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Cz´Êç I
I szukam ziemi Polaków

Mojej matce Marii z Trepczyków, babce Matyldzie
oraz jej niezam´˝nej siostrze, którà w domu
mego dzieciƒstwa i m∏odoÊci nazywaliÊmy
Tante Hedwig, choç by∏a mi babkà ciotecznà,
a tak˝e Tante Mariesien, zgwa∏conej w roku 1945
przez Sowietów, gdaƒszczankom ze Âwi´tego
Wojciecha, czterem dzielnym kobietom, którym
niejedno zawdzi´czam, ksià˝k´ t´ poÊwi´cam.

Zamiast wst´pu
Moment ukazania si´ ksià˝ki Güntera Grassa Aus dem Tagebuch einer
Schnecke — Z dziennika Êlimaka, a by∏o to w roku 1972, zbiega si´ w czasie z wymianà listów mi´dzy nami. Pyta∏em autora „gdaƒskiej trylogii” o szczegó∏y jego
kaszubskiego pochodzenia, gwoli zrekonstruowania lokalnych, pomorskich wàtków rodzinnych. On w odpowiedzi na tyle konkretnej, i˝ umo˝liwiajàcej podà˝enie jego tutejszymi tropami, ju˝ pod koniec listu spyta∏ mnie, czy aby nie jestem
w posiadaniu planu mojego rodzinnego miasta, Kartuz, z lat 1939—1945. Sàdziç
by zatem nale˝a∏o, i˝ do kolejnej ksià˝ki potrzebne sà Grassowi szczegó∏y z topografii Kartuz w niemieckiej wersji j´zykowej. Lecz wówczas ni takiej mapy, ni niemieckich nazw ulic i placów mojego miasta rozpoznaç nie by∏em w stanie. Bo te˝
ÊwiadomoÊç Grassa tych spraw, pisarza ju˝ wtedy Êwiatowego formatu i autorytetu, daleko od mojej, choç urodzonego i przez lat osiemnaÊcie w Kartuzach
wzrastajàcego, by∏a wi´ksza.
Odpisa∏em zatem Grassowi z w∏aÊciwà m∏odym ludziom nieznajomoÊcià
rzeczy, i˝ plan mojego miasta z lat okupacji jest mi niedost´pny i ˝e raczej w niemieckich archiwach okupacyjnego planu mojego miasta poszukaç by nale˝a∏o.
O ca∏ej sprawie poinformowa∏em te˝ mieszkaƒca Kartuz, przedwojennego sekretarza Aleksandra Majkowskiego, pana Feliksa Marsza∏kowskiego, od lat,
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jak si´ pokaza∏o, zapami´ta∏ego czytelnika ksià˝ek Güntera Grassa. Choç i on
zdobyç okupacyjnego planu Kartuz nie by∏ w stanie, to jednak z zakamarków pami´ci swojej i bliênich wydoby∏ niejednà informacj´ dotyczàcà niegdysiejszych
nazw kartuskich ulic. Ju˝ by∏o wprawdzie o wiele za póêno, a˝eby pójÊç w sukurs
pisarzowi, lecz w sam raz w∏aÊciwa pora na to, a˝eby oddaç si´ tej sprawie po kaszubsku solennie. Posunà∏ si´ zatem pan Marsza∏kowski, niegdyÊ za m∏odu jako
redaktor „Zrzeszy Kaszëbskiej”, opisany na kartach ksià˝ki Ziemia gromadzi prochy przez Józefa Kisielewskiego, w rekonstrukcyjnej robocie o krok dalej. Wygrzeba∏ nazwy ulic z okresu mi´dzywojnia. Na potrzeby przysz∏ego autora polskiego t∏umaczenia Blaszanego b´benka? Pospo∏u odgrzebaliÊmy co nieco nazw
jeszcze pruskich, tych sprzed 1918 roku.
I tak mija∏y lata. WieÊci o kolejnych ksià˝kach Güntera Grassa dociera∏y
skàpo. NiegdyÊ krakowskie „˚ycie Literackie” pomieÊci∏o fragment jego powieÊci
Z dziennika Êlimaka. Du˝o w niej by∏o zapachów Raduni i Mot∏awy. Na tyle wiele,
i˝ mog∏o zaistnieç przypuszczenie, ˝e to fragment tej powieÊci, o której pisa∏ w liÊcie przes∏anym w po∏owie 1971 roku. Czy˝by to Dziennik w∏aÊnie by∏ tà ksià˝kà
dziejàcà si´ „w mieÊcie paƒskiego urodzenia”, jak pisa∏ mi wówczas?
Znów min´∏o par´ lat. Grass, niezwykle p∏odny w latach siedemdziesiàtych, zasypywa∏ rynek wydawniczy nowymi ksià˝kami, które oddala∏y tamtà niewielkà
ksià˝eczk´. A przecie˝ dotar∏a do mych ràk. Odnalaz∏em w niej wówczas fragment dotyczàcy Kaszub i Kartuz. Fragment jakby mój, w∏asny. Niepe∏ny, jak wolno mi si´ dziÊ domyÊlaç. Jakim by∏by, gdybym proÊbie pisarza uczyni∏ zadoÊç?
Bardziej szczegó∏owy, pedantyczny? Z mnóstwem konkretnych odnoÊników do
planu i topografii miasta? Uzna∏em, i˝ w tej sytuacji spróbuj´ sp∏aciç zaciàgni´ty
niegdyÊ u pisarza d∏ug przek∏adem tego fragmentu. Choçby po to, aby to co kaszubskie na Kaszuby powróci∏o...

Z dziennika Êlimaka (fragment)
Zweifel nie mia∏ ˝adnego celu, ale wystarczajàco wiele strachu. (Kaszuby, za których
centrum i stolic´ uchodzi∏ Karthaus, dziÊ Kartuzy, b´dà przy odbywaniu w´drówki nazywane tak˝e Szwajcarià Kaszubskà 1). Strach jest niezawodnym towarzyszem podró˝y.
(Lekko pagórkowate rozciàgajà si´ Kaszuby od Tczewa nad Wis∏à 2 a˝ do S∏upska na Pomorzu, od Zatoki Puckiej i Pó∏wyspu Helskiego a˝ do powiatu koÊcierskiego 3). Po drodze Êmiaç si´ b´dzie Zweifel z siebie samego, ze swego strachu. (W turystycznych prospektach jest napisane: Kaszuby sà bogate w jeziora, w których znajdujà si´ liczne raki 4). Pomi´dzy ˚ukowem a Dzier˝à˝nem 5 przejecha∏ Zweifel przez drobny deszcz, który jednakowo˝ ˝adnych przydro˝nych Êlimaków z ich kryjówek nie wywabi∏: by∏o za
wczeÊnie (Tobie, Raoulu 6, poniewa˝ interesujesz si´ ga∏´ziami drzewa genealogiczne-
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go i nieuporzàdkowanymi stosunkami granicznymi, pisz´ objaÊniajàco: Kaszubi 7, których po dziÊ dzieƒ mia∏o pozostaç jeszcze trzysta tysi´cy, sà ludem staros∏owiaƒskim,
który mówi umierajàcà mowà naszpikowanà niemieckimi i polskimi zapo˝yczeniami).
Niebawem, na powrót suchy, zmiarkowa∏ Zweifel na krótko przed Kartuzami, ˝e jecha∏
na p´kni´tej tylnej oponie. (Moja rodzina jest od strony matki kaszubska, a zatem ty,
Raoulu, jak i twoja siostra8, jak i twoi bracia9, jesteÊcie w jednej czwartej Kaszubami).
A˝ do stolicy powiatu posunà∏ Zweifel swoim rowerem. (Kartuzy le˝à pomi´dzy jeziorem Karczemnym od po∏udniowej strony oraz Klasztornym od pó∏nocnej. Jezioro nazywa si´ tak, poniewa˝ Zakon Kartuzów w roku 1381 na ˝yczenie pewnego znudzonego Êwiatem kaszubskiego ksi´cia zbudowa∏ klasztor: kartuski Raj Maryi, miejsce kontemplacji). Zweifel zna∏ Kartuzy. KoÊció∏ klasztorny z jego dachem w kszta∏cie wieka
trumny rzuca∏ i rzuca swoje zwierciadlane odbicie na wody jeziora. (W 1818 roku zosta∏ utworzony pruski powiat kartuski). Podczas gdy to powiatowe miasteczko pomi´dzy obiema Êwiatowymi wojnami na nowo zwa∏o si´ Kartuzy, przew´drowa∏ Zweifel Kaszuby wraz z uczniami gimnazjum imienia nast´pcy tronu, Wilhelma, póêniej zaÊ
z uczniami ˝ydowskiej szko∏y Êredniej. (W Kartuzach mieÊci∏ si´ przyklasztorny browar,
m∏yn parowy, mleczarnia i cztery tartaki, które Zweifel z daleka przy wietrze zachodnim
mia∏ jeszcze us∏yszeç). Podczas jego ostatniego wylotu wczesnym latem przed wybuchem wojny uczeƒ Zweifela, Fritz Gerson, znalaz∏ w olszynce nad brzegiem Raduni
wi´kszà liczb´ dwuz´bnych Êlimaków. (To ci´ zainteresuje, Raoulu: dziÊ znajduje si´
w Kartuzach kaszubskie muzeum. Pojechaç tam kiedyÊ10 i poszperaç w kronikach...).
Günter Grass

Przypisy
1

W oryginale: Kaschubische oder Kassubische Schweiz. Okazuje si´, i˝ dla Grassa po dziÊ dzieƒ, jak przez wiele lat
i dla mnie samego, Kaszuby i Szwajcaria Kaszubska to poj´cia mogàce wyst´powaç zamiennie. Podczas gdy dziÊ
jest mi to wiadome na pewno, i˝ jedynie Êrodkowa cz´Êç Kaszub, w∏aÊnie ta przykartuska, bywa tak w∏aÊnie nazywana. Po prostu dla Grassa jasne jest, i˝ to w∏aÊnie Kartuzy stanowià w stopniu najwi´kszym o istocie Kaszub.
Swoisty kartuzocentryzm, który pojmuj´ i jak najbardziej doceniam.
2
Najwyraêniej upodoba∏ sobie Grass to miasto. Ju˝ na pierwszych stronicach Blaszanego b´benka napisa∏ o
Tczewie jako o mieÊcie wyznaczajàcym kres jego kaszubskiemu patrzeniu. Mo˝e dzia∏a tu niegdysiejsze halo wzniesione wokó∏ tego miasta przez mi´dzywojennà propagand´, kiedy to doprawdy niewiele brakowa∏o, aby w∏aÊnie
Tczew pe∏ni∏ funkcj´ najwi´kszego (i jedynego) — w miejsce Gdyni — polskiego portu na Ba∏tyku. Raczej wi´c nie
Tczew pe∏ni∏ rol´ wobec Kaszub granicznà. Po∏o˝ony, jak to dziÊ okreÊlamy, na Pomorzu NadwiÊlaƒskim, od
Kaszub jest oddzielony jeszcze skrawkiem Kociewia.
3
Bez dwóch zdaƒ. Bardziej od koÊcierskiego po∏udniowy powiat chojnicki oddaje Grass w pacht Kosznajdrom i
Kosznajderii. Patrz: powieÊç Grassa Psie lata. W tej powieÊci wiele uwagi poÊwi´ca Grass (Tulla Pokriefke jest
w∏aÊnie z Kosznajderii rodem) tym sprawom. Jednakowo˝ sytuowa∏ wówczas Grass t´ doÊç odr´bnà grup´
etnicznà i wyznaniowà na po∏udnie od Chojnic w okolicach wsi Ostrowite, co zresztà w pe∏ni jest zgodne z prawdà
historycznà. A zatem: Brusy, Wiele, same Chojnice zosta∏y tu przez Grassa uznane za niekaszubskie. Licentia artistica?
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4

W oryginale: Taschenkrebse — raki kieszonkowe. A wi´c drobne, wolno mniemaç, racze gatunki.
W tekÊcie ksià˝ki: Zuckau i Seeresen.
6
Jeden z synów bliêniaków Güntera Grassa.
7
W oryginale: Die Kaschuben oder Kassuben.
8
Córka Grassa ma na imi´ Laura.
9
Franciszek, brat bliêniaczy Raoula (nazwany tak dla uczczenia pami´ci rozstrzelanego na Zaspie w r. 1939
Franciszka Krause, wuja autora Blaszanego b´benka). Najm∏odszy syn Grassa ma na imi´ Bruno.
10
A s∏owo cia∏em si´ sta∏o. Günter i Raoul Grassowie odwiedzili kartuskie muzeum przy okazji pobytu na
Kaszubach, gdy kr´cony by∏ w roku 1978 film pod∏ug Blaszanego b´benka.
5

