿e kiedyœ znajdê
siê w dwudziestce, bo inaczej wyjdzie na to, ¿e
to kwaœne winogrona...
K.B.: – Jako prozaik debiutowa³ Pan
dopiero w 2001 roku. Czy ten doœæ póŸny
debiut by³ wyrazem rozczarowania sytuacj¹ na polskim rynku ksi¹¿ki, któremu
wczeœniej przygl¹da³ siê Pan jako krytyk?
J.S.: – Ch³opcy i dziewczêta, nie potraficie
pisaæ, ja wam teraz poka¿ê, jak to siê robi...
Nie, nie, nie! Zupe³nie nie. To by³o tak. Marzy³em o pisaniu ksi¹¿ek od momentu, kiedy
zacz¹³em stawiaæ litery. Moja mama troskliwie przechowuje jakieœ takie dzie³o moje, szeœciolatka, jeszcze tylko „drukowanymi litera-
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mi”, bo nie umia³em „pisanymi”... Na szczêœcie ostatnio ju¿ nie wyci¹ga tego przy
ciotkach. Jak Pañstwo rozumiecie, nieobecnoœæ tego dzie³a bardzo mnie cieszy. Potem
zrobi³em pewien b³¹d z punktu widzenia ambicji, marzeñ kogoœ, kto chce pisaæ, mianowicie poszed³em na polonistykê. Œwiadomoœæ,
ile dobrych rzeczy ju¿ zosta³o napisanych,
sparali¿owa³a mnie na kilkanaœcie lat. I z rozpaczy zosta³em krytykiem literackim. Tak
by³o przez kilkanaœcie lat po dyplomie.
A póŸniej sta³o siê jak w ksi¹¿ce. Po kilkunastu latach przerwy znalaz³em siê w mieœcie,
w którym w dzieciñstwie spêdza³em wakacje
– w Ko³obrzegu. Ko³obrzeg jest miastem,
które w 1945 roku w³aœciwie zosta³o zrównane z ziemi¹. Zrujnowano 96% budynków,
co robi wra¿enie nawet na mieszkañcach
mojego miasta, Warszawy. Tam naprawdê
kamieñ na kamieniu nie zosta³. Po tych skwerach, które kiedyœ by³y centrum Ko³obrzegu,
chodzi³em jako dziecko i wyobra¿a³em sobie,
jak chcia³bym, aby to miasto wygl¹da³o. Wiêc
po latach wróci³em do Ko³obrzegu i zobaczy³em, ¿e to wszystko siê spe³ni³o. To by³
wstrz¹s, który mi uœwiadomi³, ¿e nie muszê
œcigaæ siê z nikim tutaj. Ja wiem, ¿e istnia³
Gombrowicz. Wiem, ¿e istnia³ Boles³aw Prus.
Wiem, ¿e nie dolecê do tych rejestrów, ale
mam coœ swojego do napisania. I napisa³em.
By³ to Wieloœcian. To ksi¹¿ka, która ukaza³a
siê jako druga, po Apokryfie Ag³ai, ale by³a napisana wczeœniej.
P.U.: – Jak ju¿ zacz¹³ Pan pisaæ w tym
2001 roku, okaza³ siê Pan bardzo p³odnym
pisarzem. W ci¹gu ostatnich piêciu lat
wyda³ Pan piêæ ksi¹¿ek (jeœli nie umniejszam dorobku). To bardzo du¿o. Oprócz
tego sporo Pan publikuje na ³amach prasy,
do tego radio... Sk¹d taka potrzeba ci¹g³ego
pisania, sk¹d ta p³odnoœæ?
K.B.: – Jeszcze dziennik internetowy...
J.S.: – Przede wszystkim muszê trochê
„sypn¹æ” swojego poprzedniego wydawcê.
By³o tak, ¿e ja na Wieloœcian (od którego dla
mnie wszystko siê zaczê³o) podpisa³em
umowê na pocz¹tku 1999 roku. Umowa ustna
przewidywa³a, ¿e publikacja nast¹pi w ci¹gu
kilku miesiêcy, a w umowie pisemnej by³ zapis,
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¿e najpóŸniej za dwa lata. By³em nastawiony,
¿e ksi¹¿ka zaraz wyjdzie, ale mija³y miesi¹ce,
a jej wci¹¿ nie by³o. W koñcu pomyœla³em:
mo¿e byœ napisa³ coœ innego, mo¿e byœ siê
czymœ zaj¹³, bo nie mo¿na ¿yæ, czekaj¹c na
ksi¹¿kê. I napisa³em Apokryf Ag³ai, a Wieloœcian dalej le¿a³. ¯eby nie rozdra¿niaæ
wydawcy, zanios³em mu Apokryf Ag³ai, a wydawca mówi: „To zaczniemy od tej ksi¹¿ki”.
Opowiadam o tym, aby zasygnalizowaæ, ¿e te
piêæ lat to w rzeczywistoœci jest szeœæ lat albo
i siedem. To, ¿e potem zacz¹³em wydawaæ, ¿e
co chwilê piszê now¹ ksi¹¿kê, wynika³o raczej
z tego skrótu, który by³ na pocz¹tku. Teraz
bêdzie ju¿ troszkê wolniej; choæ ostatnio podpisa³em umowê nieco stachanowsk¹ – co
pó³tora roku ksi¹¿ka, wiêc na czerwiec 2006
muszê mieæ gotow¹ powieœæ. Mam nadziejê,
¿e zd¹¿ê. Natomiast co do pozosta³ej dzia³alnoœci... Jestem dziennikarzem radiowym,
lubiê pracowaæ w Trójce. Praca w radiu jest
naprawdê bardzo przyjemna, ale nie ma siê co
czarowaæ, przede wszystkim chodzi o to, aby
z czegoœ ¿yæ. Z literatury mo¿na ¿yæ, gdy jest
siê np. Jerzym Pilchem. Ja nie jestem w stanie
utrzymaæ siê z ksi¹¿ek. W Trójce po prostu
zarabiam na chleb, chocia¿ znalaz³em sobie
pracê, któr¹ bardzo lubiê. A dziennik internetowy? To jest najzabawniejsza historia.
W pewnej chwili zmobilizowa³em siê do za³o¿enia swojej strony, zainspirowany przez
Dorotê Terakowsk¹, któr¹ zd¹¿y³em jeszcze
poznaæ (to nadzwyczaj urocza osoba) i która
uparcie namawia³a mnie, ¿eby zrobiæ to, co ona:
po pierwsze – przenieœæ siê do Wydawnictwa
Literackiego, a po drugie – uruchomiæ stronê.
Kiedy zacz¹³em tê stronê projektowaæ, uœwiadomi³em sobie, ¿e musia³bym naprawdê bardzo szybko publikowaæ ksi¹¿ki, ¿eby informacje na stronie ci¹gle siê zmienia³y, wiêc
wymyœli³em, ¿e umieszczê tam dziennik internetowy. A potem siê okaza³o, ¿e ludzie ten
dziennik czytaj¹! Przy pisaniu Ach to by³ ju¿
ogromny problem, bo najchêtniej zostawi³bym
wszystko i pisa³ tylko Ach, ale jak dwa tygodnie nie zamieszcza³em w dzienniku niczego,
dostawa³em listy pt. „No, panie, co jest?!”.
I tak popêdzany jak osio³ek, zacz¹³em pisaæ
dwie rzeczy jednoczeœnie. Tu dziennik, tu Ach,

tu dziennik, tu Ach... To trochê taki kierat, nie
bardzo wiadomo, jak siê teraz z tego wypl¹taæ.
Co jednoczeœnie jest bardzo przyjemne, bo
nawet pisz¹c do gazety, nie ma siê tak
b³yskawicznego odzewu. W internecie praktycznie po godzinie od umieszczenia tekstu na
stronie mo¿na mieæ odzew. Nawet gazeta nie
daje takiej rozkoszy. A oczywiste jest, ¿e im
szybszy jest odzew, tym lepiej, bo zaczyna siê
niemal rozmowa.
K.B.: – Jest Pan równie¿ wspó³autorem
Chwilowego zawieszenia broni, monografii
tzw. pokolenia bruLionu. Gdyby dziœ podj¹³
siê Pan napisania podobnego tekstu, który
mia³by byæ kontynuacj¹ tamtego, które
wydarzenia po 1989 roku by siê tam
znalaz³y, które nazwiska uwa¿a Pan za
najwa¿niejsze? Jak ocenia Pan stan polskiej
literatury?
J.S.: – Nie mogê oceniaæ. Obecnie nie
jestem krytykiem literackim. Nie da rady
mieszaæ ról. Wiem, ¿e moi koledzy to robi¹,
ale nie s¹dzê, aby to by³o zdrowe dla ¿ycia literackiego i to jest jedyne, co mogê na temat
powiedzieæ. Chwilowe zawieszenie broni to
pomys³ Jaros³awa Klejnockiego, tytu³ te¿.
Napisaliœmy tê ksi¹¿kê rzeczywiœcie na
spó³kê. W tytule jest tzw. pokolenie, bo gdyby
konsekwentnie stosowaæ kryteria Wyki (czym
jest pokolenie literackie), to tzw. pokolenie
bruLionu nie by³o pokoleniem w œcis³ym sensie, chocia¿ podzia³y generacyjne odgrywa³y
tam swoj¹ rolê. Ta ksi¹¿ka by³a pisana
zupe³nie bez dystansu, latem 1996 r., czyli
w³aœciwie w samym œrodku szumu medialnego, który wokó³ tej literatury powsta³.
Kiedyœ nawet z Klejnockim, przy piwie,
zaczêliœmy sobie ¿artowaæ na temat tego, jak
wygl¹da³oby Chwilowe zawieszenie broni
dzisiaj. To by³oby odwieszenie broni w celach
samobójczych. Choæ nie wstydzê siê, i¿
bra³em udzia³ w tamtym szumie. By³ on
potrzebny literaturze polskiej. Je¿eli dobrze
pamiêtam rozmowê koñcz¹c¹ tê ksi¹¿kê, to
tam doœæ oglêdnie (¿eby nie dotkn¹æ
kole¿anek i kolegów) sygnalizowaliœmy, ¿e
wa¿nych nazwisk jest ledwie kilka. Myœlê, ¿e
bardzo siê nie pomyliliœmy. Tzn. oczywiœcie
Olga Tokarczuk, Marcin Œwietlicki, Jacek

Podsiad³o, Tkaczyszyn–Dycki, Andrzej
Stasiuk naturalnie i pewnie niewiele wiêcej,
a to i tak du¿o, bo po rewolucji romantycznej
trzy nazwiska zosta³y, a wiêksza by³a przecie¿.
Poza tym jeszcze parê osób proponowa³o
bardzo ciekaw¹ literaturê, ale przez mechanizmy medialne (a to jest osobny problem)
zosta³y nieco wyrzucone z tego pola, które
obs³uguj¹ gazety codzienne, a tam niestety
przenios³a siê dzia³alnoœæ recenzencka, która
pozwala zaistnieæ. Np. Natasza Goerke wydaje mi siê osob¹, o której zrobi³o siê ciszej,
a myœlê, ¿e ciekawe rzeczy wtedy robi³a i nie
wierzê, ¿e przesta³a robiæ ciekawe rzeczy. Dla
mnie ca³y czas ogromnym problemem jest
Izabela Filipiak, której Absolutna amnezja
by³a znakomit¹ ksi¹¿k¹, natomiast (Izabela
Filipiak by mnie zabi³a, gdyby to us³ysza³a)
oœmielam siê powiedzieæ, ¿e jej dalsze losy
pokazuj¹, jakie s¹ skutki mieszania literatury
i ideologii. Zag³aska³y j¹ feministki na œmieræ.
Mo¿e jeszcze odbije, nie wiem. Podobno
ksi¹¿ka o Komornickiej jest bardzo intryguj¹ca – jak poznam, to pewnie w dzienniku coœ
napiszê, bo jeszcze raz to powiem: ju¿ nie
jestem krytykiem literackim.
P.U.: – Dzisiaj zada³em ju¿ to pytanie,
czy zna Pan ostatni¹ ksi¹¿kê Czapliñskiego.
Powiedzia³ Pan, ¿e nie, wiêc pozwolê sobie
w dwóch zdaniach przybli¿yæ jej treœæ. Prof.
Czapliñski krytycznie ocenia najnowsz¹ literaturê polsk¹ i pokazuje, jak „ubierniaj¹co” wp³ywa ona na czytelnika. Pokazuje,
jak nieskutecznie anga¿uje ona do dzia³ania. Dostaje siê i Panu. Na 78 stronie,
w odniesieniu do opowiadañ z Linii nocnej
pisze Czapliñski tak: „Bohaterowie tych
opowiadañ czuj¹ przede wszystkim jakieœ
okropne zniechêcenie, obezw³adniaj¹cy
ch³ód, pewnoœæ, ¿e niczego ju¿ nie zmienimy
i nie ma sensu siê staraæ”. Kolejny cytat:
„¯ycie jest u³ud¹ ze szk³a i œwiat³a”.
I jeszcze jeden: „To jest tak, ¿e coœ siê
dzieje, a my nie mo¿emy tego obj¹æ”. I dalej
pisze Czapliñski: „Ludzie ci patrz¹ na
swoje ¿ycie jako zewnêtrzn¹ i odleg³¹
dziedzinê, która pozostaje poza zasiêgiem
rozumienia czy – tym bardziej – wspó³tworzenia. Wed³ug Linii nocnej œwiat jest
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niepojêty i nieprzewidywalny. Innoœæ
kroczy tu pod rêkê z destrukcj¹, wiêc
mieszkañcy tego œwiata nic nie maj¹ do zrobienia. Mog¹ tylko z biernym zdumieniem
patrzeæ, jak ich ¿ycie pogr¹¿a siê w nudnej
to¿samoœci albo ginie w przepaœci innego”.
Proszê siê ustosunkowaæ do tych s³ów.
J.S.: – Bardzo precyzyjnie zosta³o nazwane
to, co jest tematem mojej ksi¹¿ki. Tylko, jak
domyœlam siê, ten znak minus, który jest tutaj
postawiony, wyrasta z za³o¿enia, które wydaje
mi siê p³yn¹æ z czegoœ, do czego Czapliñski
(jako niew¹tpliwie bardzo ciekawy krytyk) ma
œwiête prawo, tylko ja te¿ mam œwiête prawo
mieæ inne zdanie. Chodzi o to, ¿e dobrze jest,
aby czytelnik i autor chcieli siê bawiæ w to
samo. Pamiêtam jeszcze z dzieciñstwa, ¿e jak
jedno dziecko chce siê bawiæ w dwa ognie,
a drugie w berka, to raczej zabawa siê nie uda.
I to jest ten przypadek. W tej chwili ja te¿
jestem ju¿ tylko czytelnikiem Linii nocnej,
w dodatku czytelnikiem, który przeczyta³
troszeczkê inny tekst ni¿ Czapliñski, bo ja
wiem, jakie np. opowiadania wylecia³y z tej
ksi¹¿ki itd., wiêc to jest bardzo szczególny
widok. Z tej mojej bardzo szczególnej perspektywy Linia nocna opowiada o doœwiadczeniu, o którym mówi te¿ Ach, mianowicie
o doœwiadczeniu acedii. To jest pojêcie, które
narodzi³o siê w krêgu greckojêzycznych
pustelników w pierwszych wiekach chrzeœcijañstwa i oznacza³o coœ, co w jêzyku wspó³czesnej psychologii supermarketu nazywa siê
utrat¹ motywacji. Na acediê cierpieli pustelnicy, którzy po piêtnastu latach postów i modlitw pewnego piêknego dnia patrzyli w niebo
i myœleli sobie: „A w³aœciwie to po co?”. I mnie
siê wydaje, ¿e acedia w przebraniu melancholii, w przebraniu depresji, jest doœwiadczeniem, które nawiedza co pewien czas ludzi
z krêgu naszej kultury. Mam wra¿enie, ¿e
¿yjemy w czasach, w których acedia atakuje
ze zdwojon¹ si³¹.
K.B.: – Pisze Pan o tym równie¿ w Ach...
J.S.: – Piszê w Ach, wspominam w Pr¹dzie
zatokowym. To jest dla mnie bardzo wa¿ny
temat. Powiedzmy oglêdnie, ¿e coœ o niej
wiem. Uwa¿am za œmieszne to, ¿e w spisie
siedmiu grzechów g³ównych (gdy lata temu
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by³ t³umaczony na polski) jakiœ poczciwiec
wpad³ na kretyñski pomys³, ¿eby acediê
prze³o¿yæ jako lenistwo. Wiem to z ksi¹¿ki
Czes³awa Mi³osza (bo sam bym na to nie
wpad³). Nie chodzi przecie¿ o lenistwo, tylko
o brak wiary w to, ¿e mamy siê po co staraæ.
S¹dzê, ¿e wielu z nas zna to doœwiadczenie
z autopsji. To mo¿e byæ efektem jakiejœ
g³êbokiej traumy w ¿yciu osobistym, ale mo¿e
to byæ efekt trochê p³ytszej traumy niezdanego
egzaminu albo tego, ¿e siê telewizor zepsu³ tu¿
przed fina³em Ligi Mistrzów... Rozmaicie
bywa, ale takie fale poczucia, ¿e siê nie chce
wstaæ z ³ó¿ka, ¿e w³aœciwie cz³owiek nie ma
¿adnego powodu, by ruszyæ ma³ym palcem
u nogi – to jest doœwiadczenie, które ludzie
generalnie znaj¹ i niew¹tpliwie fundamentaln¹
kwesti¹ (i w tym ograniczonym sensie
Czapliñski ma racjê) jest znaleŸæ sposób, ¿eby
acediê przezwyciê¿yæ, bo ona jest groŸna,
niezwykle groŸna dla jednostki. Wiadomo, ¿e
pewien procent depresji koñczy siê po prostu
samobójstwem. Jest równie¿ bardzo groŸna
spo³ecznie. Ba! Ja bardzo lubiê literaturê
pozytywistyczn¹, ale okazuje siê, ¿e chyba
mniej ni¿ prof. Czapliñski, bo ja nie widzê
powodu, ¿eby jak m³odzi pozytywiœci
wierzyæ, ¿e ksi¹¿ka ma byæ pokrzepieniem do
dzia³ania. Znowu odwo³am siê do dzieciñstwa.
Bardzo g³êboko prze¿y³em baœñ o Bazyliszku.
Jak mo¿e Pañstwo pamiêtacie, Bazyliszka siê
zabija³o, pokazuj¹c mu lustro. W zwi¹zku
z tym Linia nocna jest lustrem postawionym
acedii. Je¿eli Czapliñskiego zirytowa³o, ¿e ci
bohaterowie s¹ tacy gnuœni, to albo nie ma
pojêcia, czym jest acedia i bardzo mu tego
zazdroszczê (ale to by znaczy³o, ¿e przyby³ do
nas z kosmosu), albo mi to dobrze wysz³o i siê
zirytowa³, czyli ma energiê ¿yciow¹, czyli
wszystko w porz¹dku.
K.B.: – W Pana twórczoœci wyraŸne s¹
nawi¹zania do tradycji literackiej, szczególnie do epoki M³odej Polski, któr¹, jak
wiemy, zajmowa³ siê Pan podczas pracy na
uniwersytecie. Czy w zwi¹zku z tym godzi
siê Pan na okreœlanie Pana twórczoœci
mianem literatury postmodernistycznej?
J.S.: – Gdyby odwo³aæ siê do nieu¿ywanego ju¿ chyba dzisiaj znaczenia s³owa

modernizm jako synonimu M³odej Polski, to
wtedy ewentualnie... Jednak modernizm oznacza tak naprawdê epokê miêdzy 1905 a 1968
rokiem, a recepcja postmodernizmu (czyli tego, co siê sta³o póŸniej) jest w Polsce bardzo
skomplikowana. Np. dlatego, ¿e s³owo to
przysz³o do Polski w latach 90. w momencie,
kiedy trwa³y tu bardzo ostre dyskusje, mocno
osadzone w kontekœcie politycznym, na temat
naszego stosunku do tradycji i konserwatywni
oraz nacjonalistyczni publicyœci zaczêli
uto¿samiaæ postmodernizm z jakimœ diab³em
wcielonym. Tymczasem czêœæ z nich znam
i wiem doskonale, ¿e z upodobaniem czytali
sobie ksi¹¿ki Cortazara, chodzili na filmy
Felliniego i jakoœ dziwnie im to nie przeszkadza³o... A przecie¿ to jest w³aœnie postmodernizm! Waham siê przy u¿yciu tego
s³owa. I to nawet nie dlatego, ¿e ono w wersji
potocznej oznacza tak¹ literaturê, w której
o nic nie chodzi, a mnie chodzi o parê rzeczy
wa¿nych. Je¿eli postmodernizm mia³by
oznaczaæ kojarzenie moich ksi¹¿ek z kinem
Quentina Tarantino, to ja dziêkujê. Ale je¿eli
z kinem Davida Lyncha – to bardzo chêtnie.
Postmodernizm, ze wzglêdu na odkrycia estetyczne tego nurtu, wydaje mi siê niezwykle
interesuj¹cy. Kino takiego re¿ysera z Hong–
Kongu (którego bezczelnie przeczytam tak,
jak siê pisze, Wong Kar Wai, a zrobiê to dlatego, ¿e gdy rozmawiaj¹c z sinolo¿k¹ poprosi³em j¹ o to, by mi to przeczyta³a, wyda³a
z siebie seriê takich dŸwiêków, ¿e naprawdê
wszystko jedno, jak mówimy, bo to zupe³nie
inaczej brzmi w jego ojczyŸnie), czy kino
Davida Lyncha, czy ksi¹¿ki Johna Bartha,
niektóre ksi¹¿ki Johna Fowlesa itd. – to s¹ rzeczy bardzo interesuj¹ce. Natomiast postmodernizm w swojej warstwie programowej,
programotwórczej czy antyprogramotwórczej
dok³adnie mówi¹c, postmodernizm jako
pewien pomys³ œwiatopogl¹dowy nie bardzo
mi odpowiada.
P.U.: – W swojej prozie odwo³uje siê Pan
przede wszystkim do œwiatów fikcyjnych,
nierealnoœci, marzeñ sennych... Czy uwa¿a
Pan, ¿e opis rzeczywistoœci, tej z ulicy jest
nieciekawy, czy rzeczywistoœæ jest nieciekawa, czy te¿ (podobnie jak Olga Tokarczuk)

uwa¿a Pan, ¿e rzeczywistoœæ to wszystko, co
pomyœlane, co wyœnione, co obecne w naszej
psychice?
J.S.: – Olga Tokarczuk jest bardzo wa¿n¹
dla mnie osob¹. Zetkn¹³em siê z ni¹ sporo lat
temu. By³a fascynatk¹ Junga, którego ja te¿
dziêki niej przeczyta³em i bardzo by³ dla mnie
wa¿ny w pewnej chwili, ale nigdy nie
zosta³em uczciwym neofit¹ jungizmu. Chyba
nie jest ze mn¹ ani tak, ani tak... (Przepraszam,
¿e odpowiadam tak skomplikowanie, ale
Pañstwo zadajecie bardzo ciekawe pytania,
które utrudniaj¹ cz³owiekowi mi³¹ wygodê
odpowiadania monosylabami i muszê tak
d³ugo gadaæ) Faktycznie, gdy s³yszê s³owo
rzeczywistoœæ, to zapalaj¹ mi siê wszystkie
lampki alarmowe. „Prawdziwy zapis rzeczywistoœci” kojarzy mi siê z tekstami kultury
(myœlê tu i o ksi¹¿kach, i o filmach, przedstawieniach teatralnych), które opowiadaj¹
dzieje bandytów, narkomanów, kloszardów,
prostytutek, itp. Otó¿ ja z zak³opotaniem
powiem, ¿e osobiœcie nie znam ani jednej prostytutki, a przynajmniej nic o tym nie wiem...
Owszem, gdy przeje¿d¿am wieczorem ko³o
Dworca Centralnego, widzê jak tam stoj¹;
przypuszczalnie to one w³aœnie. Kloszardów
widujê w moim mieœcie niestety wielu. Bli¿ej
pozna³em tylko jednego, który akurat mieszka
na moim podwórku. Czasem dajê mu parê
groszy (i to na pewno nie s³u¿y mu do kupna
chleba, s¹dz¹c po jego doœæ ostrym oddechu),
a on mi kiedyœ w dowód wdziêcznoœci znaleziony gdzieœ wa³ek do malowania œciany.
Natomiast znam dobrze pracowników wy¿szych uczelni, pracowników radia, pracowników agencji reklamowych, nauczycieli,
uczniów i jakoœ nie bardzo mi siê chce
wierzyæ, ¿e ich nie ma. A w narzekaniu na to,
¿e literatura, która nie opowiada o upadku
spo³eczeñstwa, nie jest rzeczywista, kryje siê
taka hipoteza, ¿e nas wszystkich nie ma, a
przecie¿ te¿ jesteœmy rzeczywistoœci¹. I to jest
jedna czêœæ odpowiedzi. Druga czêœæ jest taka,
¿e ja lubiê baœnie. Nie lubi³em ich w dzieciñstwie, ale lubiê jako doros³y cz³owiek mieæ
poczucie, ¿e opowiada mi siê historiê, która
mówi o œwiecie nie wprost. I to chyba st¹d
pewne elementy fantastyczne w moich tek-
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stach. Poza Lini¹ nocn¹, która ju¿ tytu³em
sugerowa³a, ¿e jest zwi¹zana ze sfer¹ snu, tej
fantastycznoœci a¿ tak strasznie du¿o nie ma.
Co wiêcej, znajdujê ogromn¹ radoœæ (i to akurat jest postmodernistyczne rzeczywiœcie)
w mieszaniu fikcji z rzeczywistoœci¹. Bardzo
fantastyczna z pozoru powieœæ, Apokryf Ag³ai,
dzieje siê w Warszawie. Gotów jestem Pañstwa oprowadziæ po tych miejscach, bo to siê
dzieje w okreœlonych budynkach, w konkretnych mieszkaniach... Dzieje prac nad sztucznym cz³owiekiem te¿ pracowicie w bibliotece
sprawdzi³em. Jeden ze szpiegów opowiada
bohaterowi o drodze dojœcia do sztucznego
cz³owieka. Do roku 1960 wszystko jest
zgodne z faktami. Po roku 1960 fantazjujê.
Ale do 60. naprawdê sprawdzi³em. Do kongresu w Dayton. Nic z tego nie jest wymyœlone.
No, mo¿e ci automatyczni ¿o³nierze pod
pa³acem kremlowskim – tu trochê
przesadzi³em, ale poza tym stara³em siê, aby to
by³o zroœniête z rzeczywistoœci¹. Podobnie
jest w Pr¹dzie zatokowym. Na pocz¹tku
wspominam tam autentyczn¹ ksi¹¿kê Jak
sobie wyobra¿asz Polskê w roku 2000.
Pamiêtam j¹ z dzieciñstwa, choæ nie uda³o mi
siê jej odszukaæ. We wspominanym ju¿ kilkakrotnie Ko³obrzegu, gdzie rodzice przywozili
mnie na ca³e dwa miesi¹ce, moja mama
(in¿ynier z dusz¹ humanistki) od razu zapisywa³a mnie na wakacje do tamtejszej biblioteki.
Przynios³em stamt¹d tê ksi¹¿kê jako dziesiêcioletni szkrab. Tak wiêc tej rzeczywistoœci
jest wiêcej ni¿ siê wydaje, ale mniej ni¿ w znakomitej sk¹din¹d prozie Grzegorza Strumyka.
Tylko g³êboko wierzê, ¿e ja te¿ piszê o rzeczywistoœci. Nie dajmy siê zwariowaæ! Œwiat nie
sk³ada siê wy³¹cznie z kloszardów i gangsterów.
K.B.: – Znane s¹ Pana fascynacje literatur¹ fantastyczn¹, szczególnie proz¹ Dicka.
Proszê nam opowiedzieæ o innych literackich fascynacjach, bo na pewno takie s¹.
J.S.: – S¹. Obok Philipa K. Dicka natychmiast przypomnia³ mi siê Julio Cortazar. Od
jednego z krytyków (nie wiem, czy nie od
Czapliñskiego w³aœnie) zarobi³em zreszt¹
tytu³em „Cortazar po liftingu”, co obróci³o siê
na moj¹ korzyœæ w sposób zupe³nie niewiary-

