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Wtedy i teraz III

Wyrastanie z ¿on
Po raz pierwszy us³ysza³em ten termin,
gdy gruchnê³a wieœæ, ¿e w³aœnie rozwodzi siê
dyrektor LUL, w której to placówce mia³em
spotkanie autorskie. Pewnie widywa³em go te¿
w ZW ZMW, bo Uniwersytety Ludowe,
pomys³ chyba szwedzki, podlega³y wtedy tej
organizacji. Lubuski mieœci³ siê w Klenicy,
w piêknym pa³acyku. Dyrektor by³, jeœli
dobrze pamiêtam, partyjny. Zapamiêta³em zaœ
dlatego, ¿e moja partia UL-e uwa¿a³a za
swoje, pomna tradycji Gaci Przeworskiej i idei
Solarzowych Uniwersytetów, wiêc przoduj¹cej sile mia³a za z³e rozpychanie siê i tu. Co
prawda g³oœno tego nie artyku³owa³a, ale
starzy dzia³acze, wywodz¹cy siê jeszcze
z „Wici” i miêdzywojennych partii ludowych
t³umaczyli m³odszym jak rzecz nale¿y
widzieæ. Ktoœ wiêc, albo z ZMW, albo
z instruktorów WK powiedzia³ mi, ¿e dyrektor
siê rozwodzi, gdy zaœ zapyta³em dlaczego,
doda³: wyrós³ z ¿ony.
Rozwody w krêgach partyjnych by³y Ÿle
widziane. Czy zdarza³y siê mojej partii, nie
wiem, pewnie tak, ale w najbli¿szym otoczeniu raczej ich nie by³o, gdyby siê zdarzy³y
s³ysza³bym o nich. W tej najwa¿niejszej by³y
wtedy, we wczesnych latach szeœædziesi¹tych,
prawdziw¹ plag¹. Powody by³y, jak dziœ to
widzê, spo³eczne. Niegdysiejsi dzia³acze
m³odzie¿owi, z naboru lat piêædziesi¹tych,
przekraczali powa¿nie trzydziestkê. Pokoñczyli szko³y, bywa³o nawet ¿e studia. Obracali
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siê teraz w innym œrodowisku, czym innym
¿yli, ni¿ wtedy, gdy ¿enili siê. Wówczas oboje
byli mniej wiêcej na tym samym poziomie,
byæ mo¿e poznali siê w organizacji, mo¿e na
jakiejœ akcji, albo po prostu byli z tej samej
wsi czy miasteczka. A potem jego rzucili na
inny odcinek, albo awansowa³ w strukturach
i przenieœli go na inny teren, zobowi¹zuj¹c
do dokszta³tu. On dorasta³ i dojrzewa³, ona,
zajêta dzieciakami i mê¿em biegaj¹cym
z zebrania na zebranie, z akcji do akcji, sta³a
w miejscu. Kiedyœ byli równi, teraz on z niej
wyrós³, nie bardzo jest o czym z ni¹ gadaæ, nie
bardzo te¿ pokazaæ siê publicznie, a m³odych
i piêknych tyle wokó³. Zdaje siê, ¿e sprawa
owego dyrektora stawa³a nawet na Komisji
Kontroli Partyjnej, zdaje siê, ¿e by³o coœ w rodzaju maleñkiego skandaliku, ale siê nie ugi¹³.
Walec spo³eczny siê przetoczy³, normy siê
zmieni³y, niby sprawa ca³kiem prywatna,
a przecie¿ cz¹stka czegoœ du¿o wiêkszego.
I chyba rozwód pisarza T. J., z biografi¹
bardzo podobn¹ i z podobnymi ¿yciowymi
wyborami, te¿ w owym procesie wyrastania
z ¿on trzeba widzieæ.
Coœ mi siê zdaje, bo prasa od czasu do
czasu o tym donosi, ¿e i teraz, w ca³kiem
innych warunkach, ale te¿ po wielkiej transformacji, nastêpuje podobne wyrastanie.
Z podobnym jak wtedy trudem wyrasta
bowiem nowa warstwa spo³eczna, wiêc i koszty, po równi spo³eczne i prywatne, s¹ podobne.
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Lubuska Sorbona
Bardzoœmy siê z Trziszk¹ œmiali z tej szko³y.
Nie wiem czy przezwê „Lubuska Sorbona” on
wymyœli³, czy funkcjonowa³a wczeœniej
w krêgach, w których obaj siê obracaliœmy.
Wtedy by³a to ju¿ szko³a œrednia, wczeœniej –
podstawowa, jeszcze wczeœniej – kursy dla
analfabetów. Dzia³a³a przy WK ZSL. W tym
czasie, gdy w gmachu bywa³em niemal codziennie, bo w pokoju Wydzia³u Propagandy
sta³o moje biurko kierownika Zielonogórskiego Oddzia³u „Gazety Ch³opskiej”,
w³aœnie koñczy³a dzia³alnoœæ. W jej miejsce
utworzono nieoficjaln¹ delegaturê toporowskiej filii wroc³awskiej WSR. Sam prezespose³ pobiera³ tam nauki. Egzaminy zdawa³
w swoim gabinecie. Pani ze sto³ówki (s³awnej,
najlepszej w mieœcie, gdzie¿ do niej przaœna
i œmierdz¹ca kapust¹ sto³ówka KW, nawet
redaktor M. H., s³ynny smakosz, do niej przychodzi³) przygotowywa³a uroczysty obiad i po
egzaminach nios³a z piwnicy na piêtro.
Zdaje siê, ¿e prezes by³ te¿ absolwentem
poprzednich wersji szko³y.
Bo uczy³ siê w niej aparat polityczny
ludowej partii. Choæ chyba nie tylko, pewnie
te¿ pracownicy instytucji zale¿nych i takich,
których pracownicy byli z klucza. Mo¿e i ¿ony
te¿. W ka¿dym razie by³a to szko³a doœæ
ekskluzywna, choæ z biegiem lat dostêpna
tak¿e dla ludzi z zewn¹trz.
Co tu kryæ – aparat uczy³ siê pod przymusem. Kto nie chcia³ – wypada³. Z aparatu
etatowego, choæ móg³ pozostaæ funkcyjnym
dzia³aczem. Jednego z takich pozna³em. By³
prezesem zielonogórskiego PK. Na literach siê
nie zna³, banknoty wszak¿e rozpoznawa³
bezb³êdnie. Trudni³ siê, jeœli mnie pamiêæ nie
myli, skupem butelek, a mo¿e i innych surowców wtórnych. Gdy mieszka³em na Dzier¿yñskiego w pobli¿u postawi³ ca³kiem solidn¹
willê.
Lubi³em z nim rozmawiaæ, mia³ œwietn¹
pamiêæ, poczucie humoru, no i nie musia³ trzymaæ linii. Mówi³ wiêc, jak by³o.
A by³o na przyk³ad tak. Trwa³a akcja przejmowania kó³ PSL. Nie tyle przejmowania, co
przepisywania cz³onków. Z nies³usznego

miko³ajczykowskiego PSL do s³usznego SL.
Szeregi, wpierw nieliczne, ros³y, ale – opowiada³ – ch³opi byli oporni. W jednej takiej wsi za
nic nie chcieli siê przepisaæ, wiêc – powiada –
wzi¹³em ich na sposób. Jaki, spyta³em. Prosty
– zwo³a³em zebranie, gdy przyszli zamkn¹³em
drzwi na klucz, wejœcia by³y obstawione. No
i pytam – pzepisecie siê (mazurzy³ mocno)?
Nie, mówi¹, nie przepiszemy siê. No i tak
siedz¹, papierosy pal¹. A¿ im zabrak³o.
Poczêstujcie kolego – prosz¹. A przepiszecie
siê? Nie, nie przepiszemy siê – odpowiadaj¹.
Wiêc siedŸcie – mówiê i zapalam kolejnego.
Siedz¹, wyjœæ nie mo¿na, a paliæ siê chce. No
i w koñcu, ich zmog³o, przepisali siê wszyscy
co do jednego, a by³a ju¿ g³êboka noc, zapaliliœmy, otworzy³em drzwi, obstawa odjecha³a,
i tak przyby³o nam jeszcze jedno ko³o.
Organizacja ros³a.
Opowieœæ druga tyczy mocy sprawczej
tudzie¿ koneksji ze szczeblem najwy¿szym.
Przychodzi do mnie ch³op i mówi, ¿e ma
k³opoty, bo obowi¹zkowe dostawy, a on nie
ma co odstawiæ, wiêc go ci¹gaj¹. Nie ma
sprawy, mówiê, zadzwoniê do Bolka, Bieruta
znaczy. I w s³uchawkê, a aparat by³ niepod³¹czony, Bolek? To ty, co s³ychaæ? U mnie
te¿ wszystko po staremu, jak bêdziesz
w Zielonej wpadnij, pogadamy, popijemy. No
to czeœæ! Ale wiesz jest u mnie jeden ch³op,
nasz cz³onek, k³opoty ma, bo go za obowi¹zkowe ci¹gaj¹. Co? Obowi¹zkowe to
obowi¹zkowe! Wiem, ale on nie mo¿e,
porz¹dny, gdyby móg³ to by odstawi³, gwarantujê za niego! Co, dla mnie tego nie zrobisz?
Postarasz siê? Postaraj siê, sam wiesz jak trudno robiæ polityczn¹ robotê, a my tu na wsi
mamy jeszcze wiêksze k³opoty. Wiêc za³atwione? Tak, na mur-beton! No to do
zobaczenia.
Wyszed³ zadowolony, opowiada³. Co
potem by³o, ju¿ nie mówi³. Mo¿e przekona³,
¿e na tych od dostaw i Bolek za s³aby, a co
dopiero powiatowy prezes ludowej partii.
Ale nie o nim mia³o byæ, a o szkole.
Kiedyœ siê œmia³em, teraz ju¿ nie. W³aœciwie
przesta³em siê œmiaæ, gdy obejrza³em piêkny
album zdjêæ z Kresów, które w latach trzydziestych zrobi³a amerykañska fotografka
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(a pewnie i agentka) specjalizuj¹ca siê w fotografowaniu ludów dzikich.
To¿ oni stamt¹d byli, albo z zapad³ych wsi
kieleckich, rzeszowskich, chêtni do roboty, ale
wiedz¹cy niewiele. I to zrobiono dla nich: od
kursów pisania i czytania, po wy¿sz¹ uczelniê.
Mo¿e i po ³ebkach, z taryf¹ ulgow¹, ale jednak.
A potem ju¿ nie trzeba by³o, bo do pracy
w firmie przychodzili ludzie po normalnych
szko³ach, normalnych studiach.
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Prawdê mówi¹c szczególnych ró¿nic pomiêdzy nimi nie widzia³em. Wiêc i o szkole,
z której siê z Trziszk¹ naœmiewaliœmy, myœlê
teraz z szacunkiem.
Pisarze tamtej epoki zwali to „trudem
ziemi nowej”, poeta Mieczys³aw Jastrun
opiewa³ w wierszu o Annie ¯ywio³.
Myœlê, ¿e mieli racjê.
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Ein Disput

Dysputa

Lieber Grzegorz Gorzechowski,
ich habe ihren Artikel „Deutsche-polnische
Schelten”, im Pro Libris Heft 1/2007 immer
wieder gelesen und kann damit einfach nicht froh
werden. Sie stützen ihre Aussagen auf
Beobachtungen und Tatsachen und ich könnte
eigene, aus der Sicht und Erfahrung eines
Deutschen, hinzutun, die das deutsch-polnische
Verhältnis auf der Ebene ganz normaler Menschen,
als immer wieder widersprüchlich erscheinen
lassen würden. Aber das ist nicht mein Interesse.
Mich interessieren Stereotypen und Klischees in
den deutsch-polnischen Beziehungen wenig.
Meistens sind sie auf bestimmten sozialen Ebenen
angesiedelt und widerspiegeln soziales Gefälle,
Fälle von Ungerechtigkeit, Unglück, Kleinkriminaltät. Bevorzugt sind diese Ebenen der
Tummelplatz von Dummköpfen, Chauvinisten und
Selbstdarstellern. Zum Glück sind sie nicht in der
Mehrzahl und verfügen auch kaum über Macht.
Die Politik tut eine ganze Menge um die
deutsch-polnischen Beziehungen zu verbessern
und immer wieder neue Chancen aufzutun. Die
Summe der Angebote in Kontakt zu kommen ist
für mich nahezu unübersehbar und hat man ein
Angebot entdeckt, nutzt es meisten schon ein
anderer. Die Aktivitäten von Organisationen,
Vereinen und Stiftungen sind so zahlreich wie nie
zuvor in der Vergangenheit. Trotzdem gibt es in
einem solchem Prozeß auch immer wieder
Gegensätzliches, mit unseren Mentalitätsunterschieden und unserer unterschiedlichen Kultur
müssen wir immer wieder aufs Neue leben lernen.
Dieser Prozeß ist nie abgeschlossen.
Stereotypen und Klischees, Stammtischler und
Provinzler und TV-Moderatoren sind für mich
nicht der Maßstab deutsch-polnischen Verstehens.
Es wird immer ein Rest bleiben an
Unverständnis und Fremdheit zwischen zwei
Kulturen, der sich nicht auflösen lässt. Passen wir
gut auf, dass er nicht ins Zentrum gerät und an
Macht gewinnt. Aber dafür stehen die Zeichen gut,
finde ich.

Drogi Panie Grzegorzu,
kilkakrotnie przeczyta³em Pañski artyku³ „Polskoniemieckie po³ajanki”, opublikowany w Pro Libris
nr 1/2007 i wci¹¿ nie mogê siê otrz¹sn¹æ. Opiera
Pan swoje wypowiedzi na obserwacjach i faktach,
a ja móg³bym dorzuciæ swoje, czynione z pozycji
i na podstawie doœwiadczeñ Niemca, doœwiadczeñ,
które dowodz¹, jak skomplikowane s¹ stosunki
polsko-niemieckie na poziomie zwyczajnych ludzi.
Ale le¿y to poza polem moich zainteresowañ. Nie
jestem zbytnio zainteresowany stereotypami i kliszami w stosunkach polsko-niemieckich. W wiêkszoœci s¹ one zakorzenione wœród pewnych warstw
spo³ecznych i odzwierciedlaj¹ spo³eczne ró¿nice,
przypadki niesprawiedliwoœci, nieszczêœæ, drobnej
przestêpczoœci. Te w³aœnie warstwy spo³eczne s¹
ulubion¹ aren¹ dzia³añ g³upców, szowinistów
i kabotynów. Tak siê jednak szczêœliwie sk³ada, ¿e
nie stanowi¹ oni wiêkszoœci i rzadko maj¹ jak¹kolwiek w³adzê.
Politycy natomiast robi¹ bardzo wiele dla
poprawy stosunków polsko-niemieckich, staraj¹
siê otworzyæ im nowe szanse. Mo¿liwoœci
nawi¹zania kontaktów s¹ z mojego punktu
widzenia wrêcz nieprzebrane, a gdy zdecydujê siê
ju¿ na jak¹œ ofertê, to okazuje siê, ¿e skorzysta³
z niej ju¿ ktoœ inny. Przyk³ady wspó³pracy organizacji, stowarzyszeñ i fundacji s¹ liczniejsze ni¿
kiedykolwiek w historii. Ale oczywiœcie taki proces wci¹¿ natrafia na opory, wci¹¿ na nowo
musimy uczyæ siê naszych ró¿nic mentalnoœci
i odmiennoœci kulturowych. To proces, który
bêdzie trwa³ zawsze.
Stereotypy i klisze, zaœcianek, prowincjusze
i autorzy programów telewizyjnych nie s¹ dla mnie
miar¹ stosunków polsko-niemieckich.
Zawsze pozostanie jakaœ resztka niezrozumienia i obcoœci miêdzy dwiema kulturami, i tej
resztki nie da siê usun¹æ. Trzeba jedynie uwa¿aæ,
by nie zyska³a ona na znaczeniu, by nie sta³a siê
opini¹ wiêkszoœci. Ale w tej sprawie jestem
optymist¹.
T³umaczenie Grzegorz Kowalski
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Wci¹¿ blisko tradycji
Z Jurijem Kochem, popularnym pisarzem serbo³u¿yckim
rozmawia Romuald Szura

Od pó³ wieku Jurij Koch troszczy siê
o to¿samoœæ narodow¹ Serbów £u¿yckich
w Niemczech, o ich kulturê i jêzyk. Obecnie
jest najbardziej popularnym pisarzem serbo³u¿yckim, znanym tak¿e w zielonogórskim
œrodowisku literackim.
Z pisarzem o jego twórczoœci i dzia³aniach
spo³ecznych rozmawia Romuald Szura.
Romuald Szura: - Jest pan autorem
wielu znanych nie tylko na £u¿ycach, lecz
tak¿e w Niemczech powieœci, nowel, esejów
dotycz¹cych g³ównie ekologii, nie wspominaj¹c ju¿ o sztukach teatralnych, scenariuszach filmowych i s³uchowiskach radiowych. Myœlê, ¿e pana talent epicki zacz¹³ siê
rozwijaæ w latach 60. i 70., kiedy ukaza³y siê
takie ksi¹¿ki jak „¯ydówka Hanna”,
„Miêdzy siedmioma mostami” czy „Ró¿a
Maria”.
Jurij Koch: - Moje literackie pocz¹tki siêgaj¹ wczeœniejszego okresu. Ju¿ w latach
1956-1960, jako student dziennikarstwa
w Lipsku, zacz¹³em pisaæ – jak to zwykle
bywa – wiersze. Potem zosta³em kierownikiem kabaretowej grupy studentów serbo³u¿yckich. Pisa³em wiêc teksty, a w³aœciwie
krótkie scenki satyryczne. Zreszt¹, w czasie
studiów dziennikarskich pog³êbia³em jednoczeœnie moj¹ wiedzê o literaturze nie tylko
niemieckiej.
- Niemal ka¿da pana powieœæ, nowela
zawieraj¹ powojenne losy Serbo³u¿yczan,
ich narodowe tradycje i zwyczaje, troskê
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o zachowanie ojczystego, s³owiañskiego
jêzyka. Myœlê, ¿e przyk³adem tego mo¿e
byæ powieœæ „Ró¿a Maria”.
- „Ró¿a Maria” to ksi¹¿ka, która nale¿y do
wczeœniejszego okresu mojej twórczoœci. Jest
to powieœæ trochê patetyczna, powsta³a
w mojej m³odoœci, podczas tzw. burzy
i naporu. W powieœci tej ukazujê stosunki
miêdzyludzkie, które panowa³y w NRD,
a dotyczy³y szkolnictwa i wychowania
m³odzie¿y w pierwszych powojennych latach.
Jej bohaterk¹ jest m³oda nauczycielka, która
na co dzieñ broni kultury i jêzyka Serbów
£u¿yckich, nara¿aj¹c siê przez to wielu
niemieckim pedagogom. Konflikty, które
prze¿ywa w zderzeniu z oficjaln¹ polityk¹,
stanowi¹ interesuj¹c¹ historiê odradzania siê
s³owiañskiej mniejszoœci narodowej w Niemczech. Kiedyœ ksi¹¿ka ta by³a popularna wœród
czytelników. Dzisiaj jednak jako literacki
temat mo¿e zainteresowaæ ju¿ tylko historyków literatury.
- Nie odkryjê ¿adnej tajemnicy, je¿eli
powiem, ¿e ten malutki naród s³owiañski
w Niemczech istnieje nadal dziêki swojej
kulturze i jêzykowi...
- To prawda. Najbardziej istotnym
wyrazem kultury Serbów £u¿yckich jest ich
jêzyk, którego istnienie zawsze by³o zagro¿one. Kultura i œrodowisko niemieckie by³y
zawsze mocniejsze. Ró¿ne s¹ tego przyczyny.
Moglibyœmy godzinami o tym rozmawiaæ. Jest
to pewien proces, który istnieje na ca³ym
œwiecie. Obecnie mamy oko³o 6 tysiêcy

ró¿nych jêzyków. Historiografowie i etnografowie s¹ zdania, ¿e od 3 do 4 tysiêcy z tych
jêzyków zniknie w ci¹gu stulecia. A wiêc jest
to proces stale postêpuj¹cy. Zgodnie z moj¹
wiedz¹ i obserwacjami to, ¿e Serbo³u¿yczanie
jeszcze w ogóle istniej¹, to jest prawdziwy
fenomen. Po 1400 latach wspó³¿ycia z Niemcami, nadal s¹ ludzie, którzy pos³uguj¹ siê
jêzykiem ³u¿yckim. To prawdziwy cud,
¿e ten jêzyk jeszcze istnieje. Sta³o siê tak,
poniewa¿ Serbo³u¿yczanom uda³o siê w XVIII
wieku i póŸniej rozwin¹æ jêzyk pisany. Zaczêli
wiêc pisaæ i drukowaæ ksi¹¿ki, zaczêli
og³aszaæ drukiem ró¿ne publikacje. Mamy
wiêc od dawna – je¿eli mo¿na tak powiedzieæ
– drukowan¹ kulturê.
- Kto tak naprawdê czyta dzisiaj pisarzy
serbo³u¿yckich?
- Czyta nas przede wszystkim m³odzie¿
szkolna, gimnazjalna. Czytaj¹ nas tak¿e studenci i intelektualiœci, którzy chc¹ poznaæ
nasz¹ literaturê. Jest to normalna sytuacja,
podobnie jak w przypadku innych narodowoœci i grup etnicznych. Nasze ksi¹¿ki czytaj¹ te¿
starsi ludzie.
- W Polsce jest znana pana nowela
„Drzewo wiœni” w t³umaczeniu Boles³awa
Lubosza, w której pokazuje pan mi³oœæ
dwojga m³odych ludzi, pochodz¹cych
z ró¿nych œrodowisk, interesuj¹ce przemiany obyczajowe i kulturowe na £u¿ycach. Co
by³o inspiracj¹ napisania tej ksi¹¿ki, która
póŸniej zosta³a sfilmowana?
- Mówi³em ju¿ o tym na pocz¹tku. Tutaj na
£u¿ycach, od dziesiêcioleci, od stuleci spotykaj¹ siê dwa œwiaty. Po jednej stronie jest to
tradycyjny œwiat Serbo³u¿yczan: ich myœlenie
i prze¿ywanie ojczyzny, próba zachowania
kawa³ka ziemi, na której pozosta³o jeszcze
trochê dawnej kultury, a wiêc œwiat tradycji.
A po drugiej stronie mamy postêp techniczny,
poczynaj¹c od XIX wieku, gwa³towne przeobra¿enia, uprzemys³owienie. Kiedy dochodzi
do zderzenia tych dwóch œwiatów, rodz¹ siê
konflikty. I oboje przedstawiciele tych
œwiatów, po jednej stronie Ena – bohaterka
mojej noweli, uczciwa dziewczyna wychowana na tradycjach ludowych, a po drugiej
stronie – szaleniec, zawadiaka Sieghart,

in¿ynier, cz³owiek z zewn¹trz, który ma
zupe³nie inn¹ filozofiê œwiata. Ale oni siê
kochaj¹. A jednak musia³o dojœæ do konfliktów. I tak jak w ka¿dej noweli, napisanej
wed³ug klasycznych wzorców, jej zakoñczenie
jest smutne, dramatyczne. Ksi¹¿ka ta wywo³a³a wiele dyskusji wœród czytelników.
£u¿yczanka Ena, po tym jak strzeli³a do
swego ukochanego mê¿czyzny, mia³a œwiadomoœæ, ¿e tym samym zniszczy³a swoj¹
przysz³oœæ. Martwy cz³owiek, który le¿a³ tam
nad brzegiem stawu, by³ jej mê¿em
Sieghartem. To znaczy – zgodnie ze star¹
m¹droœci¹ – ¿e ten, kto rozstaje siê ze swoj¹
przesz³oœci¹, ten jednoczeœnie pozbawia siê
przysz³oœci.
- Wiem, ¿e pana utwory literackie
t³umaczono na wiele jêzyków europejskich,
m.in. na czeski, hiszpañski, s³owacki, s³oweñski, na rosyjski... A w Polsce?
- W Polsce zosta³a wydana tylko jedna
moja ksi¹¿ka „Drzewo wiœni”. Wiem natomiast, ¿e dawno temu w œl¹skich almanachach
ukaza³o siê kilka moich opowiadañ, a w antologiach poezji – kilkanaœcie moich wierszy.
Poza tym w czasopismach takich jak zielonogórskie „Nadodrze” i katowickie „Pogl¹dy”
wydrukowano niektóre moje utwory poetyckie. Oczywiœcie, czasopisma te dzisiaj ju¿ nie
istniej¹, ale zapamiêta³em ich tytu³y.
- Wiem, ¿e zajmuje siê pan nie tylko
pisaniem ksi¹¿ek. W miejscowym radio
prowadzi pan audycje w jêzyku dolno³u¿yckim, a raz w miesi¹cu w telewizji
Berlin-Brandenburg wystêpuje pan w programie „£u¿yce”. A poza tym dzia³a
w „Domowinie”.
- Nie ¿yjê w wie¿y z koœci s³oniowej. Nie
wybudowa³em sobie domu na peryferiach
Chociebu¿a po to, a¿eby siedzieæ w ogrodzie
i od rana do wieczora s³uchaæ ptaków. Jestem
tak¿e cz³owiekiem interesuj¹cym siê polityk¹
i czêsto uczestniczê w ró¿nych wydarzeniach.
Staram siê poznaæ dok³adnie otaczaj¹c¹ mnie
rzeczywistoœæ. Nasza „Domowina” za³o¿ona
w 1912 roku jest organizacj¹ narodow¹
z prawie stuletni¹ tradycj¹. Raz tylko
w 1937 roku jej dzia³alnoœæ zosta³a zakazana
na kilka lat przez niemieckich faszystów.
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„Domowina” prze¿y³a ju¿ wiele zawirowañ
politycznych, a dzisiaj maj¹c 7 tysiêcy
cz³onków, odgrywa wa¿n¹ rolê w ¿yciu
Serbów £u¿yckich. Równie¿ w moim ¿yciu.
- Czy móg³by pan przypomnieæ tytu³y
swoich najnowszych ksi¹¿ek?
- Napisa³em now¹ ksi¹¿kê – powieœæ przygodow¹ - dla dzieci „Jakub i srebro kota”,
która zosta³a niedawno wydana. A tak¿e
opowiadanie „Golo i Logo”. Ostatnio pracowa³em intensywnie dla telewizji. Napisa³em
te¿ now¹ sztukê teatraln¹, komediê, której premiera odby³a siê niedawno. A niebawem sztuka ta doczeka siê swojej niemieckiej premiery
na scenie Niemiecko-£u¿yckiego Teatru
Narodowego w Budziszynie.
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- Dziêkujê za rozmowê, a na zakoñczenie
naszego spotkania przypomnê fragment
oceny pana twórczoœci, któr¹ wiele lat temu
przedstawi³ Boles³aw Lubosz, poeta i t³umacz literatury serbo³u¿yckiej:
„Swoimi powieœciami Jurij Koch
udowodni³, ¿e jest pisarzem, maj¹cym wiele
do powiedzenia cz³owiekowi w ogóle – nie
tylko spo³ecznoœci serbo³u¿yckiej. Humanistyczny kr¹g jego obserwacji jest szeroki
i dotyczy ludzi wspó³czesnych, alienowanych przez agresywnoœæ materii politycznej i pr¹dów ambicjonalnych. Stan¹³
mocno w prozie ³u¿yckiej – obok Jurija
Brìzana – nie w jego cieniu, ale na obszarze
nowych literackich doœwiadczeñ”.

Rainer Vangermain

Rainer Vangermain

Über-Brücken

Po-mosty

Sommerakademie auf der Oder

Letnia Akademia na Odrze

- auf den Spuren von alten
und neu geplanten Flussübergängen.
Eine Veranstaltung des Lehrstuhls
für die Geschichte Osteuropas
der Europa-Universität Viadrina in
Frankfurt (Oder) vom 17.05.-20.05.2007

- œladami starych i planowanych
przepraw przez rzekê. Impreza Katedry
Historii Europy Wschodniej Uniwersytetu
Viadrina we Frankfurcie nad Odr¹
w dniach 17-20.05.2007

Ich nehme an einer Reise teil, als Regionalist, als Einheimischer der an der Oder
aufgewachsen ist. Als jemand der dennoch
wenig über die Brücken und Übergänge über
diesen Fluß weiß, seit dem er Grenzfluß ist.
Weil es diese Übergänge, mit Unterbrechungen, fast ein halbes Jahrhundert nicht gegeben
hat, weil sie zum Teil zerstört waren, oder
ausschließlich militärisch genutzt wurden.
Seit dem der Oderraum und speziell die
Grenz-Oder, nicht nur mehr Grenzraum zwischen Deutschland und Polen ist, sondern
wieder gemeinsamer europäischer Gestaltungsraum, kommen auch wieder die alten
Übergänge und Brücken über diesen Fluss in
Erinnerung. Sie bekommen wieder Bedeutung
in einem zusammenwachsenden Europa. Die
natürliche Barriere, der Fluß, braucht wieder
seine Brücken und Fähren, wenn die Menschen
beiderseits des Flusses zu einander wollen.
Die Reise beginnt im Stadtteil Fürstenberg, unweit des Zentrums von Eisenhüttenstadt. Hier gab es einmal eine mächtige
Oderbrücke, die weit über die Oderwiesen in
das heutige polnische Land, bis zum Ort
Klopot hineinragte. Der Brückentorso, noch
mehr als hundert Meter lang, die Brücke im
Krieg zerstört, ist heute noch imposant
anzuschauen. Wie ein großes verendetes Tier
liegt er in den Wiesen. Leicht könnte man
denken, nur noch ein kleines eisernes

Biorê udzia³ w pewnej podró¿y jako
regionalista, jako tubylec, który wyrós³ nad
brzegami Odry. Ale tak¿e jako ktoœ, kto
niewiele wie o mostach i przeprawach przez
tê rzekê od czasów, gdy sta³a siê ona rzek¹
graniczn¹. Bo przeprawy te, z krótkimi przerwami, nie istnia³y przez prawie pó³ stulecia,
jako ¿e czêœæ z nich by³a zniszczona lub
wykorzystywana wy³¹cznie do celów wojskowych. Od chwili, gdy Nadodrze, w szczególnoœci graniczna Odra, przesta³y byæ ju¿ tylko
obszarem granicznym miêdzy Polsk¹
a Niemcami, a sta³y siê wspólnym regionem
europejskim, warto przypomnieæ sobie
o starych przeprawach i mostach nad t¹ rzek¹.
W zrastaj¹cej siê Europie zyskuj¹ one coraz
bardziej na znaczeniu. Skoro ludzie po obu jej
stronach znów chc¹ siê spotykaæ, to ta naturalna bariera, rzeka, ponownie potrzebuje
mostów i promów.
Podró¿ zaczyna siê w Fürstenbergu, dzielnicy le¿¹cej w pobli¿u centrum Eisenhüttenstadt. Tu znajdowa³ siê kiedyœ potê¿ny most
na Odrze, który siêga³ daleko w polskie dziœ,
nadodrzañskie ³¹ki, a¿ po miejscowoœæ
K³opot. Wci¹¿ jeszcze imponuj¹cy widok
stanowi jego bry³a, do dziœ d³uga na ponad sto
metrów, choæ sam most zosta³ zniszczony
w czasie wojny. Le¿y na ³¹kach jak wielkie,
pad³e zwierzê. Mo¿na by wrêcz pomyœleæ, ¿e
wystarczy wstawiæ tylko ma³y ¿elazny ele-
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Brückenteil wieder zwischen die Pfeilerstümpfe gesetzt und fertig ist die alte, neue
Brücke. Aber halt, fünfzig Jahre Grenzgebiet
und Stagnation der Verkehrsverbindungen
lassen sich nicht auf Anhieb wiederbeleben.
Die Entwicklung auf beiden Seiten der Oder
an diesem Ort ging jahrelang in entgegengesetzte Richtung. Nun heißt es, in
Politikerkreisen, wir bauen keine Brücke für
Pilzsammler.
Und doch wird es in dieser Region wieder
eine Brücke geben, ob nun genau an dieser
Stelle oder an einer anderen, günstigeren. Der
Stahlkonzern der Eisenhüttenstadt dominiert
und auch die polnische Seite, haben ein vehementes Interessen daran.
Am nächsten Tag besteigen wir einen
Eisbrecher mitten im Sommer. Die „Kuna” so
heißt der Eisbrecher ist ein Museumsschiff
mit Heimathafen Gorzow Wlkp. und einer
mehr als hundertjährigen, wechselvollen
Eigentümergeschichte. Sie wird uns die Oder
abwärts, erst nach Slubice und dann nach
Kostrzyn an die Wartemündung bringen.
Kapitän Jerzy Hopfer ist ein erfahrener
Schiffsführer und seit vielen Jahren auf Oder
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ment miêdzy przês³a i ju¿ powstanie nowystary most. Ale zaraz, piêædziesi¹t lat na
granicy, piêædziesi¹t lat stagnacji komunikacyjnej – tego nie mo¿na ot, tak, po prostu,
wymazaæ. Po obu stronach Odry rozwój
w tym miejscu kierowa³ siê w przeciwne
strony. Dziœ, mówi¹ politycy, nie bêdziemy
budowali mostów dla grzybiarzy.
A jednak powstanie w tym regionie nowy
most, czy to dok³adnie w tym samym miejscu,
czy mo¿e w innym, dogodniejszym. Daje tu
znaæ o sobie dominacja koncernu stalowego
w Eisenhüttenstadt, ale i polska strona jest
¿ywo zainteresowana now¹ przepraw¹.
Nastêpnego dnia, w samym œrodku lata,
wsiadamy na lodo³amacz. Nosi nazwê
„Kuna”, jest statkiem-muzeum zarejestrowanym w Gorzowie Wielkopolskim i ma
za sob¹ ponad stuletni¹, zmienn¹ historiê.
Powiezie nas w dó³ Odry, najpierw na
S³ubice, potem do Kostrzyna, ku ujœciu Warty.
Kapitan Jerzy Hopfer to doœwiadczony marynarz i od wielu lat zadomowiony na Odrze
i Warcie. Lecz zanim wraz ze statkiem
opuœcimy Fürstenberg, bêdziemy mieli
jeszcze raz okazjê stwierdziæ, jakie znaczenie
mia³ tutejszy port rzeczny, jego stocznia
i œluza na kanale Odra-Szprewa w czasach,
gdy Odra by³a rzek¹ bez granic. W olbrzymiej
komorze œluzy na kanale Odra-Szprewa
jesteœmy, z wyj¹tkiem kilku sportowych
³ódek, jedynymi, którzy chc¹ wp³yn¹æ na
Odrê.
Dawniej przeprawê przez Odrê stanowi³y
nie tylko mosty kolejowe i samochodowe, tak
jak dzisiaj, lecz tak¿e liczne promy zapewniaj¹ce komunikacjê miêdzy jednym a drugim
brzegiem i tworz¹ce w ten sposób zwi¹zki na
poziomie gmin. Zagêszczenie promów na
Odrze by³o ogromne, tylko na odcinku
miêdzy Schwedt i Rac³awiem kursowa³y
22 promy.
Pierwsza, nie istniej¹ca ju¿ przeprawa
przez Odrê, któr¹ minêliœmy w drodze do
Fürstenbergu, nazywa siê Aurith-Urad. Po
obu stronach wci¹¿ jeszcze – i ju¿ – s¹ gotowe
przystanie promowe, budowane w czasach
Zimnej Wojny i wykorzystywane oczywiœcie
tylko w celach wojskowych. Lokalizacja jest

und Warthe zu Hause. Doch bevor wir
Fürstenberg mit dem Schiff verlassen bekommen wir noch einmal einen Eindruck welche
Bedeutung der Oderhafen Fürstenberg, mit
Werft und großer Oderspreekanal-Schleuse
einmal hatte, als die Oder eine grenzlose
Wasserstraße war. In der riesigen Schleusenkammer der Schleuse des Oderspreekanals
sind wir mit ein paar Sportbooten die einzigen, die es auf die Oder hinauszieht.
Früher überquerten die Oder nicht nur
Brücken für Eisenbahn und Autoverkehr, wie
heute auch, sondern es gab zahlreiche Fähren
die von einem zum anderen Ufer übersetzten
und so kleinste kommunale Verbindungen
schufen. Die Oder war ein Fluß mit sehr
dichtem Fährbesatz, allein zwischen Schwedt
und Ratzdorf gab es 22 Fähren.
Den ersten ehemaligen Oderübergang, den
wir nach Fürstenberg passieren heißt, AurithUrad. An beiden Ufern sind die Anlegebrücken für eine Fähre noch und schon
wieder vorhanden, denn in den Zeiten des
Kalten Krieges hatte man vorgebaut, aber
natürlich nur an eine militärische Nutzung
gedacht. Der Standort hier ist so günstig, dass
er für eine neue Brücke herhalten könnte, aber
da gibt es plötzlich Widerstände, vor allem
auf deutscher Seite. Seit Jahrzehnten ist das
Flußufer hier ein beschaulich, naturbelassener
Ort, mit entsprechender Flora und Fauna. Eine
Brücke mit autobahnähnlichen Straßen wäre
ein schwerer Einschnitt in diese Flußlandschaft und mit der Ruhe, die vor allem die
Aurither und vielleicht nicht nur sie, so
mögen, wäre es dahin.
Der Wettstreit Brücke oder Fähre läuft und
ist noch nicht entschieden.
Eigentlich ist es bis zum unserem nächsten
Zielort Frankfurt/Oder – Slubice nicht mehr
weit und an Deck der „Kuna” kann man bei
schönsten Sonnenschein die Landschaft beiderseits des Flusses genießen. Zwei
imposante Brücken werden wir noch sehen,
die kurz hintereinander über die Oder führen.
Die Eisenbahnbrücke und die Autobahn über
die Oder, beide waren im Krieg zerstört, doch
recht bald wieder aufgebaut und über viele
Jahrzehnte nur militärstrategisch und

tak korzystna, ¿e w³aœciwie mo¿na by tu zbudowaæ nowy most, ale nie wiadomo sk¹d
pojawiaj¹ siê opory, g³ównie po stronie
niemieckiej. Od dziesiêcioleci tutejszy brzeg
rzeki jest uroczym miejscem, pozostawionym
naturze, gdzie rozwija siê odpowiednia fauna
i flora. Most, przez który prowadzi³aby droga
szybkiego ruchu, by³by radykaln¹ ingerencj¹
w ten nadrzeczny krajobraz i pewnie mo¿na
by siê po¿egnaæ z panuj¹cym tu spokojem, tak
wa¿nym dla mieszkañców Aurith, ale mo¿e
nie tylko dla nich.
Zmagania mostu z promem trwaj¹ i wci¹¿
s¹ dalekie od rozstrzygniêcia.
Do naszego nastêpnego celu – Frankfurtu
nad Odr¹ i S³ubic – nie jest w³aœciwie daleko,
a na pok³adzie „Kuny”, przy piêknej pogodzie, mo¿na cieszyæ siê widokami na obu
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wirtschaftlich genutzt, bevor sie auch wieder
für den Individualverkehr Bedeutung gewannen. Sie werden ihren Dienst noch lange tun
müssen. Hier wird es so schnell keine neue
Brücke geben, warum auch.
Wir nähern uns Frankfurt/O.-Slubice,
vom Schiff aus zieht die Silhouette der Stadt
an uns vorbei, von Sekunde zu Sekunde
ändert sie sich, kein fotografisches Motiv
steht lange genug für eine abwägende
Betrachtung. Die Stadtbrücke von Frankfurt/O.-Slubice zählt wohl zu den ältesten
Oderübergängen, denn schon die frühesten
Stadtansichten vergangener Jahrhunderte,
zeigen die Brücke in ihrer Mitte. Immer
wieder zerstört und immer wieder aufgebaut,
zuletzt in den neunziger Jahren modernisiert,
könnte sie nicht breit genug sein, um den
wachsenden Verkehr in einer Mischung von
Fußgängern, Radfahrern und Fahrzeugen
aufzunehmen. Slubice verfügt über einen
kleinen Sport -und Yachthafen. Hier sollen
wir mit der „Kuna” vor Anker gehen. Doch
bevor es soweit ist, erleben wir eine kleine
Havarie. Beim Einbiegen in die Einfahrt zum
Slubicer Hafen, läuft die „Kuna” auf eine
Sandbank und sitzt fest. Wir sind nicht mehr
manövrierfähig und auf fremde Hilfe angewiesen. Kein ungewöhnliches Risiko bei einer
Schifffahrt auf der Oder, wenn diese zu wenig
Wasser führt, wie in einem heißem Sommers
wie diesem, versichert uns Kapitän Jerzy
Hopfer. Mehrmals schon haben wir das schürfen des Grundes am Boden unseres Schiffes
vernommen. Auch das gehört zum Abenteuer
dieser Oderfahrt. Über Funk wird ein
Bugsierschiff aus dem Slubicer Hafen gerufen
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brzegach. Bêdziemy mogli zobaczyæ tak¿e
dwa imponuj¹ce mosty prowadz¹ce przez
Odrê jeden tu¿ za drugim. Mosty kolejowy
i drogowy – oba zosta³y zniszczone w czasie
wojny, jednak ju¿ wkrótce odbudowane
i przez dziesiêciolecia wykorzystywane tylko
do celów wojskowych i gospodarczych,
zanim znów uda³o siê je odzyskaæ dla komunikacji indywidualnej. Bêd¹ musia³y s³u¿yæ
jeszcze przez wiele lat. Tu nie powstanie
szybko ¿aden nowy most, zreszt¹ po co?
Zbli¿amy siê do Frankfurtu nad Odr¹
i S³ubic, obserwujemy ze statku przesuwaj¹c¹
siê sylwetkê miasta, zmieniaj¹c¹ siê z sekundy na sekundê, ¿aden motyw fotograficzny
nie utrzymuje siê wystarczaj¹co d³ugo, by go
pokontemplowaæ. Most ³¹cz¹cy Frankfurt ze
S³ubicami nale¿y chyba do najdawniejszych
przepraw przez Odrê, ju¿ najstarsze panoramy
miasta z minionych wieków pokazuj¹ go
w centrum. Wci¹¿ by³ niszczony i wci¹¿ na
nowo odbudowywany, ostatnio w latach 90.,
wci¹¿ nie jest doœæ szeroki, by sprostaæ
rosn¹cemu natê¿eniu ruchu – mieszaniny
pieszych, rowerzystów i pojazdów samochodowych. S³ubice dysponuj¹ niewielkim
portem sportowo-jachtowym. To tu mamy
przybiæ z nasz¹ „Kun¹“. Lecz nim tak siê
dzieje, jesteœmy œwiadkami drobnej awarii.
Podczas wp³ywania do s³ubickiego portu
„Kuna“ wpada na mieliznê i zatrzymuje siê.
Nie mamy mo¿liwoœci manewru i musimy
czekaæ na pomoc. To ponoæ nic nadzwyczajnego podczas rejsów po Odrze w czasie
gor¹cej letniej pory, gdy stan wód jest zbyt
niski, tak jak w tym roku. Tak w ka¿dym razie
zapewnia³ nas kapitan Jerzy Hopfer. Ju¿
kilkakrotnie przedtem s³yszeliœmy zgrzyt dna
rzeki o korpus naszego statku. To równie¿
czêœæ przygody, jak¹ jest rejs po Odrze. Drog¹
radiow¹ przywo³aliœmy holownik ze s³ubickiej przystani i ju¿ po kilku minutach
mogliœmy zarzuciæ w niej kotwicê.
Nastêpnego dnia dalej p³yniemy Odr¹,
w kierunku Kostrzyna, omijaj¹c Lubusz,
dawn¹ siedzibê biskupów, i wp³ywamy na
tereny, na których ca³ymi kilometrami nie
widaæ nawet œladu ludzkich siedlisk. Równie¿
w Lubuszu widaæ jeszcze pozosta³oœci po

und in wenigen Minuten sind wir befreit und
können im Hafen vor Anker gehen.
Am nächsten Tag geht die Reise auf der
Oder weiter, in Richtung Kostrzyn, an Lebus
vorbei, dem ehemaligen Bischofsitz , in eine
Flußlandschaft hinein, die uns lange keine
menschliche Ansiedlung am Fluß entlang
sehen läßt. Auch in Lebus sind noch die
Anlagen einer ehemaligen Fähre zu erkennen,
doch die Siedlung auf polnischer Seite ist verlassen und existiert nicht mehr. Dennoch
denken die Behörden auf beiden Seiten des
Flusses über die Wiedereinrichtung der Fähre
nach. Sie würde der touristischen Attraktivität
dieser Region sehr entgegenkommen.
Nach dem wir das Hochufer und die
Oderhänge von Lebus hinter uns gelassen
haben, wird die Landschaft flach und eintönig, was den hier lebenden Wasservögeln
die unsere Fahrt begleiten irgendwie zu
passen scheint.
Am späten Vormittag erreichen wir Kostrzyn/Küstrin den alten Verkehrsknotenpunkt
in Richtung Pommersche Ostsee, Masuren
und dem alten Ostpreußen, der gleich an zwei
Flüssen liegt, der Oder und der Warthe. Hier
mündet die Warthe in die Oder,
dementsprechend viele Brücken muß es hier
auch geben. Auch sie waren im zweiten
Weltkrieg alle zerstört und wurden rasch,
zunächst,
aus
militärstrategischen
Gesichtspunkten wieder aufgebaut. Den Brücken sieht man ihre Reparatur und das zusammensetzen aus fremden Brückenteilen heute
noch an, wenn man den Blick und die Kenntnisse dafür hat. Lange waren die Brücken
und die Stadt militärisches Sperrgebiet und
für den zivilen Grenzverkehr nicht zugelassen. Hier gab es bis 1990 eine sowjetische
Garnison und erst nach deren Schließung
begann sich der zivile Grenzverkehr hier
wieder zu entwickeln und auch die hiesigen
Brücken gewannen ihre Bedeutung für die
Menschen beiderseits der Oder zurück.
Kostrzyn/Küstrin ist heute ein touristischer
Ort geworden, denn es beherbergt die Ruinen
der alten preußischen Festungsstadt Küstrin,
die einmal ein bedeutender Verkehrs-und
Handelspunkt an Oder und Warthe war . Von

przystani promowej, jednak osiedle po polskiej stronie jest wymar³e i puste. Mimo to
w³adze po obu stronach rzeki rozwa¿aj¹
ponowne uruchomienie przeprawy. Mia³oby
to bardzo pozytywny wp³yw na rozwój
turystyki regionu.
Gdy mijamy wysokie brzegi i nadodrzañskie zbocza Lubusza, wp³ywamy w krajobraz
p³aski i jednostajny, co jednak zdaje siê
zupe³nie nie przeszkadzaæ licznym ptakom
wodnym, które towarzysz¹ nam w podró¿y.
PóŸnym popo³udniem docieramy do
Kostrzyna, dawnego wêz³a komunikacyjnego
w kierunku na pomorski Ba³tyk, Mazury
i by³e Prusy Wschodnie, miasta le¿¹cego nad
dwiema rzekami – Odr¹ i Wart¹. Warta wpada
tu do Odry, na skutek czego musz¹ byæ tu
liczne mosty. Wszystkie one równie¿ zosta³y
zniszczone podczas drugiej wojny i szybko
odbudowane, pocz¹tkowo z powodów strategicznych. Po mostach tych widaæ wyraŸnie,
¿e by³y naprawiane i ¿e s¹ dziœ z³o¿one
z ró¿nych elementów, tak¿e z innych mostów
– widaæ, jeœli chce siê zobaczyæ i ma siê ku
temu odpowiedni¹ wiedzê. Przez d³ugi czas
mosty i samo miasto by³y stref¹ wojskow¹,
wy³¹czon¹ z ruchu cywilów. A¿ do 1990 r.
funkcjonowa³ tu garnizon sowiecki i dopiero
po jego zamkniêciu nast¹pi³ rozwój cywilnej
komunikacji nadgranicznej, zaœ same mosty
sta³y siê wa¿ne dla zwyk³ych ludzi po obu
stronach Odry. Kostrzyn/Küstrin sta³ siê dziœ
miastem turystycznym, przyci¹gaj¹cym
pozosta³oœciami dawnego pruskiego miastatwierdzy, niegdyœ wa¿nego centrum komunikacyjnego i handlowego na Odrze i Warcie.
Historycy-amatorzy i mieszkañcy czêsto
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Hobbyhistorikern und Einheimischen auch oft
das „preußische Pompeji” genannt, wegen
seiner Versunkenheit und einstigen Bedeutsamkeit. Immermal wieder äußern verschiedene Interessengruppen die Absicht sich
für den Wiederaufbau der alten Festungsstadt
stark zu machen, um die Region wieder in
ihre historische Kontinuität zu setzen. Aber
das ist schon nicht mehr das Thema der
Brücken über die Oder, oder nur noch im
übertragenden Sinne.
Hier in Kostrzyn endete der erste Teil der
Reise, der Sommerakademie auf der Oder –
auf den Spuren von alten und neu geplanten
Flussübergängen. Wir haben von Wissenschaftlern und Studenten während der Fahrt
eine Reihe von Vorträgen über die Geschichte
der Brücken und Fähren über die Oder gehört,
die alle so spannend und interessant waren,
dass sie einen eigenen Beitrag wert gewesen
wären. Leider konnte der Autor dieses
Beitrages aus zeitlichen Gründen nur an
diesem Teil der Reise teilnehmen. Wenige
Tage später wurde die Reise auf der Oder fortgesetzt, bis zur Mündung der Oder in das Haff
und bis in die Odermetropole Stettin/Szczecin
und dieser Teil der Reise versprach noch
spannender zu werden, als der erste. Dem
interessierten Leser sei an dieser Stelle eine
Buchempfehlung anheim gestellt, die im
direkten Zusammenhang mit der Sommerakademie auf der Oder steht. „Oder-Odra.
Blicke auf einen europäischen Strom” herausgegeben von Karl Schlögel und Beata
Halicka, im Peter Lang Verlag, 2007. Dieser
Band
gestaltet
das
Thema
der
Sommerakademie noch weitgehender und
tiefschürfender, aber auch unterhaltend und
wissenschaftlich zugleich, eine vorzügliche
Kombination.
Ich empfehle dieses Buch jedem Laien
wie Professionellen, dem die Region und die
Oder, als europäischem Fluß, am Herzen liegt
und hoffe auch, das es recht bald in polnischer
Übersetzung vorliegt.
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nazywaj¹ to miejsce „pruskimi Pompejami”,
bo tak jak tamte sk³aniaj¹ do zadumy nad
dawn¹ œwietnoœci¹. Raz po raz ró¿ne grupy
interesów wyra¿aj¹ swój zamiar odbudowania
dawnej twierdzy, aby przywróciæ regionowi
i miastu historyczn¹ ci¹g³oœæ. Ale tu ju¿
odchodzimy od tematu nadodrzañskich
mostów, pozostajemy przy nim co najwy¿ej
w przenoœnym sensie.
Tu, w Kostrzynie, koñczy siê pierwsza
czêœæ podró¿y, letniej akademii na Odrze
– œladami starych i planowanych przepraw
przez rzekê. Podczas rejsu us³yszeliœmy z ust
naukowców i studentów szereg wyk³adów
o historii mostów i promów na Odrze, wszystkie tak frapuj¹ce i interesuj¹ce, ¿e warto
by³oby poœwiêciæ im osobny tekst. Niestety,
autor niniejszego artyku³u z powodu innych
terminów móg³ uczestniczyæ tylko w tej czêœci podró¿y. W kilka dni póŸniej statek ruszy³
dalej, docieraj¹c a¿ do ujœcia Odry do Zalewu,
a potem do odrzañskiej metropolii – Szczecina i ta czêœæ podró¿y wydawa³a siê jeszcze
bardziej obiecuj¹ca, ni¿ pierwsza. Zainteresowany czytelnik zechce byæ mo¿e siêgn¹æ
do ksi¹¿ki, która pozostaje w bezpoœrednim
zwi¹zku z tematem Letniej Akademii na
Odrze. „Oder-Odra. Blicke auf einen
europäischen Strom” pod redakcj¹ Karla
Schlögela i Beaty Halickiej, im Peter Lang
Verlag, 2007. Tomik ten pog³êbia i poszerza
tematykê Akademii, a jest napisany zarówno
ciekawie, jak i rzeczowo, co stanowi znakomit¹ kombinacjê.
Polecam go zarówno laikom, jak i zawodowcom, którym le¿y na sercu ten region
i Odra jako europejska rzeka; mam nadziejê,
¿e pozycja ta zostanie wkrótce przet³umaczona tak¿e na jêzyk polski.
T³umaczenie Grzegorz Kowalski

W³adys³aw £azuka

Pomiêdzy
Na ŸdŸble trawy
ko³ysze siê k³os
- dope³nia siê lato
Z kwiatu ostu
motyl spija nektar
- promieñ siêga w g³¹b
Wiatr i s³oñce
a pomiêdzy my
coraz d³u¿sze cienie
Sny

***
Na Miejskiej Górze
starodrzew w objêciach wiatru
- jesieñ
P³owiej¹ jeziorne trzciny
W alejce wiewiórka objada siê
orzeszkami buczyny
Pod butami przechodniów
szeleœci czas

***
Na drodze
cieñ
ka¿dego dnia
inaczej
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***
Zdzicza³a jab³oñ jeszcze rodzi owoc
p³ot wspar³ siê o ni¹ calutki w porostach
las ju¿ powoli wchodzi do ogrodu
ko³owrót zapad³ siê w cembrowinê
do której noc¹ zajrzy czasem gwiazda
ktoœ kiedyœ mieszka³ tu i odszed³
klucz zardzewia³y le¿y w trawach
i klamka która drzwi ju¿ nie uchyli
Taka jest kolej zdarzeñ

***
Idê brzegiem
- jezioro we mnie

***
Pierzaste chmury
Przed zmian¹ pogody
- ulotna poezja
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Czes³aw Sobkowiak

Sen pisany w sierpniu
Dni w Polsce (pocz¹tek sierpnia)
Trudne dni. Trudne codzienne sprawy.
Zasmucaj¹ce. Powoli ju¿ nie wiadomo, o co
w tym naszym ¿yciu w Polsce chodzi. Brudna
ta walka. Kilka miesiêcy temu by³em wiêkszym optymist¹. Teraz skonfliktowanie sfery
publicznej przybra³o dawno nie notowany
poziom. Jednego dnia nasi wybrañcy chc¹
dobrze dla kraju, wiêc niby deklaruj¹, ¿e
wznios¹ siê nad przyziemne k³opoty i ró¿nice
zdañ, a ju¿ kilka godzin póŸniej pojawia siê
kolejna eskalacja oskar¿eñ, pretensji i niezgody. „K³amstwa i oszczerstwa”. A w miêdzyczasie wyjazdy na Jasn¹ Górê. Raz jedni, a raz
drudzy. Gorsz¹ce to. Tak mo¿na przegraæ coœ
nies³ychanie wa¿nego. Do czego prowadz¹
k³ótnie, to ju¿ wiemy. Dobrze, ¿e jeszcze s¹
zwyczajni, normalni ludzie, którzy chc¹ uczciwie pracowaæ, zachowuj¹ miarê i przyzwoitoœæ, i nie daj¹ siê wci¹gn¹æ w ten ba³agan,
bo inaczej nie da³oby siê ju¿ chyba wierzyæ
w cokolwiek.

Iwaszkiewicz
Kontakty z wielkimi po latach zmieniaj¹
siê w mit. W miarê up³ywu czasu utrwala siê
jego znaczenie. Tak te¿ ma siê rzecz z poznaniem Jaros³awa Iwaszkiewicza. Do tego
szczególnego momentu z sentymentem
wracam. Mia³o ono miejsce w czasie – mo¿na
rzec – prehistorycznym, kiedy to jako licealiœci publikowaliœmy – ja i Mieciu – pierwsze
teksty w gazetce szkolnej, któr¹ prowadzi³

Bolek Jurkiewicz - ch³opak o wybitnych
uzdolnieniach w przedmiotach œcis³ych, ale
o duszy humanisty. Ukoñczy³ studia politechniczne we Wroc³awiu. Niestety ju¿ nie ¿yje.
Któregoœ roku do Zielonej Góry, w zwi¹zku
ze zjazdem pisarzy, przyby³ Iwaszkiewicz.
Obrady mia³y miejsce w Sali Kolumnowej
Urzêdu Wojewódzkiego. Siedzieliœmy bezpiecznie w ostatnim rzêdzie. Jako m³odzi
poeci dostaliœmy te¿ kartki na obiad. Poczuliœmy, ¿e jesteœmy wa¿ni. Z trudem wys³uchiwaliœmy tych nudnych w naszym przekonaniu
przemówieñ i co jakiœ czas nie mogliœmy powstrzymaæ siê od œmiechu. Nawzajem siê
zreszt¹ do niego zachêcaliœmy. Zreszt¹ z wielu
spraw w tamtych latach lubiliœmy siê œmiaæ.
A w czasie tego zjazdu pisarzy by³o nam
œmieszno z powodu tej, oczywiœcie s³usznej,
celebrowanej oficjalnie, zjazdowo, powagi
i dostojnoœci. Pamiêtam g³os Juliana Przybosia,
celuj¹cy ka¿dym s³owem w dobitnoœæ, tak¿e
g³os Iwaszkiewicza, który wyst¹pi³ na samym
pocz¹tku. Emanowa³a z niego refleksja,
rozwlek³oœæ, zamyœlenie, rozwaga, szerokie
doœwiadczenie ¿ycia. Tak¿e g³os Boles³awa
Soliñskiego, lirycznego poety i redaktora
„Nadodrza”, który mimo zainstalowanego
nag³oœnienia prawie nie dobiega³ do naszych
uszu, jakiœ taki bez mocy, œciszony, zgaszony,
jakby to by³ szept raczej, zapadaj¹cy siê
w siebie. W samo po³udnie, w czasie przerwy
na obiad, nagle pojawi³ siê Bolek. Jak zawsze
pe³en energii. Zobaczy³ nas i powiada, chodŸcie ze mn¹, zaraz przedstawiê was mojemu
wujowi. Nie bardzo chcieliœmy, ale ulegliœmy
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namowie. Onieœmieleni towarzyszymy naszemu koledze. Iwaszkiewicz stoi w towarzystwie innych pisarzy, jakichœ w³adz województwa. Bolek podchodzi do pisarza z nami, i pyta
wprost, czy wuja przyjdzie dzisiaj do nas na
obiad, co tamte oficjalne osoby zauwa¿aj¹.
Iwaszkiewicz zwraca siê nieco bardziej w jego
stronê, t³umaczy, ¿e chcia³by, ale ma tu takie
ró¿ne obowi¹zki i widaæ wyraŸnie, ¿e siê
waha, z boku ktoœ bacznie to wszystko obserwuje, chyba s³yszy tê rozmowê, kontroluje to
ca³e zajœcie i w tym momencie niemal wtr¹ca
siê energicznie z pytaniem, „czy pan prezes
bêdzie jad³ z nami obiad”. Iwaszkiewicz
wykona³ wobec Jurkiewicza coœ w rodzaju
gestu bezradnoœci, który mówi sam za siebie,
jakby domaga³ siê zrozumienia. Wtedy zostaliœmy przedstawieni wielkiemu pisarzowi jako
m³odzi poeci, koledzy z liceum. Jakoœ natychmiast Iwaszkiewicz wypogodnia³, rozluŸni³ siê
i dobrotliwie coœ powiedzia³ do nas, patrzy³
uwa¿nie, pog³aska³ nasze ch³opiêce czupryny,
czegoœ ¿yczy³, i ¿yczliwie zachêci³, by wiersze
mu kiedyœ przys³aæ na adres „Twórczoœci”.
Jeszcze d³ugo póŸniej z Mieciem komentowaliœmy ten moment, bo czuliœmy siê bardzo
zaszczyceni, jakby wziêci do nieba. Trochê
czasu musia³o up³yn¹æ zanim ucich³y nasze
emocje. W nied³ugim czasie wys³a³em do
Warszawy trzy lub cztery wiersze. Licz¹c
oczywiœcie na druk, ale przecie¿ jeszcze nie
by³y do druku w tym piœmie. Po kilku dniach
Iwaszkiewicz odpisa³, rêcznie, niebieskim
atramentem, na papierze w kratkê, ¿e przeczyta³, ch³opcze, czemu takie smutne, ¿eby znowu
kiedyœ coœ przys³aæ, i prosi by zawsze o nim
pamiêtaæ. To jedno, ostatnie zdanie wywar³o
na mnie najwiêksze wra¿enie. Przeniknê³o
mnie. Napisa³ tak osobiœcie jak nie cz³owiek
z piedesta³u, ale ktoœ czuj¹cy zwyczajnoœæ
¿ycia. Ceni¹cy autentyzm i prawdziwoœæ ludzkich relacji. Teraz to zdanie, kiedy je przywo³ujê, nak³ada siê na nostalgiê póŸniejszych
wierszy Poety, zw³aszcza tych rozpaczliwych,
wstrz¹saj¹cych z „Mapy pogody”, daj¹cych
siê wielokrotnie czytaæ, przyjmowaæ przenikaj¹cy je smutek i metafizyczny niepokój.
Taki mam w sobie tamten obraz. Który ju¿ sta³
siê snem.
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Zawsze
Zawsze jesteœmy coœ komuœ d³u¿ni. I te nie
sp³acone, zaci¹gniête zobowi¹zania czasami
pozwalaj¹ nam dŸwigaæ codzienne ciê¿ary.
I iœæ z nimi nawet ku górze.

O ksi¹¿ce oraz o moim ojcu
Ka¿da rzecz lub przedmiot, a nawet
zjawisko, ma swoj¹ godnoœæ. Coœ znaczy.
Skiby ornej ziemi b³yszcz¹ mokrym, czarnym
œwiat³em. Chodz¹ po nich ptaki. Lubiê doznawaæ tego uczucia kiedy stopy zapadaj¹ siê
w grz¹skiej glebie. Ojciec nieco pochylony,
cierpliwie idzie za p³ugiem. Raz po raz zatrzymuje siê i ociera pot z czo³a. Koñ te¿ jest
spocony. Jest ju¿ póŸne, jednostajne popo³udnie. Na stawie k³adzie siê blask. Jab³oñ
kwitnie i domaga siê podziwu moich oczu.
Poniszczone, odarte z tynku fasady domów
sk³aniaj¹ do zadumy. Wchodzi do domu
ch³opiec, wychodzi kobieta. Stoi wiadro pe³ne
wody. Myœli gdzieœ biegn¹. Ile to lat póŸniej
wokó³ mnie tysi¹ce piêtrowych domów, niezliczone ulice, place, tramwaje, auta, podziemne
przejœcia, szyby wystawowe. Wszyscy dok¹dœ
biegn¹. Muszê wytê¿aæ uwagê, aby rozumieæ
s³owa. Jakaœ kobieta w parku na ³awce czyta
ksi¹¿kê. Patrzê na ni¹ przez kawiarniane okno.
Mam dwadzieœcia trzy lata. Widzê tak¿e rozgadan¹ gromadkê wróbli w pobli¿u.
W m³odoœci kawiarnie by³y dla mnie bardzo
wa¿nym miejscem, lubi³em w nich bywaæ
z rana, bo by³y najczêœciej prawie puste i ich
klimat dobrze sprzyja³ mojemu natchnieniu.
Nikt i nic nie zak³óca³o szukaniu odpowiednich zdañ. Tu pisa³em wiersze, poprawia³em
je, kelnerka tylko od czasu do czasu przynosi³a
kolejn¹ herbatê lub kawê. Czasami siê do mnie
uœmiechnê³a. Przestronne wnêtrza, ciep³e
zimow¹ por¹, zapach parzonej kawy, œwiat³o
wpadaj¹ce z ulicy, s¹cz¹ca siê sk¹dœ muzyka,
wszystko to stanowi³o namiastkê otwartego,
nowoczesnego œwiata. W Zielonej Górze i we
Wroc³awiu spêdza³em w nich najczêœciej
samotnie wiele godzin. Tak przy pomocy
marzeñ oddala³em gorycz. Ku czemuœ nowemu chcia³em nieœæ swoj¹ wieœ, swój dom. St¹d

wiem, ¿e nie mo¿e byæ mowy o dowolnym
traktowaniu czegokolwiek w ¿yciu ani
w poezji. Nawet œnie¿nego puchu, który utrzymuje siê na metalowej porêczy. Niektórzy jednak patrz¹ bez zdziwienia na zimowe cudo
i nic nie widz¹. Miot³¹ zgarniaj¹ delikatnoœæ
œwiata. Jakby im niczym by³a. I przeszkadza³a
w ¿yciu. To, co naprawdê znaczy. Podstawowe
znaczenia daj¹ siê kszta³towaæ, dostosowywaæ
do sytuacji, ale pewien ich zakres, nie podlega
zmianie. Bo to œwiadczy³oby, ¿e nie obowi¹zuje ustanowiony porz¹dek i wszystko jest
mo¿liwe, ka¿de prawdopodobieñstwo. I uprawnione by³yby naprawdê ró¿ne przykre
rzeczy, œwiadcz¹ce o kultywowaniu chaosu.
Ju¿ tego doœwiadczaliœmy. W ustalonych
cechach, w powtarzaj¹cym siê nieskoñczenie
wiele razy (codziennie) akcie ich akceptowania lub negowania i ustalania to¿samoœci,
którym towarzyszy takie a nie inne spojrzenie,
zapisana jest g³êboka intymnoœæ ludzkiej
relacji, jaka ³¹czy cz³owieka z rzeczywistoœci¹. Przez ca³e jego ¿ycie, ba, przez wiekowe
dzieje. Kamienna ³awka jak dawniej tak
i dzisiaj jest kamienna. Nic siê nie zmieni³o.
Barwa, smak, dotyk, dŸwiêk. Zapach w³osów,
kolor oczu. Od tego nie da siê zrobiæ sensownego kroku, który nie bra³by tych wartoœci
pod uwagê. Udowadniaj¹ to malarskie studia
martwej natury wszystkich mistrzów. W³aœnie
ogl¹dam taki album. Stó³, talerz, jab³ka, winogrona, skrzypce, szuflada wysuniêta z szafki.
Wpadam na zdanie Prousta: „gruszka mo¿e
byæ równie pe³na ¿ycia jak kobieta”. Nawet
smuga œwiat³a nie jest wytrawiona z sensu.
Czynnoœci wykonywane wobec przedmiotów
i z przedmiotami, zawsze wiele zdradzaj¹.
Dobrzy pisarze potrafi¹ to uchwyciæ, czasami
wiele mówi ju¿ jakiœ niuans, szczegó³, tak, ¿e
opis dotyczy tego, co dzieje siê we wnêtrzu
cz³owieka. Œwiadczy wtedy o tym wszystkim
co zachodzi w sferze duchowej. W obszarze
kultury powszechnej lub w jednostce. O zaniku
duchowego ja, degeneracji lub niepokoj¹cym
skrzywieniu. To, co dzieje siê z przedmiotami,
dzieje siê z kultur¹. Najpierw burzono
œwi¹tynie, palono ksi¹¿ki, zakazywano czytaæ,
posiadaæ je, pisaæ, zamykano do wiêzieñ poetów, zabijano ich, a póŸniej masowo palono

ludzi, wieziono ich w mrozie bydlêcymi wagonami, os¹dzano niewinnych na podstawie
k³amstw i ideologii lub na podstawie prostackiej
fikcji. Preparowano dowody. Ludzie znikali
bez wieœci. O niektórych przedmiotach myœlê
w sposób szczególny, z poczuciem istotnej
akceptacji, mam do nich stosunek niemal
braterski. Traktujê je jakby by³y ¿yj¹cymi istotami, którym nale¿y siê jakiœ rodzaj czci.
I codziennej troski. Myœlê, ¿e tak trzeba
postêpowaæ, bo to warunkuje mo¿liwoœæ
zachowania odrobiny szacunku dla samego
siebie. Rozumiem tych, którzy wydobywaj¹
z ziemi wojskowe guziki z polskimi orze³kami
po ¿o³nierzach zamordowanych w Katyniu.
Wszystko jest potrzebne. Œwiat nie jest
œmieciem. Œwiat jest ryb¹. Wzruszaj¹ mnie
stare po ojcu buty, ju¿ na nic siê nie nadaj¹ce,
marynarka, okulary lub kolorowe chustki na
g³owê po mojej mamie. Ró¿norakie narzêdzia
rzemieœlnicze, których ja nie bêdê u¿ywa³. S¹
jak relikwie. Przecie¿ nie mogê ich wyrzuciæ.
Potrzebnoœæ lub ich niepotrzebnoœæ nie jest tu
dla mnie argumentem. Opowiadaj¹ szczegó³owo tak¿e historiê mojego ¿ycia. Nic nie jest
zbyteczne, obojêtne, puste. Dawni ludzie
o tym wiedzieli lepiej ni¿ my dzisiaj. Obcowali
z duchami umar³ych, nie skreœlali ich z listy
obecnoœci w momencie œmierci. Butom
mojego ojca i ksi¹¿eczce mamy te¿ nale¿y siê
cz¹stka wiecznoœci. O to tylko zabiegam. Co
prawda nie wyst¹pi¹ na ¿adnej aukcji, podczas
licytacji. Zu¿yte, stare. Bezradne. Nie w tym
rzecz. Rzecz jest we mnie, w moim œnie. Chcê
siê broniæ przed nicoœci¹ i relatywizmem tego
czasu. Nie nakrêcam starego zegarka po ojcu.
Nie potrzeba. Niech odpoczywa w szufladzie,
ju¿ dosyæ spracowany. Ale mam ten zegarek.
Poniek¹d nadal wyznacza rytm czasu. On ma
w moim domu swoje ustalone miejsce. Jeszcze
szafka z dawnych lat, obraz, przed którym
klêcza³em, ³y¿ka. Tak siê zebra³y dobre
rzeczy, duchy opiekuñcze. Czasami rozmawiam z nimi. Dobrze mi przywo³ywaæ te
klimaty. Tak¿e na przyk³ad opowieœæ ojca,
z czasów wojennych, wyjaœnia mi dlaczego
¿yjê, choæ seria kul pewnego zimowego wieczoru zosta³a za nim pos³ana. Móg³ byæ
jeszcze jednym zabitym. A wtedy nie siedzia³-
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bym tu, przy tym biurku, w dzisiejszy sierpniowy wieczór. O tym czêsto myœlê, ¿e nie
jesteœmy sami, tylko wypada oczy otworzyæ,
aby tê obecnoœæ wokó³ siebie potwierdziæ.
W zdaniu zapisanym na kawa³ku kartki bije
serce mojego ojca. Który w przesz³oœci zrobi³
skrzypce, gra³ na nich, póŸniej gra³ na nich
miejscowy nauczyciel. Wszystko to nie do
zlekcewa¿enia. W przedmiotach zatrzymane
jest ¿ycie. Kiedy podnios³em w Turkmenii
kawa³ek ceramiki, maj¹cej setki co najmniej
lat, zda³em sobie z tego tchnienia sprawê.
Kosmiczna przesz³oœæ stanê³a przed moimi
oczami. Szumia³ ocean g³osów. I czu³em siê
wyró¿niony, ¿e ten mikroskopijnej wielkoœci
fragmencik tamtego œwiata ocalam. Tylko tyle
mogê. Dotkn¹æ œladu czyjegoœ ¿ycia. Œladu po
kimœ. W œwiecie przedmiotów ksi¹¿ki pe³ni¹
wyj¹tkow¹ rolê, i nie trzeba tego udowadniaæ.
St¹d zawsze, kiedykolwiek proponowano mi
opracowanie jakiegoœ zbioru wierszy lub
antologii, to garn¹³em siê do tego zadania
z zapa³em. Najwiêkszymi rozmówcami s¹
przecie¿ ksi¹¿ki. Wszystko mija, a one œwiadcz¹. Dziêki nim œwiat przyœpieszy³ kroku. Tak
jak dzisiaj dziêki Internetowi. One rozstrzyga³y, podpowiada³y, co i jak nale¿y czyniæ.
Stanowi³y argument w podejmowaniu decyzji.
W³adcom towarzyszy³y ksiêgi. By³y jak
wysokie wie¿e z daleka daj¹ce wêdrowcom
orientacyjne znaki. Czy¿ nie czuli siê dostojniejsi maj¹c œwiadomoœæ, ¿e na kartach zostaje ich imiê i ich s³owa, ich postanowienia.
Wyroki. Oprawa, liternictwo, iluminacje,
z³ocenia podnosi³y ich materialn¹ rangê.
I rangê zawartych treœci. Ten ciê¿ar jako
wartoœæ zawsze mo¿na odczuæ. Stary wolumin, to stary wolumin, magia, dzie³o sztuki,
dlatego nie dziwiê siê, ¿e niektórzy dopuszczaj¹ siê przestêpstwa. Zdarza siê, ¿e to
przestêpstwo jest zwyk³ym barbarzyñstwem,
gdy ukradzione w muzeum bardzo stare mapy,
wyrwane ze s³ynnych atlasów, przeznacza siê
na aba¿ury do nocnych lamp. Dla mody
i szpanu. O, niech bêd¹ przeklêci tacy mi³oœnicy starych ksi¹¿ek. Którym podniet¹ do ¿ycia
s¹ ciemne interesy. Krzywda innych. Z ksi¹¿k¹
zawsze wi¹¿e siê powaga ¿ycia. Jego
wyj¹tkowoœæ i niepowtarzalnoœæ. Tajemnica.
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Tote¿ nawet gesty wykonywane wobec ksi¹¿ki
maj¹ znaczenie, a có¿ dopiero konkretne
dzia³ania. Kiedyœ to by³o sacrum, dzisiaj
zmerkantylizowany towar. Mnie nauczono
albo sam to przyj¹³em jako oczywistoœæ, ¿e
miejsce dla ksi¹¿ki musi byæ inne ni¿ pozosta³ych rzeczy tego œwiata. Wiele z tym siê ³¹czy.
Wiele. Choæby czyste, umyte rêce. Osobny
czas, œwiat³o. Cisza. Mój ojciec po kilku godzinach pracy, w pokoju obok kuchni, z powodu
pojawiaj¹cych siê bólów k³ad³ siê na ³awce.
Czekaj¹c na ulgê, czyta³ swojego Kraszewskiego lub Sienkiewicza. Wczeœniej my³ rêce,
brudne od smolonej dratwy i skórzanych,
koñskich uprzê¿y. Le¿a³ nieruchomo, obserwowa³em go czasami, tylko ruch oczu za
szkie³kami jego okularów zdradza³, ¿e jego
uwaga pod¹¿a za biegiem zdañ. Po oko³o
godzinie wstawa³, k³ad³ ksi¹¿kê na wysoko
usytuowan¹ pó³kê. I dalej naprawia³ uprzê¿e,
bo gospodarz móg³ po nie przyjœæ w ka¿dej
chwili. A mój ojciec by³ cz³owiekiem s³ownym, rzetelnym, gdy da³ komuœ gwarancjê,
dotrzymywa³ terminu. Dlatego mieliœmy chleb
w domu. Kupowaliœmy naftê do lampy.
Pokonywaliœmy chaos. Nie potrafiê inaczej siê
wobec ksi¹¿ki zachowaæ. Tworzenie bibliotek,
równie¿ tych mniejszych, domowych, zakwalifikowa³bym do kategorii czynnoœci
sakralnych. Piêknych, wiod¹cych na schody
szlachetnoœci. Istnienie ksi¹¿ki do czegoœ
zobowi¹zuje. Musi byæ zagwarantowana jej
godnoœæ. Bo w koñcu w ksi¹¿ce zapisany jest
jakiœ œwiat. Mniej lub bardziej, ale tu rozstrzygaj¹ siê losy cz³owieka, tu œwi¹tynia ducha.
Trzeba litera po literze przejœæ wszystkie jej
tajemne œcie¿ki, kartki, rozdzia³y, ilustracje,
noty redakcyjne, daty wydania, ¿eby cokolwiek dla siebie zrozumieæ, doznaæ olœnieñ
i zamyœlenia. Jak w sennym ogrodzie,
w którym piêkno istnienia z ka¿dym krokiem
inaczej siê œni. Mo¿e dlatego przez ca³e lata
siedemdziesi¹te ci¹gle wêdrowaliœmy z Jankiem Stolarczykiem po Wroc³awiu, od ksiêgarni do ksiêgarni lub antykwariatu. Zw³aszcza czêsto zachodziliœmy do antykwariatu
w Rynku, choæ równie¿ i do mniejszego,
w którym panowa³a ciasnota, le¿a³y sterty
ró¿noœci, obok gmachu Uniwersytetu. Poszu-

kiwa³em wspó³czesnoœci i zamierzch³ego
czasu. Pracowali w tych miejscach obeznani
z przesz³oœci¹ œwiata wiekowi antykwariusze,
prawdziwi znawcy i mi³oœnicy. Prawie
ca³kowicie zanurzeni w sennym œwietle liter.
Zawieraliœmy z nimi, i z innymi ksiêgarzami,
znajomoœci, by wpisaæ siê w ich pamiêæ.
Niektóre bowiem tytu³y z trudem by³y
osi¹galne. Deficytowe. Zwykle nie zawodzili
nas. Pamiêtali i coœ zawsze wydobywali dla
nas spod lady. To doœwiadczenie, to jedno
z wa¿nych doœwiadczeñ poszukiwania œwiata.
Oznacza³o wejœcie w obszary piêkna, które
nasyca³o nam m³odoœæ. Gdy przyje¿d¿a³em do
domu w Zawadzie, zabiera³em ze sob¹ zawsze
kilka bliskich mi wtedy ksi¹¿ek, niektóre poleca³em swojemu ojcu. Pod koniec ¿ycia, kiedy
by³ ju¿ bardzo zmêczony, os³ab³y i po prostu
widaæ by³o, ¿e gaœnie, ciê¿ko oddycha,
schorowany, jeszcze wzi¹³ do rêki Mity
Greckie. Nie wiedzia³em, ¿e bêd¹ jego ostatni¹ lektur¹. Jeszcze wolnym krokiem
w lutowy, ale niezbyt mroŸny dzieñ wyszed³
przed dom w swojej br¹zowej marynarce,
rozgl¹da³ siê dziwnie wokó³, mglisto œwieci³o
s³oñce, przybli¿one do horyzontu, chcia³
nabraæ, ile siê tylko da³o, jak najwiêcej tego
œwiata, widzenia krajobrazu, pobliskiego sosnowego lasu, nagich akacji, widoku oszronionych dachów i zapewne te¿ widoku œcian
naszego niskiego domu, z³o¿onego z jednej
kuchni i pokoju, w którym mieszkaliœmy
w piêæ osób wiele lat. PóŸniej odjecha³
w wiecznoœæ wiejskim, gospodarskim wozem,
zaprzê¿onym w dwa konie. Pozosta³y mi
w uszach jego s³owa z ostatniej sekundy ¿ycia:
„jeszcze chcia³bym ¿yæ”. Ta nieuniknionoœæ
tamtego zdarzenia przenika mnie do g³êbi.
Powiewa jak chor¹giew trwania ¿ycia
i przemijania. Zapisuje siê strona po stronie.
I nie jest fikcj¹. Ksi¹¿ka czytana w parku, gdy
kwitn¹ bzy, póŸniej jaœminy. Ksi¹¿ka w rêce
smutnej kobiety, zakochanej dziewczyny, co
chwilami patrzy przed siebie i nie dostrzega
czegokolwiek. Krzewy bzów kwitn¹. Zawsze
mnie ciekawi³o co, kto czyta. Jak wysoko
nios¹ skrzyd³a. Ach, ksi¹¿ka czytana wœród
pól i delikatnych powiewów wiatru, nad któr¹
ktoœ p³acze. Ksi¹¿ka, któr¹ siê kocha.

Pocieszycielka w utrapieniu, zdobywczyni
nieznanego, przyjaciel, lekarstwo. Ksi¹¿ka na
stole. To ju¿ inny stó³. Inny dom, budz¹cy zaufanie. Nie wypada zak³ócaæ tego porz¹dku.
Ka¿dy dom potrzebuje ksi¹¿ki. Rozmowy
o niej. Ksi¹¿ka w okreœlonych momentach
symbolizuj¹ca samym swoim istnieniem dramat czasu. Czy¿ nie zachowa³ siê w naszej
pamiêci wstrz¹saj¹cy obraz Ksiêgi Nowego
Testamentu, po³o¿ony na trumnie Jana Paw³a
II, na placu Œwiêtego Piotra, gdy wia³ silny,
kwietniowy wiatr. Patrzy³em i widzia³em tê
symbolicznoœæ. Zw³aszcza ten niesamowity
wiatr dramatycznie j¹ targaj¹cy. Wobec zasmuconych na Placu i wobec ca³ego œwiata.
Wymowny wiatr ostentacyjnie przewracaj¹cy
jej karty, który na koniec zdecydowanie j¹
zamyka i tak ju¿ do koñca ceremonii pozostaje przed oczami ludzi. Tego obrazu nie zapomnê. Symbolizowa³a sytuacjê ducha cz³owieka
w naszych czasach. Bez jednego s³owa, jak
wczeœniej, kiedy On sta³ w oknie Biblioteki,
tym samym co zawsze, i nie móg³ wydobyæ
g³osu, ani jednego s³owa, wstrz¹saj¹co
cz³owiekowi zosta³ dany znak. Czasy id¹
coraz ciemniej. Zanika bezinteresowne myœlenie o wartoœciach, a górê bierze kalkulacja
merkantylna, chêæ osi¹gniêcia zysku za
wszelk¹ cenê, bez ogl¹dania siê, czy to jeszcze
ma cokolwiek wspólnego z przyzwoitoœci¹
czy ju¿ nie ma. Czasy id¹ coraz ciekawsze.
Ob³êdne. Po po³amanych mostach. Ksi¹¿ki
wa¿ne przegrywaj¹ z przeogromn¹ iloœci¹
tytu³ów kultury masowej, ³atwej i przyjemnej.
Czy mo¿e byæ inaczej. Nie s¹dzê. Chorym
brakuje si³. A innym odwagi i determinacji
wêdrowania w samotnoœci. Nie wszyscy s¹
w stanie poddawaæ siê wnikliwemu zamyœleniu
i subtelnie prze¿ywaæ. Dobry artysta, to elitarny artysta, nie inaczej. Kim bêdziemy
i jakie oka¿¹ siê nastêpstwa tych zjawisk, to
jest nawet dobre pytanie. Jeszcze, mo¿e to
dowód na moj¹ staroœwieckoœæ, nie potrafiê
sobie wyobraziæ, by z ksi¹¿k¹ mo¿na by³o
postêpowaæ niegodnie. J¹ sam¹ pozbawiaæ,
a zarazem samego siebie, szacunku. Ksi¹¿ka
wychodzi naprzeciw czytelnikowi. Sprzedaje
siê j¹ nie tylko w ksiêgarniach, tradycyjnie ju¿
na ulicy, na straganach, co sympatycznie
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wygl¹da nad Sekwan¹ lub w Krakowie. Jest
tak¿e w kioskach z gazetami, w teatrze, koœciele, na spotkaniach z pisarzami, to wszystko
jeszcze da siê zaakceptowaæ, bo jest nawet
sympatyczne, piêkne. Ale ju¿ absolutnie nie
wyobra¿am sobie stoiska w sklepie rzeŸniczym, poœród koœci i krwistych miês, tudzie¿
wêdlin, ani w sklepie z chemikaliami,
proszkiem do prania, ani z alkoholem. No có¿,
nie potrafi³bym tego zaakceptowaæ. O czym to
ja piszê. A tu, tymczasem, ku swemu
zaskoczeniu, ¿eby nie powiedzieæ, os³upieniu,
zobaczy³em w pewnej miejskiej ubikacji tomiki poezji, wy³o¿one do sprzeda¿y. Na stoliku
obok papieru toaletowego, myde³ka, rêczniczka, ³adnie wy³o¿one, w odleg³oœci dwóch,
trzech metrów od pisuarów i kabin, do których
pod¹¿aj¹ panie i panowie. Mog¹, oczywiœcie
mog¹, sobie kupiæ zbiorek miejscowej poetki
(P., J. lub innej) przed udaniem siê na
„posiedzenie” lub ju¿ po. Nie zamierzam sobie
niczego wyobra¿aæ, bo wszystko to jest ohydnie dwuznaczne, niegodne, ale có¿, komuœ to
widaæ nie przeszkadza, nic nie przeszkadza.
Pani zadowolona w tym ciepe³ku, rozpakowuje z folii swoje œniadanie. Popija herbatk¹.
I prze³ykaj¹c kês za kêsem poleca towar. Tak
w³aœnie wygl¹da upadek kulturalnego obyczaju. Umberto Eco pisz¹c eseje o Bibliotece
przytacza opinie nie przewiduj¹ce funkcjonowania toalet w³aœnie w bibliotekach, bo nie
przystawa³oby takie s¹siedztwo do powagi
œwi¹tyni myœli. Zapewne by³by zgorszony
widokiem, który zobaczy³em. Co ja mówiê,
nie chcia³by w takim mieœcie nawet stopy
postawiæ.

W po³udnie
Delikatnie w ciep³e po³udnie dzwoni¹
w Zawadzie na wie¿y koœcielnej dzwonki.
Ka¿dy dŸwiêk wyraŸny. Tworz¹ nawet jak¹œ
muzykê. S³yszê je i tê ich muzykê. Taki
wzruszaj¹cy moment. Wzniesiony, który
usi³uje og³osiæ to, co obejmuje. Moment jednak samotny w œwiecie. Jakby przeciw niemu
sprzymierza³o siê wszystko. Z zamiarem
zniszczenia tego, co niepodobne do ca³ej reszty rzeczywistoœci.
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Pasikonik
Pasikonik zielony, jaki wystêpuje
w Polsce, nasz muzykant popularny, samouk,
co siê skrywa w trawie i zbo¿u ze swoim
graniem, wpad³ przez otwarte okno do pokoju.
Du¿y okaz. Zatrzepota³ w mojej garstce,
wyszed³em z nim na taras, gdzie uwolniony
polecia³ na wietrze w stronê starej jab³oni.
I takiemu owadowi cudowne to zapewne uczucie odzyskaæ wolnoœæ i pozbyæ siê strachu.

Œcie¿ka
Z uwag¹ stawiam krok za krokiem.
Poznajê jak to jest, kiedy œcie¿ka coraz
wê¿sza. I owocami dnia przychodzi mi nazywaæ kamienie.

Daleko w polach
Zerwa³em ³odygê trawy. Rozgl¹da³em siê
wokó³. Senne, pe³ne œwiat³a pola. Dojrzewa
ziarno. Nie trzeba nic wiêcej. Znam zielon¹
trawê. Opiekunkê ziemi, która leczy zadane jej
rany. Wpisywa³a siê w moj¹ biografiê ka¿dego
dnia w dzieciñstwie. Jej zapachy, miêkkoœæ,
ch³ód i wilgoæ codziennie mówi³y do mnie.
Wyczytywa³em w jej ŸdŸb³ach i k³osach
sekretne obietnice. W roziskrzonych kroplach
rosy objawia³a siê têcza. Lubi³em schowaæ siê
w wysokiej trawie przed œwiatem. I le¿¹c
d³ugo patrzeæ na niebieœciutkie niebo. Na
ob³oki, jaskó³ki, motyle. Grza³o s³oñce, gryz³y
owady, opowiada³em sobie historie przysz³ego
¿ycia, które dopiero bêdzie. Ale có¿ mog³em
wiedzieæ. Tylko to, ¿e jest ciep³o i za chwilê
wrócê do domu na obiad.

Tak najlepiej
Najlepiej pisaæ o kwiatkach. Niew¹tpliwie.
Bo nikt nie bêdzie mia³ pretensji. Twierdzi
M. Poniek¹d s³usznie. W koñcu zas³uguj¹ na
to ze wszech miar. Có¿ mo¿e im dorównaæ.
Bêd¹cym wzorami piêkna, Ÿród³ami natchnienia. Napisaæ jednak tak, by rzecz
zawa¿y³a na wieki. I z ich powodu narodzi³ siê
nowy cz³owiek.

Jak wtedy
Gdyby znalaz³ siê cz³owiek, który niós³by
œwiatu pozytywn¹ wizjê, to i tak nikt go nie
pos³ucha. Znajd¹ siê powody, dowody, taœmy,
podpisy, donosiciele, zeznaj¹ odpowiedni
œwiadkowie, by mo¿na go by³o oskar¿yæ.
I oskar¿¹ go wszyscy. W krzyku, w natarczywoœci, wytykaniu palcami, opluwaj¹c i œmiej¹c siê g³oœno, poprowadz¹ przed kamery.
I ka¿dy w swoim domu zobaczy jego
winê. A on nie bêdzie umia³ siê obroniæ.
Dzisiaj wszelka propozycja dobra jest
w niebezpieczeñstwie. Mocni i liczni s¹
jego przeciwnicy. Jak wtedy, dwa tysi¹ce lat
temu.

Ma siê wyjaœniæ
W wielkim œwiecie, w jego blasku, ju¿
nied³ugo ma siê wyjaœniæ, która z gwiazd,
szybko wschodz¹ca czy ta, która ju¿ wysoko
œwieci, wypadnie bardziej seksownie.
Wydatny biust lub nabrzmia³e od kolagenu
usta. Bilety na koncert wiele dni wczeœniej
zosta³y wyprzedane. W domach, przed ekranami telewizorów, z zapartym tchem, rywalizacjê obserwowaæ bêd¹ miliony widzów.
Emocje siêgn¹ zenitu. Takie to problemy
ekscytuj¹ wspó³czesnych, co wypada odnotowaæ.

Co jeszcze powiesz
Œmieræ chodzi po œwiecie. I zgarnia ludzi,
gdzie tylko siê da. Gdzie siê jej to podoba.
Ulice, bazary, autostrady, pustkowia s¹ dla niej
odpowiednie. ¯adn¹ okazj¹ nie gardzi. Krzyk,
to jej hymn.

Sen
Wiem, ¿e to by³ sen. Ale wszystko w nim
by³o prawdziwe. Widzia³em ogieñ id¹cy
z nieba na ziemiê. Na kilka sekund w tym œnie
otworzy³a siê ognista rzeczywistoœæ, co
wprawi³o mnie w niepojêt¹ trwogê. Tak¹, jak¹
zapewne zaznaje siê w momentach ostatecznych.

Pisanie
Zauwa¿y³em, ¿e pisanie poezji pomaga
przy uk³adaniu prozy. A poezja wzbogaca siê
przenikaj¹c¹ j¹ proz¹, która w jej objêciu siê
rozœwietla.

Patrzê
Przesz³oœæ to sen. A by³a przecie¿ ¿ywa,
konkretna, dotykalna realnoœæ. Jad³em, bieg³em zdyszany, ba³em siê czegoœ. Umiera³em
z ¿alu. Gubi³a siê mi³oœæ. Tak po prostu, zwyczajnie. Skazany na margines. Kiedy myœlê
o przesz³oœci nie ogranicza mnie czas ani przestrzeñ. Otwieram jej drzwi, kiedy tylko chcê.
Dzisiejszy dzieñ, to te¿ sen, tyle ¿e ma³o wyraŸnie jeszcze to widaæ. Ale ju¿ jutro odczyta
siê wiêcej. Wiêksz¹ daremnoœæ. Ju¿ wiem.

Liœcie
Liœcie hortensji, wyraŸny ich rysunek
w ciemnej zieleni, du¿e, rosn¹ w cieniu. Liœcie
brzozy, które mog¹ byæ lekarstwem, liœcie winogron, jedyne w swoim rodzaju, liœcie klonu
jesieni¹ daj¹ce œwiatu z³ocist¹ opowieœæ, liœcie
czereœni, kiedy na chodniku pomarañczowo
siê u³o¿¹ i przez chwilê p³on¹. Có¿ mo¿na
powiedzieæ o liœciach. Upadn¹. Tak jak i my.

Poeci
Czy mo¿na sobie wyobraziæ coœ bardziej
okrutnego i zarazem piêkniejszego ni¿ klêska
poety. Wtedy, kiedy œwiat zabija jego poezjê,
kiedy ju¿ nie ma si³ niczego z siebie wydobyæ,
gdy nadaremnoœæ wytr¹ca mu pióro z rêki.
Niby to osobista wy³¹cznie sprawa. Jednak
nieosobista. Bo klêska poety, to równie¿
klêska czasu, w którym ¿yje.

Jeszcze
To jedno z najbardziej optymistycznych
s³ów. Podtrzymuje nadziejê na istnienie. Jest
w nim pragnienie obecnoœci œwiata i przypomnienie, ¿e policzone s¹ dni i kroki. Niczego nie
koñczy, potwierdza trwanie, zapowiada jakiœ
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ci¹g dalszy, nawet jego koniecznoœæ. Jeszcze.
Wyra¿a ¿¹danie i pokorn¹ proœbê. Zawiera
w sobie nakaz wytyczania kolejnych etapów
¿ycia, zarazem przestrzega przed lekcewa¿eniem, zbytnim lekcewa¿eniem bie¿¹cego
momentu. Przynale¿nych mu praw do istnienia. Mo¿e byæ argumentem w staraniu siê
o swoje racje. Mo¿e nawet kosmosem rz¹dzi
to s³owo. A¿ siê kiedyœ wszystko skoñczy.

Im dalej
Siedzimy pod wieczór w sierpniu gorzkim.
Na ³awce pod czereœni¹. Nie czekamy na nic.
Powietrze duszne, wilgotne. Bêdzie burza.
Pamiêtamy o klêskach œwiata, które id¹ nieustannie, nie omijaj¹c ¿adnego kraju, domu,
cz³owieka. Powodzie i po¿ary. Katastrofy.
Pijemy powoli piwo. W taki wieczór najlepiej
smakuje. I tak mówimy niby to ¿artobliwie,
a niby powa¿nie, ¿e im dalej od Ziemi, tym
szczêœliwiej. Z czym wypada siê zgodziæ.

Ju¿ tylko ¿yjê
Bez obiecywania sobie, ¿e uda siê jeœæ
owoce, których jeszcze nie znam. Co jeszcze
mo¿e byæ dane. Miejsce jedno i to samo.
Os³ab³a wiara, zetla³e nadzieje. Samotna
kartka. Piêkno œlepej ulicy. Ciemny przedpokój. A wiêc bez z³udzeñ. Powiewy wiatru
wyjaœniaj¹, ¿e to dopiero pocz¹tek zdobywania wiedzy o tym, co trwa³e i zupe³nie
nietrwa³e. Co ju¿ do koñca bêdzie ze mn¹.

Drzewo
Wyszed³em przed dom, chwilê patrzy³em
na drzewo w obfitoœci liœci i m³odych, tegorocznych pêdów. Tak silnie rosn¹. Wœród nich
ptasie skrzyd³a i jednostajne poœpiewywanie.
Wróci³em do domu, odkrêci³em kran z wod¹,
nastawi³em na herbatê, otworzy³em okno. Nic
ponadto.

Jesteœmy
Jesteœmy jak œnieg, który spad³ i zaraz
zniknie. I za chwilê nikt ju¿ o nim i o nas nie
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zechce pamiêtaæ. Ani o tym za kogo to
próbowaliœmy siê uwa¿aæ.

Miesi¹ce
Mijaj¹ miesi¹ce. Kogoœ ju¿ dawno nie
widzia³em. A on ka¿dego dnia umiera.
Oddycha z trudem. Zmieniony. Patrzy d³ugo
w jeden punkt na œcianie. I próbuje sekundy
i godziny rozci¹gaæ w wiecznoœæ.

Tylko
Tylko naiwnym poetom nigdy nic nie
przeszkadza. Mog¹ pisaæ i pisaæ. Niemal bez
wysi³ku. Ale oni proponuj¹ jedynie s³owa. Nie
œwiat ani doœwiadczenia. Ekscytuje ich sama
czynnoœæ tworzenia, bo wydaje im siê, ¿e
z powodu ³adnie brzmi¹cych s³ów œwiat
bêdzie lepszy. A to przecie¿ nieprawda.

Przyjaciel
Kiedy ktoœ mówi bezinteresownie, to
znaczy, ¿e to dobry cz³owiek. Jakby nie chcia³
zatraciæ proporcji, ale dojœæ do sedna, a ju¿
zw³aszcza nie zaszkodziæ. Czy jeszcze trafia
siê ktoœ taki? Nie podnosi g³osu, nie zdradza
z³ych emocji. W jego zachowaniu mo¿na
dopatrzyæ siê zdolnoœci obrony i bycia sprawiedliwym. To wa¿ne. Objawia swoim istnieniem coœ wrêcz ponadludzkiego. Niejako
gwarantowanie w³asn¹ osob¹ wartoœci czegoœ
lub kogoœ. Jeszcze nie wszystkich poch³onê³a
bezgranicznie zawiœæ i chêæ szkodzenia, dezawuowania, zwyciê¿ania, dopatrywania siê za
wszelk¹ cenê jakichœ cieni. Jakby na przekór
tym, którzy o nikim ju¿ nie mówi¹ dobrze.

Pytanie o cz³owieka
Jakiego cz³owieka rodzi nasza wspó³czesnoœæ. Jakie s¹ oczekiwania, wa¿ne wzory,
drogê wytyczaj¹ce idee

By³o, minê³o
Jednak przesz³oœæ raz po raz coœ podrzuca.
Mocno zaboli albo przyprawi o poczucie

wstrêtu. Jedni próbuj¹ j¹ wyprzeæ z pamiêci,
nagle jakoby ogarnia³a ich ca³kowicie amnezja
o pewnych (niepewnych) sprawach i dokonaniach, inni, ci poszkodowani, skrzywdzeni,
chc¹ niektóre szczegó³y wyjaœniæ. Tego domaga siê poczucie prawdy. I choæby prawo do
moralnego zadoœæuczynienia. Ktoœ czyha³ na
czyjeœ miejsce, ktoœ przed kimœ to zatai³. Ktoœ
k³amliwie patrzy³ w oczy. Pozbawia³ pracy,
uniemo¿liwia³ awans spo³eczny. Ktoœ sprzedawa³. Dzisiaj chce uchodziæ za porz¹dnego,
pryncypialnego cz³owieka. Obwieszcza, ¿e
jest niewinny. To nie on. Czasem jednak nie
wytrzymuje i jakby pluj¹c w twarz, kpi¹co
wyrzuca z siebie inwektywy w rodzaju: „konfabulacja, mistyfikacja, obsesja osaczenia”,
czyli jak siê da, to jeszcze raz uderzyæ,
zaszkodziæ. Jak ranne zwierzê. Dziwiê siê, ¿e
nadal potrafi byæ cz³owiekiem przewrotnym.
Móg³by choæby milczeæ. Bo przecie¿ czegoœ
powinny nauczyæ historyczne przemiany,

liczne doœwiadczenia i wiedza o czasie,
w którym siê ¿y³o. Gdyby by³ w stanie przyznaæ, ¿e by³ tym kim by³ i przeprasza, to
udowodni³by swoj¹ odwagê i potêgê prawdy.
Ale nie wychyli siê ze swej nory. Opór przed
zbli¿eniem siê do prawdy jest silny, niektórzy
(wydawaæ by siê mog³o œwiatli ludzie,
którzy autentycznie swoje wycierpieli) to
d¹¿enie staraj¹ siê przedstawiæ w jak najgorszym œwietle. Nie jako oczyszczenie.
Wrêcz jako rodzaj szkodnictwa. Tego nijak
nie potrafiê poj¹æ. Jeœli ci pierwsi nadal
broni¹ siê przed nieprzyjemnym zapewne
zdemaskowaniem, to drudzy? Jaki maj¹
w tym interes? Jeœliby rozumowaniu tych
drugich (na szczêœcie s¹ w mniejszoœci)
przyznaæ racjê, to na có¿ w Polsce ca³a ta
rewolucja spo³eczna, moralna, która siê bezkrwawo dokona³a. Czy nies³usznie? Czy na
podeptanie idea³ów? I zachowanie dawnego
status quo.

Czes³aw Sobkowiak
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Wspomnienie Jadwigi Bortkiewicz
o Czes³awie Niemenie

Czwartek, 31 maja 2007 r. Pukam do drzwi
pañstwa Jadwigi i Kazimierza Bortkiewiczów
mieszkaj¹cych od wielu lat w Ko³obrzegu.
Od jutra przez trzy kolejne dni bêdzie
odbywa³ siê w tym mieœcie IV Ogólnopolski
Zlot Mi³oœników Muzyki Niemena. Jego goœciem honorowym bêdzie siostra Niemena,
Jadwiga Wydrzycka-Bortkiewicz. Przybêdzie
wraz z mê¿em Kazimierzem i cz³onkami
najbli¿szej rodziny, ale wtedy nie bêdzie
mo¿liwoœci w spokoju porozmawiaæ o latach
dzieciñstwa i m³odoœci jej brata – wielkiego
artysty – Czes³awa Niemena.
By³ on nie tylko wybitnym muzykiem, ale
równie¿ malarzem, autorem tekstów, multiinstrumentalist¹. Niemen by³ bardzo skromnym,
ale wielkim cz³owiekiem. Napisano o nim
setki artyku³ów prasowych i - jak do tej pory cztery ksi¹¿ki (Czes³aw Niemen – Kiedy siê
dziwiæ przestanê... Romana Radoszewskiego,
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Niemen o sobie Dariusza Michalskiego, Czas
jak rzeka Marka Gaszyñskiego, NIEMEN –
dyskografia, fakty, twórczoœæ Tadeusza
Skliñskiego). Doprawdy napisano bardzo
wiele, ale czy wszystko?
Przys³uchuj¹c siê opowieœciom Pani
Jadwigi, s³ysza³em czêsto takie s³owa, które
nie zosta³y jeszcze do tej pory nigdzie opublikowane, a s¹ to informacje wa¿ne. Myœlê, ¿e
wielbiciele talentu Niemena chcieliby je poznaæ i dlatego postanowi³em napisaæ kolejny
artyku³ do „Pro Libris”, by opisaæ to czego
dowiedzia³em siê na Zlotach Fanów Niemena.
Tym razem skupiam ca³¹ uwagê na najwczeœniejszych latach ¿ycia Czes³awa. Chcê
opisaæ o tym jak kszta³towa³a siê jego
wra¿liwoœæ, odbiór na sztukê, kulturê tego
wspania³ego cz³owieka. Jadwiga Bortkiewicz,
starsza o blisko dziesiêæ lat siostra Niemena,
pamiêta nawet dzieñ narodzin swojego brata.
Mówi: – Matka urodzi³a Czes³awa, gdy mia³a
ju¿ 42 lata. Urodzi³ siê w domu, 16 lutego
1939 roku o trzeciej nad ranem. Ojciec bardzo
siê ucieszy³, ¿e ma syna. Po narodzinach podszed³ do babci i powiedzia³: – Mamo, mam
syna! Talent odziedziczy³ Czes³aw po rodzicach. Jego ojciec Antoni Wydrzycki by³
cz³owiekiem, który wiele potrafi³. Pani
Jadwiga pamiêta, ¿e zwracano siê do niego
zawsze, gdy ktoœ potrzebowa³ pomocy. By³
jedynym cz³owiekiem w Wasiliszkach, który
potrafi³ np. nastroiæ organy, fortepian, dorobiæ
jak¹œ czêœæ do akordeonu, gitary czy innego

instrumentu muzycznego. Ale Antoni Wydrzycki reperowa³ nie tylko instrumenty muzyczne. Potrafi³ te¿ naprawiæ wszelkiego rodzaju
zegarki, rowery. Umia³ równie¿ oprawiaæ stare
ksi¹¿ki. Nie posiadaj¹c do tego odpowiedniego sprzêtu robi³ to niczym najlepszy
introligator. W 1958 roku z ca³¹ rodzin¹
wyje¿d¿a³ do Polski i trudno by³o mu zabraæ
z sob¹ te wszystkie potrzebne rzeczy, a szkoda
by³o z nich zrezygnowaæ: narzêdzia, œrubki,
sprê¿yny, klucze itp.
Antoni Wydrzycki mia³ bardzo dobry
s³uch, by³ stroicielem ró¿nych instrumentów
muzycznych. Œpiewa³ te¿ wraz z ¿on¹ i dzieæmi w chórze koœcielnym.
Równie¿ matka Jadwigi i Czes³awa, Anna
Wydrzycka (z domu Markiewicz), posiada³a
wspania³y s³uch i g³os. S³uch Czes³aw
odziedziczy³ po rodzicach, ale g³os g³ównie po
matce (ojciec Antoni nie dysponowa³ specjalnie mocnym g³osem). Po matce Czes³aw
odziedziczy³ te¿ tê¿yznê fizyczn¹. Ca³a rodzina Markiewiczów to bardzo silni ludzie.
A przede wszystkim odebra³ po swoich rodzicach w³aœciwe wychowanie, wra¿liwoœæ
i wiele innych pozytywnych cech charakteru.
Siostra Czes³awa Niemena, chocia¿ up³ynê³o od tego czasu ju¿ ponad 60 lat, pamiêta
do dzisiaj jeszcze wiele szczegó³ów, którymi
nas wszystkich zaskakuje.
Opowiada jak to jesieni¹ 1941 roku, kiedy
jej brat mia³ zaledwie dwa i pó³ roku pewnego
dnia wszed³ na taboret i zacz¹³ œpiewaæ
NI-KAK-DA z w³asnymi s³owami i muzyk¹,
któr¹ wczeœniej kilka razy s³ysza³ z p³yty
wielkiego rosyjskiego œpiewaka Szalapina.
Jadwiga s³uchaj¹c i ogl¹daj¹c to, co wyczynia³
jej brat by³a zaskoczona. Posz³a powiedzieæ
ojcu, ¿e z Czeœkiem coœ siê sta³o. Kiedy
przyszed³ Antoni i obejrza³ wyczyny swego
ma³ego syna te¿ by³ bardzo zdziwiony popisami malca. Podobnie, kiedy przychodzili
mieszkañcy Starych Wasiliszek, prosz¹c
Czeœka, by zaœpiewa³ – ten zawsze wtedy
wchodzi³ na taboret i ochoczo œpiewa³.
Niektórzy obserwuj¹c to, ju¿ wtedy mówili, ¿e
bêdzie z niego kiedyœ wielki artysta. Pani
Jadwiga wspomina: – Jako malec Czesiek
œpiewa³ altem, póŸniej ju¿ by³ w chórze

w tenorach. By³ weso³ym, dowcipnym
ch³opcem, nie by³ ³obuzem. Tylko robi³
psikusa z nartami, podkrada³ mi je, chocia¿ by³
na to za ma³y. Musia³a go za to karciæ. Ale –
jak mówi – by³ malcem, którego nie mo¿na
by³o nie kochaæ.
W wieku kilku lat Czes³aw zacz¹³ piêknie
malowaæ. Nie by³o wtedy (lata wojny) w³aœciwych przyborów do malowania, ale wystarczy
skrawek papieru, jakieœ kredki i ju¿ powstaje
rysunek, obraz, który jest ma³ym arcydzie³em.
Niestety wiêkszoœæ z tych rysunków nie
zachowa³a siê do czasów obecnych (jak chocia¿by pierwszy przedstawiaj¹cy ulicê miasta
narysowan¹ z perspektywy przez zaledwie
kilkuletniego malca). Jego starsza siostra podpowiada mu wtedy jak namalowaæ jeszcze
piêkniej. „By³am takim znawc¹ dla Czeœka,
podpowiada³am mu...” Czesiek po narysowaniu nie dba o to, co stanie siê z tymi rysunkami, ale jego starsza siostra zachowuje niektóre
rysunki, przywozi je do Polski i po wielu
latach przez przypadek znajduje w swoich
archiwach wœród zdjêæ z tamtych lat. Dzisiaj,
Czes³awa Niemena nie ma ju¿ wœród nas, ale
ogl¹daj¹c rysunki, mo¿emy uœwiadomiæ sobie
jego rodz¹cy siê za m³odu talent i wielkie
umiejêtnoœci. Wyjawiam Pani Jadwidze pro-
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jekt publikacji rysunków Niemena. Bez wahania wyra¿a zgodê na to, by czytelnicy „Pro
Libris” mogli zobaczyæ to, co jej brat narysowa³ bêd¹c ma³ym ch³opcem. Dlatego w tym
numerze kwartalnika s¹ one publikowane.
Pani Jadwiga pokazuje kilka zachowanych
rysunków i opowiada:
– Pierwszy rysunek pochodzi z czasów,
kiedy Czesiek nie chodzi³ jeszcze do szko³y.
Nosi tytu³ „Leœne Nastroje” a przedstawia
leœn¹ orkiestrê. Krasnal gra na wiolonczeli,
wiewiórka na perkusji, a ptaszki œpiewaj¹.
Kolejny rysunek Czeœka jest z czasów szkolnych i przedstawia husarza. Na nastêpnym –
wêdrowca, a w³aœciwie w³óczêgê, o którym
póŸniej œpiewa³ mój brat.
Pani Jadwiga kontynuuje: – Kiedy Czesiek
by³ w pi¹tej klasie ogl¹da³ w kinie film i po
wyjœcia z kina bardzo realistycznie narysowa³
g³ówkê dziewczynki, bohaterki tego filmu.
Jakiego filmu tego ju¿ dzisiaj pani Jadwiga
niestety nie pamiêta. Dalej siostra Niemena
mówi: – Do szóstej klasy Czesiek mia³ same
pi¹tki, póŸniej zaniedba³ siê trochê a to dlatego, ¿e czêsto wystêpowa³. By³ bardzo zaanga¿owany w ¿ycie spo³eczne mieszkañców
Starych Wasiliszek. Konkursy, koncerty,
imprezy szkolne. Czesiek zawsze z akorde-

onem, gitar¹, mandolin¹. Zawsze ma przy
sobie chórek.
Wspomnienia pani Jadwigi przeci¹gaj¹ siê
do póŸna. Od jutra mamy zapewnione noclegi
w hoteliku Bukowina. Na tê noc trzeba nam
poszukaæ noclegu. Znana jest goœcinnoœæ ludzi
pochodz¹cych z Kresów, ale naprawdê
zaskakuj¹ nas s³owa siostry Niemena, która
mówi nam, ¿e mo¿emy u nich przenocowaæ.
A rano po œniadaniu s³uchamy dalszych
wspomnieñ o trudnym ¿yciu w tamtych
stronach. Antoni Wydrzycki unikn¹³ wywiezienia na Sybir tylko dziêki temu, ¿e by³
potrzebny tu na miejscu. Kiedy trzeba by³o coœ
naprawiæ, zrobiæ... wszystko to potrafi³ i robi³
Antoni, w³aœnie dlatego jego rodzina uniknê³a
wywózki, ale nie mo¿na by³o liczyæ na to, ¿e
tak bêdzie zawsze. Jak powiedzia³ kiedyœ
w wywiadzie, którego wiele lat temu udzieli³
Bogus³awie Patalas dla s³uchaczy Radia
Zachód Czes³aw Niemen: – Ju¿ w 1939 roku
moja rodzina by³a przeznaczona na Sybir.
Przed wywózk¹ trzeba siê by³o czêsto ukrywaæ, dlatego ostatecznie w 1958 roku
postanowili wyjechaæ do Polski, gdzie by³ ju¿
brat Antoniego – Józef Wydrzycki.
Czes³aw Niemen w wywiadzie tym mówi³
jeszcze o swojej têsknocie za rodzinnymi
stronami, o tym ¿e nigdy siê nie nudzi³
mieszkaj¹c na wsi. Wspomina³ wêdrówki nad
Niemen, chocia¿ stwierdzi³, ¿e nigdy nie
p³yn¹³ t¹ rzek¹. Mówi³ o swojej fascynacji
przyrod¹, któr¹ uwielbia³ obserwowaæ.
Wspomina³ swoje dzieciñstwo – szczêœliwe,
bo trochê na uboczu, czasem tylko burzone
przez przejazd wojsk, które przeprowadza³y
manewry. Pamiêta³ równie¿ trudne epizody ze
swoich m³odych lat. Na przyk³ad gdy pijany
¿o³nierz enkawudzista wypuœci³ seriê z pepeszy w powietrze i ma³y Czes³aw musia³
uciekaæ, chroni¹c siê w polu ¿yta.
***
Na Zlot W Ko³obrzegu przyby³o ok. 60.
fanów Niemena. Oprócz siostry Niemena
Jadwigi i jej mê¿a Kazimierza oraz ich dwóch
córek przybyli tak¿e Romuald, Jerzy i Jan
Wydrzyccy – bracia stryjeczni Niemena.
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Wœród zaproszonych goœci jest Weronika
Szypura, która wieczorem daje piêkny koncert, œpiewaj¹c wiele piosenek z repertuaru
Czes³awa Niemena. Koncert prowadzi autor
ksi¹¿ki o Niemenie Roman Radoszewski. Po
koncercie fani Niemena mog¹ nabyæ p³ytê
Weroniki „Rozwiana”, na której s¹ dwa
utwory Niemena: „Una luce mai accesa”
i „Bema pamiêci ¿a³obny rapsod”. Po koncercie Weronika rozdaje autografy na swojej
p³ycie.
Równie¿ z repertuarem Niemena wystêpuje
Jarek Królikowski (tenor operetki z Wroc³awia). Po koncertach zaczyna siê dyskusja,
która trwa w³aœciwie do samego rana. Niektórzy trochê narzekaj¹, ¿e nie mogli siê wyspaæ,
ale có¿ takie jest ¿ycie zlotowicza.
Nastêpnego dnia w sobotê jedziemy wraz
z Jadwig¹ i Kazimierzem do Bia³ogardu na
groby Anny i Antoniego Wydrzyckich.
Po po³udniu trwa dyskusja poœwiêcona
dalszym planom Stowarzyszenia Fanów.
Dyskusja jest czêsto bardzo burzliwa. Oprócz
dyskusji zlotowicze ogl¹daj¹ te¿ na DVD koncerty Niemena i s³uchaj¹ unikatowych nagrañ
Czes³awa Niemena. Wymieniaj¹ siê p³ytami
z nagraniami Niemena, zdjêciami, artyku³ami
prasowymi i ró¿nymi ciekawostkami. Wspominaj¹ koncerty, w których uczestniczyli.
Uczestnicy Zlotu napisali i podpisali siê
pod podziêkowaniem dla Telewizji TVP KULTURA za wszystkie programy poœwiêcone
Niemenowi wyemitowane do tej pory z proœb¹
o dalsze programy o Niemenie.
Na Zlot przybyli autorzy ksi¹¿ek: Roman
Radoszewski i Tadeusz Skliñski, przybyli te¿:
Alina Dopart, Krzysztof Wodniczak, Piotr
Starzyñski, Marek Zawadka, Dasia Œliwiñska
z siostr¹ Bo¿en¹, Anna Libera, Helena
i Edward Markiewicz, Andrzej Mróz,
Krzysztof Karwasiñski z ¿on¹ Zofi¹, Maria
Cabaj z mê¿em i córk¹ Magdalen¹ i wielu,
wielu innych, znanych wszystkim z poprzednich Zlotów. Wiemy ju¿, ¿e w tym roku
z przyczyn osobistych nie przybêdzie Edward
Chomicz. Edward jest pomys³odawc¹ organi-

zowania ka¿dego roku takich zlotów, by w ten
sposób przybli¿yæ i upamiêtniæ postaæ
wielkiego muzyka jakim by³ bez w¹tpienia
Czes³aw Niemen. Na ka¿dym Zlocie daje siê
odczuæ brak Czes³awa Niemena. W tym roku
brakuje te¿ wszystkim wspania³ego organizatora spotkañ, jakim jest Edward Chomicz.
Przez d³ugi czas wszyscy zlotowicze
wypatruj¹ te¿ Krzysia Falkowskiego – fana,
który jest na ka¿dym Zlocie. A znany jest
z tego, ¿e chyba ze wszystkich ludzi w Polsce
by³ najwiêcej razy na koncertach Niemena.
JeŸdzi³ od miasta do miasta, na wszystkie koncerty Czes³awa Niemena, by obserwowaæ
i s³uchaæ jak gra i œpiewa jego wykonawca,
wspania³y muzyk i Wielki Cz³owiek. Dopiero
w sobotê, 2 czerwca nad ranem dotar³
Krzysztof Falkowski po trudach podró¿y do
Ko³obrzegu. Sytuacjê finansow¹ ma teraz
kiepsk¹ (brak sta³ej pracy), wiêc i problemy
s¹, ale fascynacja Niemenem trwa nadal. T¹
fascynacj¹ ¿yj¹ te¿ wszyscy przybywaj¹cy
ka¿dego roku na zloty mi³oœnicy muzyki
Niemena.
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Idalia Roszczyk

Nabieranie
nabieram ciszê w usta
nabieram wszystkich
¿e jestem silna
mówisz ka¿dy ma swojego anio³a
i co z tego ¿e mój upad³y
przebudzone palce
przemierzaj¹ pustyniê poœcieli
w poszukiwaniu straconego ciebie
pamiêtasz pamiêtam doskonale
to niebo odbijaj¹ce siê w twoich oczach
cynobrem wiarê rozwian¹ we w³osach
bunt b³êkitem paryskim malowany
karmin skradziony z przydymionych ust
wymiêty sweter
wymiête myœli
nie wiedzieæ czemu
w chwilach nag³ego ocalenia
p³ywaj¹ca brzytwa sama wpada w ³apê
mój mê¿czyzna nie pyta³
czy pozwolê siê nie kochaæ

***
m³ode cia³o
stary wzrok
- proszê tak na mnie nie patrzeæ
mokre oczy
suchy kaszel
- wszystko przez te fajki i czemu nie wierzysz
ciche dni
wilgotne noce
- telewizja nie przestaje k³amaæ
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Idalia Roszczyk

Parzenie
Oni nie bêd¹ siê ju¿ wiêcej parzyæ.
Parzyæ siê bêdzie za to kawa.
Czarna. Mocna. I gorzka.
Nie bêd¹ sobie s³odziæ.
Bêd¹ w skupieniu pili kawê.
Oni. Parzyœci. Sparzeni.
Kawa bêdzie im parzyæ usta i prze³yki.
Nie bêdzie im smakowaæ.
Parzyæ siê bêdzie g³ucha cisza
z tykaniem starego zegara.

Spójrz
tu Cortázar zimna kawa
niedopa³ki i gadatliwe okno
które nie chce siê zamkn¹æ
tam mê¿czyzna
który nie przytula
³ó¿ko jak Sahara
gor¹ce piaski poœcieli
i on niczym œwie¿e Ÿród³o
za oknem wschodzi nowy dzieñ
mê¿czyzna œpi
kobieta patrzy
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Anna Bilon

Bracia w Bogu,
ale czy bracia w wierze?

W dniach 2-3 marca 2007 roku w Muzeum
Ziemi Lubuskiej w Zielonej Górze zorganizowane zosta³o spotkanie „Starsi, m³odsi
bracia w wierze”, w ramach którego 3 marca
odby³a siê debata teologiczna miêdzy przedstawicielami trzech wyznañ: judaizmu reformowanego – rabinem Burtem Schumanem,
koœcio³a rzymskokatolickiego – ksiêdzem
Grzegorzem Cyranem oraz koœcio³a ewangelicko-augsburskiego – pastorem Dariuszem
Likiem. Tematem debaty by³ szeroko pojêty
ekumenizm, mo¿liwoœæ wspó³istnienia trzech
religii, wzajemnego ich wspierania siê czy
d¹¿enia do wspólnych celów. Dyskutanci
mieli rozstrzygn¹æ, czy takie mo¿liwoœci
istniej¹, a przede wszystkim, czy zachodzi
koniecznoœæ poszukiwania drogi porozumienia miêdzy wyznaniami, które ró¿ni¹ siê
od siebie doktrynami, a tym samym spojrzeniem na Boga, œwiat oraz cz³owieka i jego
miejsce w œwiecie. Warto zapytaæ, czy uczestnikom debaty uda³o siê osi¹gn¹æ ten cel?
W¹tpliwoœci pojawiaj¹ siê ju¿ na wstêpie.
Na pocz¹tku debaty jeden z dyskutantów,
przedstawiciel koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, otwarcie oœwiadczy³, ¿e dla wyznawców jego religii takie porozumienie nie
jest konieczne, a ró¿nice doktrynalne miêdzy
wyznaniami s¹ zbyt du¿e, by mówiæ o wspólnych celach czy o potrzebie wspó³pracy.
Pastor podkreœla³ wielokrotnie ró¿nice
w postrzeganiu cz³owieka w œwiecie, jego
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znikomoœæ przed obliczem Boga, nakaz absolutnego poddania siê Woli Bo¿ej, nawet jeœli
w odczuciu cz³owieka dzieje mu siê krzywda.
W wypowiedziach pastora wyraŸna by³a
niechêæ do tych, którzy zbytnio podnosz¹ wolnoœæ cz³owieka czy dopuszczaj¹ tak¹ interpretacjê Pisma, w której Bóg zezwala
cz³owiekowi na sprzeciw wobec tego, co dla
niego zaplanowa³ czy wobec tego, czego od
niego oczekuje.
W przeciwieñstwie do przedstawiciela
koœcio³a ewangelicko-augsburskiego, rabin
podkreœla³ woln¹ wolê cz³owieka, jego uprzywilejowana pozycjê przed obliczem Boga,
mo¿liwoœæ niezgody czy wrêcz protestu przeciw Woli Bo¿ej. Wyznawca judaizmu ma
prawo w¹tpiæ, ma prawo szukaæ odpowiedzi
na nurtuj¹ce go pytania, ma prawo podwa¿aæ
sens boskich zasad, planów czy oczekiwañ,
ma nawet prawo, co z uœmiechem podkreœla³
rabin, „obra¿aæ siê” na Boga, g³oœno wyra¿aæ
swój gniew i sprzeciw.
Judaizm okaza³ siê w debacie religi¹
najbardziej „ludzk¹”, religi¹, w której Bóg da³
wolna wolê cz³owiekowi rzeczywiœcie po to,
by móg³ on dokonywaæ w pe³ni niezale¿nych
wyborów. Da³ rozum po to, by cz³owiek
wybiera³, co jest dla niego korzystne.
Wreszcie obdarzy³ ludzi natur¹ buntowników
w³aœnie po to, by czynili z niej u¿ytek, a On
sam – by móg³ cierpliwie znosiæ b³êdy
pope³niane przez ludzi, byæ Mi³osiernym

Ojcem, który wybaczy sprzeciw i przyjmie
cz³owieka, koj¹c jego ból. Takie relacje
miêdzy Bogiem a cz³owiekiem nieustannie
podkreœla³ rabin, nawet gdy przytacza³ postaæ
Abrahama, który w religiach chrzeœcijañskich
jest symbolem pos³uszeñstwa i ca³kowitego
oddania siê Bogu. Dla wyznawcy judaizmu
Abraham jest cz³owiekiem, który dziêki
umiejêtnoœci pertraktowania z Bogiem, dziêki
mo¿liwoœci wyra¿ania sprzeciwu wobec Jego
woli, mo¿e tê wolê zmieniæ, sprawiæ, ¿e Bóg
zmieni oczekiwania wobec cz³owieka, zmieni
równie¿ plan ludzkiego ¿ycia.
Trzy wyznania odmiennie rozk³adaj¹
akcenty interpretuj¹c historiê Abrahama, w ten
sposób wyra¿ane s¹ odmienne wizje relacji
cz³owiek – Bóg. Judaizm podkreœla gotowoœæ
Boga do dialogu z cz³owiekiem, katolicyzm –
Jego mi³osierdzie i litoœæ nad cz³owiekiem,
natomiast luteranizm – niezmiennoœæ Jego
woli i koniecznoœæ bezwzglêdnego pos³uszeñstwa cz³owieka, nieustannego poddawania siê próbom wiary, gotowoœæ przyjmowania
wszystkich pozornie losowych wydarzeñ bez
najmniejszej w¹tpliwoœci w ich boski sens.
Ze sposobu postrzegania cz³owieka
w œwiecie wynika, moim zdaniem, tolerancja
judaizmu reformowanego wobec innych
religii, innych sposobów myœlenia oraz
otwartoœæ na dialog miêdzywyznaniowy czy
chêæ wspó³pracy i wzajemnego poznawania
siê i przenikania kultur.
W³aœnie wzajemne przenikanie siê kultur
oraz ich wspó³istnienie w historii narodów
podkreœla³ ksi¹dz rzymskokatolicki, z sentymentem wspominaj¹c czasy, gdy wyznawców
judaizmu by³o w Polsce znacznie wiêcej. Za
wspomnieniami kry³a siê, moim zdaniem,
postawa otwartoœci i gotowoœci do wspó³pracy
z wyznawcami innych religii, zw³aszcza na
gruncie wspólnych tradycji. Ksi¹dz katolicki
nawi¹zywa³ czêsto do nauk Jana Paw³a II,
który nawo³ywa³ do wspó³pracy i wzajemnej
tolerancji miêdzy religiami œwiata, podkreœlaj¹c przy tym, jak wa¿na jest wiara
w ¿yciu cz³owieka. Koniecznoœæ niesienia
pomocy ludziom poprzez opiekê nad ich
stanem ducha podkreœla³ ksi¹dz Cyran.
Zaznacza³, ¿e przez wiele wieków katolicy

i ¿ydzi potrafili ¿yæ obok siebie i tworzyæ
wspóln¹ kulturê, co œwiadczy o tym, i¿ tak¿e
w dzisiejszych czasach dialog i wspó³praca
miêdzy wyznawcami trzech religii s¹
mo¿liwe, a nawet konieczne. Przedstawiciel
koœcio³a rzymskokatolickiego zdawa³ sobie
sprawê z ró¿nic w doktrynach trzech wyznañ,
dlatego podkreœla³ rolê tradycji. Przys³uchuj¹c
siê rozmowie, odnosi³o siê wra¿enie, ¿e
stanowisko koœcio³a rzymskokatolickiego jest
czymœ poœrednim miêdzy dwoma odmiennymi
wyobra¿eniami Boga, a co za tym idzie, stosunkiem do Pisma Œwiêtego i Tradycji.
Uczestnicy debaty starali siê osi¹gn¹æ
porozumienie miedzy religiami, jednak – jak
stwierdzili – nie jest mo¿liwy kompromis
miêdzy doktrynami owych wyznañ, dlatego
nale¿y wiêcej mówiæ o tolerancji, wspó³istnieniu,
wzajemnym szacunku i wspó³pracy w niesieniu pokoju na œwiecie. Z rezerw¹ do tego typu
wspó³pracy podchodzi³ jednak przedstawiciel
koœcio³a ewangelicko-augsburskiego.
Przedstawiciele judaizmu i koœcio³a rzymskokatolickiego podkreœlali koniecznoœæ
organizowania takich i podobnych spotkañ
w celach prowadzenia dialogu miêdzy wyznaniami, rozbudzania wœród wyznawców potrzeby
wspó³pracy i tolerancji. Takie spotkania mog¹
pomóc odbudowaæ dawne wiêzi miêdzy ludŸmi i sk³aniaæ do refleksji na temat Boga.
W debacie tej, moim zdaniem, zabrak³o
wypowiedzi na temat rzeczywistych ró¿nic
doktrynalnych. Rozmawiano o Tradycji,
Piœmie Œwiêtym, wspó³pracy, natomiast nie
mówiono o konsekwencjach ró¿nic miêdzy
wyznaniami. Zosta³y one pominiête, przemilczane. Dyskutanci skupili siê na podobieñstwach, na tym, co mog³oby po³¹czyæ
wyznawców odmiennych religii (pomijaj¹c
wypowiedzi pastora Lika, który, jak wspomnia³am, czêsto wyra¿a³ brak potrzeby wspó³pracy z innymi Koœcio³ami).
Tym, co mog³o zaskoczyæ podczas owego
spotkania by³o ma³e zainteresowanie spo³ecznoœci akademickiej – wœród widowni
wyk³adowcy uniwersyteccy nie pojawili siê
chyba wcale, podobnie jak studenci. Wiêksz¹
czêœæ publicznoœci stanowili zielonogórscy
wyznawcy judaizmu oraz dziennikarze.

Anna Bilon
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Tego typu spotkania i debaty sprzyjaj¹
budowaniu tolerancji i chêci wspó³pracy
miêdzywyznaniowej. Rozmowa ta wydawa³a
siê jednak bardziej towarzyskim spotkaniem,
ni¿ rzeczywist¹ debat¹ teologiczn¹. Có¿, dialog miêdzy religiami jest przede wszystkim
dialogiem miêdzy ludŸmi wyznaj¹cymi ró¿ne
doktryny i systemy wartoœci. Kiedy potrafi¹ ze
sob¹ rozmawiaæ bez wrogoœci, choæ mo¿e
i bez pozornej sympatii, to jest to niew¹tpliwie
krokiem ku wzajemnemu zrozumieniu.
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Wydaje siê, ¿e kolejne podobne spotkania
organizowane w przysz³oœci mog¹ zebraæ
wiêcej publicznoœci, jednak¿e pod kilkoma
warunkami. Wydaje siê, ¿e cennym by³oby
w³¹czenie do debaty historyków, czy filozofów z zielonogórskiego œrodowiska naukowego. To mo¿e przyci¹gn¹æ studentów, niejednokrotnie indyferentnych religijnie. Dalej,
duchowni, którzy decyduj¹ siê wzi¹æ udzia³ w
takim ekumenicznym spotkaniu, nie powinni
sami podwa¿aæ ich sensu, bo to… bez sensu.

Wojciech Jachimowicz

Drzewo tajemnic
Podanie z okolic Bytomia Odrzañskiego

Wtedy wielu na Wzgórzach Dalkowskich opowiada³o, zaklinaj¹c siê, ¿e jest to szczera prawda, i¿ przed wielk¹ zaraz¹ na drodze w stronê Je¿manowej widywano wieczorami zgrzebny
worek, który sam siê ci¹ga³ po piasku i gada³:
„fiæ, fiæ, fiæ, nie ma nic,
od cholery dziêgiel piæ”.
Wierzono te¿, ¿e bo³tuny po³o¿one na progu chaty mog¹ wiele z³ego u domowników i rogacizny uczyniæ. Szczególnie zaœ bêd¹ utrudniaæ pannom zam¹¿pójœcie w najbli¿szym roku.
W ów czas Ÿle siê dzia³o z poborcami podatków, baka³arzami i piœmiennymi organistami.
Wieœci im przekazywane skrycie przez zwierzchników rozgadywaæ zaczynali bezpotrzebnie.
A kiedy ich pytano czemu to robi¹ – odpowiadali, ¿e ich tak jêzyki boleœnie œwierzbi¹, i¿ tylko
gdy wygadaj¹ co im wiadome – ozory wracaj¹ do normalnoœci. Mo¿na wtedy i zjeœæ co przy
wieczerzy spokojnie i wina podpiæ dla zatopienia frasunku.
Wszystkie tajemnice w tych okolicach, jakie ktoœ posiada³ g³êboko skrywane, nawet z³e
uczynki, jakimœ sposobem wydostawa³y siê na zewn¹trz ludzkich umys³ów przez jêzyki
i stawa³y siê dro¿d¿em do g³upawych figli t³uszczy obdartej.
Bywa³o, ¿e przechodz¹cy na jarmarku za¿ywny kupiec czy to w Dalkowie czy Polkowicach
nie wiedzieæ kiedy wypapla³ w³aœnie co pomyœla³ i od razu s³ysza³ docinki urwipo³ciów na swój
temat. Niewiasty po grzbietach czêœciej obrywa³y teraz od swoich mê¿ów, bo od razu wypapla³y
gdzie tam która wieczorami chadza po gumnach i kto tam na nie czeka³ i co tam siê dzia³o.
¯yæ siê ju¿ d³u¿ej nie dawa³o z tym gadulstwem.
Przyczyna tego tkwi³a w nieudanych próbach rzucenia uroków przez guœlarkê Tyszê na
dziedzica Kumeka z bytomskiego zamku. Namówi³ j¹ do tego i wynagrodziæ srebrem za
sprzedane odpusty zupe³ne przyobieca³, fa³szywy wêdrowny rudy mnich z przybranym imieniem Midaw, któremu dziedzic Kumek pieniêdzy nie zechcia³ po¿yczyæ. Bo mia³ pewnie
prawdziwe obawy, ¿e przy po¿yczce wêdrownemu rudemu mnichowi Midawowi swoje
srebrniaki po raz ostatni mo¿e ogl¹daæ.
Mnich postanowi³ siê skrycie zemœciæ na dziedzicu, jak to rudzielce maj¹ w swoim zwyczaju.
Guœlarka Tysza mieszka³a dot¹d spokojnie w lasku pod Gaworzycami i udawa³o siê jej
czasem nawet kogoœ zio³ami, czy warzonymi jagodami wyleczyæ z brzusznych boleœci. Ca³ymi
dniami wêdrowa³a po wzgórzach przewa¿nie skrajami lasów i brzegami miedzowych zaroœli
zrywaj¹c ziela, od którego nawet najêci pastuchowie byde³ko odganiali, ¿eby siê po zjedzeniu
nie wzdê³o. Pod wieczór siadywa³a przed chat¹ i mamrocz¹c podobne do ³aciñskich s³owa skrêca³a trawnymi powróse³kami pêczki ziela. Wtedy to fa³szywy rudy mnich Midaw pojawiwszy
siê o zachodzie przed chat¹ namawia³ d³ugo Tyszê do rzucenia z³ego uroku na dziedzica
z Bytomia. Przyobieca³ nawet srebrniaka daæ w nagrodê. Myœla³a nad tym ca³y tydzieñ Tysza
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i w koñcu nawarzy³a kory akacjowej z torfem i czymœ tam jeszcze – o czym nikomu nie chcia³a
powiedzieæ. Zaklêciami ochucha³a sagan uszaty i gor¹c¹ brejê przela³a do sosnowego cebrzyka, okutego miedzianymi obrêczami z krzywym kab³¹kiem. Chy³kiem posz³a przed œwitem pod
bytomski zamek i pokropi³a ca³e podgrodzie, stajnie, brony w bramach, œpi¹cych stra¿ników
i co tam siê da³o po okolicznych wioskach. Urok mia³ pokaraæ dziedzica paskudnymi krostami
na policzkach. Coœ tam siê jednak w zaklêciach Tyszy popl¹ta³o, a mo¿e czegoœ dosypaæ do brei
zapomnia³a, tak ¿e po paru dniach fa³szywy rudy mnich Midaw przepad³, a ludzie po okolicy
wyjawiaæ wszystkie mo¿liwe tajemnice zaczêli i pletli niewyobra¿alne androny bez pamiêci.
Mnicha widziano pono gdzieœ z ogolon¹ g³ow¹, dla niepoznaki, sprzedaj¹cego fa³szywe
ksiêgi na jarmarkach w Brandenburgii. PóŸniej o nim wieœci ¿adne ju¿ nie dociera³y w te
okolice.
Baby w wioskach plot³y o amorach z przejezdnymi cyganami, co siê do nich umizgiwali.
Ch³opi radoœnie opowiadali w karczmie o tym, ile to dziesiêcin do klasztoru nie oddali poprzedniego roku.
Dosz³o to niebawem do czujnych uszu szpiegów dowódcy stra¿ników bytomskiego zamku,
szczerbatego Zenona. Strach pad³ na niego i jego zaufanych pomocników, bo je¿eli i na nich
przyjdzie takie gadulstwo to mog¹ wypaplaæ, co tam na torturach z przes³uchiwanymi z³oczyñcami wyprawiali, czego i dziedzicowi powiedzieæ nie chcieli. A to ju¿ by³oby dla nich niebezpieczne, szczególnie po tym jak tamtego z³odziejaszka tak przypiekli, ¿e musieli go w fosie
sp³awiæ, niby to, ¿e ucieka³ z lochu. Pos³ali wiêc czem prêdzej do puszczy pod Jakubowem po
s³ynnego odczyniacza uroków Jedura.
Jedur mieszka³ w dzikiej okolicy nad Viadrin¹. Jego chata, poros³a mchem, owiewanym
dymem tl¹cych siê torfowisk, wygl¹da³a na zupe³nie opuszczon¹. W tym miejscu na Viadrinie
by³y porohy, przez które przeprawiæ siê by³o trudno, chyba ¿e rzekê lody skuwa³y w czasie
trzaskaj¹cych mrozów. Powiadali, ¿e te torfowiska to Jedur sam podpali³, ¿eby ogieñ szufelk¹
z nich wyci¹gaæ, kiedy w palenisku jego glinianego pieca wygaœnie.
Pos³añcy dowódcy szczerbatego Zenona weszli do chaty Jedura. Zlaz³ on z pieca, odpêdzi³
od siebie kilka gacków trzepoc¹cych siê w kud³ach jego ko¿ucha i rzek³:
– Dawnom takich goœci tu nie mia³. Wiem po coœcie tu przyleŸli. Pewno was strach oblecia³,
¿e wygadacie co tam w lochach z czarownicami i innymi dziewkami wyprawiacie. Urok mogê
odczyniæ. Ale najpierw to pacho³ki jedne, bêdziecie mnie nieœæ na dr¹gach wymoszczonych
jedlin¹ i karmiæ miêsiwem i mleka do dzbanka dolewaæ, ¿ebym w nim dna nie zobaczy³.
A ¿ywo! – Wrzasn¹³ na nich i nawet odpowiedzieæ nie pozwoli³, tylko w drogê ruszaæ
kaza³.
Ciê¿ka to by³a podró¿. Jedur by³ wielki i dzbany ze sob¹ jakieœ zabraæ kaza³. Niby to do
odczyniania potrzebne. Przyby³ wreszcie ten dziwaczny orszak na miejsce.
Jedur rozpatrzywszy siê w sprawie nakaza³ zapowiedzieæ we wszystkich wioskach, aby
ch³opi i inni zebrali siê za dwie niedziele pod wysok¹ akacj¹ z wieloma dziuplami. Dlaczego
tam, tego Jedur nikomu nie wyjawi³.
Kiedy gadaj¹cy jeden przez drugiego o wszystkim t³um zebra³ siê niedzielnym
przedpo³udniem, dzwony koœcielne przesta³y biæ, bo i dzwonnik k³usem tu przybieg³.
Przynieœæ kaza³ Jedur pacho³kom swoje dzbany i polewa³ czarn¹, cuchn¹c¹ maziug¹
podobn¹ do dziegciu akacjê i jej dziuple. Smród rozniós³ siê okrutny po okolicy, a¿ ptaki
poucieka³y za horyzont i jakoœ siê cicho zrobi³o wœród zebranych. Zarz¹dzi³ Jedur aby ka¿dy
podchodzi³ do œmierdz¹cej akacji i do dziupli swoje tajemnice gada³.
Trwa³o to do wieczora. Ale ka¿dy, kto odchodzi³ od drzewa by³ ju¿ spokojniejszy i g³upot
nie opowiada³.
Ostatni swoje tajemnice wyzna³ do dziupli dziedzic bytomski Kumek i to nie byle jakie – bo
o schowanych na czarn¹ godzinê z³otych bransoletach.
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Jedur wzi¹³ wtedy rozmoczon¹ glinê zmieszan¹ z jakimiœ liœæmi i zalepi³ dziupliska. Drzewo
podpaliæ kaza³ ogniem od œwiecy z o³tarza pobliskiego koœcio³a.
Drzewo p³onê³o niemrawo i krótko potem ca³kiem przygas³o. T³um siê powoli porozchodzi³
i zaleg³a noc.
Kawa³ki tej akacji poniewiera³y siê potem po okolicy, bo do pieców siê nie nadawa³o – paliæ
siê nie chcia³o i smród roztacza³o z kominów.
Jeden z tych kawa³ków do dzisiaj siê zachowa³. Kiedy siê z niego Ÿdziebko zesch³ego ³yka
oderwie b¹dŸ drzazgê odskubie to przy³o¿ywszy szczelnie ucho do dziupli mo¿na us³yszeæ jêki,
szepty i tajemnicze s³owa, które w drzewie Jedur pozamyka³.
Taki te¿ konar akacjowy stoi w dworskim sadzie w Szybie. Podobno s¹ tacy, co s³yszeli nie
tylko tajemnice w nim zamkniête, ale nawet i swoj¹ przysz³oœæ. Ale im wiary dawaæ nie mo¿na,
bo potem im siê rozum najczêœciej pomiesza³ i w pole szli bez opamiêtania. Z reszt¹, kto by tam
wariów s³ucha³. Choæ i bywa³o, ¿e czasem siê spe³nia³o co us³yszeli.
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Mieczys³aw J. Warszawski

W moim sadzie
Jab³onie przechyli³y siê ju¿ na moj¹
Tak samo nie grzesz¹ rajskoœci¹
Ani siê rumieni¹ na widok owocobrania
Zewsz¹d tylko s³oñce mozoli siê po ga³êziach
I smu¿y poœród latoroœlnej opadzinie
Wnet nam przyjdzie siê wykarczowaæ
Pieñ po pniu, nieodrodnie
paŸdziernik 2004

Prozaizuj¹c
Pana wiersze s¹ takie prozaiczne
Mówi do mnie ilekroæ siê spotykamy pewna niby feministyczna poetka
Która oprócz filologii polskiej studiuje jeszcze marketing i zarz¹dzanie
Ta oglêdna wrêcz interpretacja przykuwa jednak moja uwagê
Jak tr¹dzik na jej malowniczej buzi
Jak aparat ortodontyczny na jej zêbach piranii
Nie powiem a¿ebym mlaska³ na jej widok
Ale ona swym k¹œliwym jêzyczkiem
Zaskarbi³a sobie ju¿ teraz na mój szacunek
I nie tylko
Bo tak¿e na ten wiersz skrycie lecz umyœlnie
Jej dedykowany
kwiecieñ 2006
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Mieczys³aw J. Warszawski

Jak dot¹d
Mieszkam w
Arkadii albo w
Edenie, ktoœ
Móg³by powiedzieæ,
A tak naprawdê
Mieszkam w
Krainie samego
Siebie. Jak
Dot¹d
29 kwietnia 2007

Kwiat paproci
W noc œwiêtojañsk¹
Nagle siê otwiera
Coraz pe³niej
Dot¹d stulony
Kwiat paproci:
Œwietlików czerw;
St¹d ten przyZiemny wiec
Pe³en gwiazd
24 czerwca 2007
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Peter Mannsdorf

Peter Mannsdorf

Auf dem Gipfel
des Berges

Na szczycie góry

Ein alter Mann lief durch die engen, düsteren
Straßen des Viertels. Er hatte einen grauen
Kinnbart. Auf dem Kopf trug er einen schwarzen
Hut. Der alte Mann lief nicht gebückt, er blickte
nach links, und er blickte nach rechts. Er wollte
alles noch einmal sehen, alles mitnehmen, denn er
wusste, er würde diese Stadt, dieses Viertel, in dem
er so gelitten hatte und in dem er dennoch so glücklich gewesen war, nie wiedersehen.
Der Mann weinte. Er weinte und schien dennoch nicht traurig zu sein.
Der Mann ging nicht alleine auf der Straße.
Hinter ihm liefen Kinder. Sie liefen in Reih und
Glied, immer zu zweit, und hielten sich an der
Hand. In der freien Hand trugen sie einen kleinen
Koffer, in dem alles, was sie besaßen, verstaut war.
Sie würden nämlich auf eine lange Reise gehen.
Nach Afrika oder sogar nach Amerika. Das
wussten sie nicht so genau, das hatte ihnen der alte
Mann nicht gesagt.
Der Alte war tief in seinen Gedanken versunken, als er auf einmal gestört wurde. Ein kleiner Junge in einem braunen Hosenanzug aus
schlechtem Stoff holte den Mann ein. Mit seiner
rechten Hand wedelte das Kind fröhlich die grüne
Fahne. „Herr Korczak, nun sagen Sie mir doch
endlich, wo wir hinfahren. Ich bin ja so neugierig.”
„Habe ich dir nicht schon einmal gesagt,
Gregor, dass du dich wie alle anderen in Reih und
Glied einordnen sollst.”
„Entschuldigung, Herr Doktor,” sagte Gregor
und rannte einige Reihen nach vorne. Dort nahm er
wieder seinen Platz neben der schwarzhaarigen
Raissa ein und fasste sie bei der Hand. Herr
Korczak blieb jetzt stehen, bis Gregor auf seiner
Höhe war, denn obwohl er vor der Frage des
Jungen Furcht hatte, wollte er ihn nicht abweisen.

Przez w¹skie, ciemne ulice dzielnicy szed³
stary cz³owiek. Nosi³ szar¹ bródkê. Na g³owie
mia³ czarny kapelusz. Szed³ nie pochylaj¹c
siê, spogl¹da³ w lewo, spogl¹da³ w prawo.
Chcia³ zobaczyæ wszystko jeszcze raz, zabraæ
ze sob¹ ten widok, bo wiedzia³, ¿e tego miasta, tej dzielnicy, w której tyle przecierpia³,
a jednak w której by³ tak szczêœliwy, nigdy ju¿
nie zobaczy.
P³aka³. P³aka³, a mimo to wydawa³ siê nie
byæ smutny.
Nie szed³ sam. Za nim sz³y dzieci. Sz³y
w dwóch rzêdach, gêsiego, trzymaj¹c siê
w parach za rêce. W wolnej rêce ka¿de trzyma³o niewielk¹ walizkê, a w niej – ca³y swój
dobytek. Wybiera³y siê w dalek¹ podró¿. Do
Afryki, a mo¿e nawet do Ameryki. Nie
wiedzia³y dok³adnie, stary mê¿czyzna nie
powiedzia³ im tego.
Sam zag³êbi³ siê w myœlach, gdy nagle coœ
mu przeszkodzi³o. Dogoni³ go ma³y ch³opiec
w br¹zowym garniturze z materia³u s³abej
jakoœci. Powiewa³ radoœnie zielon¹ chor¹giewk¹, któr¹ trzyma³ w prawej rêce. „Panie
doktorze, niech Pan wreszcie powie, dok¹d
jedziemy. Jestem tak strasznie ciekaw.”
„Grzesiu, czy nie prosi³em ciê, ¿ebyœ
ustawi³ siê w rzêdzie razem z innymi?”
„Przepraszam, panie doktorze”, odpowiedzia³ Grzeœ i pobieg³ z powrotem na swoje
miejsce. Tam ustawi³ siê obok czarnow³osej
Raisy i z³apa³ j¹ za rêkê. Korczak zatrzyma³
siê teraz, czekaj¹c na Grzesia, poniewa¿ –
choæ obawia³ siê pytania ch³opca – nie chcia³
go zbywaæ.
„No niech pan wreszcie powie, panie doktorze, dok¹d jedziemy?”

„Nun sagen Sie doch, Doktor, wohin geht es?”
„Musst du Naseweis denn immer alles wissen!
Lass dich überraschen. Du wirst schon sehen, es
wird eine schöne weite Reise in ein fernes Land,
das noch niemand kennt.”
„Gibt es dort Giraffen?”
„Nein,” sagte Herr Korczak. „Giraffen gibt es
dort nicht. Aber Gier-Affen.”
„Was sind Gier-Affen?”
„Gier-Affen, das sind Affen, nur gieriger.”
„Ach so, Menschen also,” sagte Gregor enttäuscht.
„Woher weißt du das?”
„Den gleichen Witz hat mein Großvater auch
schon mal mit mir gemacht”, sagte Gregor.
Der alte Mann lächelte.
Der Zug der Kinder hatte jetzt den Bahnhof
erreicht. Gregor rollte die grüne Fahne ein, und alle
Kinder wurden von Männern in Uniformen in die
Waggons gewiesen. Auch der alte Mann stieg ein.
Er stieg als Letzter ein. Er sah sich noch einmal um
und saugte alles in sich auf. Er blickte in den
Wagen und sah die roten Lippen seiner Kinder, die
sich schon um die Plätze balgten und sah auf dem
Vorplatz des Bahnhofes die schwarzen Stiefel seiner Bewacher.
Sie werden mich hassen, wenn sie begriffen
haben, wo die Reise hingegangen ist, dachte er und
wartete, dass der Zug abführe.

„Czy ty m¹dralo musisz wszystko wiedzieæ? To ma byæ niespodzianka. Zobaczysz,
to bêdzie piêkna podró¿ do dalekiego kraju,
którego nikt jeszcze nie widzia³.”
„Czy bêd¹ tam szympansy?”
„Nie” – odpowiedzia³ Korczak. – Szympansów nie bêdzie. Ale za to szampansy.”
„Co to s¹ szampansy?”
„To takie zabawy przy szampanie.”
„A, czyli dla doros³ych”, odpar³ Grzeœ
zawiedziony.
„Sk¹d wiesz?”
„Dziadek te¿ tak kiedyœ ze mnie
za¿artowa³”, odpowiedzia³ Grzeœ.
Stary mê¿czyzna uœmiechn¹³ siê.
Poci¹g dzieci wjecha³ tymczasem na
peron. Grzeœ zwin¹³ zielon¹ flagê, a mê¿czyŸni w mundurach skierowali dzieci do
wagonów. Wsiad³ tak¿e stary mê¿czyzna.
Jako ostatni. Rozejrza³ siê jeszcze raz staraj¹c
siê wch³on¹æ w siebie ten ostatni widok.
Spojrza³ do wnêtrza wagonu i zobaczy³ czerwone usta swoich dzieci, które zd¹¿y³y ju¿
zaj¹æ miejsca, a z przodu dworca dostrzeg³
czarne buty swoich stra¿ników.
Znienawidz¹ mnie, gdy siê dowiedz¹,
dok¹d prowadzi ta droga, pomyœla³ czekaj¹c,
a¿ poci¹g ruszy.
***

***
Die Dozentin betritt den Seminarraum. Der
Saal ist schon überfüllt. Die Studenten sitzen auf
ihren Plätzen. Einige lesen in ihren
Aufzeichnungen oder in den Tageszeitungen,
andere starren gelangweilt geradeaus und warten,
dass das Seminar endlich anfängt. Wenige,
sprechen mit ihren Nachbarn. Sie kennen sich und
haben sich extra nebeneinandergesetzt. Fremde
unterhalten sich hier kaum miteinander. So etwas
ist an der Uni selten.
Vorne am Tisch, an dem normalerweise die
Dozentin sitzt, hat sich ein junger Student breitgemacht. Er würde heute ein Referat über den polnischen Pädagogen Janusz Korczak halten.
Eigentlich sollte er es schon in der letzten Woche
vortragen. Aber er war nicht erschienen. Vielleicht
hatte er etwas anderes vorgehabt, oder er war krank

Wyk³adowczyni wchodzi do sali, która
jest ju¿ przepe³niona. Studenci siedz¹ na
miejscach. Niektórzy czytaj¹ swoje notatki
lub gazety, inni gapi¹ siê znudzeni przez
okno, czekaj¹c, kiedy wreszcie zacznie siê
seminarium. Kilku rozmawia z s¹siadami.
Znaj¹ siê i dlatego usiedli obok siebie. Obcy
w³aœciwie ze sob¹ nie rozmawiaj¹. To rzadkoœæ na uniwersytecie.
Z przodu, przy stole, przy którym zwykle
siedzi wyk³adowczyni, rozsiad³ siê m³ody student. Ma dziœ przedstawiæ referat o polskim
pedagogu, Januszu Korczaku. W³aœciwie mia³
go przygotowaæ ju¿ na zesz³y tydzieñ. Ale
wtedy siê nie pojawi³. Mo¿e mia³ inne plany,
by³ chory albo po prostu zapomnia³.
Wyk³adowczyni w³aœciwie nigdy nie zwróci³a
na niego uwagi. Jest taki nijaki, bez charak-
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gewesen oder hatte es einfach vergessen. Von
diesem Studenten hat die Dozentin eigentlich noch
nie Notiz genommen. Er ist so fade, so ohne Profil.
Hat wohl kaum Kontakte zu seinen Kommilitonen,
redet mit keinem und verschwindet nach dem
Seminar so leise wie er in den Seminarraum
geschlichen kam. Aber eines beeindruckt die
Dozentin bei diesem zurückgezogenen Studenten
doch: Sein fröhliches, urgesundes Lächeln. Er
muss zwar ein stiller, aber vielleicht rundum
zufriedener Mensch sein. Mal sehen, was er uns
heute über das Recht des Kindes auf seinen eigenen
Tod zu referieren hat.
Einmal hatte er etwas im Seminar gesagt. Ein
einziges Mal. Sie hatte gefragt, welches wohl die
Beweggründe gewesen sein könnten, dass Janusz
Korczak seine Kinder freiwillig in die
Gaskammern begleitet hatte, anstatt das Angebot
der Deutschen anzunehmen, nach London ins Exil
zu gehen. Da hatte er sich gemeldet und so leise
wie möglich gesagt: „Weil er krank war.”
Einige im Seminar hatten angefangen,
verächtlich zu kichern, andere regten sich auf und
sagten: „Zyniker!” oder „Willst dich wohl über
diesen vorbildlichen Mann lustig machen?” Er
hatte geschwiegen, sagte dann aber noch: „Ich
kann das nicht erklären.”
Joscha Sodolowsky sitzt jetzt vor den
erwartungsvollen Augen seiner Kommilitonen und
lächelt. Er lächelt verlegen nach links zur
Dozentin, die sich auf einem Stuhl im Hintergrund
hält, und er lächelt nach rechts auf die äußerste
Tischreihe, an der die Studenten und Studentinnen
sitzen. Er hört die Dozentin sagen: „Wir sind bereit, Herr Sodolowsky. Sie können beginnen.”
Joscha schwitzt. Nackenschweiß bildet sich
und nässt sein rotes Hemd. Er hat Angst. Was soll
er über die Theorien von Janusz Korczak sagen, wo
Korczak doch nie Theorien formuliert hat? Aber an
der Uni redet man über Theoretisches, da reicht es
nicht zu sagen, Korczak fordert für jedes Kind das
Recht auf seinen eigenen Tod, hier muss man in
wissenschaftlichen
Worten
über
seine
Anschauungen reden.? Doch wie genau Korczaks
Anschauungen zu interpretieren waren, hat Joscha
nicht verstanden.
Er kann sich nicht auf das Referat konzentrieren. Er muss ständig an sich und seine Probleme
denken. Nur an sich. Ich, ich! Nie an die anderen.
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teru. Pewnie ledwie utrzymuje kontakt
z kolegami ze studiów, z nikim nie rozmawia
i znika po seminarium równie cicho, jak siê na
nim pojawia. Ale jedna rzecz wywar³a na niej
pewne wra¿enie: to radosny, kwitn¹cy
uœmiech tego zamkniêtego w sobie studenta.
Có¿, ma pewnie spokojn¹, lecz pogodn¹
naturê. Ciekawe, co nam powie o prawie
dziecka do w³asnej œmierci.
Raz kiedyœ odezwa³ siê na seminarium.
Jeden, jedyny raz. Zapyta³a, co w³aœciwie
mog³o sk³oniæ Janusza Korczaka do tego, by
dobrowolnie towarzyszyæ dzieciom do komór
gazowych, zamiast przyj¹æ ofertê Niemców
i wyjechaæ do Londynu. Wtedy on zg³osi³ siê
do odpowiedzi i powiedzia³ najciszej, jak
móg³: „Bo by³ chory.”
Niektórzy studenci zachichotali pogardliwie, inni krzyknêli z irytacj¹: „Cynik!”
i „Chcesz siê naigrywaæ z tego wyj¹tkowego
cz³owieka?” On zaœ zamilk³ na chwilê,
a potem powiedzia³: „Nie potrafiê tego
wyjaœniæ.”
Joscha Sodolowsky siedzi teraz na wprost
pe³nych oczekiwania oczu swoich kolegów
i uœmiecha siê. Posy³a pe³en zak³opotania
uœmiech w lewo, do siedz¹cej na krzeœle z ty³u
wyk³adowczyni, uœmiecha siê w prawo,
w kierunku zewnêtrznego rzêdu sto³ów, przy
których siedz¹ studenci. S³yszy, jak wyk³adowczyni zwraca siê do niego: „Jesteœmy
gotowi. Mo¿e pan zaczynaæ.”
Joscha poci siê. Kropelki potu zbieraj¹ mu
siê na karku, jego czerwona koszula wilgotnieje. Boi siê. Co ma powiedzieæ o teoriach
Janusza Korczaka, skoro Korczak nigdy nie
sformu³owa³ ¿adnych teorii? Ale na uniwersytecie trzeba mówiæ o teoriach, nie wystarczy stwierdziæ, ¿e Korczak ¿¹da dla dzieci
prawa do ich w³asnej œmierci, czy¿ nie trzeba
tu ubraæ jego pogl¹dów w naukowy ¿argon?
Ale jak dok³adnie rozumieæ pogl¹dy
Korczaka – tego Joscha nie wie.
Nie mo¿e siê skoncentrowaæ na referacie.
Ca³y czas myœli o sobie i swoich problemach.
Tylko o sobie. Ja, ja! Nigdy o innych.
Joscha nie czuje siê dobrze. Brak mu si³,
do po³udnia wyleguje siê w ³ó¿ku, drzemie,
rozmyœla. Jego myœli wci¹¿ kr¹¿¹ wokó³

Joscha geht es im Moment nicht gut. Er ist
ohne Antrieb, liegt bis mittags matt im Bett,
dösend, grübelnd. Seine Gedanken kreisen nur um
sich, nie um die anderen. Nicht einmal an Korczak
kann er denken. Ständig denkt er an Katharina und
Dilara. Katharina hat sich im letzten Herbst von
ihm getrennt und das Sorgerecht für die Tochter
bekommen. Im Herbst würden die beiden nach
Rumänien auswandern, dann sähe er seine Tochter
gar nicht mehr. Jetzt ist Joscha gefangen im
Vakuum seines inneren Gefängnisses.
Das einzige, was Joscha geblieben ist, ist sein
Lächeln, doch es ist längst zu einer Maske erstarrt,
um seinen Mitmenschen vorzutäuschen, ihm ginge
es gut.
Jetzt solle er ein Referat über die „Rechte des
Kindes auf den eigenen Tod” halten? Das Recht auf
den eigenen Tod? In der letzten Woche, als er das
Referat halten sollte, war er nicht im Seminar
erschienen. Er hatte sich gedrückt, war zu Hause
geblieben, hatte Wasser in die Wanne gelassen,
Tabletten geschluckt und Wodka getrunken. Er
wollte sich auf und davon machen. Er konnte einfach nicht mehr. Sein WG-Mitbewohner hat
Schlimmes geahnt und ihn aus dem Wasser geholt.
Ist es das, was ich von Korczak gelernt habe?
Sterben, wenn ich nicht mehr weiter weiß?
Aber Joscha ahnt auch, dass Korczak mit dem
‘Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod’
eigentlich das Recht zum Leben meint. Und dieses
Recht hatte er verschenken wollen.
Es herrscht jetzt Totenstille im Seminar. Er
müsste beginnen. Aber er könnte nicht frei reden;
er würde das Skript vorlesen, das eine Kommilitonin im ersten Semester ihm geschrieben hat,
weil sie nicht mit ansehen konnte, wie er plötzlich
alle Kraft verlor, keinen Sinn mehr im Leben sah.
Joscha beginnt zu lesen: „Janusz Korczak war
zuerst Mensch.”
Janine hat ihm alles sauber mit der Maschine
getippt. Joscha liest zögernd, seine Hände zittern.
Ihm ist es peinlich, diesen banalen Satz vorzulesen.
Das ist doch keine Sprache, die sich mit dem
Wirken dieses Mannes auseinandersetzen könnte.
An der Uni spricht man anders, wissenschaftlich,
analytisch. Joscha hat Angst, die Kommilitonen
würden zu kichern beginnen. Er fürchtet sich
davor, dass die Dozentin ihn unterbrechen und
ermahnen würde, dass sie hier nicht mehr auf der

niego, nigdy wokó³ innych. Nie potrafi
myœleæ nawet o Korczaku. Myœli wci¹¿
o Katherinie i Dilarze. Katharina odesz³a od
niego minionej jesieni i dosta³a prawo opieki
nad córk¹. Tej jesieni obie przenosz¹ siê do
Rumunii, wtedy w ogóle przestanie widywaæ
ma³¹. Joscha siedzi w pró¿ni swego w³asnego
wewnêtrznego wiêzienia.
Jedyne, co mu pozosta³o, to jego uœmiech,
który jednak ju¿ dawno zastygn¹³ jak maska,
którym oszukuje ludzi, by myœleli, ¿e jest
szczêœliwy.
A teraz ma wyg³osiæ referat na temat
„prawa dziecka do w³asnej œmierci”? Prawa
do w³asnej œmierci? W zesz³ym tygodniu,
kiedy mia³ dokonaæ prezentacji, w ogóle nie
pojawi³ siê na seminarium. Stchórzy³, zosta³
w domu, napuœci³ wody do wanny, po³kn¹³
tabletki i popi³ wódk¹. Chcia³ uciec. Nie móg³
ju¿ wytrzymaæ. S¹siad ze stancji zorientowa³
siê w sytuacji i wyci¹gn¹³ go z wody. Czy
tego nauczy³em siê od Korczaka? ¯eby
umrzeæ, kiedy ju¿ nie widzê wyjœcia?
Ale Joschy œwita, ¿e Korczak mówi¹c
o „prawie dzieci do w³asnej œmierci” ma tak
naprawdê na myœli prawo do ¿ycia. I ¿e to
prawo chcia³ im podarowaæ.
W sali seminaryjnej panuje grobowa cisza.
Czas zaczynaæ. Ale on nie umie przemawiaæ,
musi czytaæ z kartki, tekst, który napisa³a mu
jedna z kole¿anek z pierwszego semestru, bo
nie potrafi³a znieœæ, ¿e tak nagle straci³ ca³¹
chêæ do ¿ycia, poczucie sensu.
Joscha zaczyna czytaæ: „Janusz Korczak
by³ przede wszystkim cz³owiekiem.”
Janina napisa³a mu wszystko czytelnie, na
maszynie. Joscha czyta z wahaniem, trzês¹
mu siê rêce. Wstyd mu, ¿e czyta ten bana³.
Przecie¿ to nie jest jêzyk, który móg³by
opisaæ dzia³alnoœæ tego cz³owieka. Na uniwersytecie trzeba mówiæ inaczej, naukowo,
analitycznie. Joscha boi siê, ¿e koledzy znów
zaczn¹ siê naœmiewaæ. Obawia siê, ¿e
wyk³adowczyni przerwie i go napomni, ¿e nie
jest w szkole, ¿e nie ma tu czytaæ wypracowañ, tylko dokonaæ powa¿nej, naukowej
analizy dzia³alnoœci s³ynnego pedagoga.
Joscha nie identyfikuje siê z tekstem swojej kole¿anki. Czuje za¿enowanie, ale jednak
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Schule seien und dass sie keine Schulaufsätze vorlesen sollen, sondern sich ernsthaft, wissenschaftlich, mit einem berühmten Pädagogen
auseinandersetzen müssten.
Joscha steht nicht zu dem Text, den die
Kommilitonin geschrieben hat. Er schämt sich für
Janine, aber fährt dennoch fort: „Schon früh entdeckte er seine Liebe zu den Menschen. Als
Student verkleidete er sich in der Weihnachtszeit
als Weihnachtsmann und beschenkte alle Armen
seines Viertels.”
Joscha muss stocken. Einer im Seminar hat
sich geräuspert: Er langweilt sich! Er will mir ein
Zeichen geben, dass ich endlich aufhören soll,
Joscha wird noch unsicherer. Natürlich, jeder
Student oder fast jeder jobbt Weihnachten als
Weihnachtsmann. So etwas Banales. Das ist doch
keine Wissenschaft, was Janine da geschrieben hat.
Joscha liest weiter: „Janusz Korczak hat sich
an die Theorie gewagt. Er schrieb immer
anschaulich, beschrieb Szenen aus dem Leben
seiner Kinder, um zu überzeugen. Nur drei
Theorien hat er aufgestellt. Eine davon ist ‘Das
Recht des Kindes auf seinen eigenen Tod’. Wie
kann man das verstehen? Ich habe keine Antwort
darauf. Jedenfalls keine absolute.”
Joscha hält im Vorlesen inne: Ich habe keine
absolute Antwort darauf! Lächerlich. Peinlich.
Janine hat keine. Und ich lese das vor. Später wird
es eine Diskussion geben. Da muss ich mich rechtfertigen. Joscha holt tief Luft und liest weiter. Die
Dozentin und die Studenten hören aufmerksam zu.
„Vielleicht könnte man”, fährt er fort, „die
Theorie vom ‘Recht des Kindes auf den eigenen
Tod’ mit einem Beispiel aus unserer Zeit erklären.
Wenn ein Sohn mit sechzehn Jahren auf eine
Bergtour gehen will, stehen die Eltern vor der
Wahl, ihm das zu verbieten oder zu erlauben.
Verbieten sie es ihm, weil sie sich ängstigen, ihm
könne etwas passieren, dann retten sie ihm unter
Umständen das Leben, behindern ihn aber in seiner Entwicklung und bezwecken möglicherweise,
dass er einmal ein passives, leeres und totes Leben
führen wird. Erlauben sie es ihm, geben sie ihm die
absolute Freiheit, gehen aber das Risiko ein, dass er
ums Leben kommt. Sie gestehen also dem Sohn
das Recht auf seinen eigenen Tod zu.”
Joscha liest nicht mehr weiter. Schweigen.
Erwarten die noch was? Ich bin am Ende. Mehr
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czyta dalej: „Ju¿ w m³odoœci odkry³ sw¹ mi³oœæ
do ludzi. Jako student w Bo¿e Narodzenie
przebiera³ siê za œwiêtego Miko³aja
i obdarowywa³ ubogich ze swojej dzielnicy.”
Jascha zaci¹³ siê. Ktoœ w sali odkaszln¹³.
Nudzi siê! Chce mi daæ znaæ, ¿e mam ju¿
skoñczyæ! Joscha traci resztki pewnoœci
siebie. Oczywiœcie, ka¿dy – albo prawie
ka¿dy – student dorabia sobie w œwiêta jako
Miko³aj. Co za bana³. Janina zupe³nie nie
rozumie, na czym polega naukowa rozprawa.
Joscha czyta dalej: „Janusz Korczak
powa¿y³ siê na rozwa¿ania teoretyczne. Mia³
jasny styl, opisywa³ sceny z ¿ycia dzieci,
chcia³ przekonywaæ. Stworzy³ tylko trzy
teorie. Jedn¹ z nich jest „prawo dziecka do
w³asnej œmierci”. Jak nale¿y to rozumieæ? Nie
znam odpowiedzi na to pytanie. A w ka¿dym
razie – nie znam odpowiedzi ostatecznej.”
Joscha robi przerwê: nie znam ostatecznej
odpowiedzi! Œmieszne. ¯a³osne. To Janina nie
zna. A ja czytam. A potem bêdzie dyskusja.
I bêdê musia³ broniæ tych bzdur. Joschka
wzdycha g³êboko i czyta dalej. Wyk³adowczyni i studenci s³uchaj¹ z uwag¹.
„Zapewne mo¿na by”, kontynuuje,
„wyjaœniæ ‘prawo dziecka do w³asnej œmierci’
na przyk³adzie z dzisiejszych czasów. Jeœli
szesnastolatek chce jechaæ na wycieczkê w
góry, rodzice mog¹ mu na to pozwoliæ lub mu
tego zabroniæ. Jeœli mu zabroni¹, poniewa¿
boj¹ siê, ¿e mo¿e mu siê przytrafiæ coœ z³ego,
to byæ mo¿e ratuj¹ mu ¿ycie, jednak utrudniaj¹ mu rozwój, przyczyniaj¹ siê w jakimœ stopniu do tego, ¿e bêdzie prowadzi³ pasywne,
puste, martwe ¿ycie. Jeœli jednak pozwol¹ mu
jechaæ, daj¹ mu pe³n¹ wolnoœæ, ale ryzykuj¹,
¿e straci ¿ycie. Daj¹ wiêc swemu synowi
prawo do w³asnej œmierci.”
Joscha ju¿ nie czyta. Milczenie.
Spodziewaj¹ siê dalszego ci¹gu? Skoñczy³em.
Nie mam tu nic wiêcej. Janina nic wiêcej nie
napisa³a. Wszystkiego dziesiêæ minut. Referat
na uniwersytecie trwa zwykle przynajmniej
trzy kwadranse.
„To wszystko.”
Studenci klaszcz¹ cicho w d³onie.
Wyk³adowczyni mówi: „To by³ krótki referat,
ale za to bardzo jasny. Dziêkujemy panu.”

habe ich nicht. Mehr hat meine Freundin nicht
aufgeschrieben. Zehn Minuten hat es gedauert. Ein
Referat an der Uni dauert normalerweise eine
dreiviertel Stunde.
„Das ist alles.”
Die Studenten trommeln leise mit den Fäusten
auf die Tische. Die Dozentin sagt: „Das war ein
kurzes Referat, aber dafür sehr klar. Wir bedanken
uns bei Ihnen, Herr Sodolowski.”
Joscha freut sich nicht. Er kann sich nicht
freuen. Er bekommt Applaus, den eigentlich Janine
verdient hätte. Er schämt sich und versteht nicht
einmal, warum dieses Referat, das er so banal findet, zu dem er nicht steht, so sehr beklatscht wird.
Die Diskussion würde jetzt beginnen. Joschas
Herz klopft. Sie würden Fragen stellen, die er nicht
beantworten könnte. Es würde herauskommen,
dass er das Referat nicht alleine geschrieben hatte.
Die Dozentin erhebt sich von ihrem Stuhl, stellt
sich neben Joscha Sodolowsky und spricht die
gefürchtete Frage ins Seminar: „Haben Sie zu dem
Vorgetragenen noch irgendwelche Fragen?”
Stille.
Niemand meldet sich zu Wort. Sie haben zwar
geklatscht, aber nur aus Höflichkeit. Sie haben
nichts verstanden. Janine hat über alltägliche
Banalitäten geschrieben. Dazu gibt es nichts zu
sagen. Warum hat er bloß nicht die Kraft und das
Wissen gehabt, ein wissenschaftliches Referat zu
schreiben. Er ist ein Versager. Dieses Schweigen ist
sein Todesurteil!
Ein Student mit stählerner Nickelbrille meldet
sich zu Wort: „Äh... ich habe ein bisschen gezögert,
bis ich mich zu Wort meldete, weil, ehrlich gesagt,
viel konnte ich nicht mit deinem etwas banalen
Exposé anfangen. Dennoch will ich versuchen, die
implizite message deiner dürftigen Ausführungen
zu verstehen. Ich will versuchen, einige Bezüge zur
modernen Philosophie herzustellen. Ich will jetzt
nicht explizit auf die globale Dialektikdiskussion
in der modernen Philosophie eingehen. Ich setze
Marx und Engels voraus ...”
Die ersten Buh-Rufe ertönen.
„... aber was sich aus deinem etwas banalen
Beispiel über die Justifikation des Todes herauskristallisieren lässt,” fährt der Student unbeirrt fort,
„ist, dass Korczak hier, sicherlich ohne reflektiert
zu haben, denn er war ja schließlich nur Pädagoge,
eine dialektische Theorie entworfen hat.”

Joscha siê nie cieszy. Nie ma z czego siê
cieszyæ. Dostaje brawa, na które w³aœciwie
zas³u¿y³a Janina. Wstydzi siê i nie rozumie,
dlaczego ten referat, który jemu wydaje siê
tak banalny, z którym siê nawet nie zgadza,
jest tak oklaskiwany.
Czas rozpocz¹æ dyskusjê. Serce Joschy
wali jak m³otem. Zadadz¹ mu pytania, na
które nie bêdzie potrafi³ odpowiedzieæ. Zaraz
wyjdzie na jaw, ¿e nie napisa³ tego referatu
sam. Wyk³adowczyni wstaje ze swego
krzes³a, staje obok Joschy Sodolowsky’ego
i wyg³asza zdanie, którego on tak siê obawia:
„Czy maj¹ Pañstwo jakieœ pytania do referatu?”
Cisza.
Nikt siê nie zg³asza. Wprawdzie klaskali,
ale tylko z grzecznoœci. Nic nie zrozumieli.
Janina skoncentrowa³a siê na codziennych
bana³ach. Nie da siê o tym dyskutowaæ.
Dlaczego nie znalaz³ w sobie doœæ wiedzy
i si³, by napisaæ naukowy referat. Jest kompletnym niedo³êg¹. To milczenie jest wyrokiem œmierci!
Do dyskusji zg³asza siê student w stalowych, niklowanych okularach: „Hm, hm...
trochê zwleka³em z zabraniem g³osu, bo,
mówi¹c szczerze, nie bardzo wiedzia³em, jak
odnieœæ siê do twojego nieco banalnego
expose. Mimo to podejmê próbê zinterpretowania treœci zawartych implicite w twoich
lichych rozwa¿aniach. Chcia³bym odnaleŸæ
ich powi¹zania z nowoczesn¹ filozofi¹. Nie
bêdê tu przywo³ywaæ explicite ogólnego
dyskursu o dialektyce w nowoczesnej filozofii. Odsy³am do Marksa i Engelsa...”
S³ychaæ pierwsze pomruki niezadowolenia.
„...Ale to, co mo¿na wykrystalizowaæ
z twojego raczej banalnego przyk³adu
o usprawiedliwieniu œmierci”, kontynuuje student niewzruszenie, „to ¿e Korczak stworzy³
w ten sposób, z pewnoœci¹ bezrefleksyjnie,
w koñcu by³ tylko pedagogiem, teoriê dialektyczn¹.”
Jakiœ student z d³ugimi, krêconymi
w³osami i zielonym wiecznym piórem przerywa studentowi w okularach, mówi z silnie
szwabskim akcentem, nie odnosz¹c siê
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Ein Student mit langen strähnigen Haaren und
grünem Parker unterbricht in stark schwäbischem
Akzent den Studenten mit der Nickelbrille, ohne
auf den Vorredner einzugehen: „Will Korczak
andeuten, dass die Fülle von Situationen, in die ein
Mensch sich täglich begibt, von ihm zu jedem
neuen Zeitpunkt indirekt die Entscheidung abverlangt, aufzugeben oder weiterzumachen und in letzter Konsequenz sich für den Suizid oder das
Leben zu entscheiden?”
Suizid! ... Dieser Student hat Joscha durchschaut.
Der mit der Nickelbrille kommt wieder in
Fahrt: „Exakt! Die hier anskizzierte Dialektik zwischen Aufgeben und Weitersuchen, zwischen Tod
und Leben ist sehr signifikant für das
Korczakverständnis. Ich möchte das Seminar mit
einer meines Wissens von Sartre entlehnten
Metapher bereichern, die er in seinem Werk ,Das
Sein und das Nichts’ illustriert hat. Ich sehe mich
mit dem französischen Existentialisten geneigt, das
Individuum auf den vom Referenten übrigens
antizipierten Berggipfel zu setzen und ihm die
Entscheidung über die absolute Freiheit zu überlassen, sich in den Abgrund, das heißt in den Suizid
zu stürzen oder das Himmelreich für sich zu entdecken, denn ...äh... man könnte bei diesem Aspekt
sogar bis zu den Wurzeln der griechischen
Mythologie vordringen. Ich spreche selbstredend
von der Ikarussymbolik.”
Joscha Sodolowsky kann nicht mehr zuhören.
Er versteht nichts von dem, was der Student da
sagt. Aufhören!!!, schreit es ihn ihm. Du bringst
mich um mit deinem Gerede!
Aber da ist noch das, was der Student in dem
Parker vorhin gesagt hat ... wir stehen in jeder
Minute unseres Lebens vor der Entscheidung,
aufzugeben oder weiter zu machen. Soll sich
Joscha also etwa doch für das Leben, für das
Weitermachen entschließen?
Eine Studentin mit blondgefärbten Haaren und
rot angemalten Lippen meldet sich zu Wort: „Also,
ehrlich, ich frage mich, was das ganze hier soll!
Der Student hat ein Referat über Janusz Korczak
gehalten, und jetzt reden wir über Sartre und die
alten Griechen. Ich verstehe gar nichts mehr. Ich
frage mich, bin ich dumm oder liegt das an der
Laberfreudigkeit so mancher Pseudointellektueller,
die man regelmäßig in einschlägigen Seminaren
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zupe³nie do przedmówcy: „Czy Korczak chce
pokazaæ, ¿e wiele codziennych sytuacji
cz³owieka wymaga od niego, poœrednio, lecz
wci¹¿ na nowo, decyzji, czy ma zrezygnowaæ,
czy kontynuowaæ wysi³ki, czy ma ¿yæ, czy
pope³niæ samobójstwo?”
Samobójstwo! Ten ch³opak przejrza³
Joschê na wylot!
Student w okularach z³apa³ drugi oddech:
„Dok³adnie tak! Naszkicowana tu dialektyka
miêdzy rezygnacj¹ i dalszym poszukiwaniem,
miêdzy œmierci¹ i ¿yciem jest sygnifikantna
dla interpretacji Korczaka. Chcia³bym wzbogaciæ dzisiejsze seminarium o metaforê
zapo¿yczon¹, jeœli siê nie mylê, od Sartre’a,
któr¹ zilustrowa³ w swym dziele „Byt
i nicoœæ”. Wraz z tym francuskim egzystencjalist¹ gotów by³bym posadziæ jednostkê na
antycypowanym zreszt¹ przez naszego referenta szczycie góry i pozostawiæ jej ca³kowit¹
wolnoœæ decydowania, czy chce skoczyæ
w przepaœæ, czyli ku samobójstwu, czy te¿
odkryæ dla siebie niebiosa, poniewa¿... hm,
hm... aspekt ten mo¿na analizowaæ tak¿e
siêgaj¹c do samych Ÿróde³ mitologii
greckiej. Mówiê tu rzecz jasna o motywie
ikaryjskim.”
Joscha Sodolkowsky nie mo¿e tego dalej
s³uchaæ. Nie rozumie z tego ani s³owa. S³yszy
swój wewnêtrzny krzyk: Doœæ!!! Zabijesz
mnie tym swoim gadaniem!
Ale przecie¿ jest jeszcze kwestia, któr¹
poruszy³ student z wiecznym piórem...
w ka¿dej chwili stoimy przed wyborem:
zrezygnowaæ czy ¿yæ dalej? Czy Joscha ma
siê zdecydowaæ na dalsze ¿ycie, czy ma
podj¹æ dalsze wysi³ki?
Zg³asza siê studentka z pofarbowanymi na
blond w³osami i z czerwonymi od szminki
ustami: „Mówi¹c szczerze zastanawiam siê,
co to wszystko ma znaczyæ! Przyszliœmy na
referat o Januszu Korczaku, a nagle s³yszymy
o Sartrze i staro¿ytnych Grekach. Nie rozumiem tego. Zastanawiam siê, czy to ja jestem
taka g³upia, czy mo¿e trafiliœmy na przyk³ad
gadulstwa pseudointelektualistów panosz¹cych siê po seminariach. Referat by³ tak
przekonywuj¹cy, tak dobry, jasny. Naprawdê
nie ma potrzeby nic wiêcej dodawaæ.”

wiederfindet. Echt, ich fand das Referat so einleuchtend, so gut, so glasklar. Da braucht man
wirklich nichts mehr zu sagen.”
Joscha sieht die Studentin an. Er sieht auf ihre
roten Lippen ... und er sieht auf die schwarzen
Schuhe des Studenten mit der Nickelbrille.
***
„Doktor, sind wir bald in Afrika?”
Der alte Mann saß in sich versunken zwischen
seinen Kindern. Gregor hatte ihn aus seinen
Gedanken gerissen.
„Nein, wir sind noch lange nicht in Afrika.
Gregor, willst du nicht wieder durch die Ritzen der
Holzbretter nach draußen schauen?”
„Das habe ich doch die ganze Zeit gemacht!”
Gregor lachte. „Ich habe meinen Platz Raissa überlassen. Sie wollte so gerne auch mal gucken.”
„Und was hast du gesehen?”
Herr Korczak musste laut sprechen, um das
dumpfe Dröhnen der Räder auf den Gleisen zu
übertönen.
„Wir fuhren lange durch Birkenwälder. Eben
habe ich in der Ferne einen großen Berg gesehen.
Oh, Herr Korczak, können wir nicht anhalten. Ich
würde so gerne einmal auf diesen Berg klettern!”,
bettelte Gregor.
Herr Korczak lächelte. „Und was würdest du
auf diesem Berg tun, Gregor?”
„Was ich auf dem Berg tun würde?” Gregor
lachte. „Immer weiter klettern, bis ich die Sterne
mit den Händen greifen kann.”

Joscha patrzy na studentkê. Widzi jej czerwone usta... i czarne buty studenta w okularach.
***
„Panie doktorze, daleko jeszcze do
Afryki?”
Stary cz³owiek siedzia³ pogr¹¿ony w myœlach w otoczeniu swoich dzieci. Grzeœ
wyrwa³ go z zamyœlenia.
„Tak, jeszcze bardzo daleko do Afryki.
Grzesiu, mo¿e wyjrzysz na zewn¹trz przez te
szpary w deskach?”
„No przecie¿ ca³y czas to robi³em!”
rozeœmia³ siê Grzeœ. „Teraz zamieni³em siê
miejscami z Rais¹. Te¿ chcia³a popatrzeæ.”
„A co widzia³eœ?”
Korczak musia³ mówiæ g³oœno, ¿eby
przekrzyczeæ g³uche dudnienie kó³ po torach.
„Jechaliœmy d³ugo przez brzozowy las.
Przed chwil¹ widzia³em w dali wielk¹ górê.
Och, panie doktorze, nie mo¿emy siê na
chwilê zatrzymaæ? Tak chcia³bym wejœæ na tê
górê!”, poprosi³ Grzeœ.
Korczak uœmiechn¹³ siê. „A co byœ zrobi³
tam, na szczycie, Grzesiu?”
„Co bym zrobi³ na szczycie?” Grzeœ
zaœmia³ siê. „Wspina³bym siê dalej, a¿ do
samych gwiazd!”
T³umaczenie Grzegorz Kowalski

Peter Mannsdorf
51