(1988)
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Saga rodu Krause
Temat z wywiadu. „Moja matka — mówi∏ Günter Grass — by∏a Kaszubkà.
Jeszcze dzisiaj wielu moich krewnych mieszka w okolicach Kartuz”. To poruszy∏o mojà wyobraêni´. Jestem z tych stron, zwanych Szwajcarià Kaszubskà, historycznie zaÊ po prostu Kaszubami czy, jak kto woli, Ziemià Kaszubskà. Urodzi∏em
si´ i ca∏à swà m∏odoÊç sp´dzi∏em w Kartuzach, mieÊcie noszàcym na sobie widomy znak i pi´tno kartuzów, zakonu wywodzàcego si´ z doliny Chartreuse we
Francji (Êlady po zabudowie klasztornej, eremy braci zakonnych oraz koÊció∏
w kszta∏cie trumny, b´dàcy architektonicznym wyobra˝eniem dewizy zakonnej
kartuzów memento mori, sà w nim po dziÊ dzieƒ widoczne), tu zaÊ czo∏owy —
ju˝ wówczas — pisarz Europy powiada o sobie, ˝e jest na wpó∏ Kaszubà. Sam
przecie˝ mia∏em to kulturowe, narodowe pogranicze w domu mojego dzieciƒstwa, wype∏nione rozmowami po niemiecku, „tak aby babka rozumia∏a”. Wychowywa∏a mnie Tante Hedwig, babcina siostra, znajàca ledwo par´ s∏ów po polsku
i to tych jedynie, które u∏atwia∏y prowadzenie handlu warzywami, owocami i rybami na rynkowym kartuskim straganie. Chowa∏em si´ nadto w aurze gdaƒskiego przedmieÊcia Âwi´ty Wojciech, gdzie mieszkali Tante Grete, Tante Liessen,
Onkel Karhl, familia Timm. W klimacie wypraw tych dzielnych ludzi do gdaƒskiej
hali targowej, na Fischmarkt, gdzie babka do spó∏ki z niezam´˝nà siostrà oferowa∏y mieszczuchom na sprzeda˝ p∏ody kaszubskich sadów i ogrodów, nadto ryby z kaszubskich jezior, jaja, mas∏o i drób.
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Nie by∏o wi´c przypadku w tym, i˝ s∏owa pisarza trafiç mog∏y na wcale
podatny grunt. Liczy∏ si´ te˝ moment, w którym zosta∏y wypowiedziane; zbli˝a∏
si´ w∏aÊnie akt podpisania uk∏adu paƒstwowego Polska-RFN, rozstrzygajàcego
spraw´ polskich granic zachodnich. Co sta∏o si´ mo˝liwe wiele lat po wojnie
dzi´ki dobrej woli obu stron, gdy Grass i jemu podobni ludzie pocz´li w jego kraju decydowaç o tych sprawach.
Grass by∏ ju˝ wszak wówczas autorem takich wypowiedzi:
Granica na Odrze i Nysie? Jestem zdania, i˝ tereny te nale˝à si´ Polakom. Nie jestem
jednak zwolennikiem argumentacji historycznej. MyÊl´, ˝e nadszed∏ czas, by Niemcy zacz´li nowe ˝ycie w zgodzie z sàsiadami. Nie mo˝na bowiem nagle powracaç do przesz∏oÊci i starych roszczeƒ.

Tak mówi∏ w wywiadzie dla wroc∏awskiego miesi´cznika „Odra”, który
jako pierwszy po tej stronie granicznej rzeki zwróci∏ uwag´ na osob´ i twórczoÊç
autora Blaszanego b´benka.
W dwa dni po tym wywiadzie, z delegacjà s∏u˝bowà, wycyganionà ca∏kiem in blanco od sto∏ecznego tygodnika „Polityka”, by∏em w Gdaƒsku, mieÊcie
— o czym wiedzia∏em — jego m∏odoÊci. Zadanie mia∏em proste: na poczàtek odszukaç kaszubskà famili´ Grassa. Jak si´ jednak okaza∏o, ∏atwiej si´ takiego zadania podjàç, ani˝eli je wykonaç. Bo temat, intuicja mówi∏a prawd´ w tym wzgl´dzie, by∏ wielki. Na miejscu zaÊ ukryty by∏ klucz do niego. Klucz do drzwi rzadko
w przesz∏oÊci otwieranych, co mia∏o swe êród∏o w potrzebie u∏adzenia szeregu
spraw bardziej doczesnych, odbudowy miasta ze zniszczeƒ, zabliênienia ran,
w potrzebie czasowego dystansu. Klucz do owego polsko—niemieckiego wzrastania obok siebie, ale i przenikania si´ ludzkich losów po tej i tamtej stronie granicy. W tym miejscu, jak wiadomo, szczególnie zapalnej, zw∏aszcza odkàd traktat
wersalski zdecydowa∏ o powstaniu tego dziwacznego tworu o nazwie Wolne Miasto Gdaƒsk.
A wi´c gdzie?... — Zdaje si´ Bysewo albo Kobysewo? — s∏ysz´ z ust cz∏owieka, który czyta∏ coÊ w tej materii, a mo˝e tylko mu si´ o uszy obi∏ okruch prawdy? — Kobysewo? To byç mo˝e — opiniuje inny. W tej wsi bardzo bliskiej Kartuz
przed wojnà mieszkali liczni niemieccy koloniÊci.
Ostudzi∏o mnie to troch´, to przyznaj´, bo nie Êlad po kolonistach pragnà∏em odnaleêç. Nie by∏o innego wyjÊcia, nale˝a∏o sprawdziç i t´ wersj´. CoÊ
w rodzaju bazy wypadowej za∏o˝y∏em w pobliskim Przodkowie. Do miasta stàd
dziesi´ç kilometrów, za to do Kobysewa tylko nieca∏e dwa. I siedziba gminy
z pocztà na miejscu.
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Na kaszubskich kartofliskach
Z Edwinem, nauczycielem ze wsi Przodkowo, ruszamy skoro Êwit. Jest
sam Êrodek mroênej i po kaszubsku Ênie˝nej zimy. Brniemy wi´c przez kopny,
nawiany w wielu miejscach Ênieg. Kroczymy od cha∏upy do cha∏upy dla zasi´gni´cia j´zyka. Domy porozrzucane sà po koloniach, skryte po laskach, zagajnikach,
za pagórkami, ˝e, bywa, z drogi ich nie widaç. W pierwszej: — Owszem, mieszkali tu kiedyÊ Niemcy, jacyÊ koloniÊci, ale ˝aden si´ we wsi ju˝ nie uchowa∏. —
W drugiej sytuacja podobna. Tak wi´c przynajmniej w tym jest jakaÊ jasnoÊç.
Edwin radzi pytaç o listy „stamtàd”. Mo˝e sygnowane sà imieniem tego, o kogo
nam chodzi. Wreszcie wskazujà nam murowany dom (tych przewaga we wsi) na
samym koƒcu wsi. Jego w∏aÊciciel nazywa si´ Byczkowski, przez wiele lat by∏ zarzàdcà kartuskiego cmentarza, teraz przebywa ju˝ na rencie. — Mam krewnych
w RFN — potwierdza. — Jak si´ nazywajà? — Ziemke.
Pani naczelnik poczty z Przodkowa obiecuje przejrzeç wykazy zagranicznej korespondencji. Zaznacza, ˝e to niezgodne z przepisami, opisuj´ wi´c rzecz
mo˝liwie barwnie. Ulega. Z rana pukam do pocztowego okienka. — U mnie nic
nie ma — oÊwiadcza. — Niech pan poszuka na poczcie w Kartuzach. Mo˝e w ich
spisie widnieje to nazwisko.
Naczelnik Paw∏ocki przyjmuje mnie w swoim dyrektorskim gabinecie.
Do pomocy wzywa s´dziwego poczmistrza. Do spó∏ki naradzajà si´. Widaç przypad∏a im do gustu ta opowieÊç o polsko-niemieckiej familii gdzieÊ spod kartuskich okolic. Obiecujà poszukaç, daç znaç, jeÊli na coÊ natrafià. Jeszcze przypadkowo spotkany kolega z ∏awy szkolnej. Prowadzi w Kartuzach radiow´ze∏. Nada
komunikat na anten´. Kto wie, mo˝e si´ kto odezwie?
Koƒczy∏a si´ ju˝ redakcyjna delegacja, nale˝a∏o powróciç do Warszawy.
W redakcji literatury niemieckiej Paƒstwowego Instytutu Wydawniczego, gdzie
jest tajemnicà poliszynela, ˝e szykujà edycj´ Blaszanego b´benka, poradzili napisaç do Luchterhand Verlag. W nieca∏e dwa tygodnie póêniej nadszed∏ ten upragniony list:
Bardzo dzi´kuj´ za Paƒski list. Moi niektórzy krewni ze strony matki mieszkajà w Bysewie, poczta Firoga. Jeszcze w 1958, 59 i 60 roku odwiedzi∏em mojà babk´ ciotecznà.
Ona umar∏a przed niewielu laty, ale syn jej Jan Krause, jego siostra Agnieszka Hirsch ˝yjà jeszcze; zwykli ludzie. Jan gospodaruje na ziemi, Agnieszka pracuje na kolei. Ich brat
zosta∏ jeszcze przed 1930 rokiem zatrudniony na Poczcie Polskiej w Gdaƒsku. Po wybuchu wojny i po tym, jak poczta zosta∏a opanowana przez oddzia∏y SS-Heimwehry,
Franciszek Krause zosta∏ rozstrzelany.
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Jak Pan zapewne wie, w powieÊci Blaszany b´benek opisa∏em kompleks walki Poczty
Polskiej i t´ cz´Êç historii mojej rodziny prze∏o˝y∏em na j´zyk literacki.
OczywiÊcie, nie mam nic przeciwko temu, je˝eli Pan przeprowadzi rozmowy z moimi
krewnymi. Mam te˝ zamiar na wiosn´ przysz∏ego roku przyjechaç do Gdaƒska z dwoma moimi starszymi synami i moich kaszubskich krewnych wówczas odwiedziç.
Moja przysz∏a ksià˝ka, która uka˝e si´ prawdopodobnie w przysz∏ym roku, dzieje si´
w du˝ej cz´Êci w Kartuzach, a wi´c w miejscu Paƒskiego urodzenia. Ale w zwiàzku
z tym: posiada Pan, byç mo˝e, plan miasta Kartuzy z lat 1939-45? JeÊli tak, bardzo by∏bym Panu wdzi´czny za jego fotokopi´.
Z przyjacielskim pozdrowieniem
Günter Grass

To by∏o siedemdziesiàtego drugiego roku. ZnajomoÊç ksià˝ek Grassa naówczas mocno by∏a w Polsce niekompletna. A przecie˝ zna∏em opowiadanie Kot
i mysz w przek∏adzie Ireny i Egona Naganowskich. Widzia∏em te˝ ekranizacj´ tej
drugiej cz´Êci „gdaƒskiej trylogii”. Braki nale˝a∏o nadrobiç co rychlejszà lekturà
B´benka. Przek∏ad polski by∏ ju˝, jak si´ cichcem wywiedzia∏em, gotowy. Dokona∏ go S∏awomir B∏aut w sposób nieomal kongenialny.
Lektura maszynopisu by∏a czymÊ zupe∏nie niezwyk∏ym. Bibu∏ki tylko Êmiga∏y w r´ku (nigdy przedtem nie zdarzy∏o mi si´ obcowanie z arcydzie∏em pozbawionym starannej oprawy, grafiki, druku itp.). I owo niepodobieƒstwo tej ksià˝ki do ˝adnej znanej mi dotàd lektury. I jej bliskoÊç zarazem wobec spraw skàdÊ
ju˝ przecie˝ znanych, intuicyjnie przeczuwanych, niedookreÊlonych, mo˝e i nie
do koƒca nazwanych, lecz bliskich od dawna, od zawsze spoufalonych, ob∏askawionych.
RównoczeÊnie wszczà∏em starania o odszukanie w gdaƒskich archiwach
okupacyjnego planu mojego miasta. Wsz´dzie zdziwienie, ˝e czegoÊ takiego szukam. Pozosta∏o wi´c odwo∏anie si´ do pami´ci ludzi, którzy co nieco pami´tajà.
Pokaza∏o si´, ˝e jedynie kilka nazw ulic, placów w wersji niemieckiej, i to ju˝ doprawdy wszystko. W koƒcu zwàtpi∏em, czy w polskich archiwach nale˝a∏o szukaç
tego planu...
Moja pami´ç, a mia∏em wówczas niespe∏na dwa lata, przechowa∏a obraz
Êwietlistej ∏uny podbarwionej u spodu ogniem na atramentowego koloru nocnym niebie. Okrzyki grozy wywabi∏y nas, mieszkaƒców kartuskiego domu przy
ulicy Jeziornej (Seestrasse?), do domu na szczycie sporego wzniesienia, skàd,
wieÊç nios∏a, mia∏o byç lepiej widaç. Na czyich r´kach na strych tego domu si´
dosta∏em, Bóg jeden raczy wiedzieç. Ale ten obraz, pierwszy z ˝yciowych zapami´tany, mia∏ ju˝ w g∏owie pozostaç. To Gdaƒsk tak p∏onà∏ w czterdziestym pià-
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tym. Jego Gdaƒsk (mój dopiero w przysz∏oÊci), choç go w nim ju˝ wówczas nie
by∏o. Ca∏e szcz´Êcie.
„Chcia∏bym rodzin´ z polsko-niemieckiego pogranicza opisaç”. Pami´tam te s∏owa mojego listu do niego, gdy po raz pierwszy zaszed∏em na ulic´ Labesweg 13, do domu, w którym urodzi∏ si´ 16 paêdziernika 1927 roku...
Na d∏ugo przedtem, zanim ujrza∏em jà po raz pierwszy, na d∏ugo przedtem wiedzia∏em o tej ulicy niema∏o. O tym, w jakiej le˝y dzielnicy sporego, o ciasnej, czynszowej w tym miejscu zabudowie miasta; zna∏em ulice, poÊród których
jest po∏o˝ona. I punkty w terenie, za pomocà których mog∏em do niej dojÊç:
dworzec kolejowy we Wrzeszczu (tak, we Wrzeszczu, jako ˝e w tej dzielnicy
Gdaƒska by∏ si´ urodzi∏; piszà o tym fakcie we wszystkich co bardziej szczegó∏owych encyklopediach i podr´cznikach XX-wiecznej literatury), wtedy zresztà inaczej si´ mówi∏o: in Langfuhr. Nazwa polska tej dzielnicy wyciàgni´ta zosta∏a z jakiejÊ nies∏ychanej dawnoÊci, z pras∏owiaƒskoÊci lokalnej, tak bardzo jest szeleszczàco-szumiàca i w tym odmienna od owego Langfuhr. No i browar. Nieraz powo∏ywa∏ si´ na ten punkt na mapie swoich wspomnieƒ, jako wa˝ny i istotny.
Bàdê co bàdê taka Brauerei dodawa∏a okolicy wielkomiejskiego sznytu i powagi,
niema∏ego te˝ kolorytu i barwnoÊci.
Tropi∏em wi´c nadal. Nie zna∏em bowiem wcià˝ jednego: polskiej nazwy
tej ulicy. Na przedwojennym planie Gdaƒska — mo˝e nie doÊç szczegó∏owym —
w spisie ulic akurat Labesweg nie by∏o. I wtedy wpad∏a w moje r´ce opas∏ych
kszta∏tów ksià˝ka adresowa z czasów Freie Stadt Danzig. Gotykiem pisana, po
niemiecku staranna. Specyficzna przez to, ˝e ulice podawa∏a w kolejnoÊci geograficznej z zaznaczeniem ulic sàsiednich. Na tyle przy tym szczegó∏owa, ˝e podajàca listy mieszkaƒców pod poszczególnymi numerami domów. Szukam, palcem
wodz´, wreszcie... Jest! Ulica Labesweg 13. Pochylam si´ nad listà mieszkaƒców,
poÊród których jest te˝ Wilhelm Grass — Kolonialwarhändler. Jednak od tamtej
pory min´∏o niemal pó∏ wieku. Wtedy ulic´ Labesweg przecina∏a, troch´ ukoÊnie,
Elsenstrasse, wieƒczy∏ zaÊ MaxHalbePlatz. Tylko jak wszystkie te miejsca nazywajà si´ dzisiaj?
Gdy Wrzeszcz zwa∏ si´ Langfuhr
Wysiadam z kolejki elektrycznej spinajàcej dziÊ Gdyni´ z Gdaƒskiem,
dwa niegdyÊ powaÊnione z sobà miasta, jako ˝e pierwsze z nich powsta∏o niejako w opozycji do drugiego, gwoli tego by, przy blokadzie portu w Gdaƒsku, Polska nie udusi∏a si´ gospodarczo i mia∏a swoje okno na Êwiat. Wysiadam z kolejki
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— to rzecz z gruntu nowa w pejza˝u tej dzielnicy — by od razu zboczyç w lewo,
w stron´ morza, a w∏aÊciwie zatoki. Pytam napotkanych ludzi o browar, pokazujà mi kierunek. Zatem id´ dobrze. Staruszka, by utrafiç, nagabuj´ o Labesweg. Patrzy na mnie zdumionym wzrokiem. Nie, nie wie, jak dzisiaj si´ nazywa. Przyjecha∏ w te strony dopiero po wojnie. Ale tam, w suterenie, mieszka gdaƒszczanka,
ona powinna wiedzieç.
Krocz´ wi´c wedle wskazania, i˝ mianem gdaƒszczanina czystej krwi nazwaç siebie mo˝e jedynie ten, co od przedwojny tu mieszka.
— Labesweg? Ale˝ tak, musi pan iÊç ulicà Gra˝yny.
— Nazywa∏a si´ przed wojnà Elsenstrasse? — wpadam jej w s∏owo.
— Tak, a potem musi pan skr´ciç w prawo. Zaraz, jak si´ ona nazywa...
Ju˝ wiem, Lelewelastrasse.
Na Gra˝yny zabudowa jak przed laty; Êladu po nowym budownictwie.
Wszystko tu leciwe, wysokie, po obu stronach jezdni czynszowe kamienice. Przesz∏oÊç ani troch´ podrobiona. Przesz∏oÊç i zwyczajnoÊç, jaka by∏a tu przed laty.
Mnóstwo kamienic upstrzonych jest od ulicznej strony wcale finezyjnà metalowà
balkonadà. Na tej ulicy, wiem o tym skàdinàd, mieszka∏ niegdyÊ ojciec Güntera,
stolarz z zawodu, podobnie jak i jego ojciec, w∏aÊciciel niewielkiego warsztatu
stolarskiego. Póêniej przeprowadzi∏ si´ na Labesweg. Ale o tym dowiaduj´ si´ ju˝
z ust s´dziwej staruszki zamieszka∏ej po dziÊ dzieƒ w kamienicy pod trzynastym.
Gdy telewizja RFN kr´ci∏a przed laty film o ˝yciu Grassa, przyby∏ do tego domu
i on sam tak˝e; rozpozna∏ wówczas w tej kobiecie dawnà lokatork´ domu. Jej zaÊ
trudno by∏o doprawdy w barczystym m´˝czyênie o sumiastym wàsie, rozpoznaç
tamtego Günterka. Na parterze, w miejscu, w którym niegdyÊ jego ojciec (a w∏aÊciwie mama) prowadzi∏ sklep kolonialny, taki z myd∏em i powid∏em, mieszka teraz samotna kobieta w Êrednim wieku. Na planie filmu spyta∏a Grassa o przyczyn´ odnawiajàcego si´ ciàgle na Êcianie zacieku.
— Mo˝e w tym miejscu sta∏a beczka z ogórkami lub kiszonà kapustà? —
odpowiedzia∏ pisarz uÊmiechajàc si´ z lekka do wspomnieƒ z dzieciƒstwa, do
których jak˝e ch´tnie lubi powracaç przy ka˝dej nadarzajàcej si´ sposobnoÊci.
Tak wi´c Labesweg (ulica niejakiego Labesa) dziÊ nosi imi´ znakomitego
polskiego historyka Joachima Lelewela, cz∏onka rzàdu w czasie powstania listopadowego, przez w∏adze carskie zaocznie skazanego na szubienic´; Elsenstrasse
podmieni∏a swojska Gra˝yna; znów MaxHalbePlatz, nazwany tak od imienia i nazwiska ju˝ tylko germanistom znanego pisarza polskiego pochodzenia, za to germaƒskiego neofity, wi´c polako˝ercy, ten plac nosi dziÊ imi´ ks. Bronis∏awa Komorowskiego, bohaterskiego proboszcza polskiego, katolickiego (ju˝ przed woj-
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nà) koÊcio∏a Êw. Stanis∏awa we Wrzeszczu. Odszed∏ te˝ w cieƒ obraz tamtego
Gdaƒska. Tak˝e z kaszubskimi wozakami dostarczajàcymi tu z okolicznych wiosek towar na sprzeda˝. Obraz rz´dów fur wype∏nionych po brzegi ceg∏à na budow´ koszar we Wrzeszczu.
Zgadza si´ — napisa∏ w liÊcie do swoich kaszubskich krewnych z Bysewa. — By∏em
z kanclerzem Willym Brandtem jako goÊç uczestniczàcy przy podpisaniu uk∏adu Polska—RFN. Ale pobyt ten trwa∏ krótko, zaledwie dwa i pó∏ dnia. Ale wraz z Annà [pierwszà ˝onà Grassa, Szwajcarkà, tancerkà z profesji — R. C.] mamy zamiar, je˝eli to b´dzie
mo˝liwe, jeszcze w tym roku wraz z dzieçmi przyjechaç w moje rodzinne strony. Wtedy i Was odwiedzimy, nie zapomnimy o Was.
W mi´dzyczasie Sigurd Hilkenbach [niemiecki biograf Grassa — R. C.] by∏ u mnie i przekaza∏ mi fotografie. Przyjemnie jest oglàdaç, jak du˝e i dorodne sà Wasze dzieci. Prosz´
pozdrowiç Jana, jego ˝on´ i dzieci. Wszystkich w Bysewie. Serdecznie pozdrawiam.
Günter

Wówczas zawita∏ do Warszawy w orszaku rzàdzàcej ju˝ wtedy w RFN partii SPD, która dla podpisania, mi´dzy innymi, umowy kulturalnej delegowa∏a ze
swoich szeregów Siegfrieda Lenza (rodem z E∏ku), póêniejszego autora Heimatmuseum, oraz w∏aÊnie Güntera Grassa, przesiedleƒca z Gdaƒska, znamienitego
ju˝ wtedy autora „gdaƒskiej trylogii”. Oprowadza∏ go zaÊ po stolicy Andrzej KuÊniewicz, pisarz z innego, polsko-galicyjsko-austriackiego pogranicza.
Z wczeÊniejszego pobytu Güntera i Anny w Bysewie uchowa∏a si´ niejedna fotografia w sam raz nadajàca si´ do rodzinnego albumu. Jak choçby ta, na
której familijnie obj´ci stojà pod p∏otem w cieniu owocowego drzewa ca∏à piàtkà. ˚yjàca jeszcze wówczas babcia cioteczna Güntera, Anna Krause, Agnieszka, jej
córka wraz z m´˝em, Anna i Günter. Wszyscy uÊmiechni´ci, radoÊni. I to ma∏e
u ich stóp bawiàce si´ konikiem na biegunach. Musia∏o to byç pod koniec lat
pi´çdziesiàtych, krótko po tym, jak w podcieƒ bysewskiego gospodarstwa domu
Anny Krause, wdowy ju˝ wówczas, wszed∏ przystojny m´˝czyzna z charakterystycznym wàsikiem i zapyta∏:
— Czy tu mieszka Anna Krause? — I wyciàgajàc paszport powiedzia∏: —
Nazywam si´ Günter Grass.
Lecz raczej nie. By∏o to zapewne podczas drugiej lub trzeciej jego bytnoÊci w tych stronach.
Zapowiedzia∏ si´ w liÊcie, lecz w∏aÊnie tego roku nie przyjecha∏, choç zwyk∏ to
czyniç niemal corocznie. Trafi∏em na ten moment, gdy go bezskutecznie wyczekiwano i z odcieniem wyrzutu w g∏osie mówiono o niedotrzymanej obietnicy.
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Ten list Agnieszka, ciotka Güntera (choç prawie równa mu wiekiem), pokaza∏a
mi jako Êwiadectwo o˝ywionych kontaktów z jego kaszubskimi krewnymi. Mà˝
jej, po którym wzi´∏a nazwisko Hirsch, gdy powróci∏ z pracy, pochwali∏ si´ nowym akordeonem i magnetofonem, na którym w tajemnicy przed mierniczymi
nagra∏ rozmowy tyczàce sp∏aty ich i Jana domostw, wkrótce majàcych pójÊç pod
spychacz dla zbudowania w tym miejscu lotniska pasa˝erskiego. Bo podobno
tamto stare we Wrzeszczu ju˝ si´ zu˝y∏o. Ci panowie kr´cà si´ tutaj, uwijajà, widaç, ˝e spieszno im bardzo, terminy robót ziemnych pod przysz∏à p∏yt´ lotniska
gonià ich, namierzajà wi´c wszystko w znacznym poÊpiechu.
W koƒcu przyjecha∏. Co wprawniejsi w liczeniu stwierdzà, i˝ po raz szósty od koƒca wojny. Z poczàtku nazywa∏o si´, ˝e dla dokumentacji gdaƒskiego tematu kolejnych ksià˝ek z cyklu nazwanego „gdaƒskà trylogià”, potem, ˝e z okazji
powstania filmu pod∏ug Kota i myszy. By∏ te˝ jakiÊ tajemniczy przyjazd z ekipà zachodnioniemieckiej telewizji nakr´cajàcej film o jego ˝yciu, wreszcie, ˝e na „Dni
Kolonii” w Gdyni. Wcià˝ wi´c zje˝d˝a∏ na „swoje” Kaszuby, do „swojego” Gdaƒska. Do miasta, z którego uczyni∏ centrum spraw tego Êwiata, które jest mu nieomal ca∏ym Êwiatem. Kluczy∏ wàskimi uliczkami, nanosi∏ te uliczki, place na plan
swojej wyobraêni. Liczy∏ drzewa przydro˝ne (akuratny w tej robocie by∏ zawsze),
odleg∏oÊci namierza∏ od morskiego brzegu. Z precyzjà mierniczego obarczonego
dziejowà misjà przyglàda∏ si´ domom, zaglàda∏ gdaƒszczanom w twarze, jakby liczy∏, ˝e poÊród nich rozpozna sobie znajome. Filmowego bohatera Kota i myszy
(wielce to udana ekranizacja w koprodukcji z polskim zespo∏em „Rytm”) prowadzi∏ pod ceglaste gmaszysko „Conradinum”, po dzisiejszemu Technikum Budowy Okr´tów, wielce elitarnà i dziÊ szko∏´, której uczniem by∏ (czy on sam tak˝e?)
jego powieÊciowy bohater. Pod Stogi, hen, na pó∏nocno-wschodni koniec miasta
wyprowadza∏ ch∏opców swojej generacji.
Tak napisze w wielce osobistym wyznaniu pt. „Jak powsta∏ Blaszany b´benek”:
W Gdaƒsku szuka∏em miasta Danzig, rozmawia∏em na cmentarzach z rodzinnymi nagrobkami, siedzia∏em (podobnie jak dawniej jako uczeƒ) w czytelni biblioteki miejskiej
i kartkowa∏em roczniki „Danziger Vorposten”, wciàga∏em w nozdrza Mot∏aw´ i Raduni´. W Gdaƒsku by∏em obcym cz∏owiekiem, a mimo to we fragmentach odnalaz∏em
wszystko na nowo: ∏aênie, leÊne Êcie˝ki, gotyk z wypalonej ceg∏y i owe koszary mieszkalne mi´dzy dawnym placem Maxa Haldego a Nowym Targiem; odwiedzi∏em równie˝
(za radà Oskara) raz jeszcze koÊció∏ pod wezwaniem Serca Jezusowego.

I dalej myÊl swà pociàgnie:
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A potem znalaz∏em si´ w mieszkalnej kuchni mojej babki ciotecznej, Anny. Uwierzy∏a
mi dopiero po okazaniu paszportu: „No, Günterku, ale uros∏eÊ”. Pozosta∏em tam przez
pewien czas i przys∏uchiwa∏em si´. Jej syn Franz, zatrudniony na Poczcie Polskiej, po
kapitulacji obroƒców istotnie zosta∏ rozstrzelany. Znalaz∏em jego nazwisko wykute na
kamiennej tablicy pamiàtkowej, zosta∏ uznany.

O tym uznaniu napisa∏ nie bez powodu, jako ˝e tradycja pisania o tej
obronie istnia∏a dotàd w Polsce, acz w tonacji heroiczno-wspania∏ej. Bez podania
choçby takiego szczegó∏u, jak ocalenie si´ kilku pocztowców.
Odnalaz∏em tak˝e dwóch by∏ych urz´dników pocztowych. Obaj (jeden z nich dostarcza∏ przekazy pieni´˝ne) podali mi szczegó∏owy opis urzàdzeƒ na Poczcie Polskiej podczas jej obrony. Âcie˝ek, którymi uciekali, nie potrafi∏em odnaleêç.

A przecie˝ to proste. Wykorzystali zamieszanie od frontowej strony, wydostali si´ na dziedziniec i wskakujàc na drewnianà przybudówk´ wspartà o mur
okalajàcy poczt´, wydostali si´ na zewnàtrz.
Tyle ˝e nie by∏o poÊród nich wuja Güntera. Jak nie by∏o przez wiele lat
pe∏ni uznania dla heroicznego czynu jej obroƒców. I lata dopiero musia∏y minàç,
by powsta∏ film (nie we wszystkim prawdziwy), pomniki (od razu dwa), gigantyczna mosi´˝na tablica ze wspomnianà listà ofiar tej˝e obrony (po jej renowacji
nazwisko wuja omy∏kowo napisane zostanie w wersji: Krauze). Wydano nadto
pamiàtkowy stempel-kasownik i ksià˝ki na temat obrony poczty. Z Blaszanym b´benkiem na pierwszym miejscu tej listy.
Kto wie, czy wst´pem do niej nie by∏a szkolna praca Grassa, lekcyjne wypracowanie nazwane w podtytule: Pomó˝!, w tytule zaÊ: Kaszubi. Mia∏ wówczas
trzynaÊcie lat i nieraz z mamà i babkà Knoffowà jeêdzili we trójk´ do nieodleg∏ego od Wrzeszcza Bysewa. Ugania∏ si´ wtedy z kaszubskimi berbeciami po okolicznych wzgórzach i pagórkach, a zimà, bywa∏o, wiàzali swoje sanki w d∏ugi szereg
i takim kuligiem zje˝d˝ali w dó∏.
Helene Grass zwierza∏a si´ wówczas swojej ciotce i wujowi z obaw o syna: — On nic ca∏ymi dniami nie robi, tylko w ksià˝kach siedzi.
Sam zaÊ przyzna po latach z jakàÊ powÊciàgliwà dyskrecjà: „Ca∏e ˝ycie
chcia∏em matce coÊ udowodniç, nie zdà˝y∏em”. To byç mo˝e Blaszany b´benek
mia∏ jà ostatecznie przekonaç, lecz w momencie jego ukazania si´ na rynku ksi´garskim od czterech lat ju˝ nie ˝y∏a...
Przywo˝àc parà przyprz´˝onych do wozu koni ceg∏´, wypalanà w bysewskiej cegielni, Jan, wuj Güntera, wówczas dopiero co pe∏noletni, zwyk∏ by∏ czyniç
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w sklepie swojej kuzynki rozmaite drobne sprawunki. Helene Grass na jego kaszubskie odezwania odpowiada∏a skinieniem g∏owy lub ˝ywym zaprzeczeniem.
Doskonale rozumiejàc, co on mówi, nie odpowiada∏a w znanym sobie dialekcie,
gdy˝ wokó∏ wiele by∏o niemieckiej klienteli. Milczàc, pakowa∏a do ró˝nobarwnych torebek towar, o który Jan prosi∏ i handlowym zwyczajem tego sklepu dok∏ada∏a do uczynionych zakupów jakàÊ drobnostk´, lizaka czy paczuszk´ cukierków.

Na poczàtku by∏a babcina spódnica
We wsiach le˝àcych przy drodze pomi´dzy Gdaƒskiem a Kartuzami, zaczyna si´ kaszubska linia jego rodowodu po kàdzieli. Wywodzi si´ ona z piaszczysto-gliniastych pól ciàgnàcych si´ od R´biechowa i Kokoszek, Klukowa i Bysewa
a˝ po Matarni´ i Firog´ (dwie ostatnie wsie oddzielone sà od pozosta∏ych g´stà
zas∏onà iglastego lasu), któr´dy, po wcieleniu w ˝ycie postanowieƒ traktatu wersalskiego, przebiegaç mia∏a granica, oddzielajàca powiat kartuski od wyodr´bnionego od Rzeszy Niemieckiej i Polski, Wolnego Miasta Gdaƒska. I wówczas to okaza∏o si´, ˝e zdecydowana wi´kszoÊç tych wsi pozosta∏a jednak po kaszubskiej
(polskiej) stronie, jedynie Firoga sta∏a si´ wsià granicznà z posterunkami obu
˝andarmerii na rogatkach.
Za cel postawi∏em wi´c sobie poznaç polsko-kaszubskie korzenie tej sporej familii. Na poczàtek zaÊ dotrzeç do momentu w jej dziejach kluczowego
i brzemiennego w rozliczne skutki. Wzajemnego przenikni´cia si´ dwóch narodowoÊci, dwóch kultur, dwóch religii, dwóch obyczajowoÊci.
Wiedzia∏em ma∏o. Prócz intuicji by∏a nazwa wsi Bysewo i wieÊç o babce
Knoffowej. Raczej nie, i to nazwisko by∏o mi wówczas jeszcze nieznane. Du˝o
wi´cej mówi∏o mi nazwisko Krause. Nale˝a∏o zatem dociec momentu poÊlubienia owego Knoffa (bo ˝e jego w∏aÊnie, ju˝ niebawem mia∏o si´ okazaç). Sam
Grass da∏ mi t´ oto cennà wskazówk´:
By∏o to w roku [tysiàc] osiemset dziewi´çdziesiàtym dziewiàtym. Babka siedzia∏a w sercu Kaszub, w pobli˝u Bysewa, jeszcze bli˝ej cegielni, siedzia∏a majàc przed sobà R´biechowo, za sobà Firog´, zwrócona ku drodze na Br´towo mi´dzy Tczewem a Kartuzami,
siedzia∏a plecami do czarnego lasu klukowskiego i leszczynowym kijem nadpalonym
u koƒca wsuwa∏a ziemniaki w goràcy popió∏. Nie by∏o to w∏aÊciwie Bysewo, w kotlinie
le˝a∏y Bysewo-Glinianki. Tam za mojà babkà podà˝y∏ niedu˝y i kr´py Józef Koljaiczek,
który ju˝ nie móg∏ rozstaç si´ ze spódnicami.
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Pomiƒmy ju˝ okreÊlenie po∏o˝enia podgdaƒskiego, pe∏nego robotniczych domków, Br´towa jako centralnego na drodze z Kartuz do... nadwiÊlaƒskiego Tczewa. Koniec koƒców, Grass mia∏ prawo szeroko potoczyç wzrokiem po
tej pomorskiej okolicy, wydobyç z zapomnienia nazwy miast zas∏yszane w dzieciƒstwie doÊç ju˝ przecie˝ odleg∏ym. Póêniej daleko bardziej b´dzie precyzyjny
i boje b´dzie toczy∏ z tymi, którzy podwa˝à po∏o˝enie jednego z wraków w gdaƒskiej zatoce opisanego na kartach Kota i myszy. Lecz wtedy... Po tylu latach powracajàc znów w swoje ojczyste strony...
Bo tych babcinych spódnic, zgodnie z kaszubskim obrzàdkiem i odwiecznym rytua∏em, by∏o siedem. Widomy Êlad po Kaszubach odesz∏ych w bezpami´ç,
tu na krótkà chwil´ przywo∏anych do istnienia. Trzymam si´ wi´c tego tropu, bo
wiedzie w dobrym kierunku. Odwiedzam urzàd gminy w Baninie, któremu podlega administracyjnie i Bysewo, i R´biechowo, i Klukowo, te wszystkie okoliczne
wsie zwiàzane jakoÊ z jego kaszubskim rodowodem. Dobieram si´ do ksiàg zaÊlubin sprzed lat, zakurzonych (zrazu niech´tnie widziany przez gminnà urz´dniczk´), przerzucam te z lat dwudziestych i -nastych naszego wieku, wcià˝ w ty∏ zmierzam, w g∏àb czasu. Oddalajàc si´, wierz´, i˝ zbli˝am si´ zarazem. Prze∏om wieku
ju˝ mam za sobà. Ogarnia mnie lekki niepokój, bowiem ksiàg do przejrzenia pozosta∏o ju˝ niewiele, gdy w jednej z ostatnich, nieco ju˝ sfatygowanej czasem
ksi´dze gotykiem pisanej z roku 1889, znajduj´ takà oto inskrypcj´ kaligrafowanà wielce starannie czarnym inkaustem:
14 listopada przed urz´dnikiem Urz´du Stanu Cywilnego w Mattern (Matarni) stan´li
celem zawarcia zwiàzku ma∏˝eƒskiego Winraut Knoff, katolickiego wyznania, urodzony
dwudziestego drugiego wrzeÊnia 1857 roku w Willanowie, powiat Kartuzy, zamieszka∏y w Gdaƒsku przy ulicy Obergasse 18, oraz El˝bieta Krause katolickiej religii, urodzona 18 paêdziernika 1858 roku w Ramkau (R´biechowie), wybudowanie Bissau (Bysewo), córka w∏aÊciciela ziemskiego Jakuba Krause i Marii Bach.

Jest to wi´c moment, w którym Kaszubka, przysz∏a babka Güntera Grassa, poÊlubia kaszubskiego — ju˝ wtedy — gdaƒszczanina, niejakiego Knoffa, i wyje˝d˝a z Kaszub na zawsze, by zgodnie z wolà m´˝a post´pujàc, daç swoim dzieciom niemieckie odtàd wychowanie. Winraut Knoff przyjmie na siebie odpowiedzialnoÊç za zapewnienie podstaw bytu materialnego swej ma∏˝once, gospodarskiej córce z kaszubskiego Bysewa.
A zatem, pyta∏em sam siebie, to mia∏aby byç ta chwila dziejowa, w której
El˝bieta Krause przez swój o˝enek i wyprowadzk´ z Kaszub na zawsze, lecz za
miedz´ tylko, do Gdaƒska, za to przenikajàc w obr´b ca∏kiem innego Êwiata, czy
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to jest ten moment, w którym dobrowolnie przyjmie regu∏y nowej dla siebie kultury, cywilizacji, obyczaju? Czy ulegnie, podda im si´ bez chwili wahania? A mo˝e nowe wybory nie b´dà znaczy∏y w jej ˝yciu a˝ tak wiele? W ˝yciu tej, która przyt∏oczona byç mog∏a materià zdarzeƒ codziennych.
Wyje˝d˝ajàc do Gdaƒska, najstarsza córka Jakuba Krause pozostawi na
gospodarstwie m∏odsze rodzeƒstwo, w tym i trzy lata od niej m∏odszego Józefa
Krause.
Lecz co wa˝ne naprawd´, to to, i˝ El˝bieta trwaç b´dzie, tam w Gdaƒsku,
przy religii praojców, przy katolicyzmie, który w morzu protestantyzmu oznacza
nadto przynale˝noÊç do innej, ani˝eli niemiecka, narodowoÊci. Tak bowiem si´
tu na pograniczu sprawy od dawien dawna uk∏ada∏y.
Ale prócz Knoffowej wyjedzie do miasta nad Mot∏awà dla za∏o˝enia rodziny tak˝e i brat jej, Jan Krause. W tym te˝ mieÊcie rych∏ych spe∏nieƒ wyda si´
za mà˝ siostra jej, Marta. M´˝em Marty b´dzie równie˝ Kaszuba, dla odmiany
osiad∏y w kurortowym Sopocie, o nazwisku Gisela. Tak wi´c prócz Józefa tylko
siostra ich, Julia, pozostanie na wsi, w R´biechowie. (DziÊ od nazwy tej wsi wzi´∏o swój szyld nowe gdaƒskie lotnisko).
W Bysewie, dokàd w tym w∏aÊnie czasie Krausowie si´ przenoszà, pracuje najwi´ksza w okolicy cegielnia, w tej cz´Êci, której nazwa przenikn´∏a tak˝e do
Blaszanego b´benka jako Bysewo-Glinianki. Jej w∏aÊciciel Niemiec Hensel odkupi∏ jà w przesz∏oÊci od ˚yda, budowniczego i pierwszego w∏aÊciciela. Tak˝e i majàtek ziemski nale˝y w owym czasie do Hensla. Junkier pruski jest tutaj panem
˝ycia i Êmierci. Na razie, chwaliç Boga, nie korzysta jeszcze z pe∏ni swych praw.
Ma w tym zresztà ukryty interes. Nie mo˝e wzgardziç okolicznà, tanià, kaszubskà
si∏à najemnà, pracujàcà za deputat w postaci kartofli, grochu, warzyw. W zamian
za prac´ zezwala polskiemu ch∏opu na trzymanie w∏asnego inwentarza.
Grass po dziÊ dzieƒ powiada o familii swojej matki jako o kaszubskiej,
o niej zaÊ samej jako o Kaszubce. Kaschubendeutsch (zgermanizowany Kaszuba)
— tym mianem okreÊli∏ Grassa Prusak z urodzenia, Scholtis. Ów Scholtis o sobie
i Grassie powiada∏, i˝ obaj nale˝à do rodu wywodzàcego si´ od Obodrytów, plemion Pomorzan, Wilków, Braniborzan, Lutyków, Serbów ¸u˝yckich. Biografowie
napiszà wprost, i˝ wywodzi si´ on z domu polsko-niemieckiego, przy czym za ów
cz∏on polski uwa˝aç b´dà w∏aÊnie korzeƒ kaszubski.
On sam zaÊ dopowie:
Mam pedantyczny stosunek do geografii i czasu. Gdaƒsk Wrzeszcz jest centrum tego
Êwiata. Inne miasta niemieckie, Düsseldorf, Hamburg, Kolonia, Berlin, wydajà si´
przedmieÊciem.
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Sta∏o si´ wi´c, ˝e w Bysewie, Grassa kaszubskiej prakolebce, so∏tysem
mianowano Józefa Krause, rodzonego brata babki Knoffowej. To on o˝eniç si´
mia∏ z Annà, córkà gospodarza z pobliskiego Klukowa o nazwisku Hoppe.