12

godny. Mianowicie w ubieg³ym roku Polska
by³a g³ównym goœciem Targów Ksi¹¿ki
w Buenos Aires. Mia³a tam pojechaæ Olga
Tokarczuk, ale odrzuci³a propozycjê. No i ci
biedacy tam w Instytucie Mickiewicza myœleli: „Kogo pos³aæ do Buenos Aires?”. I nagle
ktoœ sobie przypomnia³: „Ty, by³ taki Cortazar
po liftingu!”. I polecia³em do Buenos Aires.
Nic tylko Czapliñskiemu postawiæ du¿e piwo
za to. W liceum prze¿ywa siê najbardziej ¿arliwe mi³oœci literackie. Prze¿ywa³em niemal
histeryczne uwielbienie dla Cortazara niew¹tpliwie, choæ zrozumia³em go dopiero póŸniej,
pewnie nie do koñca zreszt¹. Gra w klasy
w mojej paczce by³a otaczana takim kultem,
¿e za³o¿yliœmy klub. U Cortazara jest Klub
Wê¿a, my mieliœmy Klub 2/3, s³uchaliœmy p³yt
jazzowych i nawet próbowaliœmy poczciw¹
warszawsk¹ Wolê nazywaæ nazwami ulic paryskich. Gdy po wielu latach pierwszy raz
w ¿yciu znalaz³em siê na zachodzie Europy,
a mianowicie w Pary¿u (bardzo póŸno, bo
o paszport wtedy nie by³o ³atwo, a na domiar
z³ego moi rodzice pracowali w Wojskowej
Akademii Technicznej; by³o to dodatkowe
utrudnienie, bo przecie¿ genera³owie NATO
mogliby siê ode mnie dowiedzieæ, jak wygl¹daj¹ ³awki w WAT), by³ r. 1989. Mia³em
wprawdzie przewodnik, ale mia³em te¿ Grê
w klasy i na pierwszy spacer poszed³em
w³aœnie z ni¹, bo mnie wie¿a Eiffle’a nie
interesowa³a. Chcia³em zobaczyæ, gdzie jest
róg ulicy, na której oni s³uchali tego jazzu, jak
wygl¹da park, w którym zaraz na pierwszej
stronie zostaje rzucony z³amany czarny parasol, itd. Tak wielka to by³a fascynacja. Inn¹
wa¿n¹ postaci¹ by³ dla mnie w liceum
Witkacy. Mo¿na zastanawiaæ siê, co z tych fascynacji we mnie zosta³o, co przesi¹k³o do
ksi¹¿ek... Cortazar, owszem, ale zupe³nie nie
pamiêta³em, tytu³uj¹c ksi¹¿kê Wieloœcian, ¿e
istnieje ksi¹¿ka Cortazara pt. Oœmioœcian.
Naprawdê tego nie pamiêta³em. Natomiast
z Witkacego?... Œmieszy mnie postulat, ¿eby
ksi¹¿ka mobilizowa³a do dzia³ania, co mo¿e
Witkacemu zawdziêczam, poniewa¿ wiem, ¿e
przede wszystkim najwa¿niejsze jest, ¿eby
podtrzymywaæ zdziwienie œwiatem. Doœwiadczanie tajemnicy istnienia jest czymœ, co ró¿ni

nas od zwierz¹t, nawet od kotów, które s¹, jak
wiadomo, najwy¿szymi stworzeniami na
œwiecie – poza nami.
P.U.: – Po przeczytaniu Pana najnowszej ksi¹¿ki zastanawialiœmy siê, jakie pytania w odniesieniu do niej mo¿na zadaæ, co
w niej jest najwa¿niejsze i nie ukrywam,
¿e mieliœmy du¿y problem.
K.B.: – Tyle tam nawi¹zañ, ¿e trudno
stwierdziæ, co jest wa¿niejsze od czegoœ
innego. Mo¿e sam Pan opowie o tej ksi¹¿ce?
J.S.: – Wczeœniej w naszej rozmowie
mówi³em, ¿e w Ach pojawia siê w¹tek acedii.
To ksi¹¿ka, która poniek¹d o jakimœ pomyœle
na wychodzenie z acedii opowiada. Jest tak¿e
prób¹ rozliczenia siê z takim sposobem myœlenia, który zafascynowa³ mnie parê lat temu
i np. w Apokryfie Ag³ai (od mojej strony
patrz¹c) to widaæ. Wtedy fascynowa³em siê
gnoz¹ chrzeœcijañsk¹, która tak ró¿ni siê od
chrzeœcijañstwa ortodoksyjnego... Zak³ada, ¿e
w momencie stworzenia œwiata dosz³o do
jakiegoœ gigantycznego kataklizmu i cz³owiek
w tym strasznym œwiecie jest goœciem, który
ma sobie przypomnieæ, jak siê st¹d wydobyæ.
Bardzo mnie to przekonywa³o, poniewa¿
bêd¹c cz³owiekiem o intuicji religijnej, mocno
siê od doœæ dawna z¿yma³em i z¿ymam siê
nadal, s³ysz¹c od bardzo zacnych nieraz
ksiê¿y, ¿e œwiat jest taki dobry, ¿e jest dobra
Bozia, Opatrznoœæ i jeœli coœ jest z³e, to dlatego, ¿e cz³owiek nagrzeszy³. Mam wtedy
ochotê post¹piæ jak bohater jednej z powieœci
Dicka, który trzyma³ w zamra¿alniku swojego
kota przejechanego przez samochód, aby gdy
us³yszy tr¹by na S¹d Ostateczny, wzi¹æ tego
kota za pazuchê i jak Pan Bóg ju¿ rozdzieli
ludzi na tych po lewej i po prawej, wyjœæ z tym
kotem i powiedzieæ: „Przepraszam, jak mam
to rozumieæ?”. To, co siê dzieje w przyrodzie,
œrednio mi siê kojarzy ze skutkami grzechu
pierworodnego, a bardzo z demonicznym
jakimœ pomys³em na przyrodê. Przyroda jest
dla mnie tym ³adniejsza, im mniej j¹ znam.
Ona JEST bardzo piêkna, tylko ¿e bardzo
piêkne stworzonka ca³y czas na siebie poluj¹
i wy¿eraj¹ siê nawzajem. A na szczycie tego
potwornego cyrku stoi cz³owiek, który wy¿era
wszystko jak leci, ewentualnie zatruwa, a po-

tem umiera i te¿ jest z¿erany. To jest panopticum tak naprawdê. W zwi¹zku z tym ta gnostycka hipoteza bardzo mi odpowiada³a
i jeszcze pierwsze strony Ach s¹ w tym duchu
pisane. Natomiast w pewnej chwili z³apa³em
siê na niekonsekwencjach. Wiem, ¿e stuprocentowej konsekwencji nie sposób w ¿yciu
uzyskaæ, ale te najgrubsze niekonsekwencje
³adnie by³oby zlikwidowaæ. Otó¿ z³apa³em siê
na tym, ¿e czytam ksi¹¿kê Jonasa pt. Religia
gnozy, niezwykle fascynuj¹c¹ zreszt¹, i pogryzam czekoladê Milka jogurtow¹. Rozmaite
rzeczy daj¹ siê z gnoz¹ pogodziæ, ale czekolada jogurtowa Milka nie. Albo, cz³owieku,
uwa¿asz, ¿e ten œwiat jest do kitu i d¹¿ysz do
tego, aby siê st¹d jak najszybciej wypisaæ,
a mianowicie rozwijaj¹c siê duchowo, a cia³o
oddaj¹c praktykom ascetycznym, albo po¿erasz czekoladê Milka i zaczynasz lubiæ to –
znaczy jest coœ fajnego na tym œwiecie.
Refleksja nad czekolad¹ Milka doprowadzi³a
mnie do bardzo ostro¿nego zaaprobowania na
nowo ortodoksji chrzeœcijañskiej. Nie ze
wszystkimi nurtami, nie pod ka¿dym warunkiem, z oporami, ale jednak... W tej tradycji
nie ma radykalizmu, który jest chyba sprzeczny z ¿yciem. I myœlê, ¿e w Ach rozliczam siê
z acedi¹ i z gnoz¹, co jest poniek¹d wspó³bie¿ne, a pojawia siê tam jeszcze trzeci w¹tek,
który z tymi dwoma jest silnie zwi¹zany,
mianowicie namiêtnoœæ. Bo oczywiœcie czekolada wystêpuje tutaj jako eufemizm... Namiêtnoœæ jest niew¹tpliwie doœwiadczeniem
niezwykle wa¿nym i przy ca³ym szacunku dla
œw. Aleksego, co le¿a³ pod schodami, uwa¿am, ¿e coœ straci³. To taki trójk¹t: namiêtnoœæ,
acedia, gnoza. Z mojego punktu widzenia s¹ to
trzy sprawy centralne.
K.B.: – W eseju Piszczel œw. Hieronima
pisze Pan: „Obyczajowoœæ nasza stanowi dziœ
czêœæ tzw. kultury instant. Kultura instant
odpowiada miêdzy innymi za wynalazek
rzepów, szybszych ni¿ zamek b³yskawiczny,
kawy, która nie wymaga dziesiêciominutowego rytua³u parzenia, telewizyjnego
kana³u informacyjnego, w którym z a w s z e
jest pora na wiadomoœci i e–maila, skracaj¹cego do minimum czas czekania na
odpowiedŸ. Nie chcemy czekaæ na nic”. Czy
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têskni Pan do czasów sprzed kultury
instant?
J.S.: – Chyba nie, bo ja jestem produktem
tej kultury. Przed tym, ¿e nasze wewnêtrzne
zegary taktuj¹ coraz szybciej, chyba nie ma
ucieczki. Mieliœcie Pañstwo w tym momencie
do czynienia ze zjawiskiem telepatii (to à propos tego, co jest rzeczywistoœci¹), poniewa¿
jad¹c tutaj, pyta³em pani¹ Katarzynê, czy mam
coœ przeczytaæ, na co us³ysza³em, ¿e nie, ¿e
mamy przygotowane dwa cytaty. No i to by³
fragment, który ja sobie przygotowa³em.
Natomiast z kultur¹ instant jest tak, ¿e... To
jest grzech, który pope³nia wielu moich
rówieœników, tzw. m³odych konserwatystów,
np. Wojciech Wencel czy Cezary Michalski,
czy Dariusz Kar³owicz. Oni, ciskaj¹c gromy
na œwiat wspó³czesny, rzeczywiœcie sprawiaj¹
wra¿enie, ¿e robi¹ to z jakiejœ wysepki. ¯e siê
uchowali, no! Natomiast ja myœlê, ¿e ten fragment o kulturze instant pisa³em, z³oszcz¹c siê
i jednoczeœnie œmiej¹c siê z siebie, bo ja nie
pijê innej kawy ni¿ kawa instant. Zdecydowanie straci³em cierpliwoœæ do listów tradycyjnych i jak ktoœ nie przyœle mi maila, to
odpowiem mu mo¿e w przysz³ym roku albo
wcale. Napisaæ, pójœæ do skrzynki na pocztê,
kupiæ znaczek, nakleiæ go, wys³aæ, Jezu
Chryste! Nie ma czasu. Podda³em siebie
i uczniów szko³y, w której przez siedem lat
uczy³em, pewnemu doœwiadczeniu. W opisywanym liceum prywatnym, w którym jest taki
mi³y zwyczaj, ¿e mniej wiêcej dwa razy do
roku odbywaj¹ siê tzw. sesje. Tzn. wyje¿d¿amy z niewielk¹ grup¹ uczniów, jad¹ wszyscy
poloniœci i zaprzyjaŸniony anglista, do
jakiegoœ oœrodka wczasowego na pó³ pi¹tku,
sobotê i pó³ niedzieli, gdzie dyskutujemy
o jakiejœ kwestii, która wydaje nam siê interesuj¹ca, a nie zmieœci³a siê w programie,
w którym ostatnio coraz mniej siê mieœci (bo
co wyprawia MEN, wszyscy wiedz¹...).
Bywaj¹ to równie¿ sesje filmowe. Wiêc
poczêstowa³em m³odzie¿ filmami Tarkowskiego: Solaris, Stalkerem, Zwierciad³em,
Andriejem Rublowem i Ofiarowaniem. Tarkowski to re¿yser, dla którego kino to forma
kontemplacji œwiata. Jak na pocz¹tku Solaris
ustawia kamerê nad rzek¹ i pokazuje wodo-
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rosty, które w wodzie migocz¹ i strumieñ
wody nimi porusza, chyba ze trzy minuty
kamera stoi, a wodorosty siê ruszaj¹. Masz,
cz³owieku przyjrzeæ siê uwa¿nie wodorostom.
Potem kamera nieznacznie siê podnosi, widaæ
bohatera, który przygl¹da siê wodorostom
i przez trzy minuty mamy obserwowaæ bohatera. Potem jest chyba jeszcze wolniej. Bardzo
siê ucieszy³em, ¿e uczniowie to znieœli i ja te¿
traktujê ten weekend jako bardzo wa¿ne
doœwiadczenie estetyczne i duchowe. Jednoczeœnie mam œwiadomoœæ, ¿e to tempo
monta¿u zostaje gdzieœ w nas. W zwi¹zku
z tym kultura instant jest dra¿ni¹ca. Ale trzeba
zacz¹æ od siebie. ¯yjemy w œwiecie, który
galopuje coraz szybciej i ja nie chcê powiedzieæ, ¿e ju¿ nie mo¿na szybciej, bo
pewnie mo¿na. Widzia³em kiedyœ teledysk
jakiejœ grupy metalowej zmontowany ze skrajn¹ prêdkoœci¹. Zespó³ sta³ na okr¹g³ej
estradzie, wokó³ niego dwadzieœcia piêæ
kamer i tak po jednej klatce z ka¿dej kamery
kolejno... Film, jak wiadomo, porusza siê z
prêdkoœci¹ dwadzieœcia piêæ klatek na
sekundê. Mia³em chorobê morsk¹, gdy ten
teledysk siê skoñczy³, ale wytrzyma³em, bo
chcia³em wiedzieæ, do czego to doprowadzi.
Ju¿ wiem. Mam nadziejê, ¿e coraz wiêcej
ludzi bêdzie odczuwa³o zmêczenie tym tempem. W uspokojeniu naprawdê jest jakieœ
wyjœcie, co wcale nie oznacza, ¿e chcia³bym
znaleŸæ siê w œwiecie Elizy Orzeszkowej, przy
ca³ej sympatii dla niej.
P.U.: – Pana najnowsza ksi¹¿ka jest zdecydowanie najbardziej osobist¹ ksi¹¿k¹
z dotychczasowych, fragmentami wrêcz
intymn¹, ekshibicjonistyczn¹. Mówi Pan
o osobistych prze¿yciach, emocjach, myœlach. Czy pisanie tej ksi¹¿ki nie czyni³o
pewnego oporu przed takim obna¿aniem siê?
J.S.: – Nie, bo to wszystko zagrane jest
przecie¿.... Nie. Serio mówi¹c, g³êboko
wierzê, ¿e ta ksi¹¿ka nie jest ekshibicjonistyczna. Nawet za¿¹da³em od wydawnictwa,
by wyrzuci³o ten epitet z reklamówki ksi¹¿ki,
która pojawi³a siê w internecie na stronie
Wydawnictwa Literackiego. Pozwolê sobie
przytoczyæ takie rozumowanie, na które
wpad³em, gdy t³umaczy³em siê z podobnej

kwestii w dzienniku internetowym. ¯eby
zrozumieæ, czym ró¿ni siê prywatnoœæ od
ekshibicjonizmu, trzeba przywo³aæ pierwotne
znaczenie s³owa ekshibicjonista. To jest taki
cz³owiek, który siê obna¿a po parkach. I czym
siê teraz ró¿ni nagoœæ ekshibicjonisty od
nagoœci kochanka? Otó¿ kochanek mówi do
kochanki: „Jeœli chcesz, mo¿esz mnie zobaczyæ nagiego”. Ekshibicjonista mówi:
„Je¿eli nie chcesz, musisz mnie zobaczyæ
nagiego!” G³êboko wierzê, ¿e ja staram siê
byæ kochankiem. Nie wiem, jak z uwodzeniem
w przypadku tego Ach, ale robi³em, co
mog³em... Nie mam poczucia plotkowania na
w³asny temat. Mnie samego, jako czytelnika,
krêpuje autor, który nagle zaczyna siê zwierzaæ z intymnych spraw. Stara³em siê zachowaæ klimat dowodz¹cy, ¿e piszê o sprawach,
które mnie g³êboko obchodz¹. Teraz codziennie pojawia siê bardzo wiele nowych ksi¹¿ek
i gdyby jakiœ czytelnik zechcia³ tych kilka
godzin zainwestowaæ w³aœnie w moj¹ ksi¹¿kê,
to muszê potraktowaæ go serio. Ksi¹¿ka nie
bez powodu zaczyna siê od zdania, ¿e jeœli jest
jakiœ temat wart rozmowy naprawdê, to jest to
dyskusja na temat tego, czy istnieje Bóg, czy
nie (to zdanie Dostojewskiego). Tego siê trzymaj¹c, stara³em siê sygnalizowaæ, ¿e piszê
o sprawach, które lepiej lub gorzej z jakiegoœ
powodu znam i s¹ dla mnie wa¿ne. Stara³em
siê jednak kontrolowaæ przeciek informacji na
mój temat. Kiedyœ wys³ucha³em w II Programie Polskiego Radia audycji na temat tej
ksi¹¿ki, gdzie naprawdê znakomici krytycy
dobre siedem minut rozwa¿ali problem, jak
Jerzy Sosnowski otar³ siê o sektê New Age’u.
Tymczasem lojalnie o tym bohaterze pisa³em
w 3 os., bo ja z New Age’em nigdy nie mia³em
nic wspólnego. Chyba ¿e ktoœ potraktuje czytanie Junga za przejaw New Age’u... A fragment o New Age’u jest wynikiem rozmowy
z Olg¹ Tokarczuk, która przeczyta³a pierwszy
rozdzia³ ksi¹¿ki, czyli Ma³ego Lebiediewa
i powiedzia³a mi, ¿e denerwuje j¹, jak na ten
biedny New Age wszyscy teraz skacz¹ jak
koza na krzywe drzewo i ¿e jak z New Age’em
polemizowaæ, to powa¿nie, a nie chlapn¹æ jednym zdaniem. Wzi¹³em to sobie do serca
i potem zastanawia³em siê, pisz¹c ksi¹¿kê,

gdzie mogê wstawiæ ten fragment polemiczny
o New Age i wymyœli³em, ¿e tutaj. To nie jest
opowieœæ bezpoœrednio o mnie. Moje stosunki
z koœcio³em katolickim s¹ burzliwe i zreszt¹
nie bez powodu w katolickim miesiêczniku
„WiêŸ” przyklasn¹³em pomys³owi nazwania
mojego cyklu felietonów Ex post, bo w swoim
czasie bardzo mi siê spodoba³o s³owo ekspostkatolik. Prawie jak anarchokonserwatyzm.
Redaktorzy bruLionu odpowiadali na pytanie
o ich pogl¹dy polityczne, ¿e s¹ anarchokonserwatystami. W tym sensie ja mogê byæ
ekspostkatolikiem.
K.B.: – W Ach z jednej strony mamy
problem acedii, a z drugiej strony... Ach to
jeden wielki zachwyt œwiatem. Przytoczê
jeszcze jeden fragment ksi¹¿ki: „Nale¿ê do
szczêœliwców, którym lekka i niezbyt
uci¹¿liwa, ale jednak chroniczna choroba
pozwala doceniaæ wartoœæ g³êbokiego oddechu. P³uca przyjmuj¹ wtedy powietrze
jak serdeczny gospodarz, który otwiera na
oœcie¿ drzwi. Szeroko, bez oci¹gania. Kiedy
jem, zewnêtrzne wobec mojego cia³a sk³adniki œwiata wch³aniam po uprzednim,
wstêpnym przetworzeniu: starannie rozdrobnione, prze¿ute. Kiedy pijê, ciecz po
trochu przeciska siê przez krtañ, przepuszczana ostro¿nie. Tymczasem oddychanie jest instynktownym wyrazem ca³kowitej zgody na œwiat: powietrze wpada do
wewn¹trz mnie, wci¹gane zach³annie, bez
wyboru i bez namys³u. Od samej przepony
pocz¹wszy, cia³o moje rozci¹ga siê, by daæ
siê wype³niæ temu, co wokó³. A potem wydech bez wstydu, bez skrêpowania moj¹
fizycznoœci¹, zgoda na mnie samego. I znów
wdech, gorliwy, ekstatyczny. A¿ do pojawienia siê w pobli¿u jakiegoœ alergenu, który
wywo³a³by atak dusznoœci (co przecie¿ nie
zdarza siê bardzo czêsto), ca³oœæ tego, czym
rozporz¹dzam jako „mn¹”, opowiada siê
spontanicznie za ¿yciem. W k³opotach,
w roz¿aleniu, w radosnym oczekiwaniu,
w euforii, w przygnêbieniu, w strachu
i wstydzie – trwa ta organiczna modlitwa.
Modlitwa organizmu. – Ach, Panie, dobrze,
¿e tu jesteœmy, szepce moja tchawica,
oskrzela i pêcherzyki p³uc. Ach, dobrze jest
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byæ pod namiotem nieba, pomimo wszystko. Ach, pozwól mi tu zostaæ, pozwól mi
siê zmieniaæ. Ach, choæby jeszcze tych kilka
kolejnych sekund. Ach – istnieje cierpienie,
rozpacz, groza, rozczarowanie, nêdza. Ach,
przemijanie i umieranie. Ach, co sekunda
na ca³ym œwiecie umieraj¹ tysi¹ce, a tysi¹ce
rodz¹ siê z p³aczem. „Taki¿ to œwiat, niedobry œwiat, czemu¿ innego nie ma œwiata?”
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Ach, ale narzekaj¹c wniebog³osy i oskar¿aj¹c Ciê, i op³akuj¹c z³udzenia, oddycham.
Ach, wdziêcznoœæ. Ach, dziêkczynna mantra moich p³uc, co chwila nienasyconych
œwiatem i ¿yciem, niesytych istnienia.”
Naszym i Pañstwa goœciem by³ ci¹gle g³odny
œwiata i ¿ycia Jerzy Sosnowski. Dziêkujemy
serdecznie za rozmowê.

Gottfried Benn
– myœliciel
z landsberskich koszar
Krystyna Kamiñska

Podczas sympozjum z okazji Œwiatowego
Dnia Poezji w Warszawie w 2005 r. polscy
poeci mówili o poetach z innych krêgów
jêzykowych, którzy mieli wp³yw na ich twórczoœæ. Krzysztof G¹siorowski jako pierwszy,
a za nim kilku innych, wskazali na niemieckiego poetê Gottfrieda Benna.
Przez prawie dwa wojenne lata Gottfried
Benn mieszka³ w Landsbergu – dzisiejszym
Gorzowie, a utwory wówczas napisane uznawane s¹ za najwa¿niejsze w jego dorobku
twórczym. Zawsze czu³ siê emocjonalnie
zwi¹zany z Brandenburgi¹, wychowywa³ siê
po obecnie polskiej stronie Odry. Zarówno
wiêc ze wzglêdów artystycznych jak i lokalnych wydaje nam siê niezbêdne przypomnienie tego wybitnego poety i myœliciela o losie
skomplikowanym przez niemieck¹ historiê
XX wieku.
Szczêœliwe dzieciñstwo
w brandenburskiej wsi
Urodzi³ siê 2 maja 1886 r. jako syn protestanckiego pastora w Meklemburgii, ale od pier-

wszego roku ¿ycia wzrasta³ w miejscowoœci
Selin (obecnie Zielin, gmina Mieszkowice,
blisko pó³nocnej granicy województwa lubuskiego). W Zielinie do dziœ stoi rodzinny dom
Gottfrieda Benna, choæ plebania znajduje siê
w niedawno zbudowanym obiekcie. Niewiele
zmieni³ siê natomiast koœció³, miejsce pracy
jego ojca. Wspomina po latach: Ros³em poœród wioskowych ch³opaków, gada³em dialektem platt, a¿ do listopada biega³em boso,
uczy³em siê w szkó³ce wiejskiej, by³em konfirmowany wraz z dzieæmi robotniczymi, jeŸdzi³em drabiniastym wozem na pole po zbo¿e, na
³¹kê w czas sianokosów, pasa³em krowy, zrywa³em wiœnie i orzechy, wiosn¹ krêci³em fujarki
z m³odych witek wierzbowych, wybiera³em
ptasie gniazda. Do dziœ ziemiê tê uwa¿am za
rodzinne strony, choæ nikogo tam ju¿ nie znam.
Ziemia dzieciñstwa, kraj ukochany.
Biednie, ale szczêœliwie siê ¿y³o jego
rodzinie z oœmiorgiem dzieci. Ojciec i dziadek
byli fanatycznie religijnymi pastorami. Matka,
która pochodzi³a z francuskiej czêœci Szwajcarii i do koñca ¿ycia nie opanowa³a dobrze
jêzyka niemieckiego, do surowego domu pas-
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tora Benna wnios³a powiew romañskiego
ducha i francuskie piosenki œpiewane
dzieciom. Gottfried bardzo kocha³ matkê. Do
koñca ¿ycia mia³ do ojca pretensje, ¿e gdy
w mêkach umiera³a na raka, w imiê wartoœci
religijnych, nie pozwala³ na podanie ¿onie
œrodków uœmierzaj¹cych.
Duchowa odmiennoœæ rodziców da³a mu
podstawê do wniosków wa¿nych w tamtych
latach: Poprzez ma³¿eñstwo moich rodziców
zmiesza³y siê we mnie germañskoœæ i romañskoœæ, te dwa najwa¿niejsze sk³adniki ludnoœci
europejskiej. Powsta³a w ten sposób mieszanka, ale nie mieszañcy, krzy¿ówka, ale nie
bastardzi, w ka¿dym razie mieszanka aryjska.
Dwa typy kultury, jakie wnieœli rodzice,
podobnie - jak to on okreœla³ - ich ró¿ny
„materia³ genetyczny” inspirowa³y póŸniej
Benna do rozwa¿añ na temat mieszanek kulturowych i rasowych. Sam siebie uznawa³ za
efekt „hodowli” wielkich procesów kulturowych i biologicznych.
W 1903 r. zda³ maturê w gimnazjum we
Frankfurcie i rozpocz¹³ studiowanie teologii
i filozofii na uniwersytecie w Marburgu.
Jednak po kolejnych dwóch latach, w 1905 r.
zmieni³ kierunek studiów na medycynê w berliñskiej Akademii Medycyny Wojskowej
(Kaiser-Wilhelm-Akademie), gdzie specjalnoœæ lekarza sanitarnego mo¿na by³o studiowaæ za niewysok¹ op³at¹.
Najwy¿sze wyostrzenie pojêæ
W 1912 r. uzyska³ tytu³ doktora medycyny
na podstawie rozprawy „Czêstotliwoœæ wystêpowania cukrzycy w wojsku”. Tam, jak póŸniej pisa³, nauczy³ siê zimnego myœlenia,
trzeŸwego stosunku do ¿ycia, najwy¿szego
wyostrzenia pojêæ. Wkrótce z przyczyn
zdrowotnych opuœci³ wojsko i podj¹³ pracê w
najmniej przyjemnej dziedzinie medycyny.
Zosta³ lekarzem kasy chorych o specjalnoœci
skórno-wenerycznej, mia³ wiêc do czynienia
g³ównie z marginesem spo³ecznym.
W tym samym 1912 r. debiutuje tomem
wierszy „Morgue” (to francuskie okreœlenie
oznacza³o w ¿argonie trupiarniê). Ciekawe, ¿e
w tym samym roku i w tym samym wydaw-

18

nictwie Alfreda Richarda Meyera w Wilhelmsdorfie zosta³ wydany debiutancki tom
wierszy Filipa Tomasza Marinettiego – twórcy
futuryzmu. Benn natomiast sta³ siê czo³owym
poet¹ niemieckiego ekspresjonizmu.
Jego poezja wyrasta z dwóch Ÿróde³: œwiat
egzystencjalny, z dominuj¹cymi doœwiadczeniami praktyki lekarskiej skontrastowa³
z idyllicznym œwiatem dzieciñstwa. Dziecko
wsi zetknê³o siê w mieœcie z tym, co najgorsze, najbardziej brudne i gnij¹ce. Uroda
œwiata zosta³a w wierszach tych nie tylko zakwestionowana, ale przekreœlona, odrzucona.
Sztuka - zdaniem Benna - winna wyra¿aæ dramat ¿ycia ze wszystkich stron otoczonego
przez œmieræ. A pisaæ o tym powinno siê
obiektywnie, rzetelnie, niemal protokolarnie,
bez przymiotników, bez ozdób. Dla przyk³adu
– wiersz „Piêkna m³odoœæ”:
Usta dziewczyny, która d³ugo
le¿a³a w sitowiu
wygl¹da³y jak ogryzione.
Kiedy otworzono klatkê piersiow¹, prze³yk
by³ dziurawy.
Wreszcie pod ³ukiem przepony
znaleŸliœmy gniazdo m³odych szczurów.
Ma³a siostrzyczka le¿a³a nie¿ywa.
Inne ¿ywi³y siê w¹trob¹ i nerkami,
pi³y zimn¹ krew i prze¿y³y
tutaj piêkn¹ m³odoœæ.
I piêkna, lecz szybka, zasta³a ich te¿ œmieræ:
wrzucono je wszystkie do wody.
Ach, jak kwicza³y ma³e pyszczki!
T³um. Krzysztof Karasek

Benn sta³ siê popularny w krêgach berliñskiej, artystycznej m³odzie¿y, bo wyra¿a³
jej przera¿enie œwiatem. By³o to krótko przed
I wojn¹ œwiatow¹, najbardziej krwaw¹ wojn¹,
w której wymordowano niemal ca³e to m³ode
pokolenie.
Narodziny doktora Rönne
W sierpniu 1914 r. zosta³ wcielony do
wojska jako lekarz w s³u¿bie liniowej. Kilka
tygodni wczeœniej poœlubi³ Edith Osterloch,
poznan¹ nad morzem wdowê z Monachium.

Tymczasem zamiast uroków ¿ycia rodzinnego,
na co ogromnie liczy³, podczas walk w Belgii
pozna³ smak wojny. Uczestniczy³ w szturmie
Antwerpii, asystowa³ przy rozstrzelaniu
brytyjskiego szpiega, widzia³ ca³¹ brutalnoœæ
wojny. W wyniku doœwiadczeñ i przemyœleñ
powo³a³ do literackiego istnienia postaæ doktora Rönne, bohatera opowiadañ z cyklu
„Gehirne” („Mózgi”), którego cechuje ontologiczny brak zaufania – jak to okreœli³ Hubert
Or³owski. Doktor Rönne tak dalece w¹tpi we
wszystko, ¿e zakwestionowa³ sens istnienia
rzeczywistoœci, a nawet przekreœli³ pojêcie
jednostki. Inne istotne cechy jego postawy,
to utrata autorytetów, brak zaufania
dla intelektu, totalna dezorientacja. Przy
tym warto wiedzieæ, ¿e Benn nigdy nie
uznawa³ zasad demokracji parlamentarnej,
uwa¿a³ je za szkodliwe zarówno dla pañstwa
jak i dla jednostki. W koñcu lat 20. ju¿
by³ gotowy na przyjêcie ideologii nazistowskiej.
„Honor szczególny”
W 1923 r. ukaza³y siê pierwsze „Dzie³a
zebrane” Benna, czyli obejmujace dwa tomiki
poezji, wiersze wczeœniej publikowane g³ównie na ³amach prasy. Benn wysuwa siê na czo³o
ekspresjonistycznych poetów niemieckich.
A przecie¿ nie jest zauwa¿any ani honorowany
przez w³adze i instytucje kultury republiki
weimarskiej. Z okazji swoich 40. urodzin
w 1926 r. obliczy³, ¿e za dotychczasow¹ twórczoœæ zarobi³ 975 marek, czyli po 4 marki
50 fenigów miesiêcznie. Poczucie swojego
niedocenienia t³umaczy³ brakiem kulturowego
przygotowania ca³ego niemieckiego spo³eczeñstwa doby weimarskiej do przemian
i wyzwañ przysz³oœci.
Na pocz¹tku lat 30. bardzo ¿ywe by³y
w Niemczech publiczne dyskusje na temat roli
artysty i intelektualisty dla pañstwa i narodu.
Benn – lekarz i przyrodnik – opowiedzia³ siê
za biologicznymi uwarunkowaniami zachowañ cz³owieka. Twierdzi, ¿e rozwój umys³owy ma decyduj¹cy wp³yw na budzenie
pierwotnych instynktów, a tym samym
hamuje postêp kulturowy. Ten jego pogl¹d

wywo³a³ o¿ywion¹ dyskusjê, ale wnioski
uzale¿nione by³y od postaw politycznych
dyskutantów.
W 1932 r. Gottfried Benn zosta³ wybrany
na cz³onka Sekcji Literatury Pruskiej
Akademii Sztuk Piêknych, co do koñca ¿ycia
uznawa³ za „honor szczególny”.
Równie¿ w tym czasie pozna³ kupca
z Bremy - Friedricha Wilhelma Oelze,
z którym niemal do samej œmierci utrzymywa³
korespondencjê. W 750. listach wydanych
póŸniej w trzech tomach, zawar³ przemyœlenia
niezwykle wa¿ne dla sztuki i kultury
niemieckiej. Zajmowa³ go przede wszystkim
zakazany w okresie hitlerowskim problem
poszukiwañ artystycznych. W czasie, gdy
powstawa³y, nie mog³y byæ znane szerokim
krêgom.
Przemówi³a historia
Tymczasem przyszed³ rok 1933 i przejêcie
w³adzy przez Hitlera. Benn cieszy siê ze
zmian. Pisze: Mamy wiêc rewolucjê. Przemawia historia. Kto tego nie spostrzega, jest
chory na umyœle. (...) Oto nowa epoka bytu
historycznego. Ju¿ w marcu 1933 r. opracowa³
swoist¹ lojalkê i kaza³ podpisywaæ cz³onkom
Akademii. Faszyœci skutecznie oczyszczali
krêgi literackie z „elementów obcych niemieckiemu narodowi”, przede wszystkim w³aœnie
Sekcjê Literack¹ Pruskiej Akademii. Du¿o
by³o wtedy dyskusji intelektualnych. Benn
tak¿e w³¹cza siê do tych dyskusji, ale jako jeden
z nielicznych cenionych pisarzy i cz³onków
Akademii opowiedzia³ siê po stronie Hitlera.
Najpierw w swojej pogadance radiowej pt.
„Nowe pañstwo a intelektualiœci”, potem na
³amach prasy oddawa³ ho³d nowemu pañstwu,
które powsta³o wbrew woli intelektualistów.
Popar³ podporz¹dkowanie jednostki sile
wy¿szej – kolektywowi, idei wspólnego
czynu. Nowe pañstwo to dla niego pañstwo
w³adzy bezwzglêdnej, w którym dzia³aæ
bêdzie nowy typ biologiczny. Opowiada siê za
wyrzeczeniem siê na rzecz pañstwa wolnoœci
osobistej, w tym wolnoœci s³owa a nawet
myœli. Oskar¿a³ przy tym intelektualistów,
którzy nie podporz¹dkowali siê doktrynie
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hitlerowskiej, przede wszystkim Henryka
Manna, którego twórczoœæ zawsze niezwykle
ceni³.
Przekonanie do ideologii hitlerowskiej
doprowadzi³o go do zaakceptowania ustawy
o zapobieganiu wydawania na œwiat potomstwa obci¹¿onego chorobami dziedzicznymi.
A by³ to pierwszy akt prawny legalizuj¹cy
eutanazjê.
Tymczasem w³adza wcale nie chce w³aœnie
w Bennie widzieæ swojego g³ównego orêdownika. Wywodzi³ siê on przecie¿ z nurtu
egzystencjalnego, nurtu sklasyfikowanego
przez nazistów jako sztuka zwyrodnia³a. Jego
liryka rozk³adu, eksponowania brzydoty
i œmierci nie pasowa³a do faszystowskiej koncepcji czystej i zdrowej sztuki maj¹cej s³u¿yæ
narodowej propagandzie. Nie min¹³ rok, gdy
Goebellsowska prasa rozpoczê³a nagonkê na
Benna za jego rzekomo ¿ydowskie pochodzenie i uprawiania zdegenerowanej poezji.
W konsekwencji w czerwcu 1934 r. wykluczono go z Akademii Sztuki.
Nie móg³ emigrowaæ, bo narazi³ siê
niemieckim intelektualistom, którzy wczeœniej
opuœcili kraj. Paradoksalnie uzna³, ¿e najbezpieczniej bêdzie mu w... wojsku. By³ lekarzem
wojskowym w stopniu majora, wiêc zg³osi³ siê
do s³u¿by w Wehrmachcie. Od kwietnia 1935
do czerwca 1937 r. pe³ni³ obowi¹zki lekarza
inspekcji sanitarnej w sztabie w Hanowerze.
Nastêpnie wróci³ do Berlina, gdzie próbowa³
wróciæ do ¿ycia kulturalnego. Choæ od dwóch
lat w ogóle nie publikowa³, decyzj¹ nades³an¹
listownie, bez podania przyczyn, wykluczono
go ze Zwi¹zku Piœmiennictwa Rzeszy, co by³o
równoznaczne z zakazem publikowania. Benn
skomentowa³ to tak:
Ekspresjonisto!
Nie wybij¹ ci pami¹tkowej monety
tak jak Grecy poetce Safonie,
w Niemczech zdrad¹ kultury, niestety,
jest ju¿ to, ¿e masz ca³e skronie.
Choæ mia³ zakaz publikowania, w³asnym
nak³adem w 100. egzemplarzach wyda³ tomik
„22 wiersze”, który zapocz¹tkowa³y wa¿ny
jego tom „Wierszy statycznych”.
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Landsberski fragment
W sierpniu 1943 wraz z Urzêdem Pomocy
i Zaopatrzenia Wehrmachtu przeniesiono go
do koszar w Landsbergu i mianowano g³ównym lekarzem. Zamieszka³ najpierw w wynajêtym mieszkaniu przy ul. 30 Stycznia 2. Po
przyjeŸdzie do Landsberga pisa³: Nie ma tu nic
do roboty, panoszy siê dezorganizacja.
W mieœcie nic do jedzenia, nic kupiæ nie
mo¿na... Potem przeniesiono go bli¿ej miejsca
pracy, czyli do koszar im. gen. von Strantza,
jak kasztel góruj¹cymi nad miastem, przy
dzisiejszej ul. Chopina. Jako adres podawa³:
blok II, pok. 66. W listopadzie 1944 r.
do³¹czy³a do niego druga m³oda ¿ona (pierwsza zmar³a w 1922 r.), zamieszkali przy ul.
Chopina 68 w budynku wielorodzinnym.
Opuœcili Landsberg tu¿ przed wkroczeniem
Armii Czerwonej w ostatnich dniach stycznia
1945 r. Wobec spodziewanego wkroczenia
wojska radzieckiego, postanowi³ zabezpieczyæ
swoje rêkopisy. Wys³a³ je do przyjaciela
Oelzego do Bremy jako spuœciznê doktora
Rönnego, czym przypomnia³, ¿e postaæ ta to
alter ego autora. W ten sposób ocala³ jego
landsberski dorobek.
Samotnoœæ artysty
Podczas pobytu w Landsbergu Benn pisze
swoje najwa¿niejsze eseje literackie i studia
z filozofii kultury. W marcu 1944 r. rozpocz¹³
pracê nad „Powieœci¹ fenotypu” z podtytu³em
„Landsberger Fragment”, który przet³umaczono jako „Gorzowski fragment”, tak¿e wiele
czêœci „Œwiata wyrazu”, m. in. „Pallas” oraz
kilka wierszy, które wesz³y do tomu „Wiersze
statyczne”. Wtedy nawi¹za³ kontakt z Mari¹
Diers, krytykiem literatury, aby poznaæ jej
ocenê swojej twórczoœci. Wspomnienia
i refleksje z landsberskich czasów zawar³
w rozdziale IV „Podwójnego ¿ycia”, któremu
nada³ tytu³ „Blok II, pokój 66” (obszerne fragmenty publikujemy oddzielnie). Zarówno
wiersze jak i proza traktuj¹ o wyizolowaniu
jednostki, o samotnoœci osobowoœci twórczej
w historii œwiata. Sam czu³ siê tak¹ w³aœnie
twórcz¹ osobowoœci¹ zepchniêt¹ na margines.

W 1952 r. w wyst¹pieniu na Miêdzynarodowym Biennale Poezji w Knokke powiedzia³: Artysta jest samotny, jest odpowiedzialny tylko za siebie, ma wype³niæ postawione
tylko sobie zadania, a jego dzie³o nie jest
skierowane do nikogo. Samotnoœæ sta³a siê dla
niego stanem naturalnym.
Przemyœlenia z landsberskiego odosobnienia pozwoli³y mu na sformu³owanie nowego
modelu sztuki. Uzna³ za najwa¿niejsze, w jaki
sposób artysta upora siê z w³asnym nihilizmem i jakie bêd¹ relacje jego dzie³ z tradycj¹. Po nihilizmie og³oszonym przez Friedricha Nietzschego – zdaniem Benna – nastanie druga faza stylu ekspresjonistycznego,
w której szczególn¹ wartoœci¹ bêdzie prawo
artysty do w³asnej formy. To ona zdecyduje
o przezwyciê¿eniu nihilizmu przez sztukê,
która zdobêdzie pierwszoplanow¹ funkcjê
w kulturze i ideologii.

List ten wywo³a³ falê dyskusji na temat
postaw tych intelektualistów niemieckich,
którzy nie wyjechali z kraju na czas wojny.
Jeden z dyskutantów – Ernst Robert Curtius
napisa³: Gdy dane mi jest przeczytaæ jedn¹
Pañsk¹ stronê, niknie gdzieœ ca³a Niemiecka
Literatura. Panowie wspó³czeœni tego nie
czuj¹... Dzielê z Panem obrzydzenie przed
niemieck¹ (oraz pozosta³¹) opini¹ publiczn¹.
Benn nigdy nie wykaza³ skruchy, nie
próbowa³ wyg³adzaæ ani uzasadniaæ swoich
pogl¹dów z lat 30. Nawet o wydaniu na
w³asny koszt tomiku w 100. egzemplarzach po
wojnie tak napisa³: Móg³bym przed³o¿yæ ten
tomik jako dokument nielegalnej dzia³alnoœci
antyfaszystowskiej, ale nie mam takich ambicji.
Odwrotnie, on szuka³ argumentacji, np.: ¿e
ktoœ rozs¹dny musia³ zaj¹æ miejsca opuszczone przez tych ludzi kultury, którzy wyemigrowali, ¿e nie móg³ inaczej post¹piæ, itp.

Napiêtnowany

PóŸny Benn

W Berlinie mieszkanie Bennów zajêli obcy
ludzie. Ju¿ nastêpnego ranka obudzi³y ich
syreny zapowiadaj¹ce nalot. Wojna jeszcze siê
nie skoñczy³a. Jego osobist¹ powojenn¹ ju¿
tragediê najpe³niej opisuj¹ dwa zdarzenia.
W obawie przed wkroczeniem Rosjan, jego
m³oda ¿ona pope³ni³a samobójstwo. A gdy
parê miesiêcy póŸniej do Berlina przyjecha³a
jego córka z pierwszego ma³¿eñstwa jako
duñska dziennikarka, nie spotka³a siê z ojcem,
bo ba³a siê reakcji opinii spo³ecznej.
Przez trzy lata Benn nie odzyska³ prawa do
publikacji w pañstwowych wydawnictwach.
Jako najpierw jednoznaczny zwolennik ideologii Hitlera, a potem wy¿szy oficer w hitlerowskim wojsku, by³ nadal uznawany za
wyznawcê nazizmu. Czeka³ cierpliwie na
rehabilitacjê.
Wreszcie w lipcu 1948 r. napisa³ g³oœny
„List Berliñski”. Stwierdza³ tam: Kiedy jest siê
przez 15 lat, jak to mia³o miejsce ze mn¹, publicznie nazywanym przez nazistów œwini¹,
przez demokratów – duchow¹ prostytutk¹, przez
emigrantów renegatem, przez ludzi religijnych
patologicznym nihilist¹, to trudno siê paliæ
do ponownego wejœcia w sferê publiczn¹.

Wreszcie nastêpuje oczekiwany prze³om.
W koñcu 1948 r. ukazuj¹ siê „Wiersze statyczne” w nak³adzie 3 tysiêcy egzemplarzy.
W 1949 r. koñczy³ Benn autobiografiê „Doppelleben” („Podwójne ¿ycie”), do której w³¹czy³
obszerne fragmenty przemyœleñ napisanych
w Landsbergu. Te podwójnoœæ sprowadza do
rozbie¿noœci miêdzy tym co zewnêtrzne, a tym
co wewnêtrzne, do estetyzacji a prozaizacji, do
rozbie¿noœci miêdzy artyst¹ a zwyk³ym cz³owiekiem. Postawa ta siêga czasów niemieckiego romantyzmu, a Benn j¹ konkretyzuje:
Cz³owiek ma swoje troski zwi¹zane ze zdobywaniem po¿ywienia, rodzin¹, karier¹, ma ambicje i nerwice, ale to nie jest treœæ ¿ycia
w sensie metafizycznym. W powy¿szym aspekcie twórcze jednostki winny umieæ oderwaæ
siê od spraw doraŸnych, wiedzieæ dalej i wiêcej.
Odmiennoœæ rozwoju
stanowi o g³êbi mêdrca,
dzieci i dzieci tych dzieci
nie niepokoj¹ go,
nie przenikaj¹ w niego.
Reprezentowaæ kierunki,
dzia³aæ,
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przyje¿d¿aæ i odje¿d¿aæ
to znaki œwiata,
którego jasno nie widzi. (...)
Dalekowzrocznoœæ
jest innym okreœleniem jego statyki.
O wierszach z drugiego okresu twórczoœci
Benna, jego t³umacz, Krzysztof Karasek napisa³: PóŸny Benn jest jak gdyby prze³amany.
Powrót do kraju dzieciñstwa, wielkie uspokojenie, odbywa siê po wyj¹tkowo trudnej walce
wewnêtrznej. Du¿a czêœæ tych wierszy, œwiadectw rozdarcia, to wiersze cz³owieka zas³uchanego w ponadczasowoœæ, w esencjê, w wiecznoœæ w³asnego powo³ania i dramatu; op³akiwanie utraty czci i m³odoœci. Inna jednak czêœæ
ukazuje Benna zas³uchanego w to, co jest
niezniszczalne, co ocala³o. I co jest istot¹ tego,
co pozwala ocaleæ. Wznosi siê w nich Benn na
wy¿yny sztuki lirycznej naszego wieku.
Recepcja tego utworu przeros³a oczekiwania autora. Wy¿szoœæ twórcy nad t³umem by³a
dla wielu frapuj¹ca, ale w generalnym rozrachunku zrodzi³a wiêcej epigonów ni¿ prawdziwych artystów.
Dla narodu okaza³ siê wa¿niejszy aspekt
mentalny, który uzasadnia³ zaniechanie refleksji nad w³asn¹ przesz³oœci¹. Tak jak on sam nie
podejmowa³ ¿adnych prób wybielenia swoich
pogl¹dów z lat 30., tak te¿ nie oczekiwa³ od
innych zaprzeczenia swoich postaw. W liœcie do
przyjaciela Maxa Niedermayera z 1949 r. wyrazi³ to najdobitniej: narodowy socjalizm by³
autentycznym i dobrze przemyœlanym projektem
ratowania rozchwianego Zachodu. A ¿e póŸniej przewagê w nim uzyska³y elementy kryminalne i nieodpowiednie, nie jest moj¹ win¹ i nie
mo¿na by³o przecie¿ wtedy tego przewidzieæ.
W 1951 r. po raz pierwszy i jedyny otrzyma³ presti¿ow¹ nagrodê Georga Büchnera
Niemieckiej Akademii Jêzyka i Literatury
w Darmstadt. W 1955 r. by³ bardzo powa¿nym
kandydatem do Nagrody Nobla. Zmar³ 7 lipca
1956 r. na raka krêgos³upa.
Po polsku
Do roku œmierci Benn by³ w Polsce w³aœciwie nieznany. Pierwszy jego wiersz we w³a-
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snym t³umaczeniu opublikowa³ Witold Hulewicz w poznañskim „Zdroju”, w 1936 r. piêæ
jego wierszy w³¹czy³ Stefan Napierski do
antologii „Liryki niemieckiej”, ale obecnie te
t³umaczenia bardzo Ÿle s¹ oceniane. Pierwszy
po wojnie wiêkszy tekst poœwiêcony Bennowi
ukaza³ siê w paryskiej „Kulturze” w 1959 r.
Szerzej o poezji Benna pisali Jan Prokop w
ksi¹¿ce „Euklides i barbarzyñcy” i Witold
Wirpsza w „Grze znaczeñ”. Pe³niejsze
omówienia pogl¹dów znalaz³y siê w ksi¹¿kach: Wilhelma Szewczyka „Literatura niemiecka XX wieku” oraz Huberta Or³owskiego
w „Literaturze III Rzeszy”, ale du¿y wp³yw na
zawarte tam opinie mia³y pogl¹dy polityczne.
W ostatnich latach na ³amach pism naukowych
ukaza³o siê kilka artyku³ów omawiaj¹cych
twórczoœæ Benna.
Wiêkszy wybór wierszy Gottfrieda Benna
w przek³adzie na jêzyk polski i opracowaniu
Krzysztofa Karaska ukaza³ siê w 1982 r.
w Ludowej Spó³dzielni Wydawniczej. T³umacz przyznaje siê do fascynacji postaci¹
Benna i jego dorobkiem, czemu da³ wyraz
w tomie wierszy „Prywatna historia ludzkoœci”.
Sprawa Benna – pisa³ – wyda³a mi siê jedn¹
z centralnych dla zrozumienia pisarskich
uwik³añ w XX wieku. Spoœród ok. 300. wierszy
napisanych przez Benna do polskiego wyboru
Karaska wesz³o ok. 50 wierszy z pierwszego,
wczesnego okresu twórczoœci niemieckiego
poety i tylko 20 z lat póŸniejszych. Wiersze
tego bardzo trudnego dla translacji poety
og³aszane na ³amach prasy t³umaczyli tak¿e:
Witold Wirpsza, Feliks Przybylak, Robert
Mikulski, Jan Koprowski, Leszek Szaruga,
Adam Pomorski, Ziemowit Skibiñski, Jacek
St. Buras.
Najwa¿niejsze eseje, szkice i fragmenty prozy Gottfrieda Benna w przek³adzie na jêzyk
polski opublikowa³o Wydawnictwo Poznañskie w 1998 r., w wyborze i opracowaniu Huberta Or³owskiego. Ksi¹¿ka nosi tytu³ „Po
nihilizmie”. Nie ma tam jednak np. wyst¹pienia z marca 1933 r., w której opowiedzia³ siê
po stronie Hitlera, poniewa¿ polskie wydawnictwo nie uzyska³o prawa do jej publikacji.
Wspó³czesny polski krytyk – Jerzy £ukosz
okreœli³ Benna jako poetê wielu szczytów.

Pisze: Benn ¿¹da od czytelnika wiêcej ni¿ to,
aby pod¹¿a³ z nim na wy¿yny. On chce, aby na
tych wy¿ynach na niego ju¿ czeka³. Wiersze
i eseje strzeg¹ dostêpu do siebie tym, którzy
nie chc¹ lub nie s¹ w stanie podj¹æ wysi³ku
przedzierania siê przez g¹szcz zjawisk,
meandry intelektualnych metafor, labirynty
zmys³owych pojêæ. Praca ta wydaje siê na
miarê poszukiwaczy z³ota!
Odnalezienie piêkna, smaku, trzeba okupiæ
przygotowaniem raczej duchowym ni¿ erudycyjnym, wiêkszym niekiedy ni¿ przy lekturze
niejednego mêdrca. Mêdrzec uczy, Benn
egzekwuje nauki.

nieznane listy do Marii Diers 1941-1944”.
Wystawa pokazywa³a zwi¹zki pisarza z Now¹
Marchi¹, w tym z Landsbergiem. W artykule
Roberta Piotrowskiego o tej wystawie jej organizatorzy wyra¿ali nadziejê, ¿e bêdzie ona
pokazana równie¿ w Gorzowie. Nie by³a.
W 2006 r. minie 50 lat od œmierci Gottrieda
Benna. Pewnie warto wróciæ do tego pomys³u.
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Dzisiaj
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siê do wskazanych miejsc. Dziœ w koszarach
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Zawodowa.
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Blok II pokój 66 (1944)
fragment
Gottfried Benn

Koszary po³o¿one by³y wysoko, dominowa³y nad miastem niczym zamczysko. Monsalvat,
zauwa¿y³ pewien porucznik, najwyraŸniej obeznany z operami, i rzeczywiœcie by³y one
niedostêpne przynajmniej dla gapiów: trzeba by³o pokonaæ sto trzydzieœci siedem schodków, by
z ulicy Kolejowej dotrzeæ do podnó¿a wzniesienia. Nic tak nie nastraja marzycielsko jak
koszary! Okna pokoju 66 wychodz¹ na plac æwiczeñ, pod oknami trzy ma³e jarzêbiny, owoce
o zblak³ej purpurze, krzewy pobr¹zowia³e.
Jest koniec sierpnia, jaskó³ki jeszcze œmigaj¹, ale ju¿ zbieraj¹ siê do odlotu. W jednym rogu
æwiczy orkiestra batalionowa, s³oñce skrzy siê na tr¹bkach i perkusjach, graj¹ popularne piosenki. Jest pi¹ty rok wojny, a tu ca³kowicie odrêbny œwiat, coœ w rodzaju pustelni, odg³osy komend
pozostaj¹ czymœ zewnêtrznym, wewnêtrznie wszystko jest przyt³umione, ciche. Miasteczko na
wschodzie, ponad nim ten p³askowy¿, na nim nasz Monsalvat, jasno¿ó³ty budynek i ogromny
plac æwiczeñ, coœ jak pustynny fort. Najbli¿sza okolica równie¿ pe³na osobliwoœci. Ulice,
po³owa w dolinie, po³owa na wzgórkach, niebrukowane; pojedyncze domki, do których nie prowadz¹ ¿adne drogi, licho wie, jak mieszkañcy do nich siê dostaj¹; p³oty jak na Litwie - omsza³e,
niziutkie, mokre. Wóz cygañski przystosowany na mieszkanie. Pod wieczór nadchodzi
mê¿czyzna z kotem na ramieniu, kot ma kolorow¹ opaskê na szyi, zje¿d¿a z ramienia, chcia³by
na ziemiê, mê¿czyzna œmieje siê. Nisko przep³ywaj¹ce chmury, czarne i fioletowe œwiat³o,
z rzadka niebo siê przeciera, w powietrzu nieustannie wisi deszcz, du¿o topól. Na tle œciany jednego z domków, w sensie ogrodniczym zupe³nie bez zwi¹zku, trzy niebieskie ró¿e tworz¹ce
kszta³t liry. Rankami nad osad¹ nies³ychanie miêkkie œwiat³o, jutrzenka. Tutaj te¿ wszêdzie ta
aura nierzeczywistoœci, poczucie dwuwymiarowoœci rzeczy, œwiat kulis.
Wokó³ szopy na placu æwiczeñ bloki mieszkalne: marzenia senne. Nie sny o s³awie,
zwyciêstwach, a sny o samotnoœci, niepochwytnoœci œwiata, szablonach. To, co rzeczywiste,
odesz³o daleko. Na frontowej œcianie bloku wejœciowego, tzw. hali honorowej, wielkimi literami nazwisko genera³a: „Koszary im. Genera³a X”. Genera³ z pierwszej wojny œwiatowej. Przez
trzy dni wchodz¹c do bloku, pyta³em prezentuj¹cego broñ wartownika, czyje imiê nosz¹
koszary. Kim by³ genera³ von X? ¯adnej odpowiedzi. Genera³ X nikomu nieznany. Zaginiony.
Odszed³ w niepamiêæ jego proporzec na samochodzie s³u¿bowym, œwita sztabowców. Pamiêæ
nie trwa d³u¿ej ni¿ dwa dziesiêciolecia. (...)
Bloki zalewane s¹ przez fale poborowych. Mo¿na rozró¿niæ dwa typy: szesnastolatków niedo¿ywieni, niepozorni, nêdzni osobnicy w typie wo³ów roboczych, strachliwi, ulegli, pilni,
oraz wiekowych - piêædziesiêcio- i szeœædziesiêciolatkowie z Berlina. Pierwszego dnia to
jeszcze paniska, ubrani po cywilnemu, kupuj¹ gazetê, dziarski krok, który ma oznaczaæ:
jesteœmy syndykami, samodzielnymi maklerami, agentami ubezpieczeniowymi, mamy ³adne
¿ony, centralne ogrzewanie, ten stan przejœciowy bynajmniej nas nie dotyczy. To jest nawet
zabawne. Nazajutrz s¹ ju¿ w mundurach i ca³kowicie zgnojeni. Teraz musz¹ gnaæ przez korytarz, gdy us³ysz¹ wrzask podoficera, uwijaæ siê na podwórku, wlec skrzynki, wciskaæ na g³owê
stalowe he³my.
Szkolenie trwa krótko, dwa do trzech tygodni; ciekawe, ¿e ucz¹ siê strzelaæ ju¿ od drugiego
dnia, dawniej zaczyna³o siê to dopiero po up³ywie czterech do szeœciu tygodni. A potem, pewnej
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nocy, zbiórka z tornistrem, zrolowanym p³aszczem, pa³atk¹, mask¹ przeciwgazow¹, pistoletem
maszynowym, karabinem - blisko sto kilo wagi - i na samochody, i jazda w mrok. Ten wymarsz
w mrok jest niesamowity. Na przedzie niewidzialna orkiestra gra marsze, weso³e rytmy, za ni¹
posuwa siê niema kolumna, ci¹gn¹ca na zawsze w zapomnienie. To wszystko odbywa siê bardzo szybko, to tylko drobna rysa na milczeniu i czerni. Pozostaje p³askowy¿ zanurzony w ciemnej nocy, gdzie nie odró¿nisz ziemi ni nieba.
Nastêpnego ranka przybywaj¹ nowi. Ci równie¿ odejd¹. Na dworze podczas æwiczeñ jest
teraz ch³odniej. Poborowi otrzymuj¹ rozkaz rozcierania d³oni, pocierania d³oñmi kolan, to
poprawia kr¹¿enie, podtrzymuje ¿ycie, militarystyczna biologia. Bloki stoj¹, fale przelewaj¹ siê
z szumem. Wci¹¿ nowe fale mê¿czyzn, nowe fale krwi, przeznaczone na to, by po kilku
strza³ach, po kilku wyuczonych chwytach broni¹ odejœæ w kierunku tak zwanego wroga
i wsi¹kn¹æ we wschodnie stepy. Wszystko razem by³oby ca³kowicie niezrozumia³e, gdyby nie
sta³a za tym wspania³a postaæ genera³a w purpurze i z³ocie, który strzela i ka¿e strzelaæ, a jego
emerytura nie jest jeszcze bezpoœrednio zagro¿ona.
W porze obiadowej oficerowie spotykaj¹ siê przy stole. Od pocz¹tku wojny nie ma ju¿
ró¿nicy w jedzeniu miêdzy oficerami i prostymi ¿o³nierzami. Pu³kownik i szeregowiec tak samo
dostaj¹ dwa chleby komiœne na tydzieñ, do tego – na kawa³ku papieru – porcjê margaryny
i sztucznego miodu, na obiad na g³êbokim talerzu kapuœniak lub garœæ ziemniaków
w mundurkach, które trzeba sobie obraæ na stole (przykrytym cerat¹, dopóki jest, albo „zorganizowanym” przeœcierad³em), obrane ziemniaki k³adzie siê obok talerza, czekaj¹c na zupê lub sos.
Pu³kownik dowodz¹cy moim oddzia³em zjawia siê pewnego dnia - nie ogolony. Nie ma ju¿
zapasowych brzytew, ostrzyæ te¿ nie ma na czym. (...) Kawa³ek myd³a do golenia musi wystarczyæ na cztery miesi¹ce. W oddzia³owej fryzjerni nie wolno goliæ - brak materia³ów. (...)
Tylko ludzie z pó³œwiatka nosz¹ nowomodne krótkie sztyleciki - kawaleria nadal pos³uguje
siê d³ug¹ szabl¹ - kawaleria! - dzisiaj nic tylko oddzia³y rowerowe - rotmistrz - to ju¿ przesz³oœæ
- dzisiaj jest rowermistrz.
By³ ju¿ pi¹ty rok wojny, ponury rok znaczony klêskami, b³êdnymi rachubami, wypieraniem
z kolejnych czêœci œwiata, storpedowanymi okrêtami, milionami trupów, zbombardowanymi
metropoliami, a mimo to masy nadal s³uchaj¹ bredzenia przywódców i we wszystko wierz¹. Co
do tego nie ma w¹tpliwoœci. Przynajmniej ci, których nie dotknê³y bombardowania, œwiêcie
wierz¹ w now¹ cudown¹ broñ, tajemnicze œrodki odwetowe, druzgoc¹ce przeciwuderzenia,
które wkrótce nast¹pi¹. Ci na górze i ci na dole, genera³owie i kuchty. Mistyczne zjednoczenie
b³aznów, prelogiczny kolektyw ubogich doœwiadczeniem - coœ na pewno typowo germañskiego,
co da siê w cerebralnym wymiarze wyjaœniæ tylko w takim w³aœnie antropologicznym sensie.
(...)
Armia w tym pi¹tym roku wojny opiera siê na dwóch filarach - podporucznikach i marsza³kach, inne stopnie siê nie licz¹. Podporucznicy: wszyscy z Hitlerjugend, maj¹ wiêc za sob¹
wychowanie, którego istot¹ by³o wykorzenienie wszelkich treœci intelektualnych i moralnych
z ksi¹¿ek i zachowania. Jego namiastka to wodzowie Gotów oraz sztylety, a podczas marszów
æwiczebnych noclegi w stogach siana. Trzymani z dala od rodziców maj¹cych jeszcze tradycyjne wykszta³cenie, wychowawców, duchownych, œrodowisk humanistycznych, jednym
s³owem wszelkich podmiotów oœwiaty, a wszystko to ju¿ przed wojn¹: œwiadomie, w jasno
okreœlonym celu, w sposób dobrze przemyœlany. Tak wyposa¿ona m³odzie¿ przyjê³a na siebie
zniszczenie po³owy œwiata jako aryjsk¹ misjê. O marsza³kach tylko jedno s³owo: ma³o kto wie,
¿e otrzymuj¹ oni do¿ywotnio pensjê marsza³ka, i to nie opodatkowan¹, tak¿e do¿ywotniego
adiutanta spoœród oficerów sztabowych, a gdy koñcz¹ czynn¹ s³u¿bê - maj¹tek ziemski lub obszern¹ dzia³kê w berliñskiej dzielnicy Grunewald. Poniewa¿ w naszym pañstwie prawa ten,
który mianuje marsza³ków, jest tak¿e tym, który ich degraduje, a w tej ostatniej funkcji nie cofa
siê przed groŸb¹ pozbawienia tytu³ów, orderów, zaopatrzenia emerytalnego, a nawet represji
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wobec rodziny marsza³kowie jako dobrzy ojcowie rodzin s¹ w³aœciwie prawie ¿e usprawiedliwieni, choæ i tak nikt nie uwa¿a³ ich za demonów.
Zastanawiaj¹c siê nad obecn¹ wojn¹ i poprzedzaj¹cymi j¹ latami pokoju, o jednym nie wolno
zapominaæ - o potwornej pustce egzystencjalnej dzisiejszego niemieckiego mê¿czyzny, któremu
nie pozostawiono nic z tego, co u innych narodów stanowi treœæ ¿ycia wewnêtrznego: uczciwe
treœci patriotyczne, ¿ycie publiczne, krytyczny odbiór rzeczywistoœci, ¿ycie towarzyskie,
wra¿enia kolonialne, autentyczna tradycja. U nas by³a tylko pustka wype³niana historycznym
be³kotem, degradacj¹ oœwiaty, bezczelnymi oszustwami politycznymi ze strony rz¹du i tanim
sportem.
T³umaczenie z niemieckiego Jan KoŸbia³
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Cezary Galek

Henryk Bereska: Radoœæ sta³ego podró¿owania do Polski… Czêsto bywa³em w kraju,
odwiedza³em rodziców i œl¹skich przyjació³,
pisarzy. Bywa³em te¿ w Warszawie, Krakowie, Wroc³awiu. Ró¿ewicza odwiedzi³em
w jego odludziu, w Gliwicach, gdy t³umaczy³em jego sztuki. To by³ okres moich
czêstych podró¿y z Niemiec do Polski, bardzo
dla mnie wzbogacaj¹cy. Nie mog³em wówczas jeŸdziæ na Zachód, za to w Polsce
mia³em dostêp do lektur, których nie by³o
w NRD. Rozmawiaj¹c w Polsce z ludŸmi nie
trzeba siê by³o obawiaæ, ¿e donios¹. Z wieloma osobami mo¿na by³o mówiæ otwarcie, nie
to co w „kochanym” Berlinie Wschodnim.
By³em bardzo dok³adnie obserwowany od pocz¹tku lat szeœædziesi¹tych. Istniej¹ z tego
okresu nagrania moich rozmów telefonicznych i inne. Ju¿ nigdy w ¿yciu nie bêdê
mieæ tak œwietnej dokumentacji mego losu,
mego ¿ycia.
By³ potem Pary¿, Londyn, Nowy Jork czy
Italia – oczywiœcie to s¹ niez³e miejsca, ale ja
mia³em Polskê. Mia³em Kraków, œwietne
Katowice, Warszawê i Wroc³aw. Tak naprawdê to Polska by³a dla mnie tym Zachodem.
Mia³em oczywiœcie trudnoœci z wydawaniem,
bo enerdowcy byli tacy bojaŸliwi... W trakcie
t³umaczenia „Popio³u i diamentu” odzywali
siê recenzenci, którzy twierdzili, ¿e przek³adam tê ksi¹¿kê wy³¹cznie dlatego, ¿e Andrzejewski wyst¹pi³ z partii. To by³y ich argumenty. Robi³em t³umaczenia prozy Borowskiego
(m.in. „Proszê pañstwa do gazu”) do
antologii; by³ powtórzony drugi nak³ad,
wyrzucono go. Znawcy twierdzili, ¿e nie tak
wygl¹da³y obozy i ¿e to jest zak³amanie. Bo-

Henryk Bereska: Es war mir eine große
Freude, ständig nach Polen reisen zu können… Oft
hielt ich mich im Lande auf, besuchte meine Eltern
und meine schlesischen Freunde, Schriftsteller. So
kam ich auch hin und wieder nach Warschau,
Krakau oder Breslau. Ró¿ewicz stattete ich einen
Besuch in seiner Gliwicer Abgeschiedenheit ab, als
ich an der Übersetzung seiner Dramen arbeitete.
Das war die Zeit, in der ich sehr häufig von
Deutschland nach Polen reiste, eine Zeit, die mich
ungemein bereicherte. Damals durfte ich nicht in
den Westen, in Polen hatte ich dafür Zugang zu
verschiedener Lektüre, die in der DDR nicht
erhältlich war. Wenn man sich in Polen mit den
Leuten unterhielt, dann musste man sich keine
Sorgen machen, dass sie einen meldeten oder
Bericht erstatteten. Mit vielen konnte man einfach
ganz offen sprechen, nicht so wie im „geliebten“
Ost-Berlin. Seit Beginn der 60-er Jahre wurde ich
dort ganz genau observiert. Aus dieser Zeit gibt es
einige Tonbandaufnahmen meiner Telefonate und
anderer Gespräche. Nie wieder im Leben werde ich
über eine solch akribische Dokumentation meines
Schicksals, meines Lebens verfügen können.
Danach folgten Paris, London, New York und
auch Italien: das sind alles selbstverständlich keine
schlechten Orte – aber ich hatte mein Polen. Mein
Kraków, mein feines Katowice, mein Warszawa
und mein Wroc³aw. So richtig war für mich
eigentlich Polen dieser Westen. Schwierigkeiten
hatte ich natürlich beim Verlegen meiner Übersetzungen, weil die DDR-ler so furchtsam waren…
Bei der Arbeit an der Übersetzung von „Asche und
Diamant“ meldeten sich Rezensenten zu Wort, die
meinten, ich würde nur deshalb mit der Übertragung des Werkes begonnen haben, weil
Andrzejewski gerade aus der Partei ausgetreten
war. Das waren halt ihre Argumente. Im Zuge der
Übersetzung der Prosa Borowskis (u.a. „Proszê
pañstwa do gazu“ [Bitte, meine Herrschaften, ins
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rowski by³ nie do t³umaczenia. Wyrzucono to.
Wygodzki by³ te¿ nieprawomyœlny, poniewa¿
wyjecha³ wtedy do Izraela. To, co siê dzia³o
potem, w piêædziesi¹tym szóstym roku, to
by³a wielka rzecz. Oczywiœcie dla enerdowców to by³o nie do przyjêcia, poniewa¿ dla
nich to by³ pocz¹tek rewizjonizmu. Gomu³ka
by³ wielkim rewizjonist¹. Sytuacja moja by³a
taka, ¿e – jak twierdzono – próbujê, ¿eby
przeniknê³y te pr¹dy rewizjonistyczne i traktowano mnie z takim wielkim niedowierzaniem. S¹dzili, ¿e ja, Bóg wie jak¹ robotê
wykonujê tych rewizjonistów, potem dysydentów. W koñcu, w urzêdzie, gdzie s¹ gromadzone akta, dowiedzia³em siê, ¿e by³em
zaprzyjaŸniony z Michnikiem, Kuroniem,
Miko³ajsk¹. To – niestety – by³o nieprawd¹.
Bardzo chêtnie by³bym z nimi zaprzyjaŸniony. Pozna³em ich dopiero po upadku
muru. Natomiast Józefa Lipskiego pozna³em
wczeœniej. Nasze spotkania nad Wis³¹ by³y
zbyt rzadkie, niestety... Takie chodzenie nad
Wis³¹ w Warszawie... Wspania³e to by³o.
Mia³em w zwi¹zku z tym trochê k³opotów.
***
Narrator: W tej skomplikowanej rzeczywistoœci najbardziej cierpieli twórcy kultury,
których osobiste zdolnoœci i mo¿liwoœci by³y
t³umione lub te¿ niszczone. Mieszkañcy
wschodniej czêœci Berlina, chocia¿ zastraszeni i kontrolowani przez w³adze, w otoczeniu rodzin i najbli¿szych przyjació³ obserwowali i interesowali siê ¿yciem Niemców
z zachodniej czêœci miasta.
***
Henryk Bereska: Moja ¿ona bardzo lubi
to œródmieœcie. Urodzi³a siê na Invalidenstrasse. Jest typow¹ mieszkank¹ tej dzielnicy.
Po raz pierwszy przenios³a siê czterysta
metrów dalej, pod sam mur. To by³a nieprzyjemna historia z tym mieszkaniem. Mieszkaliœmy na czwartym piêtrze, wiêc dobrze
widzieliœmy Zachód. By³o to doœæ dramatyczne, zaraz obok by³ kana³ graniczny i czêsto
tam trwa³a strzelanina, jeŸdzi³y karetki pogo-
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Gas]) für eine Anthologie in der zweiten Auflage,
wurde Borowski einfach nicht aufgenommen. Die
Fachleute behaupteten, dass so wie dort beschrieben, die Lager nicht ausgesehen haben und
dass das alles eine Lüge ist. Borowski war einfach
nicht zu übersetzen. Das Werk wurde kurzerhand
herausgenommen. Wygodzki befand sich mit
seinem Denken ebenso wenig „auf Linie“, da er
damals nach Israel ausreiste. Das, was dann folgte,
im Jahre ’56, das war eine riesengroße Sache. Für
die in der DDR war das freilich überhaupt nicht
hinnehmbar, weil sich das für sie bereits als der
Beginn des Revisionismus darstellte. Gomu³ka war
auch ein großer Revisionist. Meine eigene
Situation stellte sich so dar, dass ich – wie
behauptet wurde – versuchen würde, diese revisionistischen Strömungen in die DDR hineinzutragen und man begegnete mir äußerst misstrauisch.
Man dachte, ich würde Gott weiß was für Arbeit
für jene Revisionisten, dann Dissidenten verrichten. Schließlich erfuhr ich dann nach meiner
Akteneinsicht bei der Gauckbehörde, dass ich mit
Michnik, Kuroñ und Miko³ajska befreundet gewesen sein soll. Das entsprach – leider – nicht der
Wahrheit. Sehr gerne wäre ich mit ihnen befreundet
gewesen, aber kenngelernt habe ich sie erst nach
dem Fall der Mauer. Józef Lipski hatte ich dagegen
schon früher kennengelernt. Aber unsere Treffen
an der Weichsel waren leider viel zu selten…
Solche Spaziergänge an der Weichsel in Warschau
eben… Es war wundervoll. In Verbindung damit
hatte ich schon ein paar Unannehmlichkeiten.
***
Erzähler: Unter dieser komplizierten Wirklichkeit litten am meisten die Kulturschaffenden,
deren persönliche Begabungen und Möglichkeiten
unterdrückt oder auch zerstört wurden. Die
Bewohner Ost-Berlins, obgleich eingeschüchtert
und von den Funktionären kontrolliert, interessierten sich im Umfeld von Familie und engsten
Freunden für das Leben der Menschen im Westteil
der Stadt und beobachteten es im Rahmen ihrer
Möglichkeiten recht genau.
***
Henryk Bereska: Meine Frau mag diese
Innenstadt sehr. Sie kam in der Invalidenstraße zur
Welt. Sie ist eine ganz typische Bewohnerin dieses
Stadtteils. Zum ersten Mal zog sie vierhundert
Meter weiter um, in ein Haus dicht an der Mauer.
Mit dieser Wohnung verband sich eine insgesamt

towia. To by³o bardzo przykre. Dwadzieœcia
osiem lat tego stanu, gdy cz³owiek przechodzi
obok i nic mu nie wolno... I ta dziwna
niewiedza o tym, co siê tam dzieje i ta, oczywiœcie, przesada w tym wyobra¿eniu, ¿e jaki
to raj powinien byæ na Zachodzie. Byliœmy
jedynym pañstwem, w którym cieszono siê
z powodu przejœcia na rentê, poniewa¿ maj¹c
lat szeœædziesi¹t piêæ mo¿na by³o bez utrudnieñ dostaæ siê na drug¹ stronê. Ca³y miesi¹c
wolno tam by³o przebywaæ...
***
Narrator: Z okna czwartego piêtra poœród
czerwonych klinkierów zwisaj¹ od œwitu do
zmierzchu dwie g³owy. Ta bia³a – starej kobiety.
Ta kruczoczarna – jej starego mê¿a. £apczywie wypatruj¹. Ulica Graniczna. Œlepy zau³ek. Mur. Dzieje siê tu niewiele. Nie ma tranzytu. Trzy sklepy. Na szczêœcie jest szpital.
Tymczasem przyje¿d¿aj¹: karetka pogotowia
z ofiar¹ lub bez. WOP-iœci patroluj¹. Niewa¿ne co siê dzieje. Grunt, ¿e w ogóle coœ.
***
Henryk Bereska: Czêsto odwiedzali
mnie te¿ lewicowi pisarze zachodni, którzy
twierdzili, ¿e ja funkcjonujê w tym lepszym
systemie, w tym lepszym pañstwie.
Twierdzili, ¿e my udusiliœmy kapitalizm, feudalizm, jesteœmy ju¿ na tym dalszym etapie,
ale nic ich nie obchodzi³o co siê na tym etapie
wokó³ dzia³o. Nie potrafili zauwa¿yæ.
Wspaniale siê czuli w NRD. By³em tym
mocno zdziwiony – ich niewiedz¹, ich absolutn¹ g³upot¹ i t¹ wiar¹ w utopiê. Normalny
cz³owiek patrzy³ na to co siê dzieje na ulicach
i ocenia³ – sytuacja by³a trudna do przyjêcia,
a oni tego nie zauwa¿ali. Dziwna by³a ta
granica i dziwne te paradoksalne spotkania.
Z Polakami spotkania by³y wspania³e. Z nimi
mo¿na siê by³o dogadaæ, wszystko rozumieli.
Odwiedzali mnie œl¹scy przyjaciele, tak¿e
Ró¿ewicz bywa³ czêsto. Bardzo lubi³ krupnioki, które moja ¿ona potrafi robiæ. Zbigniew
Herbert te¿ przyje¿d¿a³ czêsto, gdy by³
w Berlinie Zachodnim. Trochê dla niego

sehr unangenehme Geschichte. Wir wohnten in der
vierten Etage, also konnten wir gut in den Westen
blicken. Das war ziemlich dramatisch, gleich nebenan befand sich der Grenzstreifen und Schusswechsel waren keine Seltenheit, Sirenen der
Krankenwagen waren zu vernehmen. Das war sehr
bedrückend. Achtundzwanzig Jahre, in denen man
vorbeilief und nichts durfte… Hinzu kam dieses
seltsame Unwissen darüber, was sich dort abspielte, und diese – natürlich – übertriebene Vorstellung,
was für ein Paradies dieser Westen sein müsse. Wir
waren der einzige Staat, in dem man sich freute,
endlich in den Ruhestand gehen zu dürfen, da man
mit fünfundsechzig endlich ohne weitere
Schwierigkeiten diese Grenze überschreiten durfte.
Und das gleich für einen ganzen Monat…
***
Erzähler: Aus dem Fenster im vierten Stock
hängen vom Morgengrauen bis in die Abenddämmerung mitten zwischen den roten
Klinkersteinen zwei Köpfe heraus. Dieser weiße –
einer alten Frau. Dieser rabenschwarze – ihres
alten Gatten. Gierig spähen sie. Grenzstraße.
Sackgasse. Mauer. Viel passiert hier nicht. Kein
Transitverkehr. Drei Läden. Zum Glück gibt es
noch das Krankenhaus. Inzwischen fährt ein
Krankenwagen vor: mit oder ohne Opfer. Grenzer
patrouillieren. Nicht wichtig, was passiert,
Hauptsache, irgendetwas ist im Gange.
***
Henryk Bereska: Häufig besuchten mich die
der westdeutschen Linken angehörenden Schriftsteller, die behaupteten, ich würde hier im besseren
System, im besseren deutschen Staate leben und
arbeiten. Sie erklärten, dass wir den Kapitalismus
und Feudalismus erstickt hätten, dass wir uns bereits auf einer weiteren Entwicklungsstufe befänden,
aber es interessierte sie überhaupt nicht, was sich
auf dieser Stufe um uns herum alles abspielte. Sie
waren einfach nicht in der Lage, es zu bemerken.
Sie fühlten sich wunderbar in der DDR, und ich
war zutiefst verwundert: über ihr Unwissen, über
ihre absolute Dummheit und über diesen Glauben
an eine Utopie. Ein normaler Mensch schaute auf
das, was sich auf der Straße ereignete, und bildete
sich sein Urteil. Die Situation war nur schwerlich
hinnehmbar, und die da bemerkten es einfach nicht.
Die Grenze war seltsam, genauso wie diese paradoxen Treffen. Die Gespräche mit den Polen
wiederum waren wundervoll. Mit ihnen konnte
man sich unterhalten, sie verstanden alles. Zu
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t³umaczy³em. Po kryjomu t³umaczy³em, tak
nieoficjalnie, bo to by³o wtedy zabronione. Na
tej ulicy Granicznej mia³em wiele spotkañ z
Polakami. Przed upadkiem muru – taka sytuacja niepewna by³a. Wtedy ju¿ zdarza³y siê
ucieczki wielu osób przez Czechos³owacjê,
Wêgry i Polskê, ale jeszcze ta pewnoœæ partii
wyra¿aj¹ca siê s³owami „niech sobie id¹, nie
jesteœmy od nich zale¿ni”. W koñcu jednak
upad³ mur. By³em absolutnie tym zdumiony.
Ogromne iloœci weso³ych ludzi, którzy
wracaj¹ z Berlina Zachodniego albo jad¹ „na
Berlin”. To by³o nie do pomyœlenia.
Dwadzieœcia osiem lat… i ta strzelanina, i to
zabijanie ludzi… A tu nagle otwartoœæ. To
by³o nie do uwierzenia dla mnie, dla ¿ony,
którzy przez dwadzieœcia osiem lat mieliœmy
widok na zabarykadowane przejœcie
graniczne… Potem opisa³em to w krótkim
wierszu, te stopniowe zmiany.
***
Narrator: Invalidenstrasse w Berlinie.
W listopadzie osiemdziesi¹tego dziewi¹tego
roku po raz pierwszy przez most na drug¹
stronê. Stra¿ graniczna sprawdza paszporty.
Stra¿ graniczna rzuca przelotnie okiem na
paszporty. Stra¿ graniczna nie rzuca okiem na
paszporty. Stra¿nica graniczna znika. Znikaj¹
mury. Idê na spacer po strefie œmierci. Dzikie
króliki zniknê³y ze strefy granicznej, a niebawem i pamiêæ zaniknie.
***
Henryk Bereska: W pierwszych tygodniach po upadku muru wci¹¿ dziwi³a, zaskakiwa³a nas ta sytuacja, niesamowita sytuacja...
Po dwudziestu oœmiu latach zakazów mo¿na
by³o swobodnie przechodziæ na drug¹ stronê…
***
Narrator: Po³o¿enie obywateli by³ej
NRD uleg³o radykalnej zmianie wraz z upadkiem muru berliñskiego. Europejski awans
Berlina stworzy³ przed jego mieszkañcami
wyj¹tkow¹ szansê na aktywnoœæ, nowe doko-
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Besuch trafen meine schlesischen Freunde ein,
auch Ró¿ewicz war häufig zu Gast. Besonders
mochte er die Graupenwurst, die meine Frau ganz
vorzüglich zubereitete. Zbigniew Herbert kam
ebenso häufig vorbei, wenn er sich in West-Berlin
aufhielt. Ich habe für ihn auch ein wenig übersetzt.
Heimlich, inoffiziell, weil das damals verboten
war. In dieser Grenzstraße traf ich mich häufig mit
Polen. Vor dem Fall der Mauer, da war die
Situation recht unsicher. Zu dieser Zeit flüchteten
bereits viele DDR-Bürger über die Tschechoslowakei, über Ungarn und Polen, aber die
Selbstsicherheit der Partei drückte sich noch immer
in den Worten aus: „Sollen sie doch gehen, von
denen sind wir nicht abhängig“. Schließlich aber
fiel die Mauer. Ich war höchst erstaunt darüber.
Scharen von fröhlichen Menschen, die aus WestBerlin zurückkehrten oder „nach Berlin“ fuhren.
Daran war vorher nicht einmal zu denken.
Achtundzwanzig Jahre… diese Schusswechsel,
diese Toten an der Mauer, dieses Morden… Und
plötzlich diese Grenzenlosigkeit. Das war für mich,
für meine Frau nicht zu glauben, die wir achtundzwanzig Jahre lang auf diesen zubarrikadierten
Grenzübergang blicken mussten… Danach habe
ich diese schrittweisen Veränderungen in einem
kleinen Gedicht beschrieben.
***
Erzähler: Invalidenstrasse in Berlin.
November ’neunundachtzig – zum ersten Mal über
die Brücke auf die andere Seite. Die Grenzpolizei
überprüft die Pässe. Die Grenzpolizei überfliegt
mit einem Auge die Pässe. Die Grenzpolizei wirft
den Pässen keinen Blick zu. Der Grenzposten verschwindet. Die Mauer verschwindet. Ich spaziere
im Todesstreifen. Die Wildkaninchen sind aus der
Grenzzone verschwunden und demnächst verschwindet auch die Erinnerung an all dies.
***
Henryk Bereska: In den ersten Wochen nach
dem Mauerfall verwunderte, versetzte uns diese
Situation, diese unglaubliche Situation noch immer
in Staunen… Nach achtundzwanzig Jahren des
Verbots konnte man einfach frei hinüber auf die
andere Seite gehen…
***
Erzähler: Die Lage der ehemaligen DDRBürger änderte sich mit dem Fall der Berliner
Mauer radikal. Der europäische Aufstieg Berlins

nania i funkcjonowanie w nowym wymiarze
oraz szansê kreowania œwiatowych trendów
w ró¿nych obszarach ¿ycia.
***

eröffnete seinen Einwohnern die einmalige
Chance, ihrem neuen Tatendrang nachzugehen,
Neues in dieser neuen und unbegrenzten Welt zu
vollbringen sowie Welttrends in den verschiedensten Lebensbereichen zu setzen.
***

Henryk Bereska: Ksi¹¿ki w NRD by³y
stosunkowo tanie. PóŸniej proporcje siê
zmieni³y, a kupowanie ksi¹¿ek sta³o siê kosztowne. Zmieni³y siê priorytety, i tak: podró¿owanie by³o numer jeden, auta – numer dwa,
potem zaraz konsumpcja, a ksi¹¿ki du¿o dalej.
Na szczêœcie mo¿na by³o kupiæ wiele œwietnych ksi¹¿ek na polskich targach i to bardzo
tanio. Równie¿ z wydawnictwami by³y problemy. Zosta³o ich jeszcze sporo, ale oczywiœcie mia³y ciê¿ki los. Po upadku muru mnóstwo autorów przyjecha³o na stypendia.
W Berlinie byli w³aœciwie wszyscy: Zbigniew
Herbert, Ró¿ewicz, Bocheñski, Zagajewski.
Odbywa³y siê i odbywaj¹ siê nadal czêste
spotkania z autorami polskimi w ksiêgarniach, w domach literackich. By³em zachwycony, ¿e mog³em nareszcie wydaæ, mog³em
t³umaczyæ tych autorów, których przedtem
t³umaczyæ nie mog³em – by³ Mi³osza „Rok
myœliwego”, du¿e fragmenty Myœliwskiego,
Kisielewskiego z jego „Dzienników”, Herlinga-Grudziñskiego i sporo esejów Zagajewskiego. W³aœciwie na brak pracy nie mo¿na
by³o narzekaæ.
Po upadku muru nasze ¿ycie siê trochê
zmieni³o. Natychmiast polecieliœmy do Londynu, potem Pary¿a, Nowego Jorku, Rio de
Janeiro, Hong Kongu. Po prostu takie nag³e,
szalone podró¿e. Najpierw œwiat, a potem
okaza³o siê, ¿e jednak Polska, ¿e Polska dla
mnie jest coraz bardziej wa¿na. To jest te¿
kwestia staroœci, ¿e cz³owieka, który zbli¿a
siê do kresu, poci¹ga bywanie w regionach
m³odoœci czy dzieciñstwa. Poza tym mam
jeszcze krewnych na Œl¹sku i przyjació³, wiêc
podró¿ujê sobie. Mam tutaj bratanicê, której
dzieci, w wieku siedem i dziewiêæ lat,
wspaniale siê odnajduj¹ siê w Berlinie,
mówi¹c genialnie po polsku i po niemiecku.
Jest to wiêc dla mnie bardzo piêkna przystañ,
poniewa¿ cz³owiek mo¿e siê pos³ugiwaæ
dwoma jêzykami. S¹ takie historie, takie

Henryk Bereska: Die Bücher in der DDR
waren verhältnismäßig preiswert. Später veränderten sich die Verhältnisse und der Bücherkauf
wurde eine kostspielige Angelegenheit. Die
Prioritäten veränderten sich, wurden neu gesetzt:
Nummer eins war das Reisen, Autos die Nummer
zwei, danach kam der Konsum, und Bücher waren
weit abgeschlagen. Zum Glück konnte man viele
wunderbare Bücher auf den polnischen Märkten
erwerben, und das sehr preiswert. Auch mit den
Verlagen gab es Probleme. Es überlebte noch eine
ganze Menge von ihnen, aber sie hatten natürlich
ein schweres Schicksal zu tragen. Nach dem Fall
der Mauer reiste eine Vielzahl von Schriftstellern
an, die mit Stipendien unterstützt wurden. In Berlin
waren eigentlich alle: Zbigniew Herbert,
Ró¿ewicz, Bocheñski, Zagajewski. Es gab und gibt
noch immer unzählige Treffen mit polnischen
Autoren in den Buchhandlungen und Literaturhäusern. Ich war überglücklich, dass ich endlich
all jene Autoren übersetzen und deren Werke herausgeben durfte, die vorher verboten waren: „Rok
myœliwego“ [Das Jahr des Jägers] von Mi³osz,
große Fragmente des Werkes von Myœliwski, aus
den „Dzienniki“ [Tagebüchern] von Kisielewski,
von Herling-Grudziñski sowie einige Essays von
Zagajewski. Über fehlende Arbeit konnte man
eigentlich nicht klagen.
Nach dem Mauerfall veränderte sich unser
Leben ein wenig. Sofort flogen wir nach London,
danach nach Paris, New York, Rio de Janeiro,
Hongkong. Einfach solche plötzlichen, verrückten
Reisen. Erst einmal in die Welt, aber im
Nachhinein stellte sich heraus, dass es dennoch
Polen, dass es Polen war, das für mich immer
wichtiger wurde. Das ist auch eine Frage des
Alters, dass es den Menschen, dessen Leben sich
seinem Ende zuneigt, gen der alten Heimat, in die
Gegend, wo er seine Kinder- oder Jugendjahre verbracht hat, zieht. Außerdem habe ich noch
Verwandte in Schlesien und Freunde, also
unternehme ich Reisen. Hier habe ich eine Nichte,
deren Kinder, im Alter von sieben und neun Jahren,
sich ganz ausgezeichnet in Berlin zurecht finden
und hervorragend sowohl Polnisch als auch
Deutsch sprechen. Für mich also ist das ein sehr
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zwi¹zki polsko-niemieckie, gdzie to jest naturalne. W ten sposób chyba mog³aby siê
rozwin¹æ Europa zwi¹zana przyjaŸniami,
które ogarniaj¹ ró¿ne strefy, nie tylko te
– w jakimœ regionie, u siebie w ogródku, ale
po prostu spojrzeniem ponad brzeg talerza.
Cz³owiek jest trochê zale¿ny od tego
kiedy siê urodzi³, gdzie siê urodzi³. Geografia… historia… Mój ¿yciorys dowodzi, ¿e
te straszliwe historyczne wydarzenia, te
kataklizmy doprowadzi³y do tego, ¿e potrafi³em coœ po¿ytecznego zrobiæ w ¿yciu, a wiêc
ma to jakiœ sens to pochodzenie, to znalezienie siê w sytuacji, w której ja siê znalaz³em
w Berlinie powojennym. Te spotkania z ludŸmi…, spotkanie z Borowskim by³o decyduj¹ce. To s¹ rzeczy, w których przypadek,
powo³anie by³o decyduj¹ce, np. to, opisywane
wczeœniej, moje spotkanie z j¹ka³¹… To s¹
reakcje na pewne sytuacje. To wszystko
zwi¹zane jest z osobowoœci¹ œl¹sk¹, gdzie jest
jakaœ wytrwa³oœæ, konsekwencja, niekonieczne dbanie o karierê, tylko robienie tego, co
siê robi solidnie i tak wytrwale. To ma jakiœ
logiczny ci¹g. Zwi¹zane jest to z charakterem
i z histori¹, oczywiœcie. Gdyby to nie by³a ta
historia, to sprawy mog³yby prowadziæ do
czegoœ innego. Na przyk³ad mój brat zosta³
w Polsce. Przypuszczam, ¿e gdybym mia³
szansê powtórzenia tego mojego ¿ycia, powiedzmy od roku siedemnastego, osiemnastego, nie wiedz¹c o niczym co mnie czeka,
byæ mo¿e post¹pi³bym podobnie.
***
Narrator: Urodzi³em siê na górnoœl¹skim
styku trzech krajów, osiem lat po pierwszej
i trzynaœcie lat przed drug¹ wojn¹. Z Marii
i Józefa – moich rodziców. By³em przewoŸnikiem. Wioz³em cenne ³adunki na drugi
brzeg, w niemiecki las liter. S³owa polskiej
poezji.

schönes Rückzugsgebiet, weil man sich hier zweier
Sprachen bedienen kann. Es gibt solche Geschichten, solche deutsch-polnischen Beziehungen,
in denen das ganz natürlich ist. Auf diese Art und
Weise könnte sich Europa wohl entwickeln, mit
Freundschaften, die unterschiedliche Gebiete
umfassen, und nicht nur diese – in irgendeiner
Region, bei sich im Garten, aber einfach mit einem
Blick über den Tellerrand hinaus.
Der Mensch ist ein wenig abhängig davon,
wann er geboren wurde und wo. Geographie…
Geschichte… Mein Lebenslauf stellt unter Beweis,
dass diese schrecklichen historischen Ereignisse,
diese Kataklysmen dazu geführt haben, dass ich
etwas Vorteilhaftes im Leben vollbringen konnte,
und dass es also irgendeinen Sinn hatte, diese
Herkunft, dieses sich in einer Situation wiederfinden, in der ich mich im Berlin der Nachkriegszeit
wiedergefunden habe. All die Treffen mit Leuten…, von denen das Treffen mit Borowski das
ausschlaggebende war. Das sind Sachen, in denen
der Zufall, die Bestimmung entscheidet, wie z. B.
meine – bereits früher beschriebene – Begegnung
mit dem Stotterer… Das sind Reaktionen auf bestimmte Situationen. All dies ist verbunden mit der
schlesischen Mentalität, in der es eine bestimmte
Ausdauer und Konsequenz gibt, in der man sich
nicht unbedingt um die Karriere sorgt, sondern das
tut, was man solide tut und diese Beharrlichkeit
ergibt. Das hat einen gewissen logischen
Zusammenhang und steht mit dem Charakter und
der Geschichte im Zusammenhang, klarer Weise.
Weil wenn es nicht mit dieser Geschichte verbunden wäre, dann könnte die Angelegenheiten auch
zu etwas anderem führen. Mein Bruder zum
Beispiel blieb in Polen. Ich vermute, dass wenn ich
eine Chance hätte, dieses mein Leben noch einmal
zu wiederholen, sagen wir mal ab dem siebzehnten,
achtzehnten Lebensjahr, ohne zu wissen, was mich
da erwartet, ich würde diesen Lebensweg wohl
ähnlich gestalten.
***
Erzähler: Ich bin im oberschlesischen
Dreiländereck auf die Welt gekommen. Acht Jahre
nach dem ersten und dreizehn vor dem zweiten
Weltkrieg, als Sohn meiner Eltern – Maria und
Josef. Ich war ein Fährmann, der die Ladung von
einem Ufer an das andere übersetzte, in das
deutsche Buchstabendickicht. Worte der polnischen Poesie.
Übersetzt von Grzegorz Za³oga
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Przenosiæ œwiat³o,
przynosiæ nadziejê

Licht herübertragen,
Hoffnung bringen

Rozwa¿ania t³umacza

Erwägungen eines Übersetzers

Eugeniusz Wachowiak
1.
Mimo zakreœlenia czasowych granic mego
wyst¹pienia, które, zdawa³oby siê, nie pozwol¹ na
przedstawienie zarysu mojej pracy t³umacza literatury piêknej siêgaj¹cej roku 1960, roku mojego
prasowego debiutu translatorskiego, postanowi³em przedstawiæ wa¿niejsze zdarzenia w tej
pracy w kolejnoœci nastêpstwa czasu, a zatem lat,
i to kilku dziesi¹tek.
Do wybuchu wojny w 1939 roku, mieszkaj¹c
z rodzicami na polsko-niemieckim pograniczu,
wzrasta³em jako dziecko w pogranicznym
œrodowisku wraz z trafiaj¹cymi siê w nim
niemieckimi rówieœnikami, co wywar³o piêtno na
moim dalszym ¿yciu. Koncentruj¹c siê tutaj na
pracy translatorskiej pragnê zaznaczyæ, ¿e
wczeœniej, bo w roku 1954, opublikowa³em swój
pierwszy wiersz, a w roku 1958 pierwsz¹ ksi¹¿kê
poetyck¹. Pragnê tak¿e dorzuciæ i ten fakt, ¿e nie
bêd¹c z wykszta³cenia germanist¹ ani polonist¹,
dla jednych i drugich pozostajê outsiderem.
Sam uwa¿am siê za urodzonego „w czepku”,
jako ¿e opatrznoœæ (inni nazw¹ to genami)
uposa¿y³a mnie w umiejêtnoœæ zabawy s³owem,
czy to w polskim czy niemieckim jêzyku, albo za
„kundla” (przepraszam za tê nieszkodliw¹
autoironiê), lecz ka¿dy przecie¿ wie, jakimi zaletami wyró¿niaj¹ siê owe stworzenia.
Moim hobby, moim zami³owaniem, które
przerodzi³o siê w uprawiany przeze mnie zawód
jest poszukiwanie, dr¹¿enie, szperanie w dawnych
i wspó³czesnych s³ownikach, leksykonach, kompendiach i atlasach. Na zakoñczenie tego akapitu
pragnê zacytowaæ pytaj¹ce wyznanie pisarza
Johannesa Poethena: „Dlaczego akurat musia³em
zakochaæ siê w Grecji?”. Je¿eli chodzi o mnie,
mogê te s³owa przytoczyæ w odniesieniu do jêzyka niemieckiego. Natomiast urodzony w 1928

Eugeniusz Wachowiak
1.
Es wird eigentlich schwierig in wenigen
Worten über meine seit 1960 (Jahr des
Pressedebüts) andauernde Tätigkeit als Ûbersetzer zu berichten.
Ich habe mich entschlossen, aus meiner
Vita einige ausschlaggebende Vorkomnisse
vorzutragen, und dies der Reihe nach, wie es
die Zeit, die Jahre und Jahrzehnte mit sich
brachten.
Als Kind des deutsch-polnischen Grenzgebietes (bis 1939) bin ich auch mit deutschen
Gleichaltrigen aufgewachsen, was zu späteren
Konsequenzen führte. Hinzufügen möchte
ich, daß, bevor ich zum Übersetzen kam, ich
mein erstes Gedicht (1954) und meinen ersten
Lyrikband (1958) veröffentlichte. Sowohl für
die Polonisten, als auch für die Germanisten
existierte ich als Aussenseiter, weil ich weder
Polonist noch Germanist bin.
Ich bezeichne mich deswegen, entweder
als „Glückspilz”, den die Vorsehung (manche
werden das „Gene” nennen) mit der Fähigkeit
zu einem Spiel mit dem polnischen und dem
deutschen Wortschatz beschenkte, oder als
einen „Köter” (bitte um Entschuldigung für
diesen kleinen witzigen Eigenspott), zumal
jeder von uns weiß, mit welchen
Eigenschaften diese Wesen ausgestattet sind.
Mein Hobby, mein Steckenpferd, das sich
zu meinem Beruf entwickelte ist das Recherchieren, das Grübeln, die Suche in alten
und zeitgenössischen Wörterbüchern, Lexika,
Fachbüchern und Atlanten. Hierbei möchte
ich das Bekenntnis des Dichters Johannes
Poethen zitieren: „Warum habe ich mich in
Griechenland verliebt”. Ich, könnte mein
Bekenntnis auf die deutsche Sprache übertra-
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roku i mieszkaj¹cy w Weimarze pisarz Armin
Müller móg³by wyznaæ, ¿e zakocha³ siê w Polsce
i ¿e tu znalaz³ swego przyjaciela.
A zatem Armin Müller i wydarzenia lat
piêædziesi¹tych, lat zimnej wojny i amerykañskich prób z bomb¹ atomow¹ na Pacyfiku,
w wyniku których œmiercionoœne promienie
zatruwa³y wody, ryby oraz ludzi, którzy je
spo¿ywali. Tom Armina Müllera Schwarze Asche,
weiße Vögel (Czarny popió³, bia³e ptaki), wydany
przez Verlag Neues Leben w Berlinie w 1958
roku, zawiera poemat Ich habe den Thunfisch
gegessen (Zjad³em tuñczyka) ze s³owami usprawiedliwiaj¹cego ¿alu:
Zjad³em tuñczyka
dlatego nie przyjdê go³¹bko.
Twój w³os
biczuj¹cy w ciemne noce
moje ramiona
jest szumem uchodz¹cych godzin.
Zapraszaj¹co rozchylonej
nie odwiedzê.
Noc wniós³bym w ³ono Twoje
go³¹bko.
Owoc czarny spad³by
spod Twego serca.
Nie przyjdê.
Zjad³em tuñczyka.
Poemat ten zosta³ przeze mnie przet³umaczony i opublikowany 30 kwietnia 1960 roku
w „Tygodniku Zachodnim” w Poznaniu i by³ to
mój translatorski debiut. Egzemplarz zawieraj¹cego utwór czasopisma dotar³ do r¹k autora,
który w 1963 roku zaprosi³ mnie do Weimaru.
Rok póŸniej poeta przyjecha³ do Polski i odwiedziliœmy miasto jego urodzenia Œwidnicê, a tak¿e
Wroc³aw, Zakopane, Kraków. W efekcie tej
podró¿y powsta³y nostalgiczne (oprócz tego przyjazne Polsce) wiersze, które Armin Müller jako
pierwszy niemiecki poeta poœwiêci³ swojej utraconej „ma³ej ojczyŸnie” i utwory te z³o¿y³y siê na
tom Reise nach S. (Podró¿ do S.), wydany przez
Verlag Neues Leben w Berlinie w 1965 roku, ilustrowany grafik¹ polsk¹, o którym profesor Hans
Koch napisze: „(...) w tych wierszach urodzony na
Œl¹sku poeta ujawnia swój osobisty stosunek do
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gen. Und der in Schweidnitz im Jahre 1928
geborene und in Weimar wohnende Schriftsteller Armin Müller könnte bekennen, daß er
sich in Polen verliebte und hier seinen Freund
fand.
Jedoch eine Anmerkung: meine Äusserungen betreffen nur Lyrik, unabhängig von
Grenzen, und ihren Autoren, wenn sie die
Würde der Mitmenschen nicht ignorieren.
Also zu Armin Müller und zu den Ereignissen der fünfziger Jahre, den Jahren des
Kalten Krieges und der amerikanischen
Atombombenversuche auf dem Pazifik, als
todbringende Strahlen die Gewässer und
damit die Fische und ihre Verzehrer tödlich
verseuchten. Der von diesem Dichter stammende Band Schwarze Asche – Weiße Vögel
enthielt das Poem Ich habe den Thunfisch
gegessen und in ihm lesen wir die ergreifenden Worte:
Ich habe den Thunfisch gegessen,
darum darf ich nicht zu dir kommen
meine Taube.
Die knisternde Nähe deines Haars,
das die Schultern mir peitschte
in den blauen Nächten,
ist wie das Summen entglittener
Stunden. Der Kelch deiner Schenkel
öffnet sich, doch ich darf
nicht zu dir kommen.
Ich trüge dir die Nacht in den Schoß,
meine Taube. Schwarze Früchte
müßten von deinem Herz fallen,
nein, ich darf nicht zu dir kommen.
Ich habe den Thunfisch gegessen.
Dieses Poem brachte ich der polnischen
Sprache bei, und es wurde am 30 IV 1960 in
der Wochenschrift „Tygodnik Zachodni” in
Posen veröffentlicht, und das war der Beginn.
Ein Exemplar der Zeitschrift mit diesem
Poem gelangte zum Autor, der mich 1963
nach Weimar einlud. Ein Jahr später kam er zu
mir nach Polen zu Besuch, während dem wir
seinen Geburtsort Schweidnitz (Œwidnica),
ferner Breslau, Zakopane, Krakau und andere
Orte besuchten. Als Resultat dieser Reise

polskiego narodu”, i dalej: „cykl ten nale¿y do
najwa¿niejszych publikacji poezji lat szeœædziesi¹tych”.
W roku 1966 Armin Müller przybywa
z Reinerem Kunze do Zielonej Góry, gdzie rok
wczeœniej opublikowa³em miniantologiê poezji
niemieckiej Dopóki serce bije (Lubuskie
Towarzystwo Kultury, Zielona Góra 1965), w
której znajduje siê miêdzy innymi wiersz
Kunzego Das Schlagen des Herzens (Dopóki
serce bije) z tomu Vögel über dem Tau (Ptaki nad
ros¹), wydany przez Mitteldeutscher Verlag,
Halle / Saale 1959, koñcz¹cy siê s³owami:
lecz odczujemy
d³onie te które w nas ugodz¹
lub
d³onie te które za nas stan¹.
Byliœmy równie¿ we Wroc³awiu w redakcji
„Odry”, w teatrze Jerzego Grotowskiego, zwiedziliœmy gotycki ratusz i barokow¹ Aulê Leopoldina.
Reiner Kunze wyg³osi³ w Zielonej Górze apel
o utworzenie miêdzynarodowej grupy m³odych
poetów „Kleine Schar”: „Zespoliæ powinni siê ci,
którzy odczuwaj¹ potrzebê przynale¿noœci do
grupy”. I dalej kontynuowa³ zdania, których
w Niemieckiej Republice Demokratycznej nie
móg³by publicznie wypowiedzieæ: „Ka¿dy, kto
czuje swój zwi¹zek z grup¹, przenosi ze œwiata
poezji innych poetów przez granice, tyle ile tylko
to jest mo¿liwe. I tym wype³nia wiêkszoœæ czasu,
która mu pozostaje z dnia wtedy, kiedy ju¿ wszystko co w³asne powiedzia³. Przenosiæ przez granice
nie oznacza jedynie, by tylko t³umaczyæ (übersetzen). Oznacza to, by tak¿e postawiæ na swoim
(durchsetzen)”. Kunze pobudzi³ tym apelem m³od¹
poezjê, o ile wiem, w Czechos³owacji, Rumunii,
Polsce i w NRD. ZaprzyjaŸniliœmy siê i kiedy podczas Praskiej Wiosny otrzyma³ przyznan¹ mu przez
odrodzony Zwi¹zek Pisarzy Czechos³owackich
Nagrodê dla T³umacza Literatury Czeskiej i S³owackiej; uradowany „Igel” („Je¿”), jak sam siê
podpisywa³, przysy³a³ mi czêsto wieœci i pozdrowienia z Pragi. Nie od rzeczy bêdzie, jeœli dodam,
¿e korespondencja z Kunzem i tekst jego apelu
(a tak¿e listy innych autorów) znalaz³y swoje
miejsce w Deutsches Literaturarchiv w Marbach
nad Neckarem.

schuf Armin Müller als erster deutscher
Dichter, eine Reihe nostalgischer (zudem
auch polenfreundlicher) Gedichte über seine
verlorene Heimat, die den Lyrikband Reise
nach S. gestalteten. Professor Hans Koch
schrieb über dieses Buch: „(...) in ihnen (den
Versen) dokumentiert sich das persönliche
Verhältnis des in Schlesien geborenen
Dichters zum polnischen Volk”, und weiter:
„dieser Zyklus gehört zu den wichtigsten
Erscheinungen in der Lyrik der 60er Jahre”.
Armin Müller kam mit Reiner Kunze im
Jahre 1966 nach Zielona Góra (Grünberg), wo
ich zu der Zeit auch tätig war und wo ich ein
Jahr vorher eine Minianthologie Dopóki serce
bije (Bislang das Herz schlägt) veröffentlichte, u.a. Mit dem Gedicht Das Schlagen
des Herzens von Reiner Kunze. Es endet mit
den Worten:
Wir
empfinden
die Hände, die uns schlagen,
die Hände, die uns beistehen.
(aus dem Band Vögel über dem Tau, 1959)

Wir besuchten in Breslau auch die
Redaktion der Zeitschrift „Odra”, das experimentale Jerzy-GrotowskiTheater, das gotische Rathaus und die barockische Aula
Leopoldina.
In Grünberg hielt Reiner Kunze seinen
Vortrag über eine „Kleine Schar”, die er international bilden möchte, eine Schar junger
Lyriker. „Zusammenhalten müssen diejenigen, die sich dieser «Kleinen Schar» zugehörig fühlen”.Und weiter spricht Kunze zu
uns solche Worte, die er in der DDR nicht
zum Ausdruck bringen könnte. „Ein jeder der
sich der «Kleinen Schar» zugehörig fühlt,
trägt von der poetischen Welt der anderen so
viel wie möglich über die Grenzen. Er füllt
einen großen Teil seiner Zeit damit aus, die
ihm bleibt vom Tag, wenn er das Eigene
gesagt hat. Ûber die Grenzen tragen heißt
dabei nicht nur übersetzen. Es heißt auch
durchsetzen”. Mit diesem Aufruf bewegte
Kunze junge Lyrik in der Tschechoslowakei,
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Dziêki przyjaŸni z Reinerem Kunze pozna³em
mieszkaj¹cego w berliñskiej dzielnicy Wilhelmshagen poetê Bernda Jentzscha, zaprzyjaŸnionego
z Johannesem Bobrowskim i nale¿¹cego do
Friedrichshagener Kreis, Krêgu z Friedrichshagen, nieformalnej grupy pisarzy skupionych
wokó³ nestora poetów Ericha Arendta, z któr¹ byli
równie¿ blisko poeci Heinz Czechowski, Karl
Mickel i inni.
Urodzony w 1917 roku, w Tyl¿y, Johannes
Bobrowski, lata gimnazjalne (1928-1937) spêdzi³
w Królewcu. W 1938 roku rodzice przenosz¹ siê
do Berlina, lecz zmobilizowany na wojnê z Polsk¹
Johannes znajdzie siê w roku 1939 jako ¿o³nierz
w pó³nocno-wschodniej Polsce, a wiêc w pobli¿u
swojej „ma³ej ojczyzny”, gdzie w czasie wojny
weŸmie œlub z Johann¹ Buddrus. Wojenna zawierucha spowodowa³a, ¿e w latach 1941-1949
najpierw w szeregach agresora, a potem jako
jeniec znalaz³ siê w Rosji, a zatem w jednym
z krajów swojej Sarmacji, bo pod tym okreœleniem wed³ug jego za³o¿enia mieœci³y siê Prusy
Wschodnie (kraina, w której siê urodzi³ na pierwotnej Ziemi Prusów), Litwa i kraje ba³tyckie
w górê a¿ do Finlandii, Rosja po Ural i w dó³ do
Morza Czarnego, Polska i wreszcie Ba³tyk, Mare
Balticum, sarmacki ocean, a¿ ku Szwecji.
Pierwszy tom wierszy Bobrowskiego, który
ukaza³ siê w 1961 roku nak³adem Union Verlag
w Berlinie, wzi¹³ st¹d swój tytu³ Sarmatische Zeit
(Sarmacki czas). W tym tak¿e roku Bobrowski
formu³uje wa¿n¹ wypowiedŸ do wydanej w 1962
roku przez Moderner Buchclub w Darmstadt
antologii Hansa Bendera Widerspiel – Deutsche
Lyrik seit 1945 (Kontrast – Poezja niemiecka od
1945 roku): „Pisaæ zacz¹³em w 1941 roku nad
jeziorem Ilmen o rosyjskim krajobrazie, ale jako
obcy, jako Niemiec. Z tego powsta³ taki mniej
wiêcej temat: Niemcy i europejski Wschód.
Poniewa¿ wzrasta³em po obu stronach Niemna,
gdzie ¿yli Polacy, Litwini, Rosjanie, Niemcy,
a poœród nich ¯ydostwo. D³ugie dzieje nieszczêœæ
i win od czasów Zakonu Krzy¿ackiego (...)”.
Natomiast cztery lata póŸniej, w maju roku 1965,
w rozmowie z Irm¹ Reblitz uzupe³nia: „Pierwszy
impuls, by opisywaæ tylko krajobraz, dziêki
wojennym i powojennym prze¿yciom pragnê
poszerzyæ i pisaæ teraz o krajobrazie i o ludziach,
aby moim niemieckim rodakom powiedzieæ coœ,
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Rumänien, Polen und in der DDR. Wir würden Freunde, und als 1968 während des
Prager Frühlings Reiner den Preis des
erneuten Tschechoslowakischen Schriftstellerverbandes für Ûbersetzer bekam,
schickte er, der vor Freude jubelnde „Igel”
(wie er sich selbst nannte), mir Grußworte aus
Prag. Hinzufügen möchte ich noch, daß
Kunzes Aufruf und seine Korrespondenz mit
mir ihren ehrenvollen Platz im Marbacher
Literaturarchiv fand.
Dank der Freundschaft mit Reiner Kunze,
hatte ich in Berlin-Wilhelmshagen den
Lyriker Bernd Jentzsch kennengelernt, der mit
Johannes Bobrowski befreundet war und der
dem „Friedrichshagener Kreis” um Erich
Arendt mit Heinz Czechowski, Karl Mickel
u.a., angehörte.
Johannes Bobrowski, in Tilsit im Jahre
1917 geboren, verbrachte seine Schulzeit
(1928-1937) in Königsberg. Eingezogen im
Jahre 1939, kam er als Soldat in den
Nordosten Polens, unweit von seiner Heimat,
in der er während des Krieges sich mit
Johanna Buddrus vermählte. In den Jahren
1941-1949 verweilte er unfreiwillig in
Rußland, also in einem der Länder seines
Sarmatiens, und als Sarmatien bezeichnete
Bobrowski Ostpreußen (sein Geburtsland und
ursprünglich Land der Pruzzen), Litauen und
die baltischen Länder bis hinauf nach
Finnland, ebenso Rußland bis zum Ural und
hinab ans Schwarze Meer, dazu Polen und
schließlich über die Ostsee hinweg das Mare
Balticum sarmatischer Ozean, bis nach
Schweden. Sein erster Lyrikband, der im
Jahre 1961 erschien, nimmt von hieraus
seinen Namen Sarmatische Zeit. In demselben
Jahr formulierte Bobrowski eine wichtige
Äusserung für die von Hans Bender herausgegebene Anthologie Widerspiel Deutsche
Lyrik seit 1945, in der er sich zu seinem
Thema bekennte: „Zu schreiben habe ich
begonnen am Ilmensee 1941, über russische
Landschaft, aber als Fremder, als Deutscher.
Daraus ist ein Thema geworden, ungefähr: die
Deutschen und der europäische Osten. Weil
ich um die Memel herum aufgewachsen bin,
wo Litauer, Russen, Deutsche miteinander

czego nie wiedz¹”, i dalej: „myœlê, ¿e ¿ycia mi nie
starczy, aby opowiedzieæ to, co by jeszcze
nale¿a³o”. Pesymistyczny zarzut i pe³en nadziei
zamiar, który 2 wrzeœnia 1965 roku zniweczy³a
œmieræ pisarza.
Johannes Bobrowski swoim dzie³em porusza
sumienie wielu Niemców i by³by rad widz¹c, jak
Karl Dedecius, Klaus Stemmler, Henryk Bereska
i inni t³umacze buduj¹ i wzmacniaj¹ polskoniemiecki pomost. PóŸniej do³¹cz¹ do nich inni
pisarze, miêdzy innymi Michael Zeller i Tina
Strohecker.
Johannes Bobrowski zafascynowa³ mnie
zarówno swoj¹ ide¹, jak i twórczoœci¹. Zagadkowe, wrêcz niesamowite wra¿enie wywar³ na
mnie jego wiersz Kolnoer Tanz (Kolneñski
taniec), który otrzyma³em jeszcze przed publikacj¹. Znalaz³ siê on w moim przek³adzie na
³amach zielonogórskiego „Nadodrza” w czerwcu
roku 1965. Rok póŸniej zosta³ opublikowany
w tomie Wetterzeichen (Oznaki pogody), wydanym
przez Union Verlag w Berlinie. Po lekturze ksi¹¿ki
Gerharda Wolfa Beschreibung eines Zimmers
(Opisanie pewnego pokoju), wydanej w tym¿e
wydawnictwie w 1971 roku, nadarzy³a siê okazja,
abym wraz z Berndem Jentzschem znalaz³ siê 22
marca 1975 roku w mieszkaniu poety przy
Ahornallee 26. Jego dawny mieszkaniec znalaz³
miejsce ostatniego spoczynku opodal swojego
domu. „Za wczeœnie Bóg powo³a³ Ciê do grobu /
Lecz nie smuæ siê, pod¹¿amy tam za Tob¹”,
mo¿na w tym miejscu powtórzyæ. Johannesowi
Bobrowskiemu poœwiêci³em wiersz, zaœ w 1976
roku ukaza³ siê w moim przek³adzie w Pañstwowym Instytucie Wydawniczym w Warszawie
wybór wierszy tego wybitnego poety, wyró¿nionego nagrodami we wszystkich krajach niemieckojêzycznych. Zarówno to, jak i nowe, poszerzone
wydanie, które od kilku lat czeka na wydawcê,
przygotowa³em dziêki ¿yczliwym konsultacjom
profesora Eberharda Haufego.
W ci¹gu kilkunastu lat totalitarne pañstwo,
jakim by³a Niemiecka Republika Demokratyczna,
zwykle w dramatycznych okolicznoœciach opuœci³o wielu wybitnych pisarzy, jak miêdzy innymi
Peter Huchel, Sarah Kirsch, Wolf Biermann,
Reiner Kunze, Bernd Jentzsch, Günter Kunert.
Natomiast w NRD pozostali Heinz Czechowski,
Karl Mickel, Wulf Kirsten, Volker Braun.

lebten, unter ihnen allen die Judenheit. Eine
lange Geschichte“. Und vier Jahre später, im
Mai 1965 fügte er in einem Gespräch mit Irma
Reblitz hinzu: „Dieser erste Anlaß, die
Landschaft zu schildern, hat sich durch die
Kriegs- und Nachkriegserlebnisse dahin
erweitert, daß ich nun Landschaft und
Menschen schildern wollte, um meinen
deutschen Landsleuten etwas zu erzählen, was
sie nicht wissen”, und setzte fort, „ich meine,
daß mein Leben nicht einmal dazu ausreichend wird, das alles zu erzählen, was noch
da zu sagen ist”. Eine pessimistische
Einwendung und eine hoffnungsvolle
Absicht, der jedoch das Ableben des Dichters
am 2. September 1965 ein Ende bereitete.
Johannes Bobrowski blieb in seinem Werk
das Gewissen vieler Deutscher und er konnte
nicht ahnen, daß Karl Dedecius, Klaus
Stemmler, Henryk Bereska und eine ganze
Reihe Übersetzer künftig die deutsch-polnische Brücke ausbauen und festigen würden.
Später schlossen sich da auch einige
Schriftsteller an wie z.B. Michael Zeller und
Tina Strohecker.
Johannes Bobrowski faszinierte mich vor
allem als Dichter. Rätselhaft und unheimlich
wirkte auf mich sein Gedicht Kolnoer Tanz,
das ich noch vor seiner Veröffentlichung
bekam. Im Juni 1965, noch bevor es im
Original erschien, wurde dieses Gedicht in
Grünberg in meiner Ûbersetzung gedruckt.
Nach der Lektüre des Buches Beschreibung
eines Zimmers (1971) von Gerhard Wolf ist es
mir gelungen mit Bernd Jentzsch am 22. März
1975 das Zimmer in der Ahornallee 26 zu besichtigen. Der einstige Bewohner dieses Zimmers fand seine letzte Ruhestätte unweit von
seinem Haus. „Zu früh ins Grab /, rief Gott Dich
ab /, doch ist kein Bleiben hier /, wir folgen Dir”
könnte man wiederholen. Ich habe ihm ein
Gedicht gewidmet, und 1976 erschien in meiner
Ûbersetzung eine Auswahl seiner beeindruckenden Gedichten. Sowohl diese, als auch eine
erweiterte Auswahl, die seit Jahren keinen
Verleger findet, konnte ich mit Professor
Eberhard Haufe Erläuterungen vorbereiten.
In einem langwierigen Prozess schieden
aus der DDR aus: Peter Huchel, Sarah Kirsch,
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W jednym z wierszy, zawartych w ksi¹¿ce
Czechowskiego wydanej na Zachodzie przez
wydawnictwo Rowohlt w Reinbeku w 1987 roku
pod tytu³em Ich und die Folgen (Ja i nastêpstwa),
czytamy:
O kraju, o kraju Lessinga,
W którym zebra³o siê tyle smutku.
Narodzie poluj¹cych i tych na których poluj¹,
Zapadasz ju¿ w historiê.
Wreszcie pêkaj¹ granice totalitarnego pañstwa
i pada Mur Berliñski w dniu, w którym Tadeusz
Mazowiecki z Helmutem Kohlem wymienili
uœcisk, chocia¿ kanclerz w widomy sposób by³
myœlami nie w Krzy¿owej, a w znów po³¹czonym
Berlinie.
2.
W sierpniu 1980 roku powstaje w Polsce
„Solidarnoœæ”, szeroki ruch spo³eczny, który
obudzi³ nadzieje na godne ¿ycie, jednak ponur¹
noc¹ 13 grudnia 1981 roku re¿im postanowi³ si³¹
i represjami zniweczyæ marzenia, co wywo³a³o
zdecydowany i niemal powszechny opór.
Pozostawiam wszak¿e opis tych wydarzeñ
kompetentnym historykom.
Reiner Kunze marzy³ w 1966 roku o stworzeniu miêdzynarodowej grupy poetyckiej „Kleine
Schar”, natomiast nam dane jest „tu i teraz” powitanie naszej grupy poznañsko-stuttgarckiej, któr¹
powoli i z nadziej¹ tworzymy pocz¹wszy od 1990
roku.
25 lipca 1990 roku nadszed³ do mnie list od
Johannesa Poethena, w którym pisarz, poznany
szeœæ lat wczeœniej, wyra¿a³ zgodê na mój pomys³
i pisa³: „W naszym Stowarzyszeniu Pisarzy
«Stuttgarter Schriftstellerhaus» jesteœmy w zasadzie gotowi do nawi¹zania wspó³pracy z Panem
i Pana Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich”.
I w post scriptum: „Czy wkrótce siê zobaczymy?”.
Rok póŸniej, kiedy w Polsce wszystkiego
brakowa³o, ale ju¿ nie wolnoœci, odwiedzi³y nas
dwie panie: Irmela Brender, t³umaczka literatury
angielskiej, i Uta-Maria Heim, poetka. Z tego
pobytu musia³y odnieœæ pozytywne wra¿enia,
poniewa¿ 15 maja 1991 roku otrzymaliœmy
egzemplarz Porozumienia pomiêdzy sto-
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Wolf Biermann, Reiner Kunze, Bernd Jentzsch,
Günter Kunert. Zu den namhaftesten Lyrikern, die dort geblieben sind gehörten: Heinz
Czechowski, Karl Mickel, Wulf Kirsten,
Volker Braun.
In einem der Gedichte von Heinz
Czechowski (aus dem Band Ich und die
Folgen), lesen wir:
O Land, o Lessing Land,
In dem sich so viel Traurigkeit versammelt.
Ein Volk von Jägern und Gejagten
Beginnt, in die Geschichte einzugehen.
Kurz darauf zerbrachen die Grenzen des
Regimestaates und fiel die Berliner Mauer, so
daß Bundeskanzler Helmut Kohl an diesem
Tag zwar den polnischen Premierminister
Tadeusz Mazowiecki bei der Begegnung in
Krzeszowa (Kreisau) umarmte, jedoch mit
seinen Gedanken an diesem historischen Tag
im wiedervereinten Berlin war.
2.
Im August 1980 begann in Polen die
Freiheitsbewegung der „Solidarnoœæ”, die die
Hoffnung auf ein würdevolles Leben weckte.
Jedoch in der Nacht vom 13/14. Dezember
1981 zersplitterten Panzerwagen diesen
Traum und die Zeit der Militärmacht mit dem
Ausnahmezustand begann mit seinen unverhofften Folgen. Dieses Regime entfachte
jedoch einen heftigen Widerstand. Der bisherige Schriftstellerverband zerbrach in zwei
gegenseitig stehende Organisationen und
dieser Zustand ist bis heute geblieben.
Im Jahre 1966 träumte Reiner Kunze von
der „Kleinen Schar” und heute können wir unsere „StuttgartPosener–Schar” hier vor Ort begrüßen, die wir langsam aber stetig, seit 1990,
mit Freude und Hoffnung aufgebaut haben.
Am 25. Juli 1990 erhielt ich für dieses
Vorhaben die Zustimmung von Johannes
Poethen, dem ich 1984 begegnet bin: „Wir
vom Stuttgarter Schriftstellerhaus sind grundsätzlich bereit zur Zusammenarbeit mit Ihnen
und Ihrem Verband”. Im P.S.: „Sehen wir uns
bald einmal”.

warzyszeniami pisarzy w Stuttgarcie i Poznaniu.
W nastêpnym roku przyby³ do nas Peter Schlack,
pisarz tworz¹cy w dialekcie szwabskim, i poetka
Carmen Kotarski. Natomiast z pierwsz¹ wizyt¹ do
Stuttgartu uda³ siê wraz ze mn¹ ówczesny prezes
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich w Poznaniu,
Jerzy Korczak. Od tamtego czasu pozostajemy
w sta³ym kontakcie, a kole¿eñskie stosunki przeradzaj¹ siê tak¿e w przyjaŸnie. Siedemnaœcioro
naszych cz³onków znajdowa³o siê dot¹d pod mi³¹
opiek¹ niezmordowanej i zawsze radosnej pani
Usch Pfaffinger. Jej, Johannesowi Poethenowi
oraz kolegom i przyjacio³om nale¿y siê nasze
serdeczne podziêkowanie. Tak¿e Jochen Kelter,
obecny prezes Stowarzyszenia „Stuttgarter
Schriftstellerhaus”, potwierdzi³ aktualnoœæ i przysz³oœæ naszych kontaktów.
Johannes Poethen, poeta, myœliciel i mistrz,
odwiedzi³ Poznañ dwa razy, w latach 1993 i 1995.
Pragn¹³ równie¿ byæ z nami na promocji swojej
ksi¹¿ki w roku 2000, lecz zawiód³ go organizm.
W poetyckim cyklu Hermes kam bis Poznañ
(Hermes przyby³ do Poznania) pozostawi³ po sobie
literacki œlad, który ¿yje mimo odejœcia autora.
Wra¿enia przyjació³ z Badenii-Wirtembergii
odczytujemy z utworów, i tak Johannes Poethen
konkluduje:
dlatego moi przyjaciele
w bezbronnej mojej nagoœci
oznajmiam wam w podziêce
i¿ oto hermes
przyby³ do poznania.
(Hermes przyby³ do Poznania)

Natomiast Helmut Pfisterer, odkrywca pok³adów piasku na Starym Mieœcie w Poznaniu, napisze:
Odk¹d u Was by³em
pozdrawiam wiatr ze wschodu

Ein Jahr später, als es in Polen an allem
mangelte, jedoch nicht mehr an Freiheit,
besuchte uns Irmela Brender und Uta-Maria
Heim. Diese beide Damen mußten von uns
mit positiven Erfahrungen heimgekommen
sein, denn am 15. Mai 1991 erhielten wir von
Johannes Poethen die Vereinbarung zwischen
den Schriftstellervereinen in Stuttgart und
Posen. Ein Jahr danach besuchte uns Peter
Schlack und Carmen Kotarski, und zum
Gegenbesuch begaben sich nach Stuttgart der
damalige Vorsitzende des Schriftstellervereins
in Posen, Jerzy Korczak, und der Endunterzeichnete. Seit dieser Zeit stehen wir in
ständiger Verbindung, die Bande der
Bekanntschaften wandelten sich zu persönlichen Freundschaften. Siebzehn Kollegen
bzw. Kolleginnen von uns fanden eine
liebenswerte Betreuung, die ihnen die unermüdliche und stets strahlende Usch Pfaffinger
bescherte. Ihr, dem Johannes Poethen und den
Freunden und Kollegen gilt unser bester herzlicher Dank. Jochen Kelter, der jetzige
Vorsitzende des Stuttgarter Schriftstellerhauses, bekräftigte die Fortdauer unserer
Kontakte.
Der Dichter, Denker und Meister Johannes
Poethen besuchte Posen zweimal (1993,
1995). Er wollte unter uns auch seine
Buchpremiere im Jahre 2000 feiern, aber sein
Körper verbot ihm diese Reise. In seinem
Zyklus Hermes kam bis Poznañ, hinterließ er
eine Spur, welche nach seinem Ableben weiterhin ihre Wirkung ausstrahlt.
Eindrücke unserer BadenWürttemberger
Freunde erfahren wir, wenn sie diese schildern:
nackt
ihr Freunde
vor dankbarkeit
sag ich euch
hermes kam bis poznañ

(Poznañ, maj 1995, z trójk¹ przyjació³)
(Johannes Poethen, Hermes kam bis Poznañ)

Przepraszaliœmy poetê za „d³ugi marsz” od
kolebki Polan na Lednicy do stacji w Lednogórze.
Imre Török, bêd¹c w tym¿e miejscu, siêgn¹³ do
Ÿród³a dziejów: „Großpolen mo¿na przyrównaæ

Und Helmut Pfisterer, Entdecker des
Sandes in der Posener Altstadt, schrieb folgendes:
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do s³owa Großmutter, pramatka, a zatem
Wielkopolska to nic innego jak Prapolska. Dawne
pañstwo, bogata ziemia, bogata w dzieje. £any
i bory dawnych Piastów, ziemia ksiêcia Mieszka”
(Pobyt na wyspie).
Dzieje Polski pobrzmiewaj¹ tak¿e u Christopha Lippelta: „Gaj dêbowy w Rogalinie. To
tutaj drzewa giganty dŸwigaj¹ w ramionach /
wykrwawione stulecia” (Nieskoñczone przestrzenie, t³um. Lilianna Nowak).
Reinhard Gröper, który w œrodê 12 wrzeœnia
2001 roku goœci³ ze mn¹ w mieœcie swego
urodzenia, Boles³awcu, zapisa³ w dzienniku:
„Wieczorem w Klubie «Pegaz», dwieœcie krzese³,
wszystkie zajête, przewa¿nie przez m³odych
ludzi, bardzo wielu uczniów. Tomasz wyg³asza
wprowadzenie do wieczoru, Eugeniusz prosi
o minutê ciszy, wszyscy podnosz¹ siê z miejsc.
Czytam pocz¹tek (autobiograficznego) tekstu
o Boles³awcu. (...) W pokoju (...) do póŸnej nocy
wys³uchujê relacji i komentarzy z Nowego Jorku.
Wci¹¿ powtarza siê widok pasa¿erskiego samolotu godz¹cego w wie¿e World Trade Center”
(Traumvermesser, Mierniczy snów, Axel
Dielmann Verlag, Frankfurt/M. 2002).
W g³êbokim wzruszeniu pochyliliœmy g³owy.
Od¿y³y wspomnienia z czasu wojny.
Równie¿ i nasi koledzy zapisywali twórczo
stuttgarckie wra¿enia (Jerzy Grupiñski, Sergiusz
Sterna-Wachowiak, Teresa Tomsia, Arkadiusz
Pacholski, Eugeniusz Wachowiak, Tadeusz ¯ukowski). Prezed piêcioma laty, w 1998 roku, przebywa³em w Stuttgarcie ze Stanis³awem Neumertem i Tadeuszem ¯ukowskim. Podczas
podró¿y statkiem na Neckarze do Marbach,
Johannes Poethen cyzelowa³ moje przek³ady
wierszy Staszka Neumerta, które potem ukaza³y
siê na ³amach „Exempli”. Tadzio ¯ukowski rozpamiêtywa³ nie tylko krajobraz, wyobraŸnia poety
przybli¿a³a mu to, co w zasiêgu wzroku i to, co
odleg³e w zasiêgu refleksji i po pewnym czasie
otrzyma³em od niego cykl wierszy, zatytu³owany
Podró¿ do Niemiec, który stanowi niezwykle
cenne, sk³aniaj¹ce do przemyœleñ rozwa¿anie
poety (przedstawiciela generacji poetów urodzonych w latach piêædziesi¹tych) o naszym
zachodnim s¹siedztwie. Dziêki Imre Törökowi
Deutschlandreise (Podró¿ do Niemiec) w przek³adzie Wolfganga Jöhlinga znalaz³a siê w an-
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Seit ich bei Euch war
grüß ich den Wind aus dem Osten
(Poznañ Mai 1995, mit den drei Freunden)

Er durchlitt den „langen Marsch” von der
Wiege Polens auf dem Lednica See bis zu der
Bahnstation Lednogóra.
Imre Török verwies an dieser Stelle auf die
Quelle der Geschichte Polens: „Großpolen
sozusagen, so zu verstehen: Groß-Vater
Polens. Großpolen altes Reich, reiches Land,
reich an Geschichte, Felder und Wälder der
alten Piasten, das Land des Fürsten Mieszko”
(Besuch auf einer Insel).
Polens Geschichte ertönte auch bei
Christoph Lippelt: „Der Eichenhain von
Rogalin. Wo Baumgiganten ausgeblutete /
Jahrhunderte in ihren Armen halten”
(Grenzenlose Räume).
Am Mittwoch, den 12. September 2001,
als Reinhard Gröper mit mir in seinem
Geburtsort Bunzlau/Boles³awiec weilte, trug
er in sein Tagebuch folgende Worte ein:
„Abends Klub «Pegaz», die zweihundert
Stühle alle besetzt, vorwiegend junge Leute,
sehr viele Schüler. Tomasz begann die
Veranstaltung, ein Vorschlag von Eugeniusz,
mit einer Gedenkminute zu der man sich
erhob. Ich las den Anfang des (autobiographischen) Bunzlau-Textes. (...) Im
Zimmer (...) bis tief in die Nacht die Berichte
und Kommentare aus New York verfolgt.
Immer wieder im Bild wie die
Passagiermaschine die Türme des World
Trade Centers anfliegt” (Traumvermesser).
Wir senkten dabei die Köpfe, beide tief erschüttert. Kriegserinnerungen erwachten in uns.
Auch unsere Kollegen und Kolleginnen,
schilderten ihre Stuttgarter Erinnerungen
(Jerzy Grupiñski, Arkadiusz Pacholski,
Sergiusz SternaWachowiak, Teresa Tomsia,
Eugeniusz Wachowiak, Tadeusz ¯ukowski).
Vor fünf Jahren (1998) war ich mit Stanis³aw
Neumert und Tadeusz ¯ukowski in Stuttgart,
ich als Betreuer und Dolmetscher der beiden.
Neumerts Gedichte wurden während der
Flußfahrt nach Marbach von Johannes
Poethen bearbeitet, und sie wurden dann in

tologii poezji Ulmer Autoren (Autorzy z Ulm),
wydanej w Ulm w roku 2001 przez Gerhard HessVerlag.
Dziêki finansowemu wsparciu Ministerstwa
Nauki, Prac Badawczych i Sztuki Badenii
Wirtembergii, które w czêœci pokry³o koszty publikacji, w oficynie wydawniczej Stowarzyszenia
Pisarzy Polskich w Poznaniu ukaza³ siê wybór
wierszy Johannesa Poethena Ryba na bia³ym
papierze (1994) oraz siedem greckich esejów tego
autora w tomie Oddech bogów (2002), obie
ksi¹¿ki w przek³adach Eugeniusza Wachowiaka,
poprzedzone esejami wprowadzaj¹cymi Sergiusza Sterny Wachowiaka, natomiast ostatnio,
tak¿e w poznañskim SPP, ukaza³ siê dwujêzyczny
wybór poezji Christopha Lippelta Nieskoñczone
przestrzenie. Grenzenlose Räume (Poznañ 2003)
w przek³adzie Lilianny Nowak, z pos³owiem
Sergiusza Sterny-Wachowiaka, z reprodukcjami
malarstwa Ulricha Zeh. Z kolei prace naszego
przyjaciela Petera Schlacka ilustruj¹ tom poezji
Sergiusza Sterny-Wachowiaka Papierowy lampion (Poznañ 2000).
Oko³o sto trzydzieœci wierszy i fragmentów
prozy pisarzy skupionych w Stowarzyszeniu
„Stuttgarter Schriftstellerhaus” znalaz³o siê
w polskich czasopismach, szczególnie w „Gazecie Malarzy i Poetów”, wspó³redagowanej przez
pisarzy Ryszarda K. Przybylskiego i Sergiusza
Sternê-Wachowiaka wraz z krytykiem sztuki
Wojciechem Makowieckim. W Poznaniu zrodzi³
siê tak¿e pomys³ i tu przygotowano Pasa¿
stuttgarcki, zawieraj¹cy ca³y blok utworów, który
zamieœci³ „Tygiel Kultury” (£ódŸ 2000, nr 1-3).
Wielkopolscy autorzy zostali zaprezentowani
w antologiach Stuttgarter Schriftsteller Almanach
w tomach trzecim w roku 1993 i czwartym w 1996 r.
W roku 1999 w oficynie wydawniczej Ulricha
Keichera w Warmbronn ukaza³o siê bibliofilskie
wydanie tomu zatytu³owanego Drei Gedichte
(Trzy wiersze) mojego autorstwa.
3.
Tak oto wiod³o siê dot¹d naszej wspólnocie
poznañsko-stuttgarckiej i oby tak dalej. Wci¹¿
pojawiaj¹ siê m³odzi, dlatego mimo up³ywu czasu
jawi siê wraz z nimi i na przysz³oœæ dalsza
wspó³praca. Nasz przyjaciel Rainer Wochele

der „Exempla” gedruckt. ¯ukowski konzentrierte sich in seinem Sinnen nicht nur auf
diese Schiffreise, denn nach gewisser Zeit
bekam ich von ihm den Zyklus Podró¿ do
Niemiec (Deutschlandreise), Erwägungen
eines polnischen Dichters seiner Generation
(1955) über Deutschland. Außerdem veröffentlichte Sergiusz Sterna–Wachowiak Essays
über Johannes Poethen Werk und über
Christoph Lippelt Lyrik. Jerzy Grupiñski
schildert seine Stuttgarter Erfahrungen in dem
Aufsatz „Wo Gedichte S-Bahn fahren“, und
Teresa Tomsia widmete einige ihrer Gedichte
den Stuttgarter Freunden.
Mit finanziellen Mitteln des Ministeriums
für Wissenschaft, Forschung und Kunst
Baden–Württemberg, die einen Anteil der
Druckkosten beglichen, hatten wir im Posener
Schriftstellerverein eine Auswahl von
Johannes Poethen Gedichten und ein Buch
mit seinen griechischen Essays getroffen, und
jüngstens den zweisprachigen Lyrikband von
Christoph Lippelt. Dieses Buch zeigt auch
Bildern des Stuttgarter Malers Ulrich Zeh.
Auch unser Freund Peter Schlack illustrierte
den Lyrikband von Sergiusz Sterna–Wachowiak. Etwa einhundert Gedichte und Prosafragmente der mit dem „Häusle“ verbundenden Autoren wurden im Stuttgarter
Schriftsteller Almanach Nr 3 (1993) und Nr 4
(1996), präsentiert. Posener Gedichte werden
auch für den Almanach der in diesem Jahr
erscheinen soll geplant. Im Jahre 1999
erschienen Drei Gedichte von Eugeniusz
Wachowiak im Verlag Ulrich Keicher in
Warmbronn.
3.
So ging es bislang der „Kleinen Schar”,
und es möge so weitergehen. Junge Lyriker
wachsen immer nach, und mit ihnen, trotz der
vergehenden Zeit, die Hoffnung. Unser
Freund Rainer Wochele, der zu Poethens 70.
Geburtstag das Geburtstagkind anhand dessen
Verse über das Tännlein lobte, das er, Poethen,
unter den Regenschirm nehmen möchte, weil
es regnete, und Wochele schilderte „wen” und
„was alles” Johannes Poethen unter seinen
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z okazji siedemdziesiêciolecia urodzin Johannesa
Poethena wyg³osi³ pean na czeœæ jubilata, przytaczaj¹c na wstêpie fragment jego wiersza
o „choince, któr¹ ten pragnie wzi¹æ pod parasol,
bo pada”, i dalej ju¿ swoim piórem opowiadaj¹c
„kogo” i „co wszystko” bra³ Poethen pod parasol,
a wiêc nie tylko to, co znajdowa³o siê w pobli¿u,
ale tak¿e nas, w odleg³ym Poznaniu. U Wochelego brzmi to tak:
i dla naszych przyjació³ z Poznania
jest on od dawna parasolem
s³onecznej pogody.
Odczuwamy brak naszego drogiego przyjaciela Johannesa Poethena, brak jego przenikliwego umys³u i jego gor¹cego serca. Pozosta³
nam jednak jego „parasol” i Ty, drogi Rainerze,
uj¹³eœ go w swoje rêce, aby w dalszym ci¹gu trzymaæ nad nami ów „parasol s³onecznej pogody”.
Œciskamy w podziêce mocno Twoj¹ d³oñ,
œciskamy serdecznie naszych przyjació³ ze
Stowarzyszenia Pisarzy „Stuttgarter Schriftstellerhaus”, którzy odwiedzili nas z okazji
jubileuszu naszej wspó³pracy.
Zadanie, jakie postawi³ przed sob¹ Johannes
Bobrowski, teraz wype³niacie zarówno wy, jak
i my, i bêdziemy opowiadaæ, wy swoim, a my
naszym rodakom to, czego oni nie wiedz¹, a tym
samym „kto, jeœli nie my, bêdzie stawiaæ filary
mostu ze s³ów”, do czego wzywa nas Rainer
Wochele. Wezwanie to podejmujemy dla
przysz³oœci. Dziêkujê Wam.
Szkic Przenosiæ œwiat³o, przynosiæ nadziejê zosta³
wyg³oszony 26 kwietnia 2003 roku w Poznaniu podczas
sympozjum Literatura jako pomost. Literatur als Brücke,
zwo³anym z okazji jubileuszu dziesiêciolecia wspó³pracy
pomiêdzy Stowarzyszeniem Pisarzy Polskich w Poznaniu
i Stowarzyszeniem Stuttgarter Schriftstellerhaus w Stuttgarcie.
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„Schirm” genommen hat, also nicht nur, was
sich in seiner Nähe befand, sondern auch uns
im entfernten Poznañ. Bei Wochele hieß es da:
für die Freunde aus Poznañ etwa,
ist solchermaßen aufgezogene Regenhaut
längst zum hellen heiteren Sonnenschirm
geworden.
Unseren lieben Freund Johannes Poethen
vermissen wir, seinen scharfen Sinn und sein
heißes Herz. Es blieb jedoch sein Schirm
zurück und du, lieber Rainer hast ihn in die
Hand genommen, um den Sonnenschirm über
uns aufzuspannen. Unser starker Händedruck
dafür! Ein herzlicher Händedruck ebenso
allen Freunden vom Stuttgarter Schriftstellerhaus, die uns anläßlich des Jubiläums in
unserer Stadt besuchten.
Johannes Bobrowski Vermächtnis wird
von uns weitergetragen, sowohl ihr, als auch
wir, erzählen unseren Landsleuten, was sie
nicht wissen, und „wer, wenn nicht wir, sollte
Brückenpfeiler aus Sätzen errichten”, ruft uns
Rainer Wochele auf, und diesem Aufruf folgen wir, in die Zukunft hinein.
Der Vortrag wurde während des literarisch-wissenschaftlischen Symposiums Literatur als Brücke. PoznañStuttgart-Passage, anlässlich der zehnjärigen Zusammenarbeit zwischen dem Stowarzyszenie Pisarzy Polskich
(Polnischer Schriftstellerverein) und dem Stuttgarter
Schriftstellerhaus e.V. am 26 April 2003 gehalten.
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Brief an Herrn S³awomir Kufel

List do Pana S³awomira Kufla

Rainer Vangermain

Lieber Herr S³awomir Kufel!
Einmal habe ich davon gesprochen, Ihren
Artikel „Ubi Troia?”, im Pro Librisheft 02/05
gelesen zu haben und ihn interessant und
bemerkenswert gefunden zu haben. Das war
eher eine private Meinung und ob sie einem
journalistischen Meinungsaustausch mit
Ihnen standhält weiß ich nicht genau. Ich war
unsicher, weil ihr Artikel auch polnische
Innenpolitik berührte und wenn man unsicher
ist in der Beurteilung soll man sich zurückhalten. Ich werde aber doch versuchen meinen
Eindruck aufzuschreiben, sozusagen als
Beleg meines Interesses am deutsch-polnischen Gedankenaustausch. Leider ist etwas
Zeit, seit dem Erscheinen des Artikels ins
Land gegangen, aber sein Inhalt ist ja von
anhaltender Bedeutung. Was kann man als
Deutscher dazu sagen?
Wir alle wissen dass wir nicht aus der
Geschichte austreten können. Wir müssen sie
aushalten, wir müssen Verantwortung übernehmen, oder sie ablehnen, wir können gestalten, was geformt werden will. Was läßt sich
schon erzwingen? Man kann Vorschläge
machen. Die geschichtliche Zeit ist eine
andere, als die der Tagespolitik und ihrer
Protagonisten. Gefordertes Tempo und
Schnelligkeit der Entwicklung eines Landes
relativieren sich im geschichtlichen Gang der
Ereignisse.
Sechzigjährige Geschichte des neueren
westpolnischen Staatsgebietes, was ist das
schon, könnte man fragen. Dafür ist allein der
polnische Staat verantwortlich. Das diese
Gebiete mehr polnische Identität ausstrahlen,
ist zuerst allein Sache der Polen selbst. Die
Geschichte läßt sich nicht überlisten. Sechshundert Jahre deutsche Kulturgeschichte

Rainer Vangermain

Drogi Panie S³awomirze Kufel!
Z zainteresowaniem i uwag¹ przeczyta³em
Pañski artyku³ „Ubi Troia?” w numerze 2/2005
Pro Libris. Chocia¿ od jego publikacji
up³ynê³o sporo czasu, chcia³bym podj¹æ próbê
dziennikarskiego odniesienia do zawartych
tam treœci. Nie mam jednak pewnoœci, czy
jako Niemiec zdo³am to uczyniæ. Nie chcia³bym pochopnie os¹dzaæ polskiej polityki
wewnêtrznej, której dotyczy Pañski artyku³.
Proszê jednak¿e potraktowaæ mój g³os, jako
wk³ad w polsko–niemieck¹ dyskusjê na ten
temat.
Wszyscy wiedz¹, ¿e my (Niemcy – dot.
t³umacza) nie potrafimy pozbyæ siê balastu
przesz³oœci. Trwaj¹c, musimy wzi¹æ na siebie
pewn¹ odpowiedzialnoœæ lub j¹ odrzuciæ.
Mo¿emy jednak¿e zmieniaæ kszta³t tego, co
da siê zmieniæ. Ale czy mo¿na coœ wymusiæ?
Dokonuj¹c tych zmian pamiêtajmy, ¿e historia to przesz³oœæ, któr¹ nale¿y oddzieliæ od
dzisiejszej polityki i jej protagonistów.
Wymagane tempo i prêdkoœæ rozwoju
kraju relatywizuj¹ siê w historycznym biegu
wypadków. Mo¿na by zapytaæ co sk³ada siê
na te szeœædziesi¹t lat historii nowych polskich ziem zachodnich. Odpowiedzialnoœæ za
to spada ju¿ tylko na pañstwo polskie; sprawa
polskiej to¿samoœci jest spraw¹ samych Polaków. Czasu nie da siê przechytrzyæ. Szeœciuset lat historii niemieckiej kultury tych ziem
nie da siê w³¹czyæ w historiê polskiej kultury.
Polsko–niemieckie rany, zadane wskutek
II wojny œwiatowej, potrzebuj¹ na zabliŸnienie d³u¿szego czasu, ni¿ ¿ycie autora tego
artyku³u. Mo¿emy sobie wyobraziæ inn¹, idealn¹ sytuacjê, ale b¹dŸmy realistami.
Od czasu upadku komunizmu w Europie
narody Europy Wschodniej, ³¹cznie z daw-
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wollen in polnische Kulturgeschichte integriert werden. Die deutsch-polnischen Wunden,
geschlagen und vertieft durch die Ergebnisse
des 2. Weltkrieges werden zur ihrer Heilung
länger brauchen, als der Autor dieses Artikel
lebt. Träumen wir ruhig, aber seien wir auch
realistisch.
Seit der europäische Kommunismus zusammengebrochen ist und die Völker Osteuropas, einschließlich der ehemaligen DDR, sich
in das neue, alte Europa unter kapitalistischbürgerlichen Vorzeichen integrieren wollen
gibt es nicht nur Wünsche und Hoffnungen
was die Entwicklung der Länder des ehemaligen Ostblocks betrifft, sondern auch jedemenge Illusionen, Verführungen und Täuschungen. Immerhin gab es in der Folge dieser
Entwicklung in Europa auf dem Balkan einen
handfesten, mörderischen Krieg und Völkermord. Das ist hoffentlich in den Beziehungen
zwischen Deutschen und Polen kein Thema
mehr. Der Nationalstaat scheint auf dem
Rückzug, zugunsten des europäischen Einigungsprozesses, aber die neueren westpolnischen Gebiete sollen mehr polnische Identität
ausprägen, angesichts einer überall zu
bemerkenden Sehnsucht nach Westen nach
Westeuropa. Können sie das überhaupt noch
im hergebrachten Sinne, wenn Europäisierung
und Euroregion auf der Tagesordnung stehen?
Was hat das für Folgen, wenn sich die
Bevölkerung der westpolnischen Gebiete
mehr nach Berlin und die angrenzenden
Bundesländer orientiert, als nach Warschau
und Zentralpolen. Ich weiß es nicht. Der Satz
von Gotthold Ephraim Lessing, „... bleibe im
Lande und nähre dich redlich ...“ gilt auch in
Brandenburg, aus unterschiedlichen Gründen,
nicht mehr viel. Die Region entvölkert sich,
auch in Richtung Westen.
Man könnte kühn prognostizieren, wenn
wir uns nur lange genug nach Westen orientieren, oder nach Westen gehen, werden wir
endlich, nach langer Zeit wieder zu Hause
ankommen, denn die Erde ist rund.
Zum Europäisierungsprozeß kommt die
Globalisierung aller Strukturen dazu,
Menschen und Kapital jagen rund um die
Welt. Wie kann man da einer Region noch
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nym NRD, pragn¹ integracji ze star¹ now¹
Europ¹ pod kapitalistyczno-obywatelskimi
has³ami. Na proces ten sk³adaj¹ siê nie tylko
¿yczenia i nadzieje rozwoju krajów dawniejszego bloku wschodniego, lecz tak¿e mrzonki
i obiecanki. Nie zapominajmy, ¿e cieniem na
tych przeobra¿eniach k³adzie siê równie¿
okrutna wojna na Ba³kanach. W mojej opinii
w historii stosunków polsko-niemieckich taki
scenariusz nie by³by na szczêœcie mo¿liwy.
Pañstwowoœæ narodowa wydaje siê zanikaæ, co jest korzystne dla europejskiego
procesu zjednoczeniowego. Mimo zauwa¿alnej nostalgii za zachodem i zachodni¹ Europ¹,
polskie ziemie zachodnie winny jednak bardziej podkreœlaæ swoj¹ polsk¹ to¿samoœæ. Czy
jest to w ogóle jeszcze istotne, jeœli europeizacja i euroregiony s¹ na porz¹dku dziennym?
Jakie to bêdzie mia³o skutki, jeœli ludnoœæ polskich ziem zachodnich bêdzie bardziej zorientowana na Berlin i przygraniczne landy, ni¿ na
Warszawê i Polskê centraln¹? Nie wiem.
Myœl Gottholda Ephraima Lessinga „…
bleibe im Lande und nähre dich redlich”1
– z ró¿nych wzglêdów – straci³a na aktualnoœci tak¿e w Brandenburgii. Region ten bowiem
równie¿ wyludnia siê w kierunku zachodnim.
Jednak mo¿na odwa¿nie prognozowaæ: jeœli
odpowiednio d³ugo bêdziemy iœæ na zachód,
to z uwagi na kulistoœæ ziemi i tak wrócimy do
punktu wyjœcia.
Do procesu europeizacji do³¹cza globalizacja wszystkich struktur. Ludzie i kapita³
kr¹¿¹ po ca³ym œwiecie. Czy w ogóle mo¿na
mówiæ jeszcze o specyfice regionu, skoro
dany region takowej w przesz³oœci nigdy nie
posiada³? Regionalna to¿samoœæ - skutkiem
europeizacji i globalizacji - mo¿e straciæ na
znaczeniu. I byæ mo¿e stanie siê ona dla
mieszkañców regionu spraw¹ drugorzêdn¹,
a w najlepszym przypadku jedn¹ z wielu.
Rozpocz¹³ siê bowiem pewien proces, którego wszystkich parametrów nie znamy, a jest
za wczeœnie, aby ju¿ teraz przewidywaæ jego
rezultaty. Tak sobie o tym myœlê, gdy jako
Niemiec przekraczam Odrê.
1 W wolnym przekładzie na język polski „… pozostań w kraju
i używaj do woli” (przypis autorki tłumaczenia).

eine spezifische Prägung geben, wenn sie sie
nicht schon seit jeher hatte.
Europäisierung und Globalisierung können auch Nachteile haben, sie können
Ausprägung regionaler Identitäten bedeutungslos machen. Vielleicht ist es für die
Bewohner Westpolens inzwischen zweitrangig eine eindeutige Identität auszuprägen,
es wird Mischidentitäten geben, im besten
Fall. Oder es werden Identitäten ausgeprägt,
die jetzt noch gar nicht zu erkennen sind. Ein
Prozeß hat eingesetzt bei dem wir noch gar
nicht alle Faktoren kennen und die zu
erwartenden Ergebnisse nicht einschätzen
können. Das denke ich manchmal als
Deutscher, wenn ich über die Oder fahre. In
den neunziger Jahren fuhr ich einmal nach
Poznan, weil ich die Stadt von früher kannte
und schätzte und hoffte so viel polnische
Identität wie möglich anzutreffen und
aufzusaugen. Doch wie enttäuscht war ich
überall nur den westlichen Warenzauber und
wenig polnische Identität anzutreffen. Es war
auch deutlich mehr Armut im Stadtbild zusehen als früher, vielleicht auch mehr Reichtum.
Das Gefälle war einfach sehr groß geworden.
Immerwieder die Flyer, die ins Bordell einluden, auch das war neu. Am Bahnhof zeigte die
Mafia Präsens, wie in Palermo und sah auch
so aus. Ich dachte im ersten Moment nicht,
das ich in Polen bin. Es ist auch ein paar Jahre
her und ein einzelner Eindruck und führt in
diesem Zusammenhang eigentlich zu weit.
Sind Deutsche und Polen aneinander interessiert? Man kann diese Frage nicht für sein
jeweiliges Volk beantworten. Interessiert
aneinander werden immer nur Einzelne, oder
spezifische Gruppen sein, deren konkretes
Interesse sie dazu treibt. Eine Frau und ein
Mann, Künstlergruppen, Wirtschaftsbosse,
Unternehmer, Arbeitnehmer, Kirchen. In all
diesen Bereichen sind Deutsche an Polen
interessiert und umgekehrt. Dieses Interesse
wird mal stärker und mal weniger sein, man
kann es befördern, oder es sein lassen, wie es
gerade ist. Wir werden unsere beiden Völker
nicht vereinigen und oder auflösen können.
Interessiert sein aneinander werden immer nur
die „Besten“ und von denen hat jedes Volk

W latach 90. pojecha³em do Poznania,
który zna³em wczeœniej. Mia³em nadziejê
nasyciæ siê tam polsk¹ to¿samoœci¹, ale siê
rozczarowa³em. Wszêdzie napotyka³em
zachodnie reklamy. Dostrzeg³em wiêcej biedy
ni¿ przed laty, ale te¿ chyba i wiêcej bogactwa. Kontrasty w obrazie miasta sta³y siê
bardziej widoczne.
Nowoœci¹ byli napotykani „naganiacze”
do agencji towarzyskich, na dworcu – tak jak
w Palermo – rezydowali przedstawiciele
mafii. W pierwszej chwili wydawa³o mi siê,
¿e wcale nie jestem w Polsce. Od tego czasu
up³ynê³o jednak kilka lat i byæ mo¿e dziœ nie
odniós³bym tego samego wra¿enia.
Czy Polacy i Niemcy s¹ dla siebie interesuj¹cy?
Na to pytanie nie mo¿na odpowiedzieæ za
ca³y naród. Zainteresowane sob¹ bêd¹ zawsze
pojedyncze osoby, czy grupy o wspólnych
zainteresowaniach. Kobieta i mê¿czyzna,
artyœci, ludzie interesu, przedsiêbiorcy, pracobiorcy, koœcio³y. Te grupy ludzi interesuj¹ siê
sob¹ od dawna. Ich zainteresowanie mo¿na
wspieraæ lub pozostawiæ samemu sobie. Nie
jesteœmy w stanie ani zjednoczyæ naszych narodów ani te¿ ich rozdzieliæ. Zainteresowani
sob¹ bêd¹ zawsze tylko ci „najlepsi”, których
liczba w ka¿dej narodowoœci jest ograniczona.
A konflikty bêd¹ zawsze. Nie chcemy i nie
mo¿emy brataæ ka¿dego z ka¿dym, jak popadnie. Chcemy ci¹gle poznawaæ ró¿nice miêdzy
nami, respektowaæ je i tolerowaæ. Niemcy
i Polacy to dwa ró¿ne narody. Mówi¹c po
chrzeœcijañsku – ró¿ne dzieci tego samego
Ojca. Razem mo¿emy zrobiæ wiele dobrych i
po¿ytecznych rzeczy. W przesz³oœci stosunki
miedzy dwoma s¹siaduj¹cymi narodami by³y
zwi¹zane z ró¿nego rodzaju konfliktami.
Obecnie istniej¹ wszelkie przes³anki ku temu,
by kszta³towaæ nasze wzajemne relacje z korzyœci¹ dla obu stron. Jednak nie wszystko da
siê zrobiæ od razu, to wymaga czasu.
Drogi Panie S³awomirze Kufel, myœli te
przysz³y mi do g³owy przed paroma miesi¹cami, po przeczytaniu Pañskiego artyku³u.
Przekazujê je Panu i mam nadziejê, ¿e nie
zostanê Ÿle zrozumiany.
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nur eine begrenzte Anzahl. Und natürlich
wird es Konflikte geben, immer. Wir wollen
und können uns nicht blindlinks verbrüdern.
Wir wollen unsere Unterschiede stets und
ständig lernen, respektieren und aushalten.
Deutsche und Polen sind zwei anthropologische Ausdrucksformen der vielfältigen Spezies
Mensch, oder christlich gesprochen, zwei
Formen der vielfältigen Schöpfung.
Immer noch, so lehrt uns sie Geschichte,
waren in den Beziehungen zweier benachbarter Völker die Verhinderung von Konflikten und die Kleinhaltung der Kriminalität,
als einer Parallelgesellschaft, Grundaufgaben
bei der Gestaltung der Beziehungen, darüber
hinaus kann man viele freundliche Sachen tun
und anstreben. Nur, man sollte sich davor
hüten, dass als banal und längst erledigt
anzusehen. Auf allen Gebieten des binationalen Verkehrs gibt es gute Voraussetzungen diese zu gestalten, vielleicht mehr,
als jemals zuvor. Nur Euphorie, Totalität und
zu vieles auf einmal wollen, sind von Schaden
und Täuschen über die Realität hinweg.
So, lieber Slawomir Kufel, diese Gedanken kamen mir beim lesen Ihres Artikel
schon vor ein paar Monaten. Jetzt habe ich sie
aufgeschrieben, in der Hoffnung, dass sie
nicht allzuviele Mißverständnisse auslösen.
Ich führe in Frankfurt (Oder) im DeutschPolnischen-Literaturbüro einen sehr einsamen
Kampf, nach dem die Fördertöpfe leergefuttert sind und sich nicht ohne weiteres wieder
füllen lassen.
25.02.2006
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Pracujê we Frankfurcie nad Odr¹ – w Polsko-Niemieckim Biurze Literackim – i prowadzê bardzo osamotnion¹ walkê o jego
przetrwanie. Œrodków na utrzymanie Biura
praktycznie nie ma i szanse na ich otrzymanie
s¹ s³abe.
25.02.2006

T³umaczenie
Barbara Krzeszewska-Zmyœlony
Zamieszczony tekst jest odpowiedzi¹ na esej S³awomira
Kufla pt. „Ubi Troia?” opublikowany w numerze 2(11)
2005 Pro Libris.

Teresa Wilczyk–Surmacz
Przeistoczenie
W popielcow¹ œrodê
pewnie za du¿o
na jego g³owê nasypano popio³u
Nastêpnego dnia
jak oznajmi³a
rodzina
nieoczekiwanie
sam nie wiedzia³ kiedy
(uchwyciæ tê chwilê
po jej krawêdzi wydostaæ siê
z powrotem)
przemieni³ siê w popió³
Wieczne jego w powietrzu
Unoszenie

Co to jest?
I.
Pewien poeta
powiedzia³ poecie
Poezja to pestka
Czego
Nie wiedzia³
II.
Jeszcze
tak niedawno
pewien poeta
ale ju¿ inny
pisa³
wszystko jest poezj¹
Rozgl¹dam siê wokó³
Co poeta mia³ na myœli
Co ja mam na myœli
III.
Pewien poeta
stanowczo
za szybko
zorientowa³ siê
¿e umiera
Wiêc przesta³ ¿yæ
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Cudka
Zbigniew Koz³owski

Istnieje w œwiecie taki piêkny zwyczaj, ¿e przy rozpoczêciu ka¿dej nowej budowli i k³adzeniu kamienia wêgielnego, albo pierwszej ceg³y, uczestniczy w ceremonii g³ówny inicjator przedsiêwziêcia. Im bardziej znaczna to osoba, tym dla przedsiêwziêcia wiêkszy splendor i dziejowa
ranga. W naszym kraju, w Polsce, obyczaj obecnoœci przy rozpoczynaniu wa¿nej budowy
wprowadzi³ sam król...
***
W³aœciciel Kargowej, osady przygranicznej z królestwem czeskim i ksiêstwem g³ogowskim,
a jednoczeœnie jej wójt – Dzier¿ykraj, patrzy³ szeroko otwartymi oczami, jakby nie dowierzaj¹c,
i¿ coœ takiego mo¿e dziaæ siê naprawdê. Rzecz by³a dla skromnego w³adyki tak niecodzienna
i dot¹d niespotykana, ¿e chwilami a¿ potrz¹sa³ g³ow¹, licz¹c na rozpadniêcie siê w py³ i nicoœæ
ogl¹danego widoku. Ale nie, obraz ukazywany jego oczom trwa³, ma³o tego, postrzegani w nim
ludzie poruszali siê, rozmawiali i wszystko by³o ca³kiem naturalne i ¿ywe. Na pewno wiêc nie
by³o to przywidzenie ani ¿aden senny majak. Jako¿ i nast¹pi³ fakt, który ca³kowicie Dzier¿ykraja otrzeŸwi³ i pozbawi³ jakichkolwiek w¹tpliwoœci. Z gromady nad wykopanym wielkim do³em
ludzi odst¹pi³ wysoki cz³ek i podszed³ do w³adyki. To Kochan – Dzier¿ykraj rozpozna³ dworzanina królewskiego. Ów zaœ zatrzyma³ siê dwa kroki przed wójtem.
– Dzier¿ykraju – odezwa³ siê – sam król ciê prosi, abyœ i ty po³o¿y³ jedn¹ z pierwszych cegie³
pod budowê tego koœcio³a. Niech i twoja rêka przyczyni siê do jego powstania na chwa³ê Bo¿¹
oraz dobro i szczêœcie zb¹szyñskiej ziemi. ChodŸ, muratorzy czekaj¹ – to rzek³szy Kochan uj¹³
w³adykê pod ramiê i poprowadzi³ ku czekaj¹cej grupie.
Dzier¿ykraj zaskoczony i lekko dr¿¹cy z przejêcia, da³ siê wieœæ bezwiednie. Prze³kn¹³ œlinê,
która zwil¿y³a jego zaschniête gard³o. Tam przecie¿ wœród tej gromady by³ sam król, wielki król
Kazimierz, u którego boku mia³ za chwilê stan¹æ. Poczu³ nagle gor¹co na ca³ym ciele. Taki
zaszczyt dla niego, skromnego wójta, jeszcze moment, a bêdzie patrzy³ z bliska w królewskie
oblicze. Kazimierz – wielki budowniczy. Ile¿ on ju¿ zamków i twierdz postawi³, ile koœcio³ów.
nawet tutaj, blisko, w niedawno odzyskanej z r¹k Henryka ¿agañskiego Wschowie, teraz
w Kargowej. A ci jak tam, muratorzy, ca³kiem dla Dzier¿ykraja nieznany rodzaj rzemieœlników,
buduj¹cych z kamienia i ceg³y. Koœció³ w Kargowej, có¿ to za wyró¿nienie dla niewielkiej przygranicznej osady. Do tego murowany i wcale nie kryty drewnianym gontem. Jedyny taki tutaj,
bo nawet dworzyszcze w³adyki ma dach pokryty zwyk³¹ strzech¹. A pierwsz¹ ceg³ê pod budowê
po³o¿y sam król, obok niego drug¹ Dzier¿ykraj. Co za zaszczyt! Potomni bêd¹ o tym po latach
wspominaæ, pisywaæ w kronikach imiê skromnego wójta u boku Kazimierzowego. Mo¿e te¿
ktoœ wspomni okolicznoœci, w jakich dosz³o do budowy tutejszego koœcio³a. Tu Dzier¿ykraj a¿
pokrêci³ g³ow¹. Ró¿nie o tym powiadano, dlaczego król zdecydowa³ siê zbudowaæ koœció³
w Kargowej. Ot, choæby wiod¹cy teraz do niego w³adykê Kochan. M¹¿ olbrzymiej postury, zaufany dworzanin o przenikliwym spojrzeniu, wierc¹cy na wylot ka¿dego swoimi czarnymi oczami. To podobno Kochan na polecenie królewskie utopi³ w Wiœle niejakiego Baryczkê, kanonika
czy nawet biskupa. Teraz, w ramach nakazanej przez papie¿a pokuty, stawiaj¹ z Kazimierzem
koœcio³y. Mo¿e i ten w Kargowej z tych samych przyczyn? Chocia¿ chyba nie, mówi siê, ¿e król
chce go zbudowaæ z powodu jakiejœ niewiasty tak wielkiej urody, ¿e a¿ Cudk¹ zwanej. Na
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pamiêæ po jej zmar³ym mê¿u, kiedyœ w pobli¿u Kargowej ocalonym. O, ten fakt Dzier¿ykraj
pamiêta dok³adnie z opowiadañ swojego rodzica. By³o to kilkanaœcie lat temu, kiedy to przez
Kargow¹ wraca³o poselstwo polskie z dalekiego Awinionu. Przewodzi³ mu Niemierza z Ga³owa,
jego w³aœnie Dzier¿ykraj zapamiêta³, gdy¿ jako m³odzieniaszek jeszcze ogl¹da³ w Kargowej
w³asnymi oczami. Poselstwo jeszcze za granic¹ zosta³o napadniête przez czeskich zbójców
i uleg³oby im niechybnie, gdyby nie odsiecz bêd¹cego przypadkiem na polowaniu wójtowego
ojca z dru¿yn¹. Ci pomogli pobiæ zbójców, a rannego w walce Niemierzê w³aœnie w Kargowej
doprowadzi³ do zdrowia miejscowy zielarz. A por¹ban¹ rêkê Niemierzy z³o¿y³ tak zrêcznie, ¿e
nawet nie wda³a siê gangrena. Pos³owie po dwóch tygodniach ruszyli dalej, obiecuj¹c wspomnieæ królowi o dzielnym w³adyce z Kargowej. W³aœnie efektem tego zdarzenia jest stawiany na
pami¹tkê ocalenia poselstwa i uhonorowania ojca Dzier¿ykraja koœció³. Ale powiada siê tak¿e,
¿e Kazimierz zapa³a³ grzeszn¹ mi³oœci¹ do ¿ony Niemierzy, owej Cudki w³aœnie i ¿y³ z ni¹
potem jak z kochanic¹, p³odz¹c nawet dzieci. Co tu by³o prawd¹, jakie powody kierowa³y
w³adc¹, tego Dzier¿ykraj nawet nie usi³owa³ dociekaæ, nie jego to rzecz, on cieszy³ siê tylko ze
splendoru, jaki mu król okaza³.
***
Spoœród dworzan, muratorów i innych oficjeli Kazimierz wyró¿nia³ siê dorodn¹ postaw¹.
Wysokiego wzrostu, mêskiej budowy, o piêknej twarzy okolonej kêdzierzawym zarostem, ju¿
z natury zdawa³ siê przewodziæ pozosta³ym. W³aœnie po³o¿y³ pierwsz¹ ceg³ê, któr¹ stoj¹cy obok
mistrz cechowy szybko okoli³ rozrobionym wapnem. Król cofn¹³ siê o krok, ustêpuj¹c
z uœmiechem miejsca Dzier¿ykrajowi. Patrzy³, jak wójt k³adzie nastêpn¹ ceg³ê, potem Kochan,
póŸniej jeszcze drudzy, od najbardziej znacznych poczynaj¹c. Kazimierz zamyœli³ siê. Czy
którakolwiek z bêd¹cych tu osób domyœla siê prawdziwego powodu decyzji o budowie koœcio³a
w Kargowej? Zapewne nie, przyczyny by³y tak osobiste, intymne wrêcz, ¿e król chowa³ je
w najg³êbszym zak¹tku serca. To Cudka, tylko on o tym wiedzia³, Cudka, a w³aœciwie pragnienie jej przenios³o Kazimierza wiatrem pokuty nad sam¹ granicê i kaza³o tutaj stawiaæ œwi¹tyniê.
Nie tylko pamiêæ ocalenia jej niedawno zmar³ego mê¿a, lecz przede wszystkim ona sama, boska
Cudka, umi³owana p³omieniem ca³ego Kazimierzowego jestestwa. To ku niej król tak lgn¹³, to
j¹ pragn¹³ opleœæ ca³ym sob¹. Mo¿e Cudka wróci do niego, mo¿e to szalone pragnienie ugasi,
mo¿e...
***
Pamiêtasz, królu? By³a sobie Cudka...
Ujrza³ j¹ po raz pierwszy po odjeŸdzie Niemierzy z Ga³owa na czele poselstwa do Awinionu,
kiedy to ów zostawi³ przy dworze swoj¹ m³od¹ ma³¿onkê. Kazimierz od niechcenia rzuci³ okiem
na niewiastê, zatrzyma³o siê jego spojrzenie i ju¿ nie móg³ go od widoku oderwaæ. Co za
zjawisko! D³ugie, jasne w³osy opada³y po obu stronach œlicznej twarzyczki, wielkie b³êkitne
oczy promienia³y na ni¹ barw¹ nieba, przepiêknie wyrysowane usta wabi³y karminow¹ barw¹,
a bujne piersi i wiotka kibiæ tak kusi³y... Nie bacz¹c na jêzyki dworzan król podszed³ do niej
i zagadn¹³. Cudka wyczyta³a w jego spojrzeniu i s³owach wszystko, ca³¹ namiêtnoœæ hamowan¹
tylko obecnoœci¹ innych. Na jej policzkach niczym zorze wykwit³y wstydliwe rumieñce, a oni
tak stali patrz¹c sobie w oczy. Jeszcze tego samego dnia tu¿ po nastaniu zmierzchu, Kazimierz
wszed³ do jej komnaty. Nie mówi¹c nic, zbli¿y³ siê, obj¹³ j¹, uniós³ na rêkach i z³o¿y³ na poœcieli. Cudka próbowa³a siê broniæ, odpycha³a, ³zy pokry³y mgie³k¹ b³êkit jej oczu, a¿ w koñcu
uleg³a przemo¿nej sile mêskiego po¿¹dania. Nieœmia³o objê³a Kazimierza ramionami, wtuli³a siê
w niego i odda³a. Wszak to król...
***
Kazimierz patrzy³, jak powoli roœnie zr¹b koœcio³a, jak muratorzy uk³adaj¹ kolejne rzêdy
cegie³ na kamiennej podbudowie. Kiedy tak sta³ z boku, znowu wróci³y wspomnienia. Tak, to
by³ najpiêkniejszy okres w jego ¿yciu. Najpierw ukradkowe nocne wizyty w komnatce
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ukochanej, potem ju¿ otwarte wyjazdy do Ga³owa, gdzie ona czeka³a. Padali sobie w ramiona,
splatali siê tworz¹c astraln¹ jednoœæ, ¿ycie toczy³o siê gdzieœ tam obok, czas dla innych up³ywa³,
a oni istnieli poza jego wymiarem. Ka¿dy dotyk i s³owo powodowa³y zapomnienie o œwiecie,
kiedy zaœ obowi¹zki wzywa³y króla do Krakowa, wype³nia³ je pe³en natchnionej m¹droœci
i wyrachowanego realizmu, bo pamiêta³ cudowne oderwanie i wytchnienie, bo ju¿ czeka³
nastêpnego...
***
Ile¿ to minê³o od ich pocz¹tku, dwa, mo¿e trzy lata. Cudka jest jeszcze piêkniejsza, jeszcze
bardziej bujna, w jej oczach Kazimierz widzi uwielbienie i oddanie. Och, przy niej czuje siê
niespo¿yty, ju¿ sam widok rozkosznej postaci przyprawia królewskie cia³o o przyjemne
dreszcze. Gdyby¿ tak mo¿na by³o nie odchodziæ nawet na krok, ci¹gle czuæ jej obecnoœæ przy
boku, ci¹gle patrzeæ...
Nie mo¿e o¿eniæ siê z Cudk¹, ¿yje przecie¿ jej m¹¿, a i Kazimierzowa Adelajda, choæ osadzona samotnie w ¯arnowcu ani myœli o rozwodzie. Pêtla, zaciœniêta pêtla, której ¿adnym
sposobem nie mo¿na rozsup³aæ. A tu i dzieci cudowne, bo z Cudki, maleñki Niemierza i osesek
jeszcze, Jan Pe³ka. Niestety, nie mog¹ zostaæ uznane za królewskie, zreszt¹, nawet to nie da³oby
im prawa do sukcesji. Jaki¿ ten œwiat przewrotny, z jednej strony bezp³odna i wstrêtna Adelajda,
tutaj zaœ te dwa rozkoszne brzd¹ce, jego dzieci, a obok nich wspania³a, najukochañsza kobieta.
Ot, gdy teraz g³aszcze Kazimierza po policzku, jego serce zda siê roztapiaæ i ca³ym ciep³em
przechodzi do ust, przez które poca³unkiem zostaje przekazane Cudce. W takiej chwili król czuje
siê w pe³ni mê¿em i ojcem, w chwili kradzionej twardej rzeczywistoœci, dla której musi
powracaæ. Jeszcze przynajmniej trochê, jeszcze nie dzisiaj, zatrzymajcie siê choæ na moment
i s³oñce i ksiê¿yc... Niech nic siê nie porusza, niech wszystko tak trwa... I trwa³o.
***
Kilka lat temu któryœ z dziarskich badaczy pozosta³oœci historii œredniowiecznej na tej ziemi
odkry³ w pobliskim Zb¹szyniu œlady bytnoœci dwóch dworzan królewskich: Niemierzy i Jana
Pe³ki z Go³czy. Badacz skojarzy³ ich z synami Kazimierza Wielkiego i Cudki. Czy naprawdê ci
dwaj rycerze przebywali w tutejszej ziemi w zwi¹zku ze spraw¹ ocalenia swojego rodzica? Czy
odwiedzili koœció³ w Kargowej i czy wiedzieli, jaki jest powód jego zbudowania? Pisz¹cy te
s³owa przypuszcza, ¿e znali swoje prawdziwe pochodzenie, wszak zostali hojnie obdarowani
w testamencie Kazimierza. Có¿, wiadomoœæ o ich pobycie tutaj tylko dodaje uroku tajemniczej
przesz³oœci.
***
– Przys³a³ mnie sam biskup Bodzêta – mówi³ do Cudki wikary Katedry Krakowskiej Marcin
Baryczka. – Celowo przyjecha³em do ciebie, kasztelanko sieciechowska a¿ tutaj, do Ga³owa.
Chcê uœwiadomiæ ci, w jakim ¿yjesz grzechu i o ile mo¿na, powstrzymaæ mo¿e w ostatniej
chwili przed wiecznym potêpieniem. Czy¿ nie ma w tobie ni krzty bojaŸni bo¿ej - wikary uniós³
oskar¿ycielsko palec – kiedy tak bezwstydnie szargasz sakrament ma³¿eñski i oddajesz swe cia³o
i duszê Kazimierzowi? I ty jesteœ mê¿atk¹ i on jest ¿onaty. Ot, twój m¹¿ le¿y ciê¿ko chory,
umiera prawie, a ty zamiast nim siê zaj¹æ biegniesz chy³kiem do królewskiej komnaty. Gdzie
wstyd, gdzie poszanowanie dla œwiêtego sakramentu? – Baryczka ju¿ grzmia³, niczym karz¹cy
archanio³. – Wiesz przecie¿, ¿e nie jesteœ pierwsz¹ królewsk¹ kochanic¹, wspomnij Klarê Zach.
Nie tylko ona by³a przed tob¹, by³y inne, bêd¹ tak¿e i po tobie, a ty w koñcu zostaniesz sama ze
sw¹ sromot¹ i potêpieniem.
– To przecie¿ król... – próbowa³a broniæ siê Cudka – jam poddanka i winnam mu
pos³uszeñstwo.
– Pos³uszeñstwo winnaœ przede wszystkim Bogu! – wykrzykn¹³ Baryczka. – Nawet król nie
ma mocy ³amaæ jego praw.
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– Je¿eli król zrezygnuje, to i ja poddam siê waszej woli – Cudka pochyli³a g³owê. Za chwilê
jednak hardo j¹ podnios³a. – Inaczej nie! – powiedzia³a zdecydowanie.
Baryczka przez chwilê zastyg³ w pozie niczym biblijna ¿ona Lota, tak by³ zaskoczony
odpowiedzi¹. Szybko jednak wróci³ do siebie, odezwa³ siê w nim znowu fanatyk. – Dotrê i do
króla, sam mu wszystko wygarnê – rzuci³ jeszcze Cudce. – Ty mo¿esz byæ uleg³a majestatowi
w³adcy, ale ja nie jemu podlegam. Napiêtnujê go publicznie tak dotkliwie, ¿e siê opamiêta, albo
sczeŸnie – zakoñczy³ Baryczka i gniewnie wyszed³.
Cudka zosta³a sama. Z komnaty obok dobiega³y j¹ g³osy bawi¹cych siê dzieci, przerywane
czasem strofowaniem starszej opiekunki, jedynej zreszt¹, której poza matk¹ musieli s³uchaæ.
Kasztelanka wróci³a myœlami do Kazimierza i do ich wzajemnego zwi¹zku. Kocha³a króla, to
nie ulega³o w¹tpliwoœci. Z ka¿dym spotkaniem, a na wszystkie ju¿ dr¿a³a przedtem w oczekiwaniu, pragnê³a Kazimierza coraz bardziej. Tego wielkiego mê¿czyzny, czasem tak surowego
w decyzjach wagi pañstwowej, a przy niej zmieniaj¹cego siê w niezaradnego du¿ego ch³opa.
Cudka wiedzia³a, ¿e przy niej król wypoczywa³ i nabiera³ si³, ¿e jej spojrzenia, dotyk daj¹
Kazimierzowi tak niezbêdne wytchnienie przed kolejnymi wyzwaniami. I to jego pe³ne mi³oœci
spojrzenie, najchêtniej po³o¿y³by siê niczym brytan u stóp ukochanej i wielbi³, i nie dopuszcza³
nikogo innego. Z drugiej strony Cudka zdawa³a sobie sprawê z faktu, ¿e w domu, kilka komnat
obok le¿y jej umieraj¹cy m¹¿, któremu po latach odnowi³y siê rany, zadane
w s³u¿bie królewskiej. Dla niego nie by³o ju¿ ratunku, œmieræ nadchodzi³a nieuchronnie, by³a
coraz bli¿ej, ju¿ zdawa³ siê s³yszeæ klekot jej koœci. Ale i Niemierza akceptowa³ jej zwi¹zek
z Kazimierzem. Sam od lat niemocen spe³niaæ obowi¹zki ma³¿eñskie, jako wierny uwielbiaj¹cy
swego króla poddany cieszy³ siê ka¿d¹ Kazimierzowsk¹ wizyt¹, bo to dawa³o jedyn¹ radoœæ jego
¿onie. Bez zmru¿enia powieki uzna³ synów za swoich, co by³o wystarczaj¹cym potwierdzeniem
aprobaty, wszak Niemierza umia³ policzyæ miesi¹ce. Cudka docenia³a wspania³omyœlnoœæ mê¿a,
opiekowa³a siê nim z ca³¹ starannoœci¹, by³a dla niego najlepsz¹ ¿on¹ we wszystkim oprócz ³o¿a.
Tam ju¿ m¹¿ nie by³ w stanie nic zrobiæ, a jej bujna, rozkwit³a kobiecoœæ potrzebowa³a
mê¿czyzny i zwi¹zek z Kazimierzem zape³nia³ ten niedostatek. Zreszt¹, zwróci³ na ni¹ uwagê
sam król, pan ¿ycia i œmierci poddanych, to on wybra³ Cudkê spoœród tylu innych niewiast.
Wielbi³a wiêc Kazimierza, stara³a siê daæ mu wszystko czym mog³a go ukoiæ, dzieli³a swoj¹
mi³oœæ na siostrzan¹ do Niemierzy, matczyn¹ dla dzieci i kobiec¹ dla kochanka. O nie, Baryczka
nie odwiedzie jej od króla, nie spowoduje, ¿e Cudka zrezygnuje z czêœci ¿ycia. Zwi¹zek
z Kazimierzem to rodzaj sprawiedliwoœci wobec niej, uzupe³nienie i spe³nienie powo³ania kobiety przy niemo¿noœci mê¿a. Ilekroæ pomyœli o królu, oczy zaczynaj¹ jej b³yszczeæ, po ciele
rozchodzi siê b³ogie ciep³o, a wyobraŸni¹ targa podniecaj¹cy dreszczyk. Nie Cudka za nic nie
wyrzeknie siê tej mi³oœci, niechby i tysi¹c Baryczków potêpia³o j¹ i grozi³o stosem piekielnym.
Takich argumentów mog¹ u¿ywaæ tylko ci, którzy kochania ca³ym sob¹ nigdy nie zaznali, którzy
oprócz potrzeb fizycznych nic nie czuj¹, którzy... ach, oni nawet nie maj¹ serca tylko miêsieñ
i tak ¿yj¹ w swoim prostactwie duszy! Nie, Cudka nigdy takim nie ulegnie, aby zrezygnowa³a
z Kazimierza, musia³by ca³y œwiat siê zawaliæ, nast¹piæ coœ strasznego, a to przecie¿ niemo¿liwe.
***
Król przymru¿y³ oczy. Nie chcia³ patrzeæ na krêc¹cego siê miêdzy muratorami Kochana.
Wierny s³uga, jak zreszt¹ oni wszyscy, ale w³aœnie przez to przywi¹zanie sta³ siê Kochan
mimowolnym sprawc¹ nieszczêœcia. Tamto fatalne zdarzenie, ci¹gle odpêdzane przez umys³
Kazimierza, nieustannie, wrêcz natrêtnie i uporczywie wraca³o, niczym bezskutecznie odpêdzana
osa. Jawi³o siê pó³mrokiem wawelskiej komnaty, gdzie król odpoczywa³ po wieczerzy
i majacz¹c¹ a¿ pod sufity na tle kominkowego ognia postaci¹ wikarego Baryczki. Z ca³ej tyrady
mnicha wybija³y siê s³owa: rozpustnik, lubie¿nik, bez poszanowania dla prawowitej ma³¿onki,
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kl¹twa papieska. Król nic nie odpowiada, tylko œwidruje Baryczkê coraz bardziej ponurym
wzrokiem. W g³owie a¿ k³êbi siê od z³ych myœli. Czyli¿ nie mam prawa do normalnego ¿ycia?
Wystarczaj¹co mnie doœwiadczy³o najpierw bezdzietn¹ Aldon¹, teraz bezp³odn¹ i brzydsz¹ od
swoich dziobów po ospie Adelajd¹. Gdyby da³a mi potomka, co by³o warunkiem maria¿u,
poœwiêci³bym swoje marzenia o piêknej po³owicy. Zrobi³bym to dla królestwa. Ale tak? W imiê
czego? I co mi ten mnich bredzi o kl¹twie papieskiej, to nigdy nie nast¹pi, w Awinionie nie
wyrzekn¹ siê œwiêtopietrza, które tylko Polska im p³aci. Kazimierz coraz bardziej irytuje siê t¹
gadanin¹, w jego oczach ju¿ czai siê z³oœæ, lada moment wybuchnie niepohamowana piastowska popêdliwoœæ. Baryczka nie dostrzega niebezpieczeñstwa, niesiony swoim ascetycznym
przes³aniem gromi coraz potê¿niej. - I graf heski gotów zerwaæ przymierze, je¿eli nie przywrócisz Adelajdy do swego ³o¿a. Wiem o tym...
– Zamilcz! – krzykn¹³ Kazimierz zrywaj¹c siê z fotela. Naczynie z³oœci wype³ni³o siê po
brzegi, teraz mog³o szukaæ tylko ujœcia. - Jak œmiesz pouczaæ swojego króla! Kto ciê upowa¿ni³
do mówienia w imieniu grafa Hesji! To zdrada! – król waln¹³ rêk¹ w stó³ tak mocno, ¿e a¿
przewróci³ stoj¹cy tam roztruchan z wieczornym winem. W swej pasji Kazimierz ju¿ na nic nie
zwraca³ uwagi, teraz by³ bezwzglêdnym w³adc¹, któremu nie wolno siê przeciwiæ. – Kochan! –
rykn¹³ – sam tu! Zabierz tego przecherê i do lochu z nim! S³uga, który wpad³ do komnaty na
zawo³anie, natychmiast chwyci³ Baryczkê i przekaza³ w ³apy dwóch potê¿nych pacho³ków
ze stra¿y. Kiedy wikarego wyprowadzono, król wstrzyma³ Kochana. – Utop go w Wiœle
– rzuci³ – jeszcze dzisiaj! Kochan spojrza³ przera¿ony. Twarz Kazimierza wyra¿a³a samo okrucieñstwo, oczy, usta, brwi, wszystko kaza³o rozkaz wykonaæ. Spróbowaæ sprzeciwiæ siê,
znaczy³o samemu po³o¿yæ g³owê pod topór. S³uga pok³oni³ siê w milczeniu. Wola w³adcy
zostanie spe³niona.
***
Stali naprzeciwko siebie. Z jednej strony Kazimierz, wysoki, teraz przygarbiony brzemieniem winy, z drugiej oddzielona od niego szerok¹ ³aw¹ Cudka. Niewiasta wygl¹da³a
przepiêknie, mia³a na sobie b³êkitn¹ sukniê, piêknie dobran¹ kolorem do wielkich i smutnych
oczu, wabi³a te¿ têskny wzrok króla przepysznym zestawem kobiecych kszta³tów, które mo¿na
by³o przyrównaæ tylko do pos¹gów Afrodyty. Tak¹ w³aœnie kobietê Kazimierz teraz traci³.
– Nie mogê – mówi³y zamienione w podkówkê usta Cudki – bardzo bym pragnê³a, ale nie
mogê. Kocham ciê królu, tak jak tylko kobieta mi³uje wybranego mê¿czyznê, ale œmieræ stoi
miêdzy nami. Kaza³eœ zabiæ, mówisz, ¿e to dla mnie, ale ja nie przyjmê takiej ofiary, która budzi
we mnie tylko wstrêt i bojaŸñ. Wszak to by³a osoba duchowna, protegowany samego biskupa
Krakowa. Obrazi³eœ tym ca³y koœció³, a i papie¿ tego nie daruje.
– Cudko – Kazimierz wyci¹gn¹³ ku niej rêce – proszê, nie odchodŸ ode mnie. Ten ksiê¿yna
bruŸdzi³ przeciwko naszej mi³oœci, do której jako ludzie mamy pe³ne prawo. Chcesz zostawiæ
mnie teraz, kiedy m¹¿ twój umar³, kiedy jesteœ wolna i sakrament nie stoi na przeszkodzie?
Teraz? Przecie¿ by³aœ ze mn¹, kiedy naprawdê by³o to grzechem, czemu nie chcesz zostaæ, kiedy
¿adna k³oda miêdzy nami nie le¿y... O, Cudko, mi³ujê ciê ponad wszystko, nie ostawiaj mnie
samego w niedoli, nic nie stoi nam na przeszkodzie, papie¿em siê nie turbuj, odprawiê pokutê.
A dla ciebie, dla ciebie Cudko wybudujê koœció³ na przeb³aganie. Nie opuszczaj mnie...
– Zabi³eœ – g³ucho powtórzy³a Cudka. – Nie mogê czegoœ takiego znieœæ, trup stoi miêdzy
nami..., nie mogê.
– Ktokolwiek zechce nas roz³¹czyæ...
– To co? – przerwa³a Cudka. – Jego tak¿e ka¿esz utopiæ? Ilu œmierci bêdzie trzeba, byœmy
mogli kochaæ siê na ich marach? Przecie¿ potêpi¹ nas wszyscy, czy ka¿esz wszystkich pozabijaæ? Ja nie potrafiê mi³owaæ za tak¹ cenê. Bylibyœmy tylko coraz bardziej nieszczêœliwi,
wytykani palcami przez ca³y œwiat, w koñcu sami dla siebie wstrêtni... Nie, Kazimierzu, musimy

52

siê rozstaæ dla naszego dobra i dla dobra Królestwa. OdejdŸ ju¿, królu, twoja obecnoœæ tylko
przed³u¿a nasz¹ mêkê... – Cudka prosz¹cym gestem wyci¹gnê³a rêkê w stronê wyjœcia.
– Ukochana – Kazimierz wskaza³ za jej gestem drzwi – tam za nimi nic nie ma, tam jest tylko
zimna polityka i walka. Wszystko, co kocham jest z tob¹, w tej komnacie, tylko tu mogê
wytchn¹æ, tu jesteœ ty...
– Nie mogê. – p³acz¹c powtórzy³a Cudka – OdejdŸ ju¿, nie mogê...
***
Bêdzie koœció³ w Kargowej. Król ju¿ zbiera siê do odjazdu z ca³ym swoim dworem, na placu
zostan¹ budowniczowie, by postawiæ œwi¹tyniê do koñca. Zrêby ju¿ s¹, reszta roœnie coraz
wy¿ej...
Kazimierz po raz ostatni przystan¹³ przy stosach cegie³, patrzy³, jak muratorzy sprawnie
k³ad¹ kolejne warstwy murów œwi¹tyni. Przypomnia³y siê królowi s³owa nuncjusza: - postawisz
za pokutê cztery koœcio³y, na pó³nocy, po³udniu, wschodzie i zachodzie swojego pañstwa.
Dopiero po ich zbudowaniu grzech zabójstwa zostanie ci odpuszczony. Ten koœció³ jest w³aœnie
czwarty, trzeci – król postawi³ w dalekim W³odzimierzu na wschodniej rubie¿y. To ju¿ koniec
ekspiacji, papie¿ ju¿ Kazimierzowi nie zagrozi anatem¹. Zosta³a jeszcze Cudka...
Wys³a³ do niej b³agalny list, napisa³ dlaczego na miejsce budowy koœcio³a wybra³ Kargow¹.
Dla ich mi³oœci, aby w jej imiê uszanowaæ pamiêæ ocalenia tutaj mê¿a Cudki, aby ona przebaczy³a i wróci³a. Ciê¿ko bez niej królowi, nie umie siê znaleŸæ, tak mu brak ciep³a, które tylko
Cudka dawa³a. Czy ona przyjmie to wszystko sercem, czy zwróci siê z powrotem ku niemu, czy
zrozumie i z³e zapomni? Czy powróci? Us³yszy têskne wo³anie?
Cudko..., och Cudko...
***
Nie wróci³a Cudka do Kazimierza, nie osta³ siê i ów pierwszy koœció³ w Kargowej. Sp³on¹³
kilkadziesi¹t lat póŸniej poœród któregoœ z wielkich po¿arów, co tak czêsto ogarnia³y œredniowieczne miasta. Na miejscu tej œwi¹tyni postawiono nastêpn¹ dopiero w 1738 roku, tê z kolei
po nastêpnym po¿arze zast¹piono w roku 1805 koœcio³em protestanckim. I wszystko dawniejsze
ulecia³o do mroków przesz³oœci razem z dymem historii. Tylko tutejsi ludzie gadaj¹ jeszcze czasem, jak by³o naprawdê.
***
Ró¿nie interpretuj¹ te wszystkie wiadomoœci póŸniejsi historycy, o liœcie królewskim do
Cudki i o koœciele w Kargowej. Kronikarz D³ugosz ca³kowicie pomija Cudkê, ba, przypisuje jej
synów ¯ydówce Esterce. Wiemy jednak, ¿e szacowny kronikarz stara³ siê Kazimierza wybielaæ
i celowo umniejsza³ liczbê jego mi³oœci. Tak¿e niektórzy wspó³czeœni nam badacze, chocia¿ nie
podwa¿aj¹ istnienia kasztelanki i jej romansu z królem, to twierdz¹ z kolei, ¿e koœció³ postawiony z tej mi³oœci owszem i by³, ale mo¿e wcale nie w tej Kargowej, tylko jakiejœ innej, gdzieœ
opodal le¿¹cej. Ja takim hipotezom nie wierzê, autentyczna we wszystkim jest w³aœnie napisana
powy¿ej historia. Bo i ludzie by nie gadali...
I nagroda w Ogólnopolskim Konkursie Literackim im. E. Paukszty pt. „Ma³e ojczyzny”
Kargowa 2005 r.
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Krzysztof Je¿ewski

Bruegel
Sk¹d tyle ciemnoœci, tyle bielma w oku?
Czemu dzieñ oœlepia nas swoj¹ wrzaw¹
i noc pogr¹¿a w œnie g³êbszym od œmierci?
O, ciemne, ciemne dzieje.
Myœliwi wychodz¹ o œwicie, a kruki na œniegu
tkaj¹ nieustann¹ groŸbê. Woda gotuje topiel
pod tafl¹ z granitu, a w miastach zag³ady
dzieci, skrzêtne lemury, igraj¹ na grobach.
Siarka, rtêæ i sól pracuj¹ bez wytchnienia.
Czaj¹ siê, niecierpliwi¹ z³owró¿bne zastêpy.
T³uszcza p³awi sie w brudzie i omamie œwiata,
gdy Ikar spada z niebios, bo siêgn¹³ po Œwiat³o.
Piêkno, niedostêpne, zamyka siê w sobie
i nie ma nic ponad samotnoœæ Boga.
Odrêtwia³y drogi nie znaj¹ce celu. Stygnie magma
proroctw. Zmierzch zimny zapada.
Nad po¿og¹ chmur zorza krwawa wschodzi
najwspanialszy z mrocznych anio³ów...
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Krzysztof Je¿ewski

Gauguin
Korony podob³oczne, konary wi¹zania-niebios,
krwiobieg pni i ga³êzi, przepych listowia,
zza skrzyde³, pióropuszy, wachlarzy, baldachimów,
zewsz¹d patrzy na nas nieustanne Oko.
Boskoœæ zamkniêta w kszta³cie. Kszta³t
wyrazem treœci. Doskona³oœæ. Bóg mierz¹cy
sw¹ w³asn¹ nieskoñczon¹ miarê, graj¹cy z niemo¿liwym,
z nec plus ultra.
I cz³owiek, którego stworzy³ na swoje podobieñstwo:
diament wydarty pa³aj¹cej nocy,
gwiazda spad³a w ziemskie ogrody.
Ludzie-drzewa
ludzie-gazele
ludzie-motyle
ludzie-kwiaty
Cebu City, 1979
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Krzysztof Je¿ewski

Reynolds
(Master Thomas Lister)
Ch³opiêctwo: przeb³ysk przeprawy
przez ³anów œwietlistych bezdro¿a.
Bo dok¹d zmierza ch³opiec?
Jeszcze trwa ¿egluga, jeszcze nie zaznana ziemia,
jeszcze toñ mórz czysta i spokojna.
Jeszcze go os³aniaj¹ poszepty anio³ów.
Sk¹d taka smuk³oœæ w ch³opcu?
Taka zwiewnoœæ r¹k?
Taka cielesnoœæ – bezcielesna?
Czy z brzóz, modrzewi, ulotnych akacji?
A g³owy gest królewski
czy od gazeli wziêty?
A uœmiech jego, czy to kwiatów dar?
W jego oczach œpiewa dusza œwiata.
On spogl¹da w g³¹b swego spojrzenia:
wiosnê Boga
gdzie rodzi siê s³oñce.

56

Krzysztof Je¿ewski

El Greco
¯yje – nie ¿yj¹c ju¿ w sobie –
Na ¿ycie tak wznios³e spozieram,
¯e umieram, bowiem nie umieram.
œw. Teresa z Ávila (t³um. T. Miciñski)
Woko³o miasta mroczne. Mare tenebrarum.
I niebo sk³êbione dwuznaczn¹ czeluœci¹.
Z wie¿ tryska rozb³ysk dzwonów. Niæ pajêcza œwiat³a.
Bij¹ Ÿród³a, ale nie dla nas, nikomu.
Bóg min¹³ tê ziemiê, spali³ j¹ oddechem.
Ska³y tylko i piaski gor¹ce.
Odlecia³ skrzydlaty. Oœlepi³ nas blaskiem.
Tu³amy siê w pustkowiu, w bezpañskiej przestrzeni.
I tylko cieñ roœnie w tej martwej winnicy,
Cieñ z³owrogi, który po¿era nam trzewia.
Poczwara braku, lewiatan niedosytu,
Opuszczenia, co obradza wina.
Jaka œmieræ uœmierzy tak wielkie pragnienie?
Jakie ¿ycie wype³ni taka przepaœæ œmierci?
Wzbijamy siê ³akn¹cy jak bezlistne drzewa,
Strzêpy Boskiego Ognia w nocy zagubione.
styczeñ 1990
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Poeta i t³umacz
Czes³aw Sobkowiak

Krzysztof Je¿ewski jest przyk³adem pisarza, który twórczoœæ oryginaln¹ (uprawia
poezjê oraz eseistykê literack¹ i muzyczn¹)
bardzo efektywnie splata z pasj¹ translatorsk¹.
Urodzi³ siê 24 kwietnia 1939 roku w Warszawie, w rodzinie o bogatych tradycjach humanistycznych. Studia romanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim mia³y decyduj¹cy
udzia³ w rozbudzeniu jego autentycznego zami³owania, gdy idzie w³aœnie o przek³ad artystyczny. Wtedy to aktywnie zaj¹³ siê t³umaczeniem nowoczesnej poezji francuskiej, co znalaz³o odzwierciedlenie w pismach literackich.
Przybli¿a³ polskiemu czytelnikowi utwory
Laforgue’a, Michaux, Chara i innych francuskich surrealistów oraz takich autorów literatury hispano-amerykañskiej jak J. L. Borges czy
O. Paz. Zarazem objawi³ siê jego talent poetycki. Je¿ewski debiutowa³ w marcowym numerze „Poezji” (1968). O jego dalszej drodze
¿yciowej zadecydowa³ wyjazd w 1970 roku do
Francji, w zwi¹zku (jak pisze w nocie biograficznej do mojego dwujêzycznego zbioru
„Podziemne s³oñca”) z d³awi¹cym klimatem
politycznym po Marcu 1968. W rezultacie we
Francji osiad³ na sta³e. Na Sorbonie odby³ studia polonistyczne. ¯ywo w³¹czy³ siê w rytm
emigracyjnego ¿ycia kulturalnego. Wa¿ne,
jeœli nie najwa¿niejsze, bowiem owocem jest
du¿y dorobek, jest to, ¿e zarówno jego pasja
translatorska jak i twórczoœæ poetycka, mimo
tej nowej, nie naj³atwiejszej sytuacji osobistej,
mia³y swoj¹ kontynuacjê. Trwaj¹ca zreszt¹ do
dnia dzisiejszego. Sta³o siê wiêc tak, ¿e
Krzysztof Je¿ewski pe³ni niejako misjê
ambasadora kultury dwóch krajów. Z jednej
strony sukcesywnie przybli¿a jêzykowi francuskiemu dorobek „zw³aszcza Cypriana
Norwida” (np. w 2004 roku wyszed³ przek³ad
„Vademecum” jego autorstwa), ale te¿ dzie³a
wielu wybitnych wspó³czesnych pisarzy polskich – ich lista jest ca³kiem pokaŸna – a mianowicie: Witolda Gombrowicza, Czes³awa
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Mi³osza, Wis³awy Szymborskiej, Andrzeja
Kuœniewicza, Brunona Schulza, Jerzego
Andrzejewskiego, Jana Paw³a II, Marii Nurowskiej, Krzysztofa Kamila Baczyñskiego
i innych. Zarazem dokona³ wielu przek³adów
literatury francuskiej na jêzyk polski. Niektóre
z tych prac ukaza³y siê ju¿ jako ksi¹¿ki drukiem, jak np. utwory Henri Michaux
„Przestrzeñ wewnêtrzna” czy Octavio Paza
„Wybór wierszy”, a z innymi stanie siê to
w najbli¿szej zapewne przysz³oœci. A po drugie, jest poet¹, który opublikowa³ dziesiêæ
tomów wierszy, np.: „Ksiêga snów” (1990),
Kryszta³owy ogród” (2000), „Popió³ s³oneczny”
(2005), czy choæby rzecz, któr¹ w maszynopisie, przygotowan¹ do druku, czyta³em „P³omieñ i noc”. Dodaæ wypada, ¿e takie tomy
jak: „Muzyka” czy „Kryszta³owy ogród” zosta³y prze³o¿one na jêzyk francuski. Tej poezji,
goszcz¹cej na ³amach „Pro Libris”, chcia³bym
poœwiêciæ nieco uwagi. Rzadki to przyk³ad
twórczoœci, która kto wie czy nie odzwierciedla w ten sposób w dwójnasób emigracyjnej
sytuacji lirycznej podmiotu, zwróconej w
wiêkszym ni¿ u wielu poetów stopniu ku
dzie³om sztuki wizualnej – malarstwa i rzeŸby
czy muzyki. Dowodów na tê pasjê, nosz¹c¹
znamiona g³êbokiej wewnêtrznej koniecznoœci
i egzemplifikowanej racji œwiatopogl¹dowej,
w zbiorkach Krzysztofa Je¿ewskiego jest a¿
nadto wiele. O tym œwiadcz¹ wprost tytu³y
wierszy. Wielu poetów, i by³oby dziwne gdyby
by³o inaczej, czerpie z dzie³ muzycznych i malarskich inspiracje i natchnienie dla swoich
poetyckich przemyœleñ. Wiemy jak wa¿ne
by³o np. dla Zbigniewa Herberta obcowanie
z dzie³ami malarskimi, jak regularnie pojawiaj¹ siê tego typu w¹tki w wierszach Jacka
£ukasiewicza, jak obecne by³y u Jaros³awa
Iwaszkiewicza i wielu innych. Natomiast
w obszarze poezji Je¿ewskiego mamy do
czynienia z potraktowaniem – powiedzia³bym
– warstwy wizualnej, tego co jest przedstawio-

ne na ogl¹danych, a mo¿na i nale¿y napisaæ, ¿e
raczej kontemplowanych p³ótnach wielkich,
klasycznych malarzy europejskich z ró¿nych
epok, w ró¿nych zapewne (trzeba to sobie
wyobraziæ) muzeach Europy, wiêc mamy do
czynienia z potraktowaniem tej warstwy jako
g³ównej rzeczywistoœci. Której sekret odkrywany jest stopniowo w akcie patrzenia. Wymaga ten kontakt, jak zawsze kontakt ze
sztuk¹, znajomoœci materii estetycznej, niebagatelnej erudycji, by mo¿liwe mog³o byæ
swoiste splecenie jej z osobistymi prze¿yciami
i intencjami. Jest coœ na pewno niebagatelnego, jeœli poeta potrafi uzyskaæ na drodze tak
realizowanego wysi³ku w³asn¹ ca³oœæ. Mo¿na
s¹dziæ, ¿e patronuje tej pasji przekonanie
niemieckiego filozofa i myœliciela F.W.J.
Schellinga, ¿e Plastyka, to sztuka, która przedstawia nieskoñczonoœæ w jêzyku skoñczonoœci.
Jej treœæ, sfera obrazowa, a raczej tkwi¹ce
w niej przes³anie filozoficzne domaga siê podjêcia dialogu, nawi¹zania g³êbokiego wewnêtrznego kontaktu przez poetê, dodajmy
wspó³czesnego poetê, który wie, ¿e on sam
pochodzi z innego ju¿ œwiata, wspó³czesnego
œwiata rozbitych wartoœci, zw¹tpienia, powszechnej laicyzacji ¿ycia tudzie¿ desakralizacji form samej sztuki. A przecie¿ pochodzi
zarazem ze œwiata tych wszystkich idei
i wartoœci, które leg³y u podstaw Wielkiej
Sztuki. Ujmuj¹cej œwiat w odniesieniu i poprzez pryzmat sacrum. Kontempluj¹cy poeta
zdaje sobie sprawê z wagi zagadnieñ i duchowych wizji, które ogl¹dane przez niego
malarstwo zawiera. Stara siê te problemy nazywaæ (np. „Rublow”, „Szamiakin”), wchodz¹c w zapisan¹ w nich duchowoœæ, wiêc nie
na zasadzie bardzo przedmiotowego czy ilustracyjnego li tylko potraktowania, lecz przez
œwiadome otwieranie sfery w³asnej duchowoœci. Przez chêæ objêcia istoty tych dzie³
i w³asnego przekonania, które równie¿ silnie
dotyczy doœwiadczenia metafizycznego.
Oczywiœcie si³¹ rzeczy, bo trudno inaczej
sobie wyobraziæ pisanie wierszy inspirowanych sztuk¹, stara siê za ka¿dym razem, na
swój sposób, daæ Je¿ewski ich poetycki
konieczny opis. Przedstawia niekiedy ca³¹

zmys³owoœæ, materialn¹ realnoœæ i uobecnion¹
symbolicznoœæ jej znaczeñ. Albowiem ukazuj¹c te rzeczy mówi o swoim sposobie patrzenia
i swojej wizji poetyckiej, któr¹ tworzy. Tak
wiêc jest ta poezja rodzajem przygody poznania oraz zapisania dramatycznie potrzebnych
doœwiadczeñ religijnych, odnosz¹cych siê do
sensu ludzkiego bytowania, tajemnicy istnienia, metafizyki wreszcie, bez których mo¿na
mówiæ o socjologicznych, egzystencjalnych,
moralnych i psychologicznych uwarunkowaniach, ale nie o pe³nym rozumieniu miejsca
cz³owieka w œwiecie. Malarstwo El Greca,
Rembranta, Bruegla, Böcklina czy innych
malarzy osadzone jest w wierszach Krzysztofa
Je¿ewskiego w nurcie tego typu poszukiwañ.
Jego poezja stara siê nad¹¿aæ nie tylko z uczestnictwem percepcyjnym, lecz poprzez horyzont,
jakim dysponuje s³owo sprawiaæ, by w obrêbie
wiersza myœl i prze¿ycie uzyskiwa³y autonomiczny kszta³t. W jego centrum wiecznoœæ
i piêkno tworz¹ nierozerwalny zwi¹zek. Potrafi
wspó³czesny poeta tego typu dyskurs prowadziæ nie tylko w odniesieniu do dawnego malarstwa, gdzie temat sam w sobie wiele wyjaœnia, ale i dzie³ Gauguina, van Gogha, Chagalla,
Picassa lub Braque’a. Tak wiêc okazuje siê, i¿
usytuowanie podmiotu lirycznego w tej wybitnie kulturowymi formami nacechowanej przestrzeni sta³o siê dla niego niezwykle pomocne
we wskazaniu na w³asny, wyznawany przez
siebie œwiat. Paradoksalnie mamy do czynienia
z dwukierunkowym dzia³aniem. Malarstwo
jako temat stanowi punkt dojœcia. Poeta chce
jego przestrzeñ jak najpe³niej przenikn¹æ, ale
te¿ stanowi punkt wyjœcia do w³asnej prawdy.
Trzeba powiedzieæ, ¿e w ten sposób Krzysztof
Je¿ewski przypomina wartoœci i wzory duchowe, które unaoczniaj¹ dramatyczne zmaganie
z sensem, znajdowaniem go i ci¹g³ym poszukiwaniem. Tak przejrzyœcie i wielowymiarowo niewielu poetów dzisiaj nawi¹zuje do
wpisanych w kondycjê kultury europejskiej
treœci mistycznych. Nie tylko dotyka cudu istnienia, ³adu, ale wskazuje zarazem naprawdê
nieprzemijaj¹c¹, czyst¹ realnoœæ, której nie
zam¹ca ani nie obejmuje z³udzenie ziemskich
pasji, owego „brudu i omamu œwiata”.

Czes³aw Sobkowiak
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Na Zachodni¹ Ulicê
Wiem, ¿e przyniesiesz mi nieœmiertelnoœæ, dzika ulico.
Jesteœ cieniem mojego ¿ycia.
Przeszywasz moje noce pewnym i prostym pchniêciem szpady.
Twoje gwiazdy nagradzaj¹ moj¹ w³óczêgê, trud po trudzie.
Œmieræ – burza ciemna i nieruchoma – rozproszy moje godziny.
Ktoœ pozbiera moje kroki, przyw³aszczy sobie moj¹ nabo¿noœæ
i tê gwiazdê.
(Dal niby szerokie tchnienie wiatru musi ch³ostaæ jej drogê).
Pogodny szlachetn¹ samotnoœci¹ zawiesi to samo pragnienie na
twoim niebie.
To samo pragnienie, którym jestem sam.
Zmartwychwstanie w jego przysz³ym podziwie istnienia.
W tobie, kiedyœ znowu:
Ulico, która otwierasz siê boleœnie jak rana.

Emanuel Swedenborg
Wy¿ej od innych wêdrowa³
Ten cz³owiek daleki poœród ludzi;
Niemal ¿e nazywa³ anio³y tajemnymi
Imionami. Dostrzega³ to
Czego nie widz¹ ziemskie oczy:
P³on¹c¹ geometriê, kryszta³owy
Gmach Boga i plugawy wir
Piekielnych rozkoszy.
Wiedzia³, ¿e S³awa i Piek³o
S¹ w twej duszy i jej mitologiach.
Wiedzia³ jak Grek, ¿e dnie
Czasu s¹ zwierciad³ami Wiecznoœci.
W suchej ³acinie zapisywa³
Rzeczy ostateczne bez kiedy ni dlaczego.
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Rêkopis znaleziony w jednej z ksi¹¿ek Josepha Conrada
W ³onie dr¿¹cych po³aci ziemi, które tchn¹ latem,
Dzieñ jest niewidoczn¹, czyst¹ biel¹. Dzieñ
Jest okrutn¹ rys¹ na ¿aluzji,
Blaskiem na wybrze¿ach i gor¹czk¹ na równinie.
Ale przedwieczna noc jest g³êboka jak dzban
Z wklês³¹ wod¹. Woda otwiera siê na nieskoñczone œlady
I w bezczynnych ³odziach, twarz¹ do gwiazd,
Cz³owiek mierzy cygarem nieuchwytny czas.
Szary dym zaciera dalekie konstelacje
To, co bliskie, traci prehistoriê i imiê.
Œwiat to kilka miêkkich niejasnoœci.
Rzeka, pierwsza rzeka. Cz³owiek, pierwszy cz³owiek.

Na przek³ad I Cing
Przysz³oœæ jest tak nieodwo³alna
Jak zdrêtwia³e wczoraj. Nie ma rzeczy
Nie bêd¹cej milcz¹c¹ liter¹
Wiecznego pisma nie do odczytania,
Którego ksiêg¹ jest czas. Kto oddala siê
Od swego domu, ten ju¿ powróci³. ¯ycie nasze
To œcie¿ka przysz³a i przebie¿ona.
Nic nas nie ¿egna. Nic nas nie opuszcza.
Nie poddawaj siê. Karcer jest ciemny
I w¹tek silny z nieustannego ¿elaza,
Ale w jakimœ zak¹tku twojego wiêzienia
Mo¿e siê znaleŸæ rysa, przez niedopatrzenie.
Droga jest nieuchronna jak strza³a,
Ale ze szczelin œledzi nas Bóg ukryty.
t³umaczenie Krzysztof Je¿ewski
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