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Jacek Weso³owski

Na Granicy (6)
Pieskie historie (z Dzien-Nika): Porno, Polizei
albo Apokryf z pieskiem, Sprawnik ze Strapczyn¹;
S³owo – obraz, nauka – sztuka. Praca z tekstem;
Granica – Zwi¹zki

Pieskie historie
Porno
Wczoraj w nocy natykam siê na taki
kawa³ek, jakby porno. Zdziwiony trochê,
bo program I czy II to by³ pañstwowej
telewizji niemieckiej. Pokazani przeciêtni
mieszczanie w mieszkaniu. Ona ubrana
stoi, w zwanej ma³ej czarnej bardzo minimalnej i na wysokich obcasach. Bat trzyma w rêku, przy bli¿szym poznaniu siê
okaza³o, ¿e smycz. On przed ni¹ na
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czworakach w samych k¹pielówkach.
Psi¹ obro¿ê ma na szyi! Jêzor wywalony,
dyszy jak pies, z do³u filuje na pani¹. „Fifi
raus!” – mówi ona ostro. Facet na czworakach wycwa³owa³ za drzwi. To ona
wo³a „Fifi, komm zu Frauchen!” Facet
przycwa³owa³. Guter Hund, ja – chwali
Frauchen. Facet dyszy, filuje, poszczekuje
z cicha. Podniecony. Nagle hop! Naskoczy³ jej na nogê, ruchy frykcyjne markuje!
„Fifi pfuj!” – na to facetka, „Pfuj, Fifi!”
i zamierza siê smycz¹. Facet odskoczy³,
p³aszczy siê na pod³odze, skomli, prze-

praszaj¹co filuje z do³u na pani¹. W tym
momencie kamera schodzi z obiektu,
wielce ju¿ obiecuj¹cego dla telewidza,
i przenosi siê w inny plan mieszkania:
kanapa, poduszki. Na kanapie le¿y pies,
podniós³ ³eb i z umiarkowanym zainteresowaniem przygl¹da siê scenie. „Fifi,
komm du jetzt, komm sofort!”
Scena okaza³a siê, ¿e pañcia z pañciem
ucz¹ Fifi, jak ma i jak nie ma siê
zachowywaæ.
Berlin, 18 sierpnia 2005

Polizei
albo Apokryf z pieskiem
(Opowiadanie pana Bronka)
Znasz pan ten dom dziwny na
Albertinen ulicy, po prawo? Mur wysoki,
cisza zawsze by³a, ¿ywego ducha nie
widaæ, w wieczór ciemnica. Raz mnie
zaciekawi³o, patrzê co to jest, a tam ma³a
taka tabliczka na zielono i pisze POLIZEI.
Myœlê sobie, jakieœ labolatorium maj¹ czy
coœ. Znajomy mi mówi, Klausik, co pan
znasz, ¿e za enerdowa tam sztazi byli,
a za Hitlera te¿ jakieœ mundurowi krêcili
siê i w czarnych skórach. I patrz pan,
ostatnio co tam przechodzê, du¿y ruch siê
zrobi³. Na mur k³êby drutu kolczastego
ponarzucali czegoœ, brama roztworzona,
co zawsze zaparta by³a. Na podwórku
pe³no blachy stoi, busy, pikapy, normalne
taksy z zielonym lampasem. Policjanci siê
krêc¹, œmiej¹ siê, rozmawiaj¹.
Idê dzisiaj z pieskiem, patrzê, kawa³
chodnika jakimiœ takimi betonami zastawili. ¯e wózkiem nie przejedzie czy co? Ale
do obiektu raz i wraz wje¿d¿aj¹, wyje¿d¿aj¹. Przesz³em ko³o bramy, widzê na
koñcu posesji stoi grupa. Jeden gruby, jeden
zielony i dwie baby w czarnych mundurach. Minê³em. Tak jakby coœ mieli do mnie,
g³osy zawiesili, ale nic. Wchodzê do parku,
puszczam pieska. A tu od ty³u s³yszê:
„Hallo, nemen zi den hund an di lajne.”
Baba mnie od ty³u podchodzi, w okularach, w czarnym mundurze czy grana-

towym. Wziê³em psa na smycz bez
marnego s³owa, odchodzê. Ale s³yszê g³os
inny:
„Halt, proszê siê zatrzymaæ!”
A to druga przysz³a w odsiecz. Czarniawa, pewna swego, pani w³adza.
Krewka. £adne oczy. Czarne. I do mnie:
„Proszê nie odchodziæ, kiedy kole¿anka z panem rozmawia.”
Stojê, s³ucham. Obie wy¿ej 40 (lat, nie
kilo, hahaha) mo¿e, chyba. Grube, nabite,
a mo¿e to przez lumpy. Mo¿e kamizelki
kuloodporne maj¹, myœlê, z biustonoszami, hahaha.
„Pan na naszych oczach spuœci³ psa
zaraz przy wejœciu. Psy siê w parku prowadzi na smyczy. Proszê sobie przeczytaæ, o tam, regulamin.” Ja nic nie mówiê
na razie, myœlê. Zagram g³upa, j¹ka³ê,
penera, myœlê. Gapiê siê. Ona na to:
„¯eby pan siê na drugi raz stosowa³,
p³aci pan mandat 20 euro.” Ja siê gapiê,
niby ¿e nie rozumiê, ale mówiê:
„To pse.. psami na park te¿ na sznur?”
„No zw³aszcza w parku! Pan nie czyta
regulaminu! Trzeba czytaæ, jak napisane!”
„Nie moge... nie umie. A 20 euro ni
mam...” Gapiê siê. Ona na to:
„¯e nie umie i nie ma, to widzê...” Od
góry do do³u obrzuci³a mnie. By³em
w kapturku, bo czapki nie wziê³em,
p³aszcz na bluzê kapturow¹ wrzuci³em,
w laczkach na nogach, bo awaryjnie
z pieskiem wysz³em. Nieogolony.
„Udzielamy panu ferwarnung, a na
drugi raz zap³aci pan mandat. Proszê iœæ.”
Wróci³y siê na ulicê do tego grubego
z zielonym, ja dalej kawa³ek za drzewa
posz³em, pieska spuœci³em.
Co oni, cholera ich wie. Na terrorystów coœ szykuj¹, albo na tych ze wschodu,
co im siê teraz wlewaj¹ przez granicê EU
na Odrze. Coœ szykuj¹. Daj im Bo¿e, niech
siê broni¹ przed jebniêtym machmudztwem i przed bidnym cygañstwem. Ale
czego do ludzi siê czepiaj¹? ¯eby siê
wprawiaæ no chyba. Ju¿ ja z nimi
nauczy³em siê rozmawiaæ. No nie?
Berlin, 14 stycznia 2005
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Sprawnik ze Strapczyn¹
Pogryz³o mnie w Bia³owicach. By³o
tak: Jadê sobie na rowerku, Casperek-pies
truchta grzecznie przy kole. Jesteœmy na
wysokoœci zagrody rolniczej niejakiego
Dürr-Durskiego, który naprzeciwko dawnego landsgutu, niedawnego pegeeru
zamieszkuje. Nagle wylecieli na nas
Sprawnik ze Strapczyn¹!!! Ze szko³y
wiemy, kto zapomnia³ przypomnê,
w filmie Wajdy nie ma (nie myliæ z Kusym-Soko³em), ¿e miana takie nosz¹ dwa
ostre psy myœliwskie z Pana Tadeusza. One
to (miana) wywodz¹ siê od aparatczyków
s¹downictwa carskiej Rosji; sprawnik
i strapczy nazywali siê urzêdnicy od
œci¹gania podatków, sekwestrów, op³at na
rzecz pañstwa. W dzia³aniu swym byli
oni (urzêdnicy ci) bezlitoœnie sprawni.
U Suchowo-Kobylina coœ tam chyba o
tym jest. Takie w³aœnie dwie sprawne
i wprawne w swej robocie bestie
wyskoczy³y nagle z zagrody Dürra
i dawaj Caspra k¹saæ, gryŸæ i szarpaæ!
Piesek zaraz pad³ na ziemiê w przera¿eniu-oszo³omieniu bezbronnym, a te
dawaj go sprawiaæ i oprawiaæ! Jakieœ
takie wiêksze teriery, muskularne, bia³oczarno-br¹zowe ³aciate, potem siê okaza³o by³o, ¿e psy na dziki szkolone.
Rzuci³em rower i Casperka na rêce! Ale
on przera¿ony, wyrywa siê mi, te zaœ
bestie skacz¹ do niego jak na sprê¿ynach.
Co i raz psina znów na ziemi i znowu pod
zêbami. W pewnym momencie unios³em
ofiarê do góry wraz z uczepion¹ do jego
boku besti¹! Razem ze czterdzieœci kilo!
W tej kot³owaninie co i raz któryœ przejedzie mi zêbami po rêkach, a i w pewnym momencie sam Casperek, miotaj¹c
bez³adnie paszczêk¹, ugryz³ mnie w przegub prawej d³oni. Widzê, ju¿ krwi¹
sp³ywam, wiêc ryczê: Kurwa, ludzie, co
to jest, na mi³oœæ Boga, czyje s¹ te
bestie?!!! Ze trzy minuty trwa³o ju¿ to
zajœcie, na podwórku Durskiego sta³y trzy
osoby: Durska (sk¹din¹d niez³a laska ko³o
czterdziestki, ale w typie wsiowym), jakiœ
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starszy cz³owiek – ojciec czy teœæ
– i m³ody ch³opak, który wreszcie te psy
odwo³a³ i zamkn¹³ za siatk¹-druciatk¹.
Pytam siê, co jest, do jasnej cholery,
dlaczego bestii na ³añcuchach nie trzymaj¹, czy w klatce, dlaczego namordników nie maj¹?! Na to Dürrowa, ¿e to nie
jej psy, i ¿e w³aœciciel zaraz wyjdzie.
Wychodzi facet, stropiony i gapi¹ siê
wszyscy na mnie na wspó³kê jak zamarli.
Ja na to, ¿e chyba od „przepraszam”
zacz¹æ trzeba ----- (tu przerwê, ¿eby zanotowaæ g³upaw¹ rozmowê w radio na
temat wczorajszych demonstracji dwóch
od³amów postsolidarnoœciowców wzajem
przeciw sobie, co akurat w tle mi leci;
wstyd, wstyd, wstyd, naród g³upków,
pieniaczy, nieudaczników; naród emocjonalistów; emocjonaliœci nadaj¹ siê do
muzyki, do religii – nie ma w Polsce
religii, jest obyczaj chodzenia do koœcio³a,
klepie siê pacierze, nauk Chrystusa
powa¿nie nie bierze sie wcale; – te ludzie
do rachunków, do organizacji, do ekonomii nie nadaj¹ siê; chyba ¿e do
rachunków w³asnych prywatowych; ¿eby
wykarauliæ; i czy nie z tego wynik³y zabory w XVIII wieku?) Wiêc od „przepraszam” zacz¹æ trzeba – mówiê. Na to
pani Dürr-Durska mówi „przepraszam”,
a pan od bestii wynosi z domu butlê
wody utlenionej i leje mi na zakrwawione
rêce. Zaraz on pana do lekarza zawiezie –
mówi pani. Ogl¹dn¹³em pobie¿nie Casperka, pewien by³em, ¿e krwawa szmata,
tymczasem krwi nie widzê wcale, piesek
merda ogonkiem (cockerowsk¹ resztk¹,
co ma), w oczy mi³oœnie mi zagl¹daj¹c.
Facet odbestyjny podjecha³ jak¹œ landar¹
(okaza³a siê dwudziestoletni¹ jett¹)
i popêdziliœmy do Nowogrodu do lekarza. Po drodze wyg³asza³em kazanie, sens
ogólny taki, ¿e da³eœ cz³owieku dowód
najwy¿szej lekkomyœlnoœci, dopuszczaj¹c
do powy¿szego, przecie to jakby trzymaæ
odbezpieczony karabin maszynowy
w cha³upie, skrzynkê granatów przy
piecu. Sprawca s³ucha³ potulnie, na pytania odpowiada³ wstrzemiêŸliwie, zw³a-

szcza jak rykn¹³em: Policjê na pana,
kurwa, wzywaæ?! mówi spokojnie: To ju¿
pan zdecyduje. Nie prosi, nic – podoba³o
mi siê. No dobrze. Ale ja w pewnym
momencie patrzê (siedzia³em z psem na
tylnym siedzeniu), a to jest Dürr-Durski.
Znam goœcia z widzenia przecie¿, to jest
m¹¿ tej apetycznej Dürrowej. Tylko jak
ona mówi, ¿e nie jej te bestie s¹ i ¿e
w³aœciciel zaraz wyjdzie, to pomyœlalem,
¿e to znajomek jakiœ z psami w odwiedziny do tych Durskich przyjecha³
i nie uwa¿a³ na nie. Dojechaliœmy do doktora. Wylaz³ mamlok stary, farbowany
i pyta siê mnie, a pan sk¹d? W ogólnoœci
z Berlina, a w szczególnoœci terminowo
z Bia³owic – odpowiadam. A ja pana nie
znam. Weso³owski, panie doktorze, i te¿
doktor, ale niemedyczny – bardzo mi
mi³o, rêki podaæ nie mogê, bo widzi pan.
A co siê sta³o? – on siê pyta. Psy moje
pana pogryz³y – mówi Dürr. A to trzeba
do pogotowia do Zielonej Góry – ten doktor na to. Ran nie uzna³ obejrzeæ, polaz³
do domu swego, betonowego z ogródkiem. A niechby mu Sprawnik ze Strapczyn¹ odgryŸli skalp, takiemu Hipokratesowi – pomyœla³em i do jetty. To
jedziemy do Lubska – mówi Dürr-Durski
– tam te¿ jest pogotowie. W pogotowiu
lubskim atmosfera jak za komuny, apatyczna pielêgniarka pobra³a ode mnie dane,
dowiedzia³em siê przy okazji, ¿e moja
niemiecka karta Barmerowskiej kasy
chorych jest w Polsce honorowana (ale
nie wszêdzie, o czym wspomnê). Wesz³o
dwóch ros³ych facetów w œrednim wieku
w pomarañczowych spodniach i kurtkach
jak w Feuerwehrze czy innych s³u¿bach
pogotowia medycznego za Odr¹. Jeden
zuchowato, tak lekko zaczepnie pyta siê
mnie, co siê sta³o. Fraza typu dowcip, ¿e
kto tak pana piêknie or¿n¹³, czy coœ
w tym duchu. Stawi³em dumnego czo³a
i stanowczo pytam, kto tu jest lekarzem,
z kim mo¿na powa¿nie rozmawiaæ
w powa¿nej sprawie, dla mnie powa¿nej.
Na to zuchowaty, trochê wytr¹cony: Ja, ja
tu jestem lekarzem, na przyk³ad. Nie

zwa¿aj¹c na zbêdniki-ozdobniki w zachowaniu jego i tytu³uj¹c go „panem doktorem”, zda³em sprawê. Na m¹ mowê on
spowa¿nia³ i wzi¹³ siê do roboty. G³êbsze
rany spiêli mi amerykañskimi plasterkami (zamiast szycia, kiedyœ szyli), ca³oœæ
opatrzono. Przeciw tê¿cowi mam szczepienie, ale doktor da³ receptê na antybiotyki, kaza³ kupiæ œrodki opatrunkowe
i codziennie do lekarza do Nowogrodu
na kontrolê jeŸdziæ. Oczywista zaraz do
weterynarza, zbadaæ psa kaza³ i obowi¹zkowy jest meldunek o pogryzieniu ze
wzglêdu na wœciekliznê. (S³ucham ca³y
czas radia i myœlê, jakby tym ciulom
Pi³sudski kota popêdzi³ – ci¹gle to samo:
ma³ostkowoœæ, partyjniactwo, osobista
urazowoœæ i nade wszystko nieudolnoœæ,
kiepska wydolnoœæ, wszystko siê roztapia
w bez³adnej gadaninie; ta dziennikarka
tym politykom ci¹gle te¿ przerywa,
popisuj¹c siê przed radios³uchaczami;
wszystko to razem jest „¿enada”, jak
mawia³ przyjaciel mój by³y Jacek Tworek
przed laty z w³aœciw¹ mu celnoœci¹;
gdzie¿eœ to Jacku teraz i w czym?). Dobiliœmy do weterynarza. Weterynarz bardzo przyjemny, ludzki cz³owiek, doktor
Ojboli. U Casperka stwierdzi³ dwa urazy
(ja potem jeszcze odkry³em dalsze drobniejsze): g³êbokie nagryzienie k³em nasady przedniej ³apki (piesek trochê kula³,
ale koœæ nienaruszona) oraz zarysowana
zêbiskami skóra na j¹drach: j¹dra na razie
spuch³y. Czyli prawie nic. Czyli ¿e bestie
potraktowa³y psa jako przyrz¹d treningowy: nie sz³o o to, by zabiæ, tylko ¿eby
starmosiæ, skot³owaæ, zdeptaæ. Jakby
chcia³y zagryŸæ, ju¿ by nie ¿y³. Gorzej by
by³o pewnie, gdyby ucieka³. Przy okazji
mnie siê dosta³o – i znacznie bardziej ni¿
pieskowi. Sprawnik ze Strapczyn¹ nie
maj¹ niestety aktualnego zaœwiadczenia
o szczepieniu przeciw wœciekliŸnie, Durski termin przespa³. Casperek szczepienie
ma. Bestie id¹ pod obserwacjê, Dürr ma
jeŸdziæ co 5 dni do kontroli (w Niemczech
to by psy posz³y w odosobnienie na dwa
tygodnie i w³aœciciela obci¹¿ono by
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op³at¹ s³on¹ za pobyt pacjentów w lecznicy, w Polsce jeszcze takich mecyi nie ma).
Nieszczêœcie ma³o prawdopodobne,
wœcieklizna od paru dziesi¹tków ju¿ lat
w Mitteleuropie nieaktywna. Pogryzienie
by³o w czwartek. W pi¹tek znowu DürrDurski powióz³ mnie do lekarza w Nowogrodzie, ale innego, który bardzo siê
serdecznie
przypadkiem-wypadkiem
zaj¹³. Opatrzy³a mnie nader mi³a i z ca³¹
solidnoœci¹ pielêgniarka (jaki szef, taki
i personel). Doktorek da³ recepty na
dodatkowe leki, zleci³ mi samoopatrywanie ran dwa razy dziennie, po tygodniu powinienem siê pokazaæ chirurgowi
w Berlinie. Karty Barmerowskiej nie
uzna³, tylko portfel Dürr-Durskiego.
Powiedzia³, ¿e w pogotowiu, w szpitalu
siê honoruje, a w prywatnej praktyce nie.
Ponownie byliœmy u weterynarza,
w sobotê. Stwierdzi³ u Casperka zupe³ne
zdrowie (piesek przesta³ kuleæ ju¿
w pi¹tek), zdziwi³ siê, ¿e piesek sobie jajec
nie liza³, a mia³ spryskane opatrunkiem
elastycznym. Poinformowa³ o wynikach
pierwszego badania Sprawnika ze Strapczyn¹, ¿e nic nie stwierdzi³ podejrzanego.
Policji powiadamiania poniecha³em
wobec przyzwoitego zachowania siê
winowajcy: obwióz³ mnie gdzie trzeba,
rachunki u lekarzy i w aptece pozap³aca³.
Robi wra¿enie cz³owieka uczciwego,
z faktów zasz³ych wnioski wyci¹gaæ
umiej¹cego, to po co mu robiæ sprawê
karn¹ z policj¹? Gdyby wszak¿e coœ
wykryto u bestii i mam przed sob¹
przykre leczenie (bolesne zastrzyki
w dupê, o ile nie za póŸno), to s¹ wyniki
obdukcji w pogotowiu i notatka weterynarza. Dürr-Durski mnie dziesiêæ razy
przeprasza³ i na koniec pyta: Jak ja panu
mogê wynagrodziæ tê przykroœæ, ten ból?
Pytam siê, co proponuje. On na to, ¿e ma
spychokoparkê, mo¿e mi teren przed plebani¹ moj¹ wyrównaæ. Ja po namyœle
mówiê: wie pan, trafi³ w dziesi¹tkê.
Niech¿e mi pan tê kupê szlaki spod domu
przerzuci tam na skraj pola, w trzy kupy
ko³o drogi. Nie musi byæ dziœ-jutro, ale
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tak do wiosny by by³o zrobione. Sprawa
dla pana honorowa, OK? Da siê zrobiæ,
zrobiê na pewno – on na to. I tak siê
zakoñczy³a sprawa ze Sprawnikiem
i Strapczyn¹ we wsi Bia³owice pod
Nowogrodem Bobrzañskim, których orygina³y spod Nowogródka Mickiewiczowskiego by³y. Co ucierpia³em, to by³o,
zyska³em natomiast ¿yczliwego cz³owieka w mojej wsi. Niema³a rzecz i cieszy.
Bia³owice – 7 paŸdziernika,
Berlin – 14 listopada 2006

S³owo – obraz, nauka – sztuka.
Praca z tekstem
Motto:
?wejœæœjyw?
1. Literatura wizualna – wizualnoœæ
literatury
„Literatur¹ wizualn¹” nazywam te
utwory literackie, które s¹ w ca³oœci lub
w detalach specjalnie „wizualnie aktywne”; widzieæ je, a s³yszeæ to nie to samo.
Lecz przecie¿ ca³a literatura jest w zasadniczym rozumieniu wizualna. Powstaje
bowiem w „ciele wzrokowym”, w literach
i napisach: w rêkopisie, w maszynopisie,
czy – ostatnio – w druku komputerowym,
pod palcami pisarza czy poety – i z druku, z pisma, z „cia³ wzrokowego” jest
odbierana, odczytywana – przez czytelnika. Lecz czytelnik nie czyta tego, co
napisa³ do niego poeta – czyta to, co daj¹
mu do czytania poœrednicy: edytor i t³umacz.
Ustêp powy¿szy stanowi³ pocz¹tek
referatu, który wyg³osi³em by³em w 2002
roku na konferencji naukowej Uniwersytetu Zielonogórskiego pt. S³owo do
ogl¹dania. Napis i zapis w utworze artystycznym; zosta³ on opublikowany nastêpnie
w ksi¹¿ce pod tym¿e tytu³em, wœród
innych referatów rzeczonej konferencji
(Oficyna Wydawnicza UZ, 2004). Referat,
pt. S³owo wobec obrazu. Od problemów
„literatury wizualnej” do zagadek „nowej

sztuki”, wypreparowa³em z ostatniego
rozdzia³u spoczywaj¹cej od 1978 w redakcji wydawnictw Instytutu Badañ
Literackich PAN w Warszawie mojej
ksi¹¿ki pod roboczym tytu³em Elementy
sfery graficznej tekstu poetyckiego; by³a to
moja rozprawa doktorska, obroniona
1977; zarchiwizowana jest w Bibliotece
Uniwersytetu £ódzkiego. Z³o¿ona do
druku praca mia³a byæ przeze mnie przeredagowana zgodnie z propozycjami
autora recenzji wydawniczej (Edward
Balcerzan). Zgadza³ siê z nimi redaktor
naczelny serii (Micha³ G³owiñski), przymierza³em siê propozycjom zadoœæuczyniæ. Jakoœ widocznie bez przekonania,
bo rzecz przeci¹gnê³a siê do 1981 roku,
kiedy to w mojej biografii, umieszczonej
wœród wypadków bie¿¹cej historii, wraz
ze zmian¹ kraju oraz ustroju, w których
¿y³em, na kraj i ustrój inny, nast¹pi³a te¿
wa¿na dla mnie wymiana form obecnoœci
w kulturze – rzec mo¿na „od rozprawy
do wystawy”. Od s³owa do obrazu.
Dalsze wypadki historyczne sprawi³y, ¿e
zadomowiwszy siê na dobre w drugim
kraju i w strefie mowy obrazu, mogê po
latach swobodnie przekraczaæ w tê
i wewtê granice: dwóch krajów i dwóch
form wypowiedzi: ponadjêzykowej obrazowej i jêzykowej – w moim ojczystym
jêzyku polskim.
Kolejne wystawy mojej sztuki wypreparowuj¹ siê jedna z drugiej. Metody tej
u¿ywam w niniejszym tekœcie, co mi siê
tu teraz pisze. W sposób w³aœciwy
tworzywu: jêzykowemu. Tak jak referat
„wynikn¹³” z rozprawy, tak teraz z referatu „wyprowadzony” zostaje esej.
Wszystkie trzy s¹ tekstami naukowymi.
W eseju zlikwidowa³em lub wintegrowa³em w tekst liczne w referacie przypisy,
które w rozprawie, ma siê rozumieæ, s¹
jeszcze liczniejsze. A zatem do dzie³a.
2. Poœrednicy
Przyjrzyjmy siê, co daj¹ czytelnikowi
do czytania edytorzy i t³umacze w zakresie
literatury specjalnie „wizualnie aktywnej”.

Najsampierw trzeba stwierdziæ (lub co
najmniej podejrzewaæ), ¿e czynniki graficzne afoniczne mog¹ wystêpowaæ
w tekstach mimo œwiadomoœci edytora,
a nawet t³umacza, niejako automatycznie
albo te¿ w warunkach pomieszania konwencji. Np. zapewne w wielu wypadkach
edytor nie stara siê okreœliæ funkcji
ekspresywnej czy semantycznej organizacji
linii napisowych w wierszu wolnym,
które ustawione mog¹ byæ w ró¿nej
odleg³oœci poziomej od brzegu strony
i wzajem od siebie – jednak poszanowanie dla uk³adu graficznego wiersza jest
konwencj¹ ukszta³towan¹ powoli i z bardzo starej tradycji, trzeba zatem zachowaæ
ów uk³ad, choæby by³ ca³kiem nieistotny
(jak siê zdaje) funkcjonalnie. Konwencja
ta stwarza mo¿liwoœæ „przemycania siê„
form pikturalnych. Przyk³adem mog¹ tu
byæ wiersze angielskiego poety metafizycznego XVII w., George Herberta. WeŸmy
utwór Easter Wings, który nie daje siê
³atwo zepsuæ nieuwa¿nemu edytorowi –
a nawet nieœwiadomemu t³umaczowi.
W przedruku i w przek³adzie wystarczy
obok odleg³oœci wiersza od lewego
brzegu siatki tekstowej przestrzegaæ organizacji rytmicznej, której funkcjê stanowi
d³ugoœæ linii napisowych i podzia³
graficzny jako skutek rozbicia na dwie
strofy, aby tekst zachowa³ nadan¹ przez
poetê dystynkcjê magiczno-mistyczn¹:
kszta³t ewokuj¹cy obraz dwóch par
skrzyde³ anielskich. Kszta³t ten mo¿na
w pe³ni dostrzec, gdy odwróci siê o 180
stopni kartê ksi¹¿ki. Orygina³ angielski
i polski przek³ad Skrzyd³a w czas
zmartwychwstania w wielu wydaniach
utworów George Herberta w pe³ni
zgadzaj¹ siê jako obraz. Porównywa³em
utwór w ró¿nych edycjach: The Temple,
London 1906, The Poems of George Herbert,
London – New York – Toronto 1933; polski przek³ad (J. Sito) w: Poeci jêzyka angielskiego, t. I, Warszawa 1969. W wydaniu
londyñskim z 1861 r. (The Works of George
Herbert) wiersz Easter Wings wydrukowany jest pionowo (od do³u do góry,
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a nie normalnie poziomo od lewej do
prawej) i obwiedziony lini¹, tak ¿e obraz
skrzyde³ ³atwo rzuca siê w oczy. Czy ow¹
liniê wzi¹³ edytor z Herbertowskiego
rêkopisu, czy te¿ jest ona zewnêtrznym –
„rysunkowym”, drukarskim dodatkiem
do tekstu poety, uwyraŸniaj¹cym wszak¿e jego zamys³ – nie uda³o mi siê
stwierdziæ.
Wyrazistym przyk³adem pomieszania
konwecji – literatury i sztuk plastycznych
czy techniki drukarskiej – jest przek³ad
polski kaligramu Apollinaire´a La mandoline l´oeillet et la bambou, Mandolina,
goŸdzik i bambus (w tomie wydawnictwa
Ossolineum, seria „Biblioteka Narodowa”, 1975: Guillaume Apollinaire, Wybór
poezji, w opracowaniu J. Kwiatkowskiego). Apollinaire´owskie calligrammes, stanowi¹ swoiste nawi¹zanie do bardzo
starej formy poetyckiej: wiersza obrazkowego, znanego ju¿ w staro¿ytnoœci
– w Grecji jako technopaegnion, w Rzymie
jako carmen figuratum. Poeta tak
n a p i s a ³ wiersz, ¿e jego siatka graficzna, uk³ad liter, tworz¹ obrazki: mandoliny, goŸdzika, bambusa – nie inaczej.
Polski edytor Apollinaire´owskiego tomu
poezji, w którym znajduje siê tak¿e
wybór calligrammes, publikuje obok
przek³adu (M. ¯urowskiego) podobiznê
autografu. W wydaniu ksi¹¿kowym tekst
ten znajduje siê na numerowanej stronie
– potraktowano go zatem jako tekst, natomiast w czasopiœmie literackim („Przegl¹d Humanistyczny”, 6/1968) gdzie
wczeœniej ukaza³ siê przek³ad z podobizn¹ autografu orygina³u, zamieszczono
ten ostatni na stronie nienumerowanej
jako wk³adkê ilustracyjn¹ z reprodukcj¹ –
czego? Dzie³a plastycznego Apollinaire´a
czy rêkopisu utworu literackiego
Apollinaire´a? Jeœli to twór sztuk plastycznych, to czemu siê go przek³ada? Jeœli
to tekst literatury, to dlaczego zmienia siê
siatkê graficzn¹ tego ciekawego okazu
vers libre w przek³adzie? Wobec bambusa
t³umacz zastosowa³ pewien zabieg
œwiadomy: dziêki zmniejszeniu czcionki
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i trzem powiêkszonym literom „O”, tworz¹cym wizualny obraz „kolanek” bambusa, utwór zachowa³ siê w przek³adzie
jako piktura. Czego innego dokonano
z innymi obrazami: mandolina zosta³a
rozcz³onkowana na linie napisowe; to
maj¹ byæ wersy? – w oryginale trudno
mowiæ o wersach, bo niemo¿liwe jest
rozebranie tej piktury na sekwencje,
tworz¹ce jakiœ linearny porz¹dek mowny,
foniczny – zaœ goŸdzik napisany jest
w przek³adzie jak proza, przy czym uk³ad
graficzny stara siê jakby (ale niekonsekwentnie) o zachowanie wizualnej organizacji orygina³u. Zatem bambus i by³y (bo
jako piktura unicestwiony) goŸdzik zachowuj¹ swoje pozycje w siatce tekstu, ale za
to mandolina (jeszcze dosadniej pikturalnie unicestwiona ni¿ goŸdzik) roœci sobie
pretensje do pierwszeñstwa w teraz linearnym tworze jêzykowym (jak gdyby, bo
nie ca³kiem), jakkolwiek orygina³ nie
rozstrzyga o kolejnoœci poszczególnych
trzech grup napisowo-rysunkowych
w utworze literackim – w tekœcie jêzykowym.
Powy¿szy przyk³ad postêpowania
edytorsko-translatorskiego jaskrawo uwidacznia trudnoœci w praktycznym stosowaniu konwencji przekazu literackiego
w tym i podobnych przypadkach utworów wizualnie aktywnych. Immanentna
warstwa jêzykowo-brzmieniowa tekstu
stawia opór wydzielaniu jej z bytu pisemnego. Na ogó³ jednak w praktyce wydawniczej i przek³adowej utwór wizualnie
aktywny pozwala siê zgwa³ciæ bez
przeszkód i w ten sposób zostaj¹ naruszone jego poprawnoœæ tekstologiczna
oraz wola autorska, tj. integralnoœæ konstrukcji tekstowej, krótko mówi¹c: zostaje
naruszone integrum rerum, struktura
dzie³a.
Tak te¿ jest, gdy w wydaniu
amerykañskim poezji Majakowskiego
t³umacz likwiduje s³ynne „schodki”,
niszcz¹c wa¿ny czynnik ekspresywny
utworu; nie wiem, czy sprawê ratuje fakt
umieszczenia na s¹siedniej stronie ksi¹¿ki

orygina³u rosyjskiego (zob. O. Carlisle,
Poets on Street Corners. Portraits of Fifteen
Russian Poets, New York 1970). Tak jest,
gdy w polskiej edycji „Biblioteki Narodowej” kaligram Apollinaire´a Il pleut
zostaje pozbawiony swojej funkcji wizualnej. Siatka graficzna orygina³u
tworzy obraz stru¿ek deszczu, padaj¹cego z ukosa. „Wersy” z³o¿one s¹ z literek
napisanych jedna pod drug¹; szeœæ linijek
tekstu, pisanego od góry do do³u, przedstawia sob¹ szeœæ stru¿ek wody, literki to
kropelki. Polski przek³ad:
PADA DESZCZ
Pada deszcz g³osów kobiecych
jakby umar³y one nawet
we wspomnieniu
Wy te¿ padacie cudowne spotkania
mojego ¿ycia
o kropeleczki
I chmury staj¹ dêba i r¿¹
niby wszechœwiat miast
dos³yszalnych
S³uchaj jak pada deszcz gdy ¿al
i wzgarda wyp³akuj¹
dawn¹ sw¹ muzykê
S³uchaj jak opadaj¹ wiêzy
przytrzymuj¹ce ciê od góry
i od do³u
Zamiana „stru¿ek deszczu” orygina³u
w zwyk³e linie napisowe w przek³adzie
(rozbite do tego w druku zgodnie z konwencj¹ przenoszenia „zbyt d³ugich” wersów do nastêpnej linii) jest szczególnie
dotkliwa dla tego utworu. Kasacja piktury jest te¿ bowiem likwidacj¹ jej szczególnej funkcji, wynikaj¹cej z dyspozycji
statycznej tekstu pisanego czy drukowanego. £atwo zauwa¿yæ, ¿e wiersz ten daje
siê czytaæ od ka¿dego, dowolnego wersu
i w dowolnym porz¹dku linearnym – taki
jest zamys³ autora. Utwór Apollinaire´a

Pada deszcz jest szczególnie piêkn¹, poetyck¹ manifestacj¹ j e d n o œ c i
graficzno-brzmieniowej, wizualno-fonicznej tekstu literatury. Jest pokazem
mo¿liwoœci tkwi¹cych w p i s e m n e j
kondycji jêzyka sztuki literackiej. Widzimy stru¿ki deszczu, s³yszymy stru¿ki
g³osów kobiecych. Kapi¹ i szemrz¹ smagane wiatrem. Obraz deszczu jest zarazem audialny i wizualny, „deszcz” Apollinaire´a równoczeœnie widaæ i s³ychaæ.
Tak d³ugo, jak d³ugo chcemy patrzeæ na
kartê ksi¹¿ki i – tak d³ugo, jak d³ugo chcemy powtarzaæ wersy utworu w dowolnej,
decydowanej przez nas kolejnoœci. Przek³ad nie tylko likwiduje pikturê – likwiduje
te¿ formalnie potencjê symultaneiczn¹
utworu, wyznaczaj¹c porz¹dek odczytu.
T³umacz przywraca zrywane przez poetê
„wiêzy przytrzymuj¹ce ciê od góry i od
do³u” – determinacjê procesywnej natury
literackiego tworzywa. Aby uspokoiæ
bardziej wnikliwego czytelnika, wydawca
tomu przek³adów pisze ogólnie o kaligramach: „W znacznej czêœci tych utworów
tekst legitymuje siê samoistn¹ wartoœci¹
literack¹, spotêgowan¹, ale bynajmniej
nie ufundowan¹ na pomys³ach graficznych. Znamiennym przyk³adem jest tu
Pada deszcz: utwór ten mo¿na - jak to
zreszt¹ uczyni³ jeden z t³umaczy, Jerzy
Lisowski – wydrukowaæ po prostu jako
zwyk³y wiersz. Znosi on z ³atwoœci¹ tê
»próbê druku«”.
Otó¿ – jest ca³kiem na odwrót: na
pomyœle graficznym ufundowana jest
i z pomys³u graficznego wynika wartoœæ
artystyczna tego utworu literackiego, jego
walor emocjonalny i szczególna ekspresja.
Oczywiœcie porównywa³em Apollinaire’owski Il Pleut w rozmaitych wydaniach: francuskich i polskich, tak¿e innojêzycznych. Do rêkopisu nie dotar³em
(znane mi s¹ inne kaligramy w rêkopisach, dysponujê wiernym typograficznie
rêkopisom wydaniem Calligrammes Gallimarda, Paris 1948 (osobny tom dzie³
wszystkich Apollinaire´a w 12 tomach),
inny wariant graficzny Il Pleut (fotokopiê
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strony wydanej w Londynie ksi¹¿ki
S. Themersona – autora m.in. s³ynnej
przedwojennej ksi¹¿eczki Pan Tom buduje
dom oraz napisanej na emigracji, dziœ
zapomnianej powieœci Kardyna³ Pölätüo,
pisarza i logika duchowo pokrewnego
Lewisowi Carollowi) podaje P. Rypson
w swojej ksi¹¿ce Obraz s³owa. Historia
poezji wizualnej, Warszawa 1989, jeszcze
inny wariant graficzny znajdzie czytelnik
w maszynopisie mojej pracy doktorskiej.
Tu wa¿na uwaga: Rypson (jego ksi¹¿ka
napisana jest z pozycji historyka sztuki)
daje faksymil (drukowanego) utworu
Apollinaire (za Themersonem), ja natomiast, stoj¹c na gruncie teorii literatury,
c y t u j ê po prostu Il pleut z wydania
Gallimarda, pisz¹c go (lub jak kto woli
„rysuj¹c”) na maszynie – w tekœcie mojej
rozprawy doktorskiej. We wszystkich
wymienionych wariantach graficznych
„rysunek” jest nieco inny: linie napisowe
(strugi deszczu) biegn¹ trochê inaczej,
„kropeleczki” ka¿dorazowo ró¿ni¹ siê od
siebie o tyle, o ile ró¿ny jest krój czcionek
w ró¿nych drukach i w moim maszynopisie (i – domyœlamy siê – w rêkopisie
poety). Mimo graficznych ró¿nic piktura
pozostaje jednak¿e w wymienionych
przeze mnie upostaciowaniach tekstu
to¿sama f u n k c j o n a l n i e wobec
ca³oœci utworu. Maj¹c to na uwadze,
mo¿na napisaæ Pada deszcz (wy¿ej cytowany polski przek³ad) na komputerze,
na maszynie lub rêcznie – przywracaj¹c
pikturê. Proszê bardzo, dla demonstracji
mogê to uczyniæ z jedn¹ linijk¹ –
„stru¿k¹” deszczu, z jej pocz¹tkiem,
ca³oœæ niech sobie „dorysuje” (dopisze)
czytelnik (odwo³ujê siê do jego
wyobraŸni, gdyby w druku, jak w moim
„rysunku” komputerowym, „stru¿ka”
zosta³a roz³amana na dwie strony).
PADA DESZCZ
P
a
d
a
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Zobaczymy (ja i czytelnik) jak to
„wyjdzie” w Prolibrisowym druku.
Okaleczenie utworu przez przek³ad
mo¿e byæ mniej rzucaj¹ce siê w oczy ni¿
w przypadku form pikturalnych. Oto
w wierszu Apollinaire´a Lundi rue
Christine wystêpuj¹ liczby zapisane cyframi „300 francs”, „20. h. 27” – i s³owami
„six glaces”. W przek³adzie M. ¯urowskiego Poniedzia³ek ulica Krystyny czytamy:
Jestem winien blisko trzysta franków
mojej gospodyni
(...)
Wyje¿d¿am dwudziesta dwadzieœcia
siedem
Szeœæ luster wci¹¿ siê w siebie wpatruje
Wszystkie liczby napisano s³owami.
Ktoœ powie, ¿e to rzecz drobna. Nie ma
rzeczy drobnych w sztuce – ¿e coœ mo¿e
byæ tak albo inaczej. W przek³adzie nie
tylko ¿e likwiduje siê œrodki istotne dla
poetyki autora wiersza, ale i charak-

terystyczne dla pewnego szerszego krêgu
zjawisk w poezji XX w. („uzwyklenie”
jêzyka poezji: cyfry, skróty, wyra¿enia
potoczne); po prostu t³umacz „przekrêca”
tekst bez ¿adnego powodu. „Szeœæ luster”
– dobrze. Bo nie „6 zwierciade³”. Ale
dlaczego nie „300 franków” i nie „wyje¿d¿am godz. 20.27”? T³umacz najwidoczniej uwa¿a, ¿e „tak siê poecie
napisa³o”. Tymczasem mo¿e chodzi o to,
aby wywo³aæ wyobra¿enie wzrokowe
przedmiotów kultury codziennoœci: banknotu, informacji w kolejowym rozk³adzie
jazdy – liczby podaje siê tam w cyfrach,
nie w s³owach.
Podam teraz kilka przyk³adów pozytywnych.
W latach 70. (zesz³ego wieku) czytelnicy doczekali siê nareszcie przek³adów
szeregu Apollinaire´owskich kaligramów
po polsku, w pe³ni uwzglêdniaj¹cych ich
aspekt wizualny, miêdzy innymi tak
skomplikowanych graficznie tekstów jak
Lettre-ocean (List oceaniczny), Du cotton
dans les oreilles (Z wat¹ w uszach), La petite
auto (Ma³e auto) (zob. pierwszy z wymienionych w tomie „Ossolineum” z 1975,
pozosta³e w albumowej ksi¹¿ce Guillaume Apollinaire, Nowe przek³ady, Wydawnictwo Literackie, Kraków 1973,
t³umaczyli J. Hartwig i A. Miêdzyrzecki),
które przez dziesiêciolecia odstrasza³y
t³umaczy. Po 78 latach od ukazania siê
s³ynnego poematu Stephana Mallarme´go
Un coup de dés jamais n´abolira l´hasard
(1885) mogliœmy wreszcie przeczytaæ po
polsku Rzut koœci nigdy nie zniweczy przypadku, przek³ad w pe³ni uwzglêdniaj¹cy
funkcje strukturalne zarówno kompozycji
graficznej jak i zró¿nicowañ typów pisma
w wizualnej siatce tego niezwykle
wa¿nego dla rozwoju poezji nowoczesnej
utworu. (Un coup prze³o¿y³ M. ¯urowski
dla miesiêcznika „Poezja”, druk w nr
7/8/1975. Obok pomieszczono komentarz t³umacza o jego pracy: tekst zosta³
w przek³adzie roz³amany na dwie strony
– inaczej ni¿ w autentyku, lecz jego wizualna organizacja pozosta³a nienaruszona

w sensie funkcjonalnym.) Filologiczne
opracowanie wyboru poezji Apollinaire´a
w serii „Biblioteka Narodowa” (1975)
w wielu miejscach omawia i wyjaœnia
wizualne funkcje ró¿nych, nie tylko
pochodz¹cych z tomu Calligrammes,
utworów. W Liœcie oceanicznym œwiadomie kszta³towane s¹ znaki „wieloporz¹dkowe” (realizacje postulatu symultaneizmu), t³umaczone jest znaczenie
nieprzek³adalnych skrótowców, objaœnia
siê funkcje znaków matematycznych („+”
to nie jest bynajmniej to samo co literowo
napisane „plus”!), wyjaœniane s¹
ekspresywne funkcje liczb pisanych jako
cyfry, wyt³umaczono, dlaczego nie uda³o
siê w przek³adzie zachowaæ akrostychu:
pionowo zapisanego imienia „Lou”
(kochanki poety).
Wobec druków oryginalnych przyk³adem wyj¹tkowej wnikliwoœci i odpowiedzialnoœci edytora by³o wydanie tomu
Brunona Jasieñskiego Utwory poetyckie,
manifesty i szkice ze wstêpem E. Balcerzana („Biblioteka Narodowa”, Ossolineum 1972). Oto okaz (proszê redaktora
„Pro Libris” o wzmo¿on¹ uwagê):
„Gdy w pierwodruku Pieœni o g³odzie
czytamy:
na ulice t³umy jasnych rozeœmianych
ludzi
wyrzyga³y na s³oñce obdrapane domy
panny . s³u¿¹ce . prostytutki
to nie wolno nam zniszczyæ œwiat³a
miêdzy kropkami i s³owami w zapisie
ostatniego wersu.
„Znormalizowany” zapis:
panny. s³u¿¹ce. prostytutki
momentalnie zak³amuje intencje autora i niweczy ca³a urodê poetyck¹ tekstu.
Abowiem i owe „kropki” nie s¹ tu tylko
i wy³¹cznie „kropkami”. S¹ one elementem grafiki tekstu, znakami szyfru,
prób¹ naœladowania
w y g l ¹ d u
(podkreœlenie moje, J.W.) taœmy wysu-
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waj¹cej siê z aparatu Morse´a. Czytajmy
bowiem dalej; oto zakoñczenie cytowanej
strofy:
na wszystkich piêtrach stukaj¹ce
aparaty
wyrzucaj¹ pod³u¿ne papierowe œwistki:
wieœæ na cztery koñce œwiata
wszystkim . wszystkim . wszystkim
Paralela jest wyraŸna. Panny, s³u¿¹ce,
prostytutki s¹ „znakami” komunikatu
Miasta, które „wyrzyga³o na s³oñce
obdrapane domy”, podobnie jak znakami
na „papierowych œwistkach” s przedzielone kropkami s³owa „wszystkim .
wszystkim . wszystkim”. Uchwycenie
tego paralelizmu jest mo¿liwe przy zachowaniu chwytu typograficznego z pierwodruku.
Dalej w moim wspomnianym na
pocz¹tku referacie („wywiedzionym”
z rozprawy) robiê analizê innej kropki,
nie tak dawno przeze mnie odkrytej
w poemacie Edwarda Stachury Kropka
nad ypsylonem (E. Stachura, Poezja
i proza, t I; warto przy tym przeczytaæ
notê redakcyjn¹ Z. Fedeckiego). Z rozprawy wyjmujê parê przekonywuj¹cych
przyk³adów specjalnej aktywnoœci wizualnej – u tak znanych autorów jak Louis
Aragon, Julian Tuwim, James Joyce. Ró¿nie postêpuj¹ z nimi edytorzy i t³umacze.
3. Pytania ontologiczne
Sytuacja „wizualiów w edytorstwie
i sztuce przek³adu jest funkcj¹ sytuacji
w ontologii dzie³a literackiego. „Wizualnoœæ literatury” jest zjawiskiem nielegalnym czy pó³legalnym, bowiem s³owo,
tekst – pisany czy wypowiadany – jest
zasadniczo czym innym ni¿ ikon czy inny
jakiœ znak – czy choæby indeks (w znaczeniu semiotycznym) – wizualny. Edytor
i t³umacz maj¹ problem nastêpuj¹cy:
Po pierwsze: Czy dany integralny
funkcjonalnie twór graficzny (pisemny)
jest u t w o r e m l i t e r a t u r y
– w odró¿nieniu od tworu sztuki plasty-
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cznej czy techniki graficznej? oraz – po
drugie: W jakim to zakresie dany twór
graficzny jako niew¹tpliwy tekst literatury „jako ca³oœæ” jest i n t e g r a l n y? –
w odró¿nieniu od czynników graficznych
nale¿¹cych nie do tego to tekstu literatury, lecz do danego obiektu pisarskiego,
drukarskiego, w którym jest upostaciowany: do rêkopisu, maszynopisu, druku
offsetowego lub siatki graficznej komputera w postaci wydruku lub dyskietki.
Oczywiœcie edytor i t³umacz maj¹ ten
problem tylko wtedy, gdy go widz¹.
OdpowiedŸ na pierwsze pytanie mo¿e
byæ nastêpuj¹ca: Dany integralny twór
graficzny jest utworem literackim, jeœli
sytuuje siê w t r a d y c j i s z t u k i
l i t e r a c k i e j, a nie innej: sztuk
plastycznych czy „technik graficznych”
– w takim sensie, jeœli jest to przedmiot
powsta³y na gruncie literatury w jej historycznym rozwoju, a nie na innym gruncie. I tak np. niew¹tpliwie literackimi,
a nie plastycznymi przedsiêwziêciami
s¹ zarówno kaligramy Apollinaire´a jak
i „s³owa na wolnoœci” Tomasso Filippo
Marinettiego. Eksperymenty te podjêli ich
autorzy na pozycjach i w intencjach
uprawiania sztuki literackiej a nie czego
innego, i choæ zapewne obaj inspirowali
siê wspó³czesn¹ im sztuk¹ plastyczn¹, s¹
one w pe³ni uargumentowane jako skrajne zjawiska tej skali, której drugi biegun
rozpoznajemy w jêzyku – pisanym:
w „ekstrawagancjach” ortograficznych (np.
Redliñski pisze konsekwentnie i celowo
„dópa” zamiast „dupa” w Konopielce),
w zró¿nicowaniach pisanego s³owa
w funkcji semantycznej i ekspresywnej
(Norwid z jego „akcentami graficznymi”:
spacjami, kursywami, du¿ymi a ma³ymi
literami), wreszcie w siatce graficznej vers
libre. Natomiast twory formalnie podobne
do pikturalnych czy pozapikturalnych
eksperymentów Apollinaire´a, Marinettiego czy futurystów polskich (Jasieñski,
Czy¿ewski, M³odo¿eniec, Stern, Wat),
takie mianowicie jak kompozycje typograficzne Theo van Doesburga, tableau-

poemes Pieta Mondriana i Michela
Seuphora do literatury nie nale¿¹. S¹ to
albo czyste fenomeny plastyki wykorzystuj¹ce znaczeniowe projekcje litery, albo –
jak zw³aszcza prace Seuphora – twory
graniczne („hybrydy”), wynik³e z zamiaru integracji dwóch rodzajów sztuk.
OdpowiedŸ na drugie pytanie:
Na drodze porównañ ró¿nych upostaciowañ tekstu miêdzy sob¹, a zw³aszcza
przez odwo³anie siê do autografów,
mo¿na ustaliæ, co jest tekstem literatury,
a co jego opracowaniem graficznym
w druku; jest to metoda, któr¹ mo¿na
nazwaæ f o r m a l n ¹. Natomiast metoda
f u n k c j o n a l n a polega na okreœleniu
funkcji strukturalnej danego czynnika
graficznego w tekœcie – wszystko jedno,
czy jest to odstêpstwo od obowi¹zuj¹cej
ortografii (s³ynny Nu¿ w b¿uhu), czy wintegrowany „rysunek” (np. ikoniczne
kwiatki w wierszu Mechaniczny ogród
Tytusa Czy¿ewskiego, ró¿ne „r¹czki”,
„strza³ki” i inne piktogramy), czy jest to
uk³ad graficzny siatki tekstu ekspresywny („schodki” Majakowskiego, rozmaite nieskonwencjonalizowane „grafizmy”
nowoczesnego wiersza wolnego) czy
semantyczny (wiersz-obrazek, kaligram).
Na takiej podstawie w pewnych konkretnych przedmiotach graficznych, drukarskich odró¿niæ mo¿na by by³o np. siatkê
graficzn¹ tekstu Dlja go³osa Majakowskiego od jej interpretacji dokonanej przez
El Lissitzkiego lub grafikê tekstów z tomu
Z ponad Juliana Przybosia od na³o¿onej na
ni¹ interpretacji typograficznej W³adys³awa Strzemiñskiego w pierwodruku.
Trzeba próbowaæ oddzieliæ tekst od jego
opracowania graficznego jako dzia³ania
w innych konwencjach ni¿ jêzykowe
i literackie. Daje siê to zrobiæ w przypadku ksi¹¿ki Dlja go³osa W³adimira Majakowskiego w typografii El Lissitzkiego
(Berlin 1923, por. reprodukcje barwne
w: J. Tschichold, Die neue Typographie,
Berlin 1928, te¿ fotokopiê w: Isskustwo
knigi, Moskwa 1970). Inaczej z tomikiem
Z ponad (Cieszyn 1930). Sygnowany jest

nastêpuj¹co: „Napisa³ Julian Przyboœ.
U³o¿y³ graficznie W³adys³aw Strzemiñski”. Poniewa¿ tekst poetycki Przybosia
nie zachowa³ siê w rêkopisie, rozdzielenie
jego grafii jêzykowej od typografii
w druku jest niemo¿liwe. Z ponad jest
dziœ spójnym dzie³em poetycko-graficznym dwóch autorów i tylko tak mo¿na tê
ksi¹¿eczkê wznawiaæ.
4. Sztuka nowa
Problem s³owa wobec obrazu – dla
literaturoznawcy, teoretyka czy filozofa
sztuki komplikuje siê wobec zjawisk
w nowej sztuce, w „nowej” czy „drugiej,
trzeciej itd.” „awangardzie”. Z tego
mianowicie wzglêdu, ¿e artyœci pr¹dów
i tendencji, które wesz³y na arenê sztuki
od po³owy lat 60. XX wieku, otwarcie
neguj¹ podzia³ na rodzaje sztuk, nie
mówi¹c ju¿ o tym, ¿e neguj¹ status sztuki
w ogóle – dla tego obszaru dzia³añ Stefan
Morawski proponowa³ okreœlenie „posztuka” (Na zakrêcie: od sztuki do po-sztuki,
Kraków 1985).
Na gruncie literatury pojawi³o siê
w po³owie ubieg³ego wieku zjawisko
poezji konkretnej, które w postaci „poezji
wizualnej” prêdko wci¹gnê³o w swoj¹
orbitê artystów sfery sztuk plastycznych.
„Wiersze konkretne” zaczêli równie¿
pisaæ filozofowie, lingwiœci i literaturoznawcy (w Stanach Zjednoczonych np.
prof. Mary Ellen Solt, w Niemczech Max
Bense, w Polsce Leszek Szaruga), nastêpnie ludzie innych zawodów; w Polsce
w latach 70. i 80. przesz³ego wieku wystawy tej sfery twórczoœci urz¹dzano w bibliotekach publicznych i domach kultury. Po
wyczerpaniu siê poezji konkretnej jako
ruchu jej doœwiadczenia z jednej strony
wzbogaci³y repertuar „normalnej” literatury, z drugiej – ujawni³y siê w ró¿nych
sferach komunikacji wizualnej, w sztuce
i poza sztuk¹, np. w reklamie.
Tu dodam, jako dobrze zorientowany
w temacie (w druku w wydawnictwie
Universitas w Warszawie jest S³ownik
rodzajów i gatunków literackich, zbiorowe
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dzie³o naukowe, w którym znajduje siê
opracowane przez mnie – w 1974 r. –
has³o „konkretna poezja”) dodam, ¿e
workshop poezji konkretnej mieœci³
w sobie bardzo ró¿ne rzeczy; na gruncie
polskim pokazuje to antologia pt. Poezja
konkretna. Wybór tekstów polskich oraz
dokumentacja z lat 1967-1977 (Wroc³aw
1977), opracowana przez Stanis³awa
Dró¿d¿a, g³ównego twórcê i animatora
ruchu w Polsce. Œwiadomie u¿ywam
wobec polskiej poezji konkretnej (i œwiatowej tak¿e) s³owa „ruch”, bo to by³ ruch.
Bra³em w nim udzia³ jako referent na
sesjach teoretycznych, organizowanych
przez Dró¿d¿a od koñca lat 70. do 1981
roku. W 2003 roku „wiersz konkretny”
Dró¿d¿a Alea iacta est, opracowany przez
specjalistów-designerów od wystaw plastycznych jako monumentalna instalacja
(interaktywna), reprezentowa³ Polskê na
Biennale w Wenecji. (O Dró¿d¿u jako
poecie, a nie „plastyku” zob. mój esej
w „Odrze”, 3/2005).
W niezwyk³ym nasileniu tekst jêzykowy zosta³ antycypowany na gruncie
sztuk plastycznych w konceptualizmie.
Najbardziej znanymi przyk³adami tego
zjawiska s¹ prace Josepha Kossutha: plansza z powiêkszonym has³em s³ownika
jêzyka angielskiego meaning czy zestawienie trzech krzese³: s³ownikowej definicji
krzes³a, fotografii krzes³a i krzes³a realnego (Three Chairs). Nowoczesna wersja
œredniowiecznego sporu o uniwersalia?
W sztuce dzisiejszej literê, napis i tekst
spotkaæ mo¿na wszêdzie: w sali wystawowej, w ksi¹¿ce, gdzie nie zawsze
wiadomo, czy dany fenomen sztuki
reprezentuje poezjê czy malarstwo, teatr
czy film. W sali wystawowej s³owo
wychyla siê do nas nie tylko z p³aszczyzny akrylowego czy olejnego obrazu,
z planszy graficznej czy fotograficznej, ale
te¿ z ekranu telewizora, z projekcji œciennej wideo, z ekranu komputera, i nie
tylko jako napis czy tekst jêzykowy, lecz
nade wszystko jako „myœlenie jêzykowe”
– wyra¿one w obrazie.
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5. Uwagi wyjœciowe (wejœciowe)
(...) „myœlenie jêzykowe” – wyra¿one
w obrazie. Tak siê koñczy³ mój referat
zielonogórski S³owo wobec obrazu,
z którego wzi¹³em do mego eseju obszerne fragmenty. Ostatnie zdanie opatrzone
by³o nastêpuj¹cym przypisem: Zob. pojêcie „tekstu wizualnego” w znaczeniu
semiotycznym, obejmuj¹cym wszelkie
komunikaty (przekazy) strukturowane
i odbierane wzrokowo, wystêpuj¹ce na
gruncie ró¿nych rodzajów sztuk: plastycznych, literatury, teatru, filmu, a nawet
muzyki (tzw. muzyka graficzna) w:
J. Weso³owski, Wizualnoœæ tekstu
a tekst wizualny, w: Pogranicza i korespondencje sztuk (wybrane referaty konferencji Instytutu Badañ Literackich PAN
1978, pod red. T Cieœlikowskiej i J. S³awiñskiego), Ossolineum 1980. Jako eksplikacjê skomplikowanych stosunków
miêdzy s³owem a obrazem oraz miêdzy
„myœleniem jêzykowym” a „myœleniem
obrazowym” w dzisiejszej sztuce por.
J. Weso³owski, Grenze/Granica (katalog
wystawy) Rostock – Lübeck – Szczecin
2002, zob. równie¿ reprodukcjê mojej
instalacji Bez tytu³u. Dwa przedmioty
znalezione w: B. Chrz¹stowska, E. Wiegandtowa, S. Wys³ouch, Literatura
wspó³czesna. Podrêcznik dla maturzystów,
Poznañ 1997; obszerna analiza tej pracy,
autorstwa B. Chrz¹stowskiej (z uwzglêdnieniem problematyki relacji „s³owo –
obraz”) znajduje siê w suplemencie do
podrêcznika autorek, W klasie maturalnej.
Ksi¹¿ka nauczyciela-polonisty, 1999.
Wyst¹pienie teoretyka na sesji zielonogórskiej po³¹czy³em z prezentacj¹ w³asnej
sztuki – w sali konferencyjnej, za aprobat¹
organizatorów konferencji: Dzien – Nik.
Okazy. (Podobnie uczyni³em na konferencji Cz³owiek i rzecz. Problemy reifikacji
w filozofii, literaturze i sztuce, Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza, 1999; tu bez
uzgodnienia z organizatorami, wobec
czego uniwersytecki woŸny parê razy
wynosi³ z sali mój eksponat, który „nie
pasowa³”, trzeba by³o rzecz wyjaœniaæ.)

O mojej sztuce (koncept Dzien-Nik)
naj³atwiej chyba dostêpne czytelnikowi
publikacje w: „Format. Pismo Artystyczne”, 30 (1999) i „Exit. Nowa Sztuka w
Polsce”, 4/2002 i 2/2006. Najpe³niejsza
egzegeza: Tomasz Zalejski-Smoleñ, Do
Granicy. O Dzien-Niku Jacka Weso³owskiego,
„Pro Libris”, 3/2006 oraz ten sam m³ody
badacz: Dzien-Nik Jacka Weso³owskiego.
Historia, poetyka, etyka, „Quart. Kwartalnik Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Wroc³awskiego”, 2/2006.
„Utwór konkretny” ?wejœæœjyw?, którego u¿y³em jako motta tego oto eseju
– wywiedzionego z referatu (wywiedzionego z rozprawy), napisa³em (sobie)
w 1980 roku, we wrzeœniu, gdy wróci³em
z wakacji na Zachodzie i zaraz zanurzy³em siê w „Solidarnoœæ” na Uniwersytecie
£ódzkim. Upubliczni³em ten utworek po
raz pierwszy na wystawie Granica –
Zwi¹zki w £odzi w 2006 roku – ³¹cz¹c go
w koncepcie Zwi¹zki z „wierszem konkretnym” Stanis³awa Dró¿d¿a Czasoprzestrzenie z osobist¹ dedykacj¹ autora.
£ódŸ 1976, Zielona Góra 2002, Berlin 2006

Granica – Zwi¹zki
Berlin, 5.3.06
Pan Dyrektor Ryszard Czubaczyñski
Muzeum Historii Miasta £odzi,
Pa³ac Poznañskich
Szanowny Panie Dyrektorze
i Drogi Ryœku,
wdziêczny za konkretny ju¿ termin
kolejnej mojej wystawy w Muzeum przy
Ogrodowej, chcia³bym krótko powiadomiæ o stanie obecnym konceptu. A zatem
tytu³ Granica – Zwi¹zki oznacza wintegrowanie tego pierwotnego pomys³u,
z którym wyst¹pi³em do Ciebie w 2003
roku, owych Z-wi¹zków, w Granicê.
Pocz¹tkowo chcia³em, aby wystawa
w £odzi odby³a siê w kooperacji
z Berlinem i raz jeszcze dziêkujê Ci za

poparcie dla tych moich starañ wobec
dyrekcji Stiftung Stadtmuseum Berlin –
niestety zbyt wiele trudnoœci by³o do
pokonania, zbyt d³ugo by czekaæ na termin w domu wystawowym równorzêdnym ³ódzkiemu Muzeum tu w Berlinie.
A zatem Granica – Zwi¹zki bêdzie
w £odzi i dla £odzi. W Grenze/Granicy,
projekcie dla Lubeki – Rostoku – Szczecina (2001-2002) m.in. chcia³em „przekroczyæ granicê” miêdzy autorem, a widzem.
By³ ten koncept zaproszeniem widza do
„bycia artyst¹” – w obcowaniu z wytworami mojej sztuki. W Granicy-Zwi¹zkach
w³¹czam w ten zamiar innych artystów.
Trzy œciany galerii zajm¹ moje prace
w podziale na Rzeczy, Stosunki, Zjawiska
– jak w trzech miastach dawnej Hanzy.
Podzia³ dobry jak ka¿dy inny – to w³aœnie
jest idea mojej Granicy: Granice miêdzy
tym a tamtym i czym innym jeszcze wyznaczamy my, ludzie, za pomoc¹ nazw: to
jest „A”, a to jest „B”. Œcianê czwart¹, centraln¹, chcê zaj¹æ pracami innych artystów. To jest nowy element. Prace innych
zestawiam tu z moimi (Zwi¹zki); na tym
pomyœle opiera³a siê wystawa ze
Schwichtenbergiem w Muzeum w 1997,
pokazywana potem w Niemczech. Tyle ¿e
on by³ ten Jeden. W Zwi¹zkach widzia³bym ok. 20 nazwisk bliskich mi ludzi –
w³aœnie jako ludzi, niekoniecznie jako
artystów; na wystawie w £odzi mogê
pokazaæ najwy¿ej 8–10 znajomych
i przyjació³ – bo bym „rozsadzi³ granice”
w³asnego konceptu. Projekt Granica
– Zwi¹zki robiê specjalnie dla £odzi. Tu
jest w³aœciwe dla mnie miejsce do refleksji
nad istot¹ „granic”. I nad istotnoœci¹
„zwi¹zków”. Zwi¹zków z miejscami
i z ludŸmi mojej biografii. Czy, jako jednego z jej œwiadków (ile czasu siê znamy?
prawie pó³ wieku), mogê liczyæ na parê
s³ów przyjaznego komentarza na otwarciu Granicy – Zwi¹zków w Twoim,
Naszym Muzeum Historii Miasta £odzi?
No, ja myœlê.
Pozdrawiam Ciê –
Jacek Weso³owski
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Nota:
Wystawa mia³a miejsce w Muzeum Historii Miasta £odzi od 18 maja do 2 lipca
2006 r. Muzeum wyda³o dwujêzyczn¹ (pol.-niem.) publikacjê: Jacek Weso³owski,
Granica – Zwi¹zki, £ódŸ 2006 – zeszyt uzupe³niaj¹cy do ksi¹¿ki-albumu: Jacek
Weso³owski, Grenze/Granica, Rostock – Lübeck – Szczecin 2002.
W moim koncepcie Zwi¹zki, wintegrowanym w projekt Grenze/Granica uczestniczyli artyœci: Jan Berdyszak (Poznañ), Leif Draeby (Silkeborg), Stanis³aw Dró¿d¿
(Wroc³aw), Wolfgang Friedrich (Rostock), Ryszard Hunger (£ódŸ), Klaas Krüger
(Berlin/Hamburg), Ellen Lehmann (Berlin), Bernhard Schwichtenberg (Kiel),
D¹brówka Sobocka (Berlin/Kraków), Klaus Staeck (Heidelberg/Köln/Berlin), Jerzy
Treliñski (£ódŸ).
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Kazimierz Furman

Chcia³em napisaæ bardzo krótki wiersz
O mi³oœci
A mo¿e o Bogu
Ale nie ma takich wierszy o Bogu
Nawet ten
Który zamyka siê w czterech wersach
Jest za d³ugi
Fakt
Mogê go skróciæ do bez tytu³u
Ale nawet czysta kartka
Rozrasta siê
Poza granice wszechœwiata
I myœli
Od samego pocz¹tku
Do bez koñca
Wtedy znudzony szukam puenty
W d³oniach którymi ogrzewam pacierz
Bóg zlata

57

Kazimierz Furman

***
Ostatniej modlitwy nie pamiêtam
Chyba ¿e by³a podobna do kobiety
A nie zapominam cia³a
Jest jak amen na ustach
Ostatniej kobiety te¿ nie pamiêtam
Chyba ¿e by³a Tajemnic¹
Bo nie zapominam Boga
Na plecach mi wyrós³ jak Garb
Ostatniej chwili te¿ nie pamiêtam
Rozskrzydlony anio³ puka do drzwi domu
W którym prócz brudu
Zaduchu
I gnoju
Wielka gromnica odmierza³a czas
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Kazimierz Furman

Bez – nadzieja
Bez
Krzew kwitn¹cy majowo
Woni siê majem
Za Przybosiem
Skowronek
Lot podnosi do nieba
Wpada w szyby brzêk
Nadzieja
Imiê kobiety
Ró¿a
Imiê wyjête z Ró¿ewicza
Nie spotka³em takiej
W ¿adnej galerii
W ¿adnym muzeum
Nie odnalaz³em na ¿adnym œmietniku
Piersiami
Karmi nasze
Podgl¹dam
Te dwa
Mleczne ksiê¿yce w pe³ni
Noc prawie betlejemska
Niewini¹tek rzeŸ
Bez
Krzak gorej¹cy
Nadzieja
Ko³ysanie do snu
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Kazimierz Furman

***
Mia³o byæ tak piêknie
Mo¿e nie bêdzie smutno rozstaæ siê
Z t¹ mydlan¹ oper¹
Za 3 grosze
- co mi tam brecht –

W archiwach powybijane zêby
Po³amane nogi
GwoŸdzie spod paznokci
Nieprzespane sny
Niedoœnione noce
Mia³o byæ piêkniej
Jeszcze tylko kilka chwil

Z cieniami
Które nawiedzaj¹ mnie-nas w pe³ni s³oñca
W pe³ni miesi¹ca

Do œmierci

We œnie

Bieg tych kikucich sprinterów
Podnieca wyobraŸniê

Jestem-jesteœmy jak lunatycy
B³¹dz¹cy po nocy
Ko³yskami rynien
By spaæ
By nie spaœæ
Jak zjawy
Wœród wybuchów wiosennych
Kalin
Spadaj¹cych
Na nasze g³owy
Jedynie domyœlaliœmy siê
¯e ¿ycie mog³oby byæ sob¹

Stadion w ekstazie

Powinien milczeæ
Owacje
Dzieje siê to teraz
A jakbyœmy b³¹dzili po katakumbach
To ani forsa
Ani dramat
Jest smutno
A mia³o byæ piêknie
To mo¿e nie bêdzie a¿ tak Ÿle
Rozstaæ siê

¯e ¿ycie mog³oby byæ
W porê
Mia³o byæ piêknie
20.05.2005

Linie papilarne ociekaj¹ krwi¹
Cz³owiek jest ju¿ bez to¿samoœci
Nikt
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Kazimierz Furman

Mroki œredniowiecza
Bo¿e
Panienko Przenajœwiêtsza
W imiê Ojca i Syna
Ci ludzie chyba nie maj¹ sumienia
To bestie
Przyszli wczoraj kilka minut po pi¹tej
Najpierw zadali kilka rutynowych pytañ
Jak d³ugo stojê na tej wystawie
Ile razy zmieni³em ubranie
Jak czêsto by³em doprowadzany do porz¹dku
Pytali o przyjació³ i znajomych
A ja o Ewie nic
Mog³aby nie prze¿yæ tych tortur
PóŸniej zaczêli wykrêcaæ mi rêce
£amali palce
£okcie
Rzucili je w k¹t
Jakby nie by³y to rêce
A kawa³ki drewna na rozpa³kê
Kiedy wyrywali nogi
Myœla³em ¿e nie wytrzymam
¯e serce rozpêknie siê na kawa³ki
Odchodz¹c
Mówili ¿e jeszcze wróc¹
I œmiali siê
Œmiali siê serdecznie
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Kazimierz Furman

***
£askiœ pe³na po drugi brzeg nocy
Przez twoje w³osy chmury
Przez palce moje wiatr przep³ywa
Gdy idziemy mostem z wyci¹gniêtych ramion
£askiœ pe³na po kielich œwitu
Przez twoje cia³o fala
Przez moje ba³wan siê przelewa
Gdy zbli¿amy siê nad nagoœci skraj
Unosz¹c w pustych jeszcze rêkach
S³oñce jutra
I gwiazdê
Pod któr¹ nasz dach
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Kazimierz Furman

Erotyk 2
Twoje cia³o
Syberia
Na bia³ym przeœcieradle zima
Twoje cia³o
Ocean niespokojny
Na bia³ym przeœcieradle fale
Twoje cia³o
Afryka
B³¹dzê po saharze
I budzi siê suka w tobie
We mnie jakiœ kundel
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Przemys³aw Karwowski

Nieznane zwi¹zki Goethego
ze Œl¹skiem i Ziemi¹ Lubusk¹

Moje zainteresowanie ¿yciem i dzia³alnoœci¹ Johanna Wolfganga Goethego
siêga roku 1973, kiedy to w pierwszym
zielonogórskim antykwariacie, w niemal
dwusetn¹ rocznicê wydania, kupi³em
„Cierpienia m³odego Wertera” w przek³adzie Leopolda Staffa. By³em wówczas
w podobnym stanie ducha jak tytu³owy
bohater, czyta³em zatem listy nieszczêœliwego Wertera pe³en emocji. Na zawsze
zapamiêta³em czterowiersz z ksiêgi pierwszej bêd¹cego wed³ug mnie mottem
¿ycia poety, który potrzebowa³ stanu
zakochania, fascynacji i cierpienia, ¿eby
tworzyæ:
Takiej mi³oœci ka¿dy m³odzian czeka,
tak byæ kochana chce ka¿da dziewczyna;
czemu¿ w najœwiêtszym z popêdów
cz³owieka
tkwi tak straszliwego cierpienia przyczyna?
Po latach zrozumia³em, ¿e nie by³ to
przypadek. Wertuj¹c „Rozmowy z Goethem” Johanna Petera Eckermanna w zapiskach z 2 stycznia 1824 roku, znalaz³em
taki fragment wypowiedzi poety: ...i by³oby Ÿle, gdyby ka¿dy z nas choæ raz w swoim
¿yciu nie prze¿y³ takiego okresu, w którym by
mu siê wydawa³o, ¿e Werter jest w³aœnie dla
niego napisany. W³aœnie ta uniwersalnoœæ,
ponadczasowoœæ jego twórczoœci to dla
mnie przejaw geniuszu. Frapuj¹ca jest
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tak¿e wszechstronnoœæ zainteresowañ
Goethego - od rysunku, poezji, teatru,
poprzez znajomoœæ takich dziedzin nauki
jak geologia, botanika a¿ po anatomiê
w³¹cznie. Wszystko to wzbudza podziw
i uznanie.
Pobyt we Frankfurcie nad Menem
i zwiedzenie domu rodzinnego pisarza
przypomnia³o mi m³odzieñcz¹ fascynacjê.
Ponownie siêgn¹³em do lektur oraz do
bogatego Ÿród³a informacji, jakim jest
Internet. W trakcie tych poszukiwañ
natrafi³em na zwi¹zki Goethego z moj¹
ma³¹ ojczyzn¹. Okaza³o siê, ¿e poeta
podró¿owa³ wzd³u¿ Odry, na Œl¹sk i do
Ma³opolski, a tak¿e pozna³ ludzi wywodz¹cych siê z okolic Zielonej Góry, które
zaznaczy³y swój œlad w ¿yciu genialnego
artysty. Goethe mia³ zwyczaj pisania dzienników i prowadzenia bogatej korespondencji, co okaza³o siê bardzo cenne dla
jego biografów. Dziêki temu ze spor¹
dok³adnoœci¹ zosta³ opisany niemal
ka¿dy dzieñ jego ¿ycia; nad czym pracowa³, w jakim by³ nastroju i stanie
zdrowia. Prawdziwym kompendium
wiedzy o „œl¹skiej” podró¿y poety w 1790
roku jest praca Juliana Maliszewskiego
zatytu³owana „J. W. Goethe na Œl¹sku”,
wydana w 1993 roku przez Instytut Œl¹ski
w Opolu.
Z tego opracowania zaczerpn¹³em
wiêkszoœæ danych o Annie Luizie Karsch
i Coronie Schröter. Ponadto, o innych

„nadodrzañskich” przyjaŸniach Goethego
dowiedzia³em siê z publikacji Jerzego
Piotra Majchrzaka „Na peryferiach historii” i „Suibusium felix...: epizody z 700
lat dziejów Œwiebodzina i okolic.” Ale jak
dot¹d nikt nie podj¹³ próby policzenia, ile
tych osób tak naprawdê by³o.

Anna Luiza Karsch
Anna Luiza Karsch (Karschin) odnotowana zosta³a przez Maliszewskiego
jako ta, która: obudzi³a w nim [Goethem,
przyp. P. Karwowski] pierwsze zainteresowanie tym, co mo¿na by³o nazwaæ œl¹skie.
Karsch prowadzi³a korespondencjê
z Goethem, dedykowa³a mu wiersz „Schön
gutten Morgen Herr Doktor Göth”.
Rozbawiony s³owami Karsch Goethe,
bêd¹c w Berlinie w maju 1778 roku,
znalaz³ czas na spotkanie z t¹, wówczas
popularn¹ na dworze, poetk¹. Jak pisze
J. Maliszewski: w osobie Anny Luizy Karsch
pozna³ Goethe nie tylko osobowoœciowe cechy
Œl¹zaków, lecz po raz pierwszy zetkn¹³ siê
z tym co póŸniej nazwa³ die Betulichkeit”
(¿yczliwoœæ, us³u¿noœæ, sympatycznoœæ), co
zawsze kojarzy³ ze s³owem œl¹ski. Jej osobowoœæ, otwartoœæ i serdecznoœæ zrobi³y
na poecie niebagatelne wra¿enie. Wspomnienie o Annie Luizie zawar³ w jednym
z aforyzmów: Wahrheitsliebe zeigt sich
darin, daß man überall das Gute zu finden
und zu schätzen weiß. (Mi³oœæ do prawdy
ukazuje siê w tym, i¿ wie siê, jak odnaleŸæ
dobro i jak je ceniæ).
Anna Luiza Karsch pochodzi³a z nizin
spo³ecznych. By³a przyk³adem awansu
zdobytego talentem, ale te¿ ciê¿k¹ prac¹
i wytrwa³oœci¹. Poetka, zbieraczka pieœni
ludowych, zwana marchijsk¹ lub niemieck¹ Safon¹, urodzi³a siê w 1722 roku
w bli¿ej nieokreœlonym maj¹tku Hammer
miêdzy Sulechowem a Krosnem Odrzañskim, lub w pobli¿u Œwiebodzina, jak
twierdz¹ inni. By³a córk¹ ubogiego
piwowara Christiana Dürbacha mieszkaj¹cego w Œwidnicy ko³o Zielonej Góry.
Matka pochodzi³a z podsulechowskiego

Mozowa. Anna Luiza w wieku szesnastu
lat wysz³a za m¹¿ za sukiennika Hirsekorna i zamieszka³a w Œwiebodzinie.
Dziesiêæ lat póŸniej rozwiod³a siê (prawdopodobnie by³ to pierwszy rozwód
w protestanckich Prusach) i wysz³a ponownie za m¹¿ za krawca Karscha ze
Wschowy. Ju¿ wczeœniej, pisz¹c rymowane mowy pogrzebowe, objawi³a talent
poetycki. Gdy po odejœciu od drugiego
mê¿a zamieszka³a w G³ogowie, na jej
twórczoœæ zwróci³ uwagê hrabia Rudolf
von Kottwitz, ówczesny w³aœciciel Bojade³. Hrabia zawióz³ j¹ w 1761 roku do
Berlina i przedstawi³ na dworze. Karschin
sta³a siê osob¹ s³awn¹ i podziwian¹,
przyjmowana by³a na berliñskich salonach. £askawy by³ dla niej zarówno
Fryderyk Wielki, jak i jego nastêpca
Fryderyk Wilhelm II, który podarowa³ jej
dom. Poetka zmar³a w Berlinie w 1791
roku. Jej spuœcizn¹ zajê³a siê córka,
Karolina Luiza von Klencke, publikuj¹c
wiersze. Do obecnych czasów zachowa³a
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siê tablica pami¹tkowa, umieszczona na
pó³nocnej œcianie berliñskiego Sophienkirche. Jak podaje Jerzy P. Majchrzak
w „Suibusium felix....”: dziœ Karschin jest
ju¿ tylko pojêciem historycznym. Reprint
pierwszego wydania jej wierszy ukaza³ siê
w roku 1966 jako wydanie bibliofilskie,
w ograniczonym nak³adzie. Nie ma polskiego
przek³adu jej twórczoœci.

Corona Schröter
Urodzi³a siê 14 stycznia 1751 roku
w Gubinie. Jej ojciec s³u¿y³ w orkiestrze
wojskowej; by³ trêbaczem-waltornist¹.
W 1754 r. rodzina Schröterów przenios³a
siê z pu³kiem do Warszawy (tu Corona
nauczy³a siê jêzyka polskiego), a po kilku
latach do Lipska. Od wczesnych lat
Corona wykazywa³a uzdolnienia muzyczne. Naukê œpiewu i gry na instrumentach
klawiszowych
rozpoczê³a
w Warszawie. W Lipsku zadebiutowa³a
jako sopranistka i wtedy po raz pierwszy
ujrza³ j¹ na scenie student Goethe. Ju¿
wtedy zaw³adnê³a jego sercem. Osobiœcie

Goethe pozna³ j¹ dopiero w Weimarze,
gdy wiosn¹ 1776 roku zosta³a gwiazd¹
tamtejszego teatru. Nie tylko œpiewaczk¹,
ale i znakomit¹ aktork¹ dramatyczn¹. Nie
by³ jedynym adoratorem Corony. O jej
wzglêdy zabiega³ tak¿e ksi¹¿ê Karol
August. Do pewnego czasu spotykali siê
ca³¹ trójk¹, ale wkrótce dosz³o do niesnasek. Jak wynika z jedynego zachowanego listu, Corona czyni³a wyrzuty
Goethemu za niezrêcznoœæ sytuacji. Poeta
prosi³ o wybaczenie, proponowa³: powinniœmy ¿yæ w przyjaŸni... nie mo¿emy odwróciæ przesz³oœci, ale zostaniemy panami
przysz³oœci, jeœli tylko bêdziemy m¹drzy
i dobrzy. Ho³d przyjació³ce z³o¿y³ Goethe
w wierszu „Auf Miedings Tod”, najd³u¿szym z tamtych lat, co prawda poœwiêconym nadwornemu stolarzowi i autorowi
dekoracji teatralnych, ale bêd¹cym doskona³¹ okazj¹ do wplecenia wersów dotycz¹cych aktorskiego œwiatka:
Ihr Freunde, Platz! Weicht einen kleinen
Schritt!
Seht, wer da kommt und festlich näher
tritt!
Sie ist es selbst - die Gute fehlt uns nie Wir sind erhört, die Musen senden sie.
Ihr kennt sie wohl! sie ist’s, die stets
gefällt:
Als eine Blume zeigt sie sich der Welt;
Zum Muster wuchs das schöne Bild
empor,
Vollendet nun, sie ist’s und stellt es vor.
Es gönnten ihr die Musen jede Gunst,
Und die Natur erschuf in ihr die Kunst.
So häuft sie willig jeden Reiz auf sich,
Und selbst dein Name ziert, Corona, dich.
Sie tritt herbei. Seht sie gefällig stehn!
Nur absichtslos, doch wie mit Absicht
schön.
Und hocherstaunt seht ihr in ihr vereint
Ein Ideal, das Künstlern nur erscheint.
Najbardziej znan¹ kreacj¹ Schröter,
uwiecznion¹ obrazem Georga Melchiora
Krausa, by³a tytu³owa rola w prapremierze „Ifigenii w Taurydzie” zagrana
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6 kwietnia 1779 roku. Coronie w roli
Orestesa towarzyszy³ sam Goethe, wykazuj¹c niema³y talent aktorski. Corona
Schröter uprawia³a te¿ malarstwo, pisa³a
wiersze, deklamowa³a. Skomponowa³a
kilka zbiorów pieœni, miêdzy innymi
melodiê do „Godnoœci niewiast” Schillera. K³opoty z g³osem zmusi³y artystkê
do zakoñczenia kariery scenicznej
i poœwiêcenia siê pracy pedagogicznej. Ze
wzglêdów zdrowotnych w 1801 roku
opuœci³a Weimar i zamieszka³a w leœnej
miejscowoœci Ilmenau. Rok póŸniej
zmar³a. Do ostatnich chwil ¿ycia
towarzyszy³a jej wierna przyjació³ka
Wilhelmina Probst.

Wilhelmina Herzlieb
Wilhelmina Herzlieb, zdrobniale
zwana Minn¹ lub Minchen, zaliczana jest
do grona muz J. W. Goethego. Stosunek
poety do piêknych i m³odych, takich jak
Minna, kobiet charakteryzuje Richard
Friedenthal w s³ynnym dziele „Goethe:
jego ¿ycie i czasy”: To, ¿e Goethego tak czêsto coœ poci¹ga³o do owych zagadkowych
i w³aœciwie „nietykalnych” istot, jest rzecz¹
zrozumia³¹. Chroni¹ go one przed zbyt
g³êbok¹ namiêtnoœci¹ i s¹ na tyle urzekaj¹ce,
¿e mog¹ wcieliæ siê w kszta³t literacki
w formie bardziej wznios³ej i zmienionej.
Goethemu zawsze by³ potrzebny impuls osobistego prze¿ycia, okazja do pisania wierszy
okolicznoœciowych; jeœli wiêc chce raz
wypróbowaæ rêkê w klasycznej formie sonetowej, której zazwyczaj nie stosuje, to
Minchen jest po¿¹dan¹ ku temu okazj¹.
Wilhelmina urodzi³a siê 22 maja 1789
roku w Sulechowie w rodzinie drukarza
pracuj¹cego w oficynie wydawniczej
rodu Frommannów. Osierocon¹ w dzieciñstwie Minn¹ zaopiekowa³ siê pracodawca zmar³ego drukarza, Karl Frommann. W 1798 r. wydawca przeniós³ siê
z rodzin¹ do Jeny, gdzie zyska³ wysokie
uznanie, a w jego goœcinnym domu odbywa³y siê spotkania z literatami i artystami. W listopadzie i grudniu 1807 r. ro-

dzinê Frommannów odwiedza³ 58-letni
wówczas poeta i jednoczeœnie ksi¹¿êcy
minister kultury, opiekun uniwersytetu
w Jenie, J.W. Goethe. Minna, czarnooka
piêknoœæ, wywar³a na nim ogromne
wra¿enie. Na prze³omie lat 1807/1808
niew¹tpliwie pod jej wp³ywem, a tak¿e
zachêcony sonetami Zachariasza Wernera
pisze w³asne, nazwane od miejsca powstania, jenajskimi. Tak je okreœla Anna
Milska w zbiorze „J. W. Goethe - Listy
mi³osne”: pod rêk¹ wytrawnego artysty
sonety sta³y siê prawdziwymi klejnotami
poezji mi³osnej. Winniœmy wiêc wdziêcznoœæ
Minnie Herzlieb, ¿e sta³a siê ich natchnieniem. Jednym z najbardziej znanych jest
sonet „Szarada”, oparty na grze s³ów
nazwiska Herz-serce i Liebe-mi³oœæ:
Zwei Worte sinds, kurz und bequem
zu sagen,
Die wir so oft mit holder Freude nennen,
Doch keineswegs die Dinge deutlich
kennen,
Wovon sie eigentlich den Stempel tragen.
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Es tut gar wohl in jung und alten
Tagen, Eins an dem andern kecklich zu
verbrennen;
Und kann man sie vereint zusammen
nennen,
So drückt man aus ein seliges
Behagen.
Nun aber such ich ihnen zu
gefallenUnd bitte, mit sich selbst mich zu
beglücken;
Ich hoffe still, doch hoff ichs zu erlangen.
Als Namen der Geliebten sie zu lallen,
In Einem Bild sie beide zu erblicken,In
Einem Wesen beide zu umfangen.
Dwa s³owa s¹, misterne jest ich
powi¹zanie,
Wybieramy je chêtnie z innych s³ów
gêstwiny,
Lecz nie mo¿emy dociec prawdziwej
przyczyny,
Która im sens nadaje i przelotne
trwanie.
W m³odym i starym wieku mi³o
nies³ychanie
Obydwa sprzêgn¹æ z sob¹ zuchwale
jak rymy;
Jeœli w imieniu jedno z drugim
po³¹czymy,
To wyrazimy przez to lube po¿¹danie.
Pragnê teraz byæ u nich w mi³osnej
estymie,
By zespolone w jedno mnie uszczêœliwi³y;
Mam nadziejê, ¿e los mi nagrodê
wyp³aci:
¯e bêdê je smakowa³ jak wybranki
imiê,
¯e oba w jeden obraz po³¹cz¹ siê
mi³y,
¯e bêd¹ ¿y³y w jednej uroczej postaci.
przek³ad - Leopold Lewin
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W 1808 r. Goethe rozpocz¹³ pisanie
powieœci „Powinowactwa z wyboru”,
a postaæ Minnie by³a pierwowzorem
Otylii, jednej z najpiêkniejszych i najtragiczniejszych postaci literackich, jakie
wysz³y spod pióra Goethego. W tym
samym roku Wilhelmina powróci³a do
Sulechowa, a w 1810 roku wziê³a œlub
z profesorem gimnazjalnym Karolem
Wilhelmem Walchem. Ma³¿eñstwo by³o
nieudane. Zwi¹zek z niekochanym cz³owiekiem doprowadzi³ j¹ do wyczerpania
nerwowego i w efekcie do choroby umys³owej. Przez 14 lat mieszka³a u brata
Gottfrieda, pastora ewangelickiej gminy,
na plebanii w Przytoku. Po jego awansie
na superintendenta do Zielonej Góry,
w 1832 roku wróci³a do Sulechowa. Zmar³a
w wieku 76 lat i - jak podaj¹ Ÿród³a niemieckie - zosta³a pochowana w Görlitz.

Christiane Becker-Neumann
Christiane Becker-Neumann, nasza
najmniej popularyzowana krajanka,

urodzi³a siê w 1778 roku w rodzinie
aktorskiej Johanna Christiana i Johanny
Elisabeth Neumann, w Kroœnie Odrzañskim. W 1784 roku wraz z rodzin¹
przeprowadzi³a siê do Weimaru, gdzie
trzy lata póŸniej zadebiutowa³a na scenie.
Kszta³cona przez aktorkê Coronê Schröter
i samego Goethego osi¹gnê³a wkrótce
du¿e sukcesy. Do jej najœwietniejszych,
tytu³owych ról nale¿a³y „Emilia Gallotti”
i „Minna von Barnhelm” w tragediach
Gotholda Ephraima Lessinga, postaci
Amalii w „Zbójcach” i Luizy w „Intrydze
i mi³oœci” Fryderyka Schillera, Klary
w „Egmoncie” Goethego, czy Ofelii
w „Hamlecie” Szekspira. Goethe w swoich dziennikach nazywa³ j¹ „najmilszym,
naturalnym talentem”. W 1793 roku
wysz³a za m¹¿ za aktora Heinricha von
Blumanthal-Becker. Po urodzeniu drugiego dziecka zaczê³a powa¿nie chorowaæ. Zmar³a na gruŸlicê 22 wrzeœnia 1797
roku, w wieku 19 lat. Poeta, wstrz¹œniêty
œmierci¹ ulubionej aktorki upamiêtni³
Christiane w piêknej elegii „Euphrosyne”,
któr¹ Schiller umieœci³ w „Almanachu
Muz na rok 1799”. Jak pisz¹ Norbert
Oellers i Robert Steegers w „Spotkajmy
siê w Weimarze”: w elegii tej znaleŸæ mo¿na
piêkne strofy, które dla Schillera sta³y siê
najprawdopodobniej inspiracj¹ do napisania
„Nenii”:

¯egnaj! Ju¿ muszê st¹d znikn¹æ i we mgle
siê rozwiaæ ulotnej,
Jedn¹-li proœbê mam, na przyjaŸñ nasz¹
siê klnê:
O, nie pozwól mi zst¹piæ w krainê cieni
bez s³awy,
Tylko muzy to moc ¿yciem obdarzyæ
œmieræ.
Tam, w Persefony królestwie, bezkszta³tne
unosz¹ siê cienie,
Gromady cieni, md³y rój tych bezimiennych dusz;
Lecz gdy s³awny poeta któr¹œ opisze w
swej pieœni,
Wtedy j¹ przyjmie rad wielkich herojów
chór”
Przek³ad – Wanda Markowska

Karl Joseph Raabe
Karl Joseph Raabe zetkn¹³ siê z Goethem we Wroc³awiu. Wywodzi³ siê
z Otynia, gdzie urodzi³ siê w 1780 roku.

Lebe wohl schon zieht mich’s dahin in
schwankendem Eilen.
Einen Wunsch nur vernimm, freundlich
gewähre mir ihn:
Laß nicht ungerühmt mich zu den
Schatten hinabgehn!
Nur die Muse gewährt einiges Leben dem
Tod.
Denn gestaltlos schweben umher in
Persephoneias
Reiche, massenweis, Schatten, vom
Namen getrennt;
Wen der Dichter aber gerühmt, der wandelt, gestaltet,
Einzeln, gesellet dem Chor aller Heroen
sich zu.
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W wieku 10 lat wraz z rodzin¹ wyjecha³
do Wroc³awia. Jego ojciec otrzyma³
niewielk¹ posadê w radzie miejskiej. Karl
Joseph uczy³ siê malarstwa. Zwi¹za³ siê
z kultur¹ œl¹sk¹, by³ ilustratorem wroc³awskich wydañ Goethego i zarazem
mi³oœnikiem jego twórczoœci. Poeta zaprzyjaŸni³ siê z m³odym artyst¹, a w 1811
roku zaprosi³ go do Weimaru, gdzie
wspólnie spêdzali wiele czasu. K. J. Raabe
wielokrotnie malowa³ mistrza (jeden z portretów w tekœcie powy¿ej), portretowa³
te¿ jego ¿onê Christianê Vulpius, syna
Augusta oraz kilku przyjació³ poety,
miêdzy innymi Fryderyka Riemera, czy
aktora Aleksandra Wolffa. W „Dziennikach” Goethego Raabe nazywany by³:
der so geschickte als geffallige... talentreich
verstanding und... wacker (ten tyle¿ zdolny
co uprzejmy... utalentowany, rozs¹dny
i... zacny). Dziêki poecie Raabe otrzyma³
stypendium we W³oszech, a póŸniej obj¹³
katedrê rysunku na uniwersytecie
w Bonn. Po latach Raabe powróci³ do
Wroc³awia i wyk³ada³ w szkole sztuk
piêknych.
Intensywny tryb ¿ycia, mnogoœæ posiadanych talentów i zainteresowañ,
³atwoœæ nawi¹zywania kontaktów, pe³nienie eksponowanych funkcji pañstwowych
oraz czêste podró¿e powodowa³y, ¿e
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Goethe by³ powszechnie znany i wci¹¿
poznawa³ nowych ludzi. Œwiadcz¹ o tym
choæby obszerne skorowidze nazwisk
w biografiach, czy publikacjach poœwiêconych poecie. Na ich tle skromnie
prezentuje siê iloœæ zaprezentowanych
powy¿ej postaci, ale jak¿e cenn¹ kartê historii Œrodkowego Nadodrza tworz¹.
Pamiêæ o nich jest nasz¹ powinnoœci¹,
mamy tym samym wk³ad w europejskie
dziedzictwo kulturowe.
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Konrad Krakowiak

***
nie mogê zapomnieæ jej twarzy
pe³na zachwytu
¿ycia
pasji
odwagi
z g³ow¹ uniesion¹
pewna kroku i spokojna
mija³a ratusz
by³ czwartek
podobno we wtorek
mia³a próbê samobójcz¹
nie znam jej imienia

***
kimkolwiek jesteœ
obserwuj nas
gdy przemijanie ponad nasze si³y
a starania niedoceniane przez ¿ywych
obserwuj nas
tylko daj czasem znak
¿e patrzysz
pomó¿ wstaæ gdy upadamy
zagadko tysiêcy teologów
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Konrad Krakowiak

***
æma baletnica
trzepoce kruchymi skrzyd³ami
zadziera nosa
krzyczy
g³oœniej i g³oœniej
przesta³a
ciekawoœæ owada
nabi³a j¹ na jêzyki œwiec
jeszcze wzdryga
ostatni¹ nut¹ ¿ycia
w gor¹cych ³zach œwiecy
z rozpaczy czy z uciechy

sanda³
moja stopa do po³owy opalona
czêœæ stopy sanda³ chowa
jak z prawd¹ bywa
zawsze do po³owy
za sanda³em ludzkiej g³upoty
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Zdzis³aw Haczek

Piêæ dni w Cottbus,
czyli Europa wzd³u¿ cienkiej, niebieskiej linii

Cienka, niebieska linia ma kszta³t perforowanej taœmy filmowej. Wystarczy
dreptaæ wzd³u¿ niej chociebuskim deptakiem, ulicami, przez torowiska...
i zawsze siê trafi do któregoœ z czterech
kin Festiwalu Kina Wschodnioeuropejskiego.
Ostatnia 16. edycja chociebuskiej
imprezy (14-19 listopada) by³a szczególna. Wype³niona sala Teatru Miejskiego
pos³usznie powtarza³a za prowadz¹cym
uroczystoœæ otwarcia: - Chosieciebusz...
Choszebusz, Chocze... W kuluarach goœcie z zagranicy pytali: - O co chodzi
z tymi Serbo³u¿yczanami? Z tym napisem
„Radnice” obok „Rathaus”? A dyrektoruj¹cy festiwalowi od 10 lat Roland
Rust tylko siê uœmiecha³. Uda³o mu siê
celnie wpisaæ swoj¹ imprezê w obchody
850-lecia Chociebu¿a i podbiæ zainteresowanie korzeniami tej czêœci Niemiec.
A przecie¿ R. Rust ju¿ kilka lat temu
mocno zaakcentowa³ serbo³u¿yckie
pochodzenie Cottbus. Wszak festiwalowa
nagroda - szklana statuetka - nosi
serbo³u¿yckie imiê Lubina.

Cottbus spotykaj¹ siê producenci, dystrybutorzy, szefowie kinematografii
kilkunastu krajów Europy Œrodkowej
i Wschodniej, by dogadywaæ sprawy
miêdzynarodowych koprodukcji. Tu
przedstawiciele 17 festiwali w Moskwie,
Warszawie, Kijowie, Belgradzie, Sofii,
Tallinie, Zagrzebiu czy w Trieœcie
„sprzedaj¹” sobie nawzajem najnowsze,
najciekawsze tytu³y.
Ale jest jeszcze piramida. Ta na plakacie znów nawi¹zuje do historii Cottbus.
Wszak dwie piramidy - na wodzie i na
ziemi - kaza³ usypaæ w swoim s³ynnym,
piêknym parku Hermann Fuerst von
Pueckler-Muskau. A dzia³o siê to na
pocz¹tku drugiej po³owy XIX wieku.
Piramida jest tu symbolem fascynacji
kultur¹ Egiptu. Trochê to kosmopolityczne? Wydumane?
Nie w Cottbus, gdzie na ulicznych
tabliczkach pod s³owem „Strasse” stoi
s³owiañska „Droga”.
Nie w Chociebu¿u, gdzie na ulicy
ci¹gle mijasz ludzi trzech ras.

Piramida szczêœcia
Plakat festiwalu: na czerwonej piramidzie litery „Chosebuz”, u³o¿one niczym
s³ynny „Hollywood” w Los Angeles.
Tylko przewrotny ¿art autora? Aluzja do
amerykañskiej Fabryki Snów? Mo¿e,
trochê... W koñcu w Cottbus filmów siê
nie krêci, ale te¿ nie tylko je pokazuje. To
tu od lat pod szyldem Connecting
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Nie w Cottbus, gdzie na studenckiej
dyskotece s³yszysz jak m³odzi Ukraiñcy
kln¹... po polsku, bo... „A jak ma byæ
inaczej, skoro dwa lata mieszkamy
w pokoju z Polakiem?”.

Taki bliski obcy
Kino (mniej komercyjna odnoga tej
Muzy) zwyk³o siê kojarzyæ z awangard¹.
£amaniem regu³, ruszaniem tabu... Dla
pisz¹cego te s³owa Europa zaczê³a jednoczyæ siê w Cottbus ju¿ 16 lat temu.
A jeszcze wczeœniej, bo w 1989 r. w £agowie - na Lubuskim Lecie Filmowym,
które wtedy zapragnê³o byæ „oknem” na
kinematografie s¹siadów.
Dziœ, kiedy goœcie chociebuskiej
imprezy spiesz¹ na fina³ow¹ galê w Hali
Miejskiej po czerwonym dywanie, witani
fleszami przez fotoreporterów, kiedy pod
wejœcie zaje¿d¿aj¹ limuzyny - festiwal
pachnie Cannes czy Berlinem. Ale to
tylko zwodniczy blask celebry potrzebnej
mecenasom i sponsorom (impreza kosztuje sporo, skoro tylko pula nagród
wynosi³a w tym roku 56,5 tys. euro!).
Festiwal nie zatraci³ swej istoty: pomaga
zbli¿yæ siê do obcego, do s¹siada na wyci¹gniêcie rêki (czasem „uzbrojonej” w kufel
piwa). I po „obcym” ju¿ nie ma ani œladu.

Z czego œmiej¹ siê Rumunii
Id¹c wzd³u¿ namalowanej miêdzy
najwa¿niejszymi punktami festiwalu,
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niebieskiej linii trafiasz przed wielki
ekran w Hali Miejskiej. Po pó³toragodzinnym seansie spadasz ze œmiechu z fotela
(wraz z reszt¹ miêdzynarodowej publicznoœci), bo Rumuni w filmie „12:08 Bukareszt - by³ pan tam czy nie by³?” pokazuj¹, ¿e obalanie dyktatora Ceausescu
16 lat temu to temat na pyszn¹ satyrê
o rodakach. O cudzie (czasem alkoholowej) niepamiêci, fa³szywej martyrologii.
Za chwilê na tym samym ekranie
odkrywasz - pokazywany pod szyldem
„Narodowe hity” - „Bumer 2”, czyli, ¿e
Rosjanie te¿ maj¹ swojego Pasikowskiego,
który obsadza w swoich sensacyjnych filmach odpowiednika Bogus³awa Lindy:
porachunki mafii, tajnych s³u¿b, poœcigi
terenowymi limuzynami...
A przed 22.00 gonisz po niebieskiej
linii do Weltspiegel. To stare kino uruchamia siê tu ju¿ tylko na czas festiwalu.
I to dla tego budynku prawdziwa fiesta!
Kolejka do kasy wygasa wraz z kartk¹ za
szyb¹: „Bilety wyprzedane!”. Co przyci¹gnê³o tu tych 400 szczêœliwców (ci, co
siê dostali)? Tzw. „D³uga noc krótkiego
filmu”, czyli etiudy studentów przeró¿nych szkó³ filmowych. Ich nazwiska
nic wam nie powiedz¹. Na razie.
Ale to tu Bartosz Paduch - student
wydzia³u radia i telewizji w Katowicach pokazuje swój 9-minutowy „x 2”: rzecz
o skinie i punku, którzy nagle dowiaduj¹
siê, ¿e nie bez powodu nosz¹ to samo
nazwisko, choæ przecie¿ znaj¹ siê tylko
z barykad nienawiœci i uprzedzeñ.

Powrót do korzeni
Tak, re¿yserzy z Czech, Rosji, Wêgier,
Niemiec, Polski, Bu³garii czy Rumunii,
których filmy pokazuje siê w Cottbus
grzebi¹ nam w genealogicznych trzewiach.
Mieszaj¹ w korzeniach?! Ale¿ sk¹d.
Tam ju¿ dawno namieszali nasi przodkowie. Jeœli ju¿, to filmowcy mieszaj¹
nam w g³owach. I potem trochê boli.
Najlepsza tabletka na taki „ból g³owy”?
Bilet na kolejny festiwal w Chociebu¿u!