Ojcowie i dzieci
„Mam na Kaszubach chyba ze stu krewnych” — tak przecie˝ przyzna∏
w owym wywiadzie, który by∏ na poczàtku. De facto ma ich tu bodaj jeszcze wi´cej. Nale˝a∏o wi´c obejÊç wszystkie te domy jakoÊ z∏àczone z nim rodzinnà tradycjà. I ten w Bysewie, i ów w Klukowie, gdzie po dziÊ dzieƒ mieszkajà dzieci Franciszka, i w R´biechowie, i w Kartuzach tak˝e.
U córki Anny w Kartuzach (po m´˝u Wróblowej) dostrzeg∏em na Êcianie
jednego z pokojów fotografi´ familii Krause sprzed kilkudziesi´ciu lat. Trzynastka dzieci otacza rodziców. („Czy ja te˝ jestem na tym zdj´ciu?” — spyta mnie
Grass, gdy mu w przysz∏oÊci opowiem o moim odkryciu).
Najstarszy syn Jakuba i Anny — Franciszek, dzi´ki pomocy stra˝nika granicznego z Firogi — Trzeliƒskiego, rozpoczà∏ dopiero co prac´ na Poczcie Polskiej przy Heveliusplatz. Mundur pocztowca skutecznie go wyró˝nia z grona braci i sióstr.
Pawe∏ jeszcze nie zaczà∏ swej s∏u˝by w oddzia∏ach kawalerii polskiej
w Che∏mnie. Ju˝ niezad∏ugo, podczas jednej z çwiczonych szar˝ u∏aƒskich, zginie
w wieku zaledwie 23 lat.
Brunon mia∏ w kilka lat póêniej kupiç ziemi´ od Niemca Wetzlinga z Klukowa, w momencie gdy ten zdecyduje si´ na wyjazd do Rzeszy.
Przed sobà tak˝e mia∏a tragiczny epizod wrzeÊnia trzydziestego dziewiàtego siostra ich, Amanda. Z ma∏à, dwuipó∏letnià Wandà na r´ku wysz∏a przed
dom i wtedy dziewczynk´ trafi∏a zb∏àkana kula. Matka pochowa∏a dziecko w miejscu, gdzie to si´ sta∏o, w przydro˝nym rowie. M´˝a zaÊ swego nigdy ju˝ potem ujrzeç nie mia∏a. Znak ˝ycia ten eks-˝o∏nierz polskiej armii na zachodzie da dopiero hen z Anglii, ju˝ jako zniedo∏´˝nia∏y starzec, i wówczas zaprosi do siebie najstarszà córk´, by go a˝ do Êmierci piel´gnowa∏a.
Ich siostry — Hildegarda i Helena — przed samà wojnà przeprowadzà si´
do nieodleg∏ych Kartuz. To w mieszkaniu jednej z nich przechowa si´ i doczeka
naszego czasu ta fotografia.
Józef zaÊ, ich brat, obejmie po swojej ˝onie ¸ucji Magrejan gospodark´
w Kosowie.
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I tylko Jan oraz Agnieszka, z ca∏ej familii Krause dzieci najm∏odsze, podzielà ojcowizn´ pomi´dzy siebie. I to ich w∏aÊnie po Êmierci babci ciotecznej,
Anny, najcz´Êciej b´dzie odwiedza∏ ˝ywo przywiàzany do miejsc m∏odoÊci
Günter. Im dopomo˝e w remoncie zniszczonego wichurà dachu. A gdy betonowa p∏yta lotniska pokryje ca∏à okolic´, wesprze ich w przeprowadzce do Brzeêna
nad sam morski brzeg na pó∏noc od Wrzeszcza.
Lecz na d∏ugo przedtem...
Gdaƒsk brunatnia∏ z dnia na dzieƒ bardziej. Ten Gdaƒsk Forsterów, Rauschningów, Greiserów. Nieopodal tymczasem...
Junkrzy pruscy — Rehmer z Matarni (proboszcz tej wsi, w chwili gdy go
odwiedzi∏em, opowiedzia∏ mi t´ wielce znaczàcà histori´), Fibranz z Kokoszek,
Hensel z Bysewa, w∏aÊciciele z Owczarni i R´biechowa — og∏osili bojkot Prusaka
jak i oni — Boelkego z Barniewic. Boelke mia∏ nieszcz´Êcie zakochaç si´ i wziàç
za ˝on´ prostà Kaszubk´, w∏asnà s∏u˝àcà, wy∏amujàc si´ tym samym z pruskiej koalicji kolonistów. Co niedziela posy∏a∏ ˝on´ powozem do koÊcio∏a, dzieci swoje
chowali po katolicku. Wojna go nie z∏ama∏a. Po przewaleniu si´ frontów pozosta∏
w Barniewicach do koƒca swych dni.
Ale Boelke by∏ jeden, mocno osamotniony w swej ˝yciowej postawie.
W dodatku nie mia∏ zbyt silnego oparcia w pobliskich w∏aÊcicielach ziemskich
majàtków. W okresie pomi´dzy wojnami Niemcy byli na tym terenie, umocnieni
obskuranckà postawà rzàdu sanacyjnego, w posiadaniu prawie 90 procent majàtków. Tych najwi´kszych, liczàcych z regu∏y wi´cej ni˝ 180 hektarów gruntu ka˝dy.

Poczta Polska
Wychodzàc za mà˝ za Kaszub´ — owego Gisel´ — Marta Krause nie zdawa∏a sobie jeszcze sprawy, ˝e utonie w morzu niemczyzny. Zamieszkali we
Wrzeszczu przy Wäldchenstrasse. Ona, wczeÊniej ju˝ przyuczona do zawodu
krawcowej, przyjmuje klientów w domu. Sà to prawie wy∏àcznie Niemcy. Gisela
zaÊ by∏ murarzem. ¸atwiej od ˝ony radzi sobie z niemieckà mowà, a ˝e fachowcem jest dobrym — wokó∏ ludzie, furt, si´ budujà — zamówieƒ na roboty murarskie mu nie brakuje. I on tak˝e prowadzi interesy wy∏àcznie z niemieckimi gospodarzami. Oboje ˝yjàc poÊród nieomal samych Niemców, nie majàc za sobà gruntownej szko∏y polskiej, w pewnym momencie — na tej stale p∏ynnej polsko-niemieckiej granicy — zaczynajà pomi´dzy sobà rozmawiaç w tym j´zyku, a dzieci
swoje, dwóch synów, Wilhelma i Waltera, posy∏ajà do szko∏y, jakiej˝by innej, nie-
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mieckiej. Po latach starszy zostanie kierownikiem kina „Uffapalast” (w miejscu,
gdzie dziÊ kino „Leningrad”*) przy Langgasse, m∏odszy zaÊ, Walter, b´dzie elektrykiem. Obaj wraz ze swymi rodzinami wyjadà w czterdziestym piàtym do Zachodnich Niemiec. Chyba nie majà dzisiaj zbyt dok∏adnych wyobra˝eƒ na temat
swojej kaszubskiej przesz∏oÊci.
Czy i na ile zna∏y si´ ze sobà dwa od∏amy jednej familii wywodzàcej si´
z tej samej wsi — Giselów i Franciszka Krause?
Ten ostatni bowiem, po ukoƒczeniu siedmiooddzia∏owej szko∏y powszechnej w pobliskim Klukowie, gdy podroÊnie, spróbuje pobyç nieco na ojcowiênie, wkrótce jednak poszuka sobie pracy poza rolà. Po o˝enku przemieÊci si´
do coraz bardziej robotniczej w tamtym czasie dzielnicy Gdaƒska, Br´towa (Brentau z B´benka). Obejrza∏em koloni´ domków robotniczych u∏o˝onà pó∏koliÊcie,
skàd wiod∏a droga Franciszka — po protekcji, jak si´ rzek∏o, stra˝nika granicznego z polskiej placówki w Firodze — wprost do roboty na Poczcie Polskiej. Do jednego z trzech (obok kolei oraz placówki wojskowej na Westerplatte) ognisk polskiego ˝ycia w przedwojennym Gdaƒsku. Rozpalonym i rozgoràczkowanym, rozedrganym emocjami i walkà politycznà prowadzonà ju˝ nie z ukrycia, zza w´g∏a,
ale coraz bardziej wprost.
Zamieszka∏ nieopodal Heveliusplatz. Swoje dzieci posy∏a∏ Franciszek do
polskiej szko∏y na Wa∏owej. Nale˝a∏o podejÊç pod ten obiekt — swoistà fortec´
polskoÊci tamtego czasu, wkrótce ju˝ wysp´ tylko. Wypad∏o porozmawiaç z kilkoma ocala∏ymi pocztowcami. By∏ rok 1928, gdy zaczà∏ Franciszek prac´ w tym
mieÊcie. W czasie doÊç jeszcze spokojnym (jak spokojne i udane by∏o jego ma∏˝eƒstwo z Ma∏gorzatà Ko∏odziejczyk z R´biechowa), z up∏ywem lat przybywa∏o
wcià˝ bojówek, agresywnej m∏odzie˝y spod znaku „HJ”. Na koniec zaÊ pojawi∏y
si´ grupki pijanych marynarzy z pancernika „Schleswig-Holstein” zaczepiajàce
polskich przechodniów.
Zdarzy∏o si´, i˝ za Franciszkiem pobiegli dwaj cywile. Torb´ listonosza
mia∏ tego dnia wypchanà po brzegi przesy∏kami i gazetami polskimi. Wyczu∏ gro˝àce mu niebezpieczeƒstwo, przyspieszy∏ kroku. W pewnej chwili zaczà∏ uciekaç,
bieg∏, wskoczy∏ do sieni pobliskiego domu. Wbieg∏ na pi´tro, gdy nagle otworzy∏y
si´ przed nim przyjazne drzwi jednego mieszkania. Bitte hier — us∏ysza∏ z g∏´bi.
Ju˝ tylko przez drzwi wiodàce na korytarz s∏ysza∏ zdenerwowane g∏osy tamtych.
Wo ist der polnische Hund geblieben?
* Obecnie kino „Neptun” [R. C. - 1999 r.].
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Grass Êwiadczy∏ za Pocztà Polskà:
Có˝, gdyby za˝àdano ode mnie udzia∏u w obronie Poczty Polskiej, nie zabrak∏oby mojego g∏osu: dla Polski i polskiej gospodarki, rosnàcej dziko, a jednak wcià˝ wydajàcej
owoce, ch´tnie zamieni∏bym szyby wszystkich domów po prawej stronie placu Heweliusza, okna domów na Sukienniczej, oszklone fasady na Tartacznej ∏àcznie z komisariatem policji i, si´gajàc dalej ni˝ kiedykolwiek przedtem, pi´knie wypucowane szyby
Podwala Staromiejskiego i Rycerskiej. Narobi∏bym zamieszania wÊród ludzi z Heimwehry, tak˝e wÊród przygotowujàcych si´ obywateli. Mój g∏os zastàpi∏by kilka takich ci´˝kich karabinów maszynowych, ju˝ na poczàtku wojny kaza∏by uwierzyç w cudownà
broƒ, a mimo to nie ocali∏by Poczty Polskiej.

Franciszek by∏ ju˝ wtedy ojcem kilkorga dzieci, poÊród nich najstarszej
Irmgardy, nazwanej tak za podszeptem niemieckiej akuszerki. Co si´ za t´ chwil´ s∏aboÊci dosta∏o jej ojcu od kolegów w pracy! Docinki i z∏oÊliwe komentarze
usta∏y dopiero, gdy kolejnemu swemu dziecku da∏ imi´ Grzegorz, nast´pnym zaÊ
Magdalena i Kazimierz.
Czy jednak odwiedza∏ Franciszek sklep swej kuzynki we Wrzeszczu?
Chyba niezbyt cz´sto, jako ˝e odleg∏oÊç od poczty na Labesweg by∏a
znaczna, a i poruszanie si´ po mieÊcie nie stanowi∏o ju˝ w owym czasie dla Polaków sprawy ∏atwej i bezpiecznej.
W roku 1938 zacz´∏y si´ uliczne napaÊci bojówek hitlerowskich i faszystowskiej m∏odzie˝y. 28 sierpnia pijani marynarze pok∏adowi z pancernika
„Schleswig-Holstein” pobili do utraty przytomnoÊci Franciszka Mionskowskiego,
polskiego pocztowca z placu Heweliusza. Franciszka na s∏u˝bie nieraz dochodzi∏y okrzyki w rodzaju: „Najpierw rozprawimy si´ z ˚ydami, potem zabierzemy si´
do was, przekl´ci!”
Wiele razy namawia∏a go ˝ona, by wyjechali do centralnej Polski, do Cz´stochowy czy ¸odzi. Odmawia∏. Potem ju˝ i nie mia∏ innego wyjÊcia; zaprzysiàg∏
by∏ s∏u˝bowà tajemnic´, której na imi´ by∏o: obrona jednego z ostatnich bastionów polskoÊci w Gdaƒsku.
Niemcy rzucili przeciwko nim doborowe oddzia∏y SS i Wehrmachtu. Zosta∏y odrzucone przez bohaterskich pocztowców ogniem ich przedpotopowych
mauzerów. Ju˝ jednak na krótko tylko. Za murem okalajàcym wówczas poczt´
pojawi∏y si´ dwa samochody pancerne. „Sudetenland” i „Ostmark” i te˝ nie da∏y
im rady. Dopiero cysterna z benzolem t∏oczonym stra˝ackà motopompà oraz
miotacze ognia zakoƒczy∏y ten nierówny bój.
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Poczta Polska, masywna ceglana budowla, mog∏a spokojnie przyjàç pewnà iloÊç takich
uderzeƒ, bez obawy, ˝e ludziom z Heimwehry uda si´ za∏atwiç spraw´ raz dwa, szybko
zrobiç wy∏om, dostatecznie szeroki dla frontalnego, cz´sto çwiczonego natarcia.

I wytrzyma∏a pewnà liczb´ tych uderzeƒ, a˝ przyszed∏ moment, gdy jej
lokatorzy musieli si´ poddaç; dalszy opór nie mia∏ sensu.
„I blisko trzydziestu na pó∏ oÊlep∏ych, osmalonych m´˝czyzn, krzy˝ujàc
na karku uniesione ramiona i d∏onie, opuÊci∏o gmach poczty lewym bocznym
wyjÊciem”.
Franciszek szed∏ w drugim szeregu obroƒców, w samym podkoszulku —
wola∏ wystawiç poparzone cia∏o na podmuchy wiatru, to ∏agodzi∏o ból doÊç
znacznie. W podpisie pod zdj´ciem, które zosta∏o zrobione z tej okazji, wyczytaç
dziÊ mo˝na: Eine Gruppe gefangener Franktireure der poln. Post.
A potem ustawili ich pod wysokim murem, kazali ÊciÊle przylgnàç do niego z r´kami uniesionymi ku górze. W chwil´ potem wydano rozkaz, by ustawili
si´ w szeregu. Zacz´∏a si´ ta ich droga krzy˝owa wÊród t∏umnie wyleg∏ych na ulice mieszkaƒców Gdaƒska. Przeszli wzd∏u˝ Traktu Królewskiego otoczeni d∏ugim,
zdawa∏o si´ nigdy niekoƒczàcym si´, g´stym szpalerem Niemców. D∏ugie hitlerowskie Fahny opada∏y niemal ku samej ziemi z okien Langgasse.
Poprowadzili ich wprost do os∏awionej „Victoria-Schule”, stamtàd zaÊ do
wi´zienia na Biskupiej Górce. Przez pierwsze dni Franciszek chodzi∏ wcià˝ w tym
podkoszulku. Przy ka˝dej próbie w∏o˝enia pocztowego munduru cierpia∏ m´ki.
Pipkowa, wdowa po zamordowanym dozorcy poczty, opowie potem Krausowej,
˝e mà˝ jej z bólu ogryz∏ sobie paznokcie, by∏ ca∏y siny z pobicia. W ostatnich
swych chwilach prosi∏, by przekazaç ˝onie, a˝eby kupi∏a dzieciom buty ze skóry,
bo idzie straszna zima.
Na miejsce egzekucji wybrano cmentarz na Zaspie. Na sekund´ przed karabinowà salwà, w chwili Êmierci Konrada Guderskiego, podreferendarz Poczty
Polskiej i dowódca jej obrony, Alfons Fisykowski, Kaszuba pochodzàcy z podkartuskiej wsi Gor´czyno, wzniós∏ dwuj´zyczny okrzyk: „Niech ˝yje Polska!”.
I szukam ziemi Polaków, która zgin´∏a, która jeszcze nie zgin´∏a. Inni mówià: prawie
zgin´∏a, ju˝ zgin´∏a. Ja szukam Polski na swoim b´benku i b´bni´: zgin´∏a, jeszcze nie
zgin´∏a, przez kogo zgin´∏a, prawie zgin´∏a, ju˝ zgin´∏a, wszystko zgin´∏o, jeszcze Polska nie zgin´∏a.

Cia∏a pocztowców zwalono do g∏´bokiego rowu, wszystkie razem. Zasypano ziemià, zadeptano, zamaskowano wszelki po nich Êlad.
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Matka Franciszka przyjecha∏a z pobliskiego Bysewa, aby obejrzeç miejsca, gdzie walczy∏ jej syn. Posz∏a wraz z kuzynem na Heveliusplatz. Przy resztkach
˝elaznego ogrodzenia spotkali szlochajàcà kobiet´.
— Die polnische Hunde! Die haben meinen Sohn gemördet! — z∏orzeczy∏a matka jednego z Niemców zabitych w potyczce z pocztowcami.
— Widzisz, Anno, ty p∏aczesz po swoim, ona po swoim synu. Zobaczysz
jeszcze, ˝e imi´ Franka przejdzie do historii.
Na Kaszubach, w Bysewie, niemiecki w∏aÊciciel majàtku Hensel przywdziewa mundur majora. OsobiÊcie wydaje rozkaz Êcigania ukrywajàcych si´
w pobliskich lasach rozproszonych dzia∏aczy Zwiàzku Zachodniego. W jego obejÊciu odbywajà si´ masowe rozstrzelania. Leutnant Rehmer, zarzàdca majàtku z sàsiedniej Matarni, trz´sie ca∏à okolicà. Obu ich wspierajà mniej maj´tni niemieccy
ch∏opi. To ich autorstwa b´dzie lista kaszubskich wieÊniaków, którzy wykazali si´
w przesz∏oÊci niesubordynacjà wobec germaƒskich dziedziców.
Jest na niej tak˝e, pomi´dzy innymi, Jan Krause, gospodarz i wozak bysewskiej cegielni w jednej osobie. Wraz z innymi ma obowiàzek codziennego
meldowania si´ na posterunku policji w Firodze, któr´dy przesta∏a ju˝ przechodziç granica pomi´dzy Wolnym Miastem a Polskà. KtóregoÊ dnia zabierajà go do
gdaƒskiego wi´zienia na Schiesstange, skàd trafi na roboty do Niemiec.
Jan powróci z wojny. Urodzà mu si´ dzieci, Maria i Zygmunt, dziÊ ju˝ doros∏e, obarczone w∏asnymi rodzinami. Maria wyjdzie za mà˝ za marynarza i b´dzie jednà z licznych na Wybrze˝u ˝on stale oczekujàcych powrotu m´˝a do domu. Prac´ dla siebie znajdzie jako kelnerka w klubie studentów „˚ak”, do powieÊci Grassa trafi jako pracownica kantyny Stoczni Gdaƒskiej.
Tak o niej napisa∏ w Turbocie: „Maria jest mojà krewnà. Jej ojciec to kuzyn mojej matki”.
Spróbowaç warto, za pomocà tego, co si´ ju˝ wie o familijnych faktach,
dotknàç alchemii twórczej pisarza. Rzeczywiste nazwiska, fakty, zdarzenia, nazwy
miejscowoÊci na∏o˝yç na poetycko-zmyÊleniowo-irracjonalne, a przecie˝ z kot∏a
realnoÊci czerpiàce.
Oto wi´c:
Kuczorrowie (nie Krausowie) ˝yli ju˝ za czasów Amandy [skàdÊ znamy to imi´ — R. C.]
Woyke w Kokoszkach, R´biechowie i w ˚ukowie (nazwy tych wsi pada∏y tu po wielekroç). A jedna z ich jedynaczek, Lowise Pipka (kuzynka Zofii), poÊlubi∏a Kutschorr´,
który pochodzi∏ z Viereck (obecnie Firoga). Maria jest zatem krewnà Leny Stubbe z domu Pipka oraz Amandy Woyke. Równie˝ rodowód mojej babki ze strony matki — tu
uwaga! — z domu Kuczorra (której matka jest wprawdzie z domu Bach) — [wszystko
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pokrywa si´ z wypisem z XIX-wiecznej ksi´gi Êlubów gminy w Matarni-Baninie — R.C.]
— Êwiadczy o istnieniu pokrewieƒstwa pomi´dzy mnà (jak i te˝ Marià) a Amandà i Lenà.

I zaraz potem narrator Turbota konstatuje:
W koƒcu my, Kaszubi, mamy krewnych co kilka kilometrów. RozpoÊciera∏ si´ zaledwie
las pod Bysewem, gàszcz malin przed ˚ukowem, szosa, która wiod∏a do Kartuz, Wis∏a,
Radunia i cztery, pi´ç wieków pomi´dzy nimi: epoka trwajàca przed i po wprowadzeniu ziemniaków, historia, która przesz∏a obok nas. O tym Maria nic nie wiedzia∏a.

Z powojennych ruin podnios∏a si´ jedna tylko cegielnia w Bysewie. Ta
na Gliniankach w∏aÊnie, zwieƒczona kilkupi´trowym domem widzianym z daleka, z p∏yty lotniska, na którym co pó∏ godziny, co godzina làdujà samoloty.
Jak patrzy na Glinianki ten, dla którego znaczà one wi´cej ni˝ zwyk∏a wytwórnia cegie∏ pod budow´ kaszubskich domów? A zresztà ca∏kiem ostatnio cegielnia ta zacz´∏a si´ modernizowaç; przesz∏a na pe∏nà automatyzacj´ przy obcinaniu ceg∏y. Roczna produkcja cegielni wynosi wi´c obecnie 7300 tysi´cy sztuk.
W planie: produkcja prefabrykatów. Znów na ziemi nale˝àcej niegdyÊ do kolonisty z Kokoszek, Fibranza, stan´∏a, doÊç ju˝ dawno, fabryka domów dla Gdaƒska,
g∏ówny wytwórca nowych gdaƒskich osiedli mieszkaniowych: Zaspy, ˚abianki,
Moreny, Przymorza. Od dawna produkuje gotowe, p∏ytowe elementy budowlane, wros∏a ju˝ w lokalny podgdaƒski pejza˝; sta∏y si´ zresztà Kokoszki cz´Êcià
gdaƒskiego molocha urbanistycznego.
Nie doczeka∏ tych wszystkich przemian by∏y so∏tys wsi Bysewo, Józef
Krause. Zmar∏ w wieku 75 lat zaraz po zakoƒczeniu wojny. O ca∏e 20 lat prze˝y∏a go jego ˝ona Anna.
To do jej domostwa zaszed∏ Grass przed wielu laty: „W roku 1958, gdy
po raz pierwszy otrzyma∏em wiz´ i przyjecha∏em tu z wyblak∏ymi wspomnieniami...”.
I choç by∏y takie w∏aÊnie lub mo˝e autorowi tych s∏ów pisanych po latach
wydawa∏o si´, i˝ takie w∏aÊnie by∏y, pomieÊci∏ w swoim powieÊciowym debiucie
i te s∏owa: „Och, ty szalona kawalerio! Uganiajàca si´ konno w poszukiwaniu
czarnych jagód. Z lancami, które zdobià bia∏o-czerwone proporczyki”.
Polski temat ciàgnie si´ za nim jak Êwietlista smuga rozjaÊniajàca wszystko wokó∏. Wewn´trzne niemieckie sprawy, w∏asne obola∏e miejsca, magi´ wspomnieƒ z dzieciƒstwa, ca∏kiem teraêniejsze rozmyÊlania.
W tym kraju — to o Republice Federalnej rzàdzonej podówczas przez frakcj´ CDU/CSU
— szuka si´ ostatnio ziemi Polaków przy pomocy kredytów, kompasu, radaru, ró˝d˝ek
i delegatów humanizmu, przywódców opozycji i strojów zabezpieczajàcych przeciw
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molom ziomkostw. Podczas gdy w tym kraju szuka si´ ziemi Polaków duszà — na pó∏
Szopena, na pó∏ zemstà w sercu.

DziÊ utrzymujà — i on sam nie sprzeciwia si´ takim opiniom — i˝ tak go
ów „temat gdaƒski” uwiera∏, na tyle gniót∏ go, niczym przyciasne ubranie, ˝e nagle, pewnego dnia, zapragnà∏ wejÊç weƒ ca∏ym sobà. Spróbowaç rozeznaç si´
w nim i rozpoznaç. Zdarzy∏o si´ zatem tak, ˝e uniwersalny poeta, autor groteskowych sztuk scenicznych, zasiad∏ pewnego dnia do sto∏u — roz∏o˝ywszy uprzednio
na nim plan swego miasta? podr´czniki jego historii? w∏asne dziecinno-m∏odzieƒcze notatki? zdj´cia, ryciny? I wówczas zacz´∏o si´ to wielkie Güntera Grassa pisanie.
Na d∏ugich pi´ç lat tak si´ zamknà∏ z samym sobà i wizjà swych arcywa˝nych, nie tylko dla siebie samego, wspomnieƒ. Alchemia twórcza. Podobno jednym ciàgiem machnà∏ kilka tysi´cy stronic i je w∏aÊnie, ledwo trzydziestk´ przekroczywszy, zaniós∏ pewnego dnia do wydawcy. To ˝e wykrojono z tych maszynopisów opowiadanie i dwie powieÊci, sk∏adajàce si´ na „gdaƒskà trylogi´”, wynikaç mia∏o tak˝e z przyjrzenia si´ owej wizji miasta wzrokiem spokojnym i na
zimno, z dystansu niejako.
Samo miasto bowiem w ró˝nym stopniu i nasileniu, lecz wszechw∏adnie
tam by∏o obecne. Miasto w rzeczy samej niezwyk∏e. Pradawnie pó∏nocne, nadmorskie. Wyrokami historii naznaczone pi´tnem pogranicznoÊci. Na przeci´ciu
szlaków komunikacyjnych, handlowych i kulturowych le˝àce. Tych wiodàcych ze
wschodu na zachód oraz z po∏udnia na pó∏noc. U ujÊcia do Ba∏tyku jednej z najwi´kszych rzek Europy le˝àce. KiedyÊ wprz´gni´te w orbit´ struktur nowoczesnego Êwiata. NiegdyÊ miasto hanzeatyckie. Zdobywane i plàdrowane. Przez Krzy˝aków, Prusaków, Napoleona, kolejnych królów polskich i wielu innych wodzów. Obiekt westchnieƒ zaciek∏ych zwolenników pangermanizmu. BezpoÊredni powód najkrwawszej ze Êwiatowych wojen. Tygiel wielu j´zyków, wyznaƒ, kultur, narodów. Âwiatowe miasto, któremu zagra˝a∏ los Babilonu, Niniwy i Kartaginy. Jednak ocala∏o. Równie˝ na kartach powieÊci Grassa. I tak˝e dzi´ki nim.
(1972—1978)
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By∏o raz sobie miasto...
By∏o raz sobie miasto, które mia∏o przedmieÊcia: Oruni´, Siedlce, Oliw´, Emaus,
Pruszcz, Âwi´ty Wojciech, M∏yniska, a tak˝e portowe przedmieÊci zwane Nowym Portem oraz przedmieÊcie, które zwa∏o si´ Wrzeszcz. Wrzeszcz by∏ tak wielki i tak ma∏y, ˝e
wszystko, co si´ na tym Êwiecie zdarzy∏o lub zdarzyç si´ mog∏o, zdarzy∏o si´ tak˝e we
Wrzeszczu lub zdarzyç si´ mog∏o.
Na tym przedmieÊciu pomi´dzy Ênie˝nymi wzgórzami, placami çwiczeƒ, nawodnionymi polami, zaledwie wydzielonym cmentarzem, warsztatami okr´towymi, boiskami
sportowymi i koszarowymi blokami, we Wrzeszczu, gdzie znalaz∏a schronienie okràg∏a
liczba 72 tysi´cy zameldowanych mieszkaƒców, 3 koÊcio∏y, jedna kaplica, dwa gimnazja, jedna szko∏a Êrednia, jedna szko∏a przemys∏owa i jedna ekonomiczna, gdzie wcià˝
za ma∏o by∏o szkó∏ powszechnych, za to mieÊci∏ si´ browar z piwnicà na lód, tutaj we
Wrzeszczu mieÊci∏a si´ fabryka czekolady „Baltic”, lotnisko miejskie, dworzec i s∏awna
politechnika (Technische Hochschule), dwa niejednakowo wielkie kina, magazyn kolejowy, zawsze wype∏niona hala sportowa oraz wypalona synagoga.

Ten jego Wrzeszcz zwa∏ si´ Langfuhr. Musia∏a to byç dlaƒ niespodzianka sporego kalibru, taka odmiana oswojonego Langfuhr na Êwiszczàco-zgrzytliwo-piszczàcy Wrzeszcz. Lecz mo˝e to tylko z∏udzenie, byç mo˝e uzna∏ rzecz ca∏à za ekwiwalentnà, tak bardzo obie te nazwy (trudno sobie wyobraziç bardziej
niepodobne) siedzà w j´zykach, z których pochodzà. O starszeƒstwo i d∏u˝szy
rodowód ka˝dej z nich mo˝e i spieraç si´ nie warto. One po prostu sà. To znaczy jedna z nich by∏a, druga zaÊ jest obecnie. Bo obie raz na zawsze wpisane zo-
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sta∏y w dzieje tego miasta, tego przedmieÊcia, tego, jak zaraz si´ oka˝e, mikroÊwiata spoistego i jedynego w swoim rodzaju. Nazwy miast, dzielnic, przedmieÊç,
jak ludzie: odchodzà i przychodzà, stajàc si´ po pewnym czasie ich czàstkà integralnà.
Ten wi´c jego Wrzeszcz, powtórzmy, zwa∏ si´ Langfuhr i dotyka∏ od zachodniej strony, z dalekim wywini´ciem w kierunku pó∏nocnym, samego ju˝
Gdaƒska. Inaczej: by∏ tego Gdaƒska wcale pokaênà czàstkà. Gdaƒska koÊcio∏ów,
sklepów, urz´dów, dwóch stoczni (Schichau i Danziger Werft), Starego i G∏ównego Miasta. By∏ dla tego Gdaƒska rodzajem sypialni, lecz, jak chce tego Grass,
nie tylko. By∏ tworem samoistnym i autonomicznym. Uwierzmy mu, bo wie lepiej. Nawet gdy w swoim patrzeniu na MIASTO zastyg∏, niczym Oskar, w dzieci´cym patrzeniu.
Tu by∏o jego wszystko. Miejsce, dom, gdzie przyszed∏ na Êwiat — przy Labesweg 13. W tym miejscu doczeka∏ swej osiemnastoletniej doros∏oÊci czy, jak
kto woli, pe∏noletnoÊci. Tu chodzi∏ w dzieci´cych portkach i tu z nich wyrasta∏,
tutaj, na s∏abych jeszcze nó˝kach, obchodzi∏ wszystkie kraƒce tego Êwiata, który
jawi∏ mu si´ obszerny i dalekosi´˝ny, nieomal bezgraniczny, a przy tym jak po∏o˝ony. Pomi´dzy morskim brzegiem od jednej, tej pó∏nocno-wschodniej strony,
pasmem polodowcowych wzgórz okolony od strony po∏udniowo-zachodniej,
dêwigami portowymi i stoczniowymi, przez które przenika∏y gdzieniegdzie brunatne, rude wie˝yce starych stylowych gdaƒskich koÊcio∏ów — od wschodniej
strony, od zachodniej: letniskowo-kurortowy Sopot. Cztery Êwiaty i ka˝dy odmienny. I poÊrodku ten jego, harmonijnie pe∏ny, zupe∏ny i kompletny.
A po latach napiszà, bo jakoÊ t´ rzecz nazwaç by∏o trzeba, i˝ urodzi∏ si´
„na drobnomieszczaƒskim i robotniczym przedmieÊciu Gdaƒska — Wrzeszczu”.
Tak nad ¸abà to okreÊlà, w sposób byç mo˝e nadto ogólnikowy, za to chyba niezbyt daleki od prawdy.
Ten ma∏y z Wrzeszcza wszelako chcia∏ si´ z drobnomieszczanina przedzierzgnàç w szlachcica (pióra) i to mu si´ po latach wielu uda∏o nad podziw.
Lecz jego Wrzeszcz zwany Langfuhr mia∏ w tym swój udzia∏ doprawdy niema∏y.
Tak wi´c tu si´ urodzi∏ w antura˝u, jak to okreÊlà, „dzieci´cych objawów
braku apetytu, licznych przesàdów, dzieci´cych strachów, Êwiàtobliwych pieÊni,
dzieci´cych tonów jego liryki”. („Kto tu si´ Êmia∏? Kto Êmia∏ si´ tutaj? Tutaj wyÊmia∏ si´”). W Gdaƒsku Wrzeszczu zatem mieszka∏ pewien ch∏opczyk, który nazywa∏ si´ Günter Grass i który nigdy nie by∏ milczàcym ch∏opcem, a po latach wszyscy wiedzieli dlaczego. Bo od pierwszych swych dni mia∏ on wiele ludziom do
opowiedzenia.
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Choçby o mieÊcie zwiàzanym ze sprawami Êwiata historià wojen napoleoƒskich oraz dwóch Êwiatowych, nadto robotniczymi protestami roku 1970
i 1980. To na wieÊç o tutaj rozpocz´tej drugiej ze Êwiatowych wojen czcigodni,
acz mocno przestraszeni francuscy gentilhommes pytali: Mourir pour Danzig? Niczego zdawa∏o si´ nierozumiejàcy, choç wystarczy∏o, by przypomnieli sobie rok
1918 i pa∏ac w podparyskim Versailles, gdzie zapad∏y pewne brzemienne w skutki decyzje.
Po latach zaÊ krytycy ocenià, i˝ ta jego ch´ç zwierzania si´, opowiadania
innym o swoim mikroÊwiecie, znajdowa∏a si´ dok∏adnie na linii od lokalnego do
uniwersalnego. Odrzucenie zaÊ w∏asnych korzeni mog∏oby byç równoznaczne ze
zubo˝eniem twórczoÊci o rzeczy istotne. Jego zaÊ polski t∏umacz i przyjaciel
w jednej osobie (mieszkaniec Wrzeszcza i ulicy Lelewela, jak dziÊ nazywa si´ dawna Labesweg, tak, tak, tej samej), Boles∏aw Fac, wypowie o tej sprawie sàd celny
i istotny:
Dowody na donios∏oÊç drobiazgów dla dzie∏ wa˝nych, uniwersalnych niesie ze sobà na
przyk∏ad Joyce, którego Ulisses jest w∏aÊnie ksià˝kà o Dublinie i dubliƒczykach, o mieÊcie tak dok∏adnie odtworzonym w tekÊcie, ˝e mo˝na na tej podstawie sporzàdziç map´ starego miasta. A jednak jest to ksià˝ka o Ulissesie, prastarym micie o cz∏owieku poszukujàcym prze˝yç, z których sk∏ada si´ uroda ˝ycia, wracajàcym w koƒcu do miejsca,
skàd przyby∏, do swego pradzieciƒstwa, pra∏o˝a, tego, które zapowiedziane by∏o, zanim
narodzi∏ si´ Oskar, bohater Blaszanego b´benka. Na t´ samà pisarskà drog´ wkroczyli
William Faulkner, eksponujàc Po∏udnie USA, Kafka, zamykajàc si´ na obszarze austriackiej Pragi, Marcel Proust z Combray.

I Johannes Bobrowski — dodam ju˝ od siebie — grajàc na swoich Litewskich klawikordach, piszàc o Balticum, Siegfried Lenz z krajobrazem wype∏nionym aurà Muzeum ziemi ojczystej, czyli owym nieprzek∏adalnym wprost Heimatmuseum. I jeszcze Czes∏aw Mi∏osz z rzadka wyprawiajàcy si´ poza Dolin´ Issy, Tadeusz Konwicki tyle samo w swoich powieÊciach, co i w filmach przepe∏nionych
klimatem podwileƒskich stron.
U nas oczywiÊcie — ciàgnie swój wywód B. Fac — Boles∏aw Prus z Warszawà pod zaborem rosyjskim, Bruno Schulz z jego nieod∏àcznym Drohobyczem, poza który piórem
nie wychynà∏ nigdy, czy Andrzej KuÊniewicz z Galicjà Franza Josefa.
Tak wi´c najpierw musi coÊ istnieç, by mo˝na to przenieÊç w stan pe∏nego,
literackiego posiadania. W takich ksià˝kach realizmem jest to, ˝e opisuje si´ zdarzenia
mi´dzy ludêmi, zdarzenia, które mog∏y rozegraç si´ tylko tam, w tych konkretnych miejscach. W ksià˝kach tych morze b´dzie bardziej morskie, ból bardziej bolesny, g∏ód bardziej dotkliwy, pod∏oÊç bardziej pod∏a.
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Oto na parterze domu przy Labesweg 13 mieÊci si´ sklep kolonialny prowadzony przez Helene Grass. (Na planie filmu Schlöndorffa pod∏ug B´benka zosta∏ on w sposób mo˝liwie wierny odtworzony, potem zaÊ przemknà∏ tylko przez
ekran, bàdê te˝ wcale go tam nie by∏o).
Mama zleg∏a w domu. Gdy wystàpi∏y bóle, sta∏a jeszcze w sklepie, nasypywa∏a cukier do
niebieskich funtowych i pó∏funtowych torebek. W koƒcu by∏o ju˝ za póêno na przeniesienie jej do kliniki po∏o˝niczej, trzeba by∏o zawo∏aç starà akuszerk´ z pobliskiej ulicy
Horty [dziÊ: Konrada Wallenroda — R. C.], która ju˝ tylko z rzadka si´ga∏a po swojà walizeczk´.

Gdaƒskie ulice, ulice Wrzeszcza, ulice Langfuhr. Ich nazwy niegdysiejsze,
wydawa∏o si´ raz na zawsze odesz∏e w bezpami´ç, pokryte kurzem historii, pod
jego piórem, jak za dotkni´ciem czarodziejskiej ró˝d˝ki, o˝ywajàce z nag∏a na
kartach jego „gdaƒskich” ksià˝ek, choç tamte szyldy urz´dnik magistracki nakaza∏
zdjàç doÊç ju˝ dawno temu. Nie wszystkie zresztà, nie wszystkie, co ju˝ za chwil´ si´ poka˝e dowodnie na poszczególnych przyk∏adach.
Glettkauer to dzisiejsza ulica Jelitkowska. I w pierwszej z tych wersji wyst´puje na kartach jego ksià˝ki, t∏umacz zaÊ polski trudnoÊç ma dodatkowà, opatrzyç musi tekst oryginalny w dopisek polski. I tak za ka˝dym razem...
„Okazja do tego zdj´cia — napisze Grass w którymÊ miejscu B´benka —
nadarzy∏a si´ na rogu Magdeburskiej i Poligonowej, ko∏o polskiego domu akademickiego”. Bo tam w∏aÊnie, na rogu dzisiejszych ulic KoÊciuszki i Niedzia∏kowskiego*, znajdowa∏o si´ mieszkanie Broƒskich. T∏umacz takiej ksià˝ki na j´zyk
polski nadto jeszcze tropicielem byç musi nie lada, takim wspó∏czesnym archeologiem-toponomastà. Z ∏atwoÊcià wyobraziç mo˝na sobie wydanie krytyczne
(pod jednym warunkiem: niechby by∏o natchnione) Grassa gdaƒskich utworów,
w którym naliczone przez pisarza topole doprowadzone by zosta∏y do stanu
obecnego. Gdy zaÊ pada okreÊlenie: „polski dom akademicki”, skrz´tny poetycki
komentator wie ju˝, co z tym fantem robiç; odnosi go do wieloÊci bitew na pi´Êci, jakie si´ w tym miejscu rozegra∏y pomi´dzy polskimi, zgrupowanymi w „Korabiu”, a niemieckimi studentami z „Technische Hochschule zur Danzig”. Wie
niejedno o ich przysz∏ych losach, o ich spotkaniach po latach w stoczniach Gdaƒska, Gdyni, Bremerhaven i tylu innych.
Nasza kamienica — i taki opis swej domowej kolebki Grass pozostawi — mia∏a cztery
pi´tra. Z parteru wspina∏em si´ na strych i wraca∏em schodami na dó∏. Z Labesa podà* Obecnie al. Legionów [R. C. — 1999 r.].
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˝a∏em na plac Maxa Halbego, stamtàd na Nowe Szkoty, ulicami Antoniego Möllera, Marii, przez park na Kuêniczkach, obok browaru, nad stawem, przez ∏àk´ Fröbela, obok
szko∏y Pestalozziego, Nowym Targiem i z powrotem na Labesa.

T∏umacz ma w tekÊcie Grassa Neuschotland i pisze: „Nowe Szkoty”. Bowiem tak dzisiaj zwie si´ to niedu˝e osiedle niewysokich czerwonych domków,
Êlad w nazwie pobytu i wk∏adu do dziejów Gdaƒska szkockich kupców i ˝eglarzy
z dawnych wieków. Lecz w tej metodzie jest niekonsekwentny (z pozoru, jak si´
oka˝e, z pozoru tylko), bo placu Maxa Halbego nie sygnuje jego dzisiejszà nazwà
— ks. Bronis∏awa Komorowskiego, chcàc najwyraêniej zachowaç ów „langfurcki”
couleur locale nazewniczy. Nowego Targu tako˝ nie nazywa placem Wybickiego,
za wszelkà cen´ broniàc si´ przed owym cicer cum caule. Za to podaje nazw´
szko∏y Pestalozziego, tak jak to niegdyÊ bywa∏o, mimo ˝e dziÊ jest to Liceum Ogólnokszta∏càce nr 2 i szko∏a podstawowa pod jednym dachem przy ulicy... Pestalozziego.
A Labesa nie przedzierzgn´∏a si´ naraz w Lelewela i dobrze, ˝e tak w∏aÊnie si´ nie sta∏o.
Co innego wszelako przykuwa uwag´ w w´drówce ledwo od ziemi odros∏ego p´taka — trasa, którà bie˝y po mapie swoich wspomnieƒ. Bo tylko Labesa i MaxHalbePlatz, i Nowe Szkoty sà na jednej, logicznej, linii marszruty. Niejako lunatycznoÊç czy rytualnoÊç towarzyszy tej drodze ku s∏oƒcu dzieciƒstwa, sta∏a jest jego gotowoÊç do wszczynania wcià˝ nowych i nowych wypraw z przerzucaniem si´ ustawicznym od Nowych Szkotów do Kuêniczek i od Brzeêna pod Zasp´ i Br´towo, jakby dla wyznaczenia granic nakazanego sobie Êwiata, dla ich dok∏adnego rozpoznania i oswojenia poprzez w´ch, zapach i dotyk, poprzez postrzeganie ka˝dego szczegó∏u po drodze, jego lepsze spami´tanie. Nic wi´c nawet zdro˝nego w tym, i˝ niektóre pokonywaç musia∏ chy˝ym lotem ptaka bogato upierzonego, który wie, gdzie jego gniazdo i jaka trasa przelotu.
„Od Brzeênieƒskiej — jak gdzieÊ napisze — do osiedla przy lotnisku,
a wi´c w ca∏ej naszej dzielnicy”.
I jakby od tego nie mog∏o ju˝ byç odwo∏ania. R´kà wspartà o wyobraêni´ zatoczy∏ przy tym obszernie i zamaszyÊcie, uchwyci∏ zaÊ niewiele, choç w sam
raz tyle, ile sobie zamierzy∏. I m´drca szkie∏kiem i okiem mo˝e i nie warto ju˝ za
tym Êladem nazbyt drobiazgowo podà˝aç, boç czy jasnà smug´ Êwiat∏a, jakà jest
wyobraênia, da si´ z∏apaç i okie∏znaç?
A oto i elementy tego Êwiata...
Jego epicentrum — ulica Labesa. Nieco w bok szko∏a Pestalozziego (ten
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szwajcarski pedagog znalaz∏ uznanie magistratów zarówno przedwojennego, jak
i powojennego)...
Szko∏a Pestalozziego by∏ to nowy, ozdobiony nowoczeÊnie sgraffitami i freskami trzypi´trowy, pod∏u˝ny gmach z p∏askim dachem, wybudowany przez senat wielodzietnemu przedmieÊciu na usilne naleganie wówczas jeszcze bardzo aktywnych socjaldemokratów.

Grassa swoisty genius loci wsparty zosta∏ ca∏kiem dzisiejszà wizjà tej
szko∏y, zda si´ niczym niezmienionà, tyle ˝e posuni´tà w latach, co jej zresztà niewiele ujmuje, dodaje zaÊ barwy szkole przynale˝nej.
Pomnik Gutenberga zdmuchni´ty zosta∏ wiatrem historii. Sta∏ gdzieÊ na
wysokoÊci JaÊkowej Doliny*, gdzie „popo∏udnie i spacery kasztanowymi alejami
do JaÊkowego Lasu”. I gdzie dzisiaj, jak dawniej, wzgórza morenowe ∏agodnie
unoszà si´ ku górze, lesiÊcie, w zielonoÊci ca∏e, stanowiàc — to novum niewàtpliwe — kolorystyczne t∏o dla rz´dów nowoczesnych bloków osiedla mieszkaniowego Morena, g∏´boko wrzynajàcego si´ w pejza˝ tej okolicy.
Park Steffena z kart jego powieÊci nosi dziÊ imi´ komunisty Marcina Kasprzaka**. A wtedy, roku dwudziestego dziewiàtego w cieniu kilkusetletnich
drzew spacerowa∏ ma∏y Günterek z pamiàtkowego zdj´cia w za du˝ej marynarskiej czapce, trzymany z obu stron za r´ce przez osoby sobie najbli˝sze, mam´
i swà kaszubskà babk´. Alejki parku sà bardzo starannie utrzymane, trawniki równo przystrzy˝one, zadbane, klomby i kwietniki tak˝e. I babka Knoffowa z mamà
uÊmiechajàce si´ do obiektywu fotograficznego aparatu. I tylko nie wiadomo, kto
sta∏ po jego drugiej stronie. Poszlaki pewne poutykane sà po ksià˝kach, lecz poszlaki tylko... Wyraênie niezadowolony wydaje si´ z lekka naburmuszony Günterek, za to ciàganie za ràczki na boki.
Bo ju˝ za chwil´... „z dwuletnià Morgà, córkà Jadwigi Broƒskiej, bawi si´
w piasku parku Steffena”.
Po sàsiedzku zaÊ dymi∏a i zapachem szeroko rozpoÊcierajàcym si´ po
okolicy dawa∏a o sobie znaç fabryka czekolady „w JaÊkowej Dolinie w górze na
wzgórzach grochowych”.
Czas to by∏, gdy istnia∏a w Langfuhr ulica Posadowskiego, nie mo˝na powiedzieç, z polska nazwana. Mieszka∏a przy niej ciotka Kauer z B´benka. DziÊ
w jej szyldzie widnieje nazwisko pierwszego poety polskiego renesansu, Jana Kochanowskiego.
* Stoi znowu w miejscu pierwotnym [R. C. — 1999 r.].
** To miano zosta∏o mu ju˝ odj´te [R. C. — 1999 r.].
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Wówczas Aleja Zwyci´stwa zwa∏a si´ Hindenburgallee, Boles∏awa Chrobrego (∏àczàca Wrzeszcz z oÊciennym Brzeênem) Brösenstrasse.
Lecz Brzeêno by∏o ju˝ samoistne, osobne, oddzielone od Wrzeszcza ca∏kiem niezamieszkanym pasmem przestrzeni, skutkiem czego nie mog∏o uchodziç
za nadmorski cypel jego dzielnicy. Chyba gdyby jà jakim zamaszystym ruchem
r´ki zaanektowaç, wziàç w posiadanie bez reszty i nieodwo∏alnie. Wtedy... ca∏kiem co innego.
Istnia∏ przecie˝ wspania∏y ∏àcznik z tym, co za rogatkami, „dziewiàtka”,
tramwaj z jego charakterystycznym terkotem „ko∏o lotniska, ko∏o starego i nowego placu çwiczeƒ”, gdzie wysiada∏o si´ na mijance przy cmentarzu na Zaspie
i czeka∏o si´, a˝ nadjedzie tramwaj z Nowego Portu i Brzeêna, by minàç wnet
„Gut Saspe” (Dobrà Zasp´), „Friedhof Saspe” (Zasp´ Cmentarz), tam gdzie dziÊ
rozpoÊciera si´ osiedle-gigant na 50 tysi´cy mieszkaƒców na terenie wygospodarowanym z p∏yty miejskiego lotniska. Stàd i ulice tu bardziej „powietrzne”: Startowa, Pilotów i inne na podobnà nut´.
Dalej by∏o ju˝ tylko brzeênieƒskie kàpielisko, ca∏e z ciemnozielono pomalowanego drewna, zgrzebne, w∏asne, dzielnicowe, rzec mo˝na, nie ˝adne tam
kurortowe, jak to sopockie, nadto jeszcze takie podr´czne. I Dom Zdrojowy,
i pomost, a jak˝e, i zak∏ad kàpielowy.
A po sàsiedzku z Brzeênem to ju˝ Jelitkowo, dawne Glettkau.
I owych „siedemnaÊcie topoli pomi´dzy Brösen i Glettkau”.
Bli˝ej zaÊ cmentarza oferowa∏ swe dary dom towarowy Sternfelda oraz
le˝a∏ plac sportowy Heinricha Ehlersa. Za krematorium „pomi´dzy cmentarzami
a politechnikà dymi∏o przy wschodnim wietrze”. Bowiem cmentarze a˝ dwa tu
by∏y — Zaspa, jako si´ rzek∏o, i — du˝o wi´kszy — na Srebrzysku, dziÊ zwany Centralnym, gdzie, poza innymi, groby robotnicze z siedemdziesiàtego roku. I park
Uphagena (noszàcy imi´ kamienicznika z ulicy D∏ugiej), i jeszcze hala sportowa.
W domu Helene i Wilhelma Grassów rós∏ zaÊ ch∏opak o szeroko na Êwiat
otwartych oczach, którymi zrazu „z poddasza mo˝na by∏o ogarnàç ten labirynt:
domy na Labesa, obu przecznicach Horty i Luizy”, dziÊ zresztà podmienionej na
swojskà Aldon´.
Nieco póêniej odbija∏ si´ w oczach ch∏opca polski liniowiec „Czajka”,
nadto:
dwa szare okr´ty liniowe ze staromodnymi wie˝yczkami, p∏ywajàcy dok, zak∏ady piekarnicze „Germania”, (...) chaos stoczni Schichaua z wyjàtkiem ogromnego ˝urawia obrotowego, starannie piel´gnowane kryte boiska sportowe, Êwie˝o malowane bramki, na
krótko strzy˝ona trawa, bia∏o oznaczone pola karne, gdzie w niedziel´ niebiesko-˝ó∏ci
(grali) przeciwko Schelmühl [M∏yniska — R. C.] 98.
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A klub sportowy, odnotuje Grass z precyzjà sportowego kibica, by∏ na
Nowych Szkotach, w M∏yniskach zaÊ drugi, konkurencyjny.
W oczach tego malca odbija∏a si´ dzwonnica i koÊció∏ Serca Jezusowego.
To on czterema tarczami zegarowymi pod zielonà cebulastà kopu∏à wskazywa∏ ca∏ej
dzielnicy od placu Maxa Halbego po katolickà kaplic´ Marii Panny, która nie mia∏a zegara, od Magdeburskiej po Posadowskiego w pobli˝u M∏yniska; dzi´ki niemu zarówno
ewangelicy, jak i katoliccy robotnicy, urz´dnicy, sprzedawczynie, uczniowie szkó∏ podstawowych i gimnazjaliÊci, niezale˝nie od wyznania, mogli stawiç si´ punktualnie do
pracy czy w szkole.

Zaiste g∏´boko wrós∏ koÊció∏ w pejza˝ jego miasta, ten neogotycki, zbudowany „z szybko ciemniejàcej ceg∏y”, g∏´boko i na zawsze zajà∏ swe miejsce, skoro na jego okolicznoÊç uczyni∏ by∏ wyznanie:
Przyznaj´, ˝e kamienne p∏yty w katolickich koÊcio∏ach, ˝e zapach katolickiego koÊcio∏a,
˝e ca∏y katolicyzm w niewyt∏umaczalny sposób fascynuje mnie do dziÊ jak, czy ja wiem,
jak rudow∏osa dziewczyna, chocia˝ rude w∏osy chcia∏bym przemalowaç, a katolicyzm
podsuwa mi bluênierstwa, które ujawniajà raz po raz, ˝e ja, choç nadaremnie, to jednak nieodwracalnie otrzyma∏em katolicki chrzest.

Jak o tym mówi∏ w wywiadzie dla francuskiej dziennikarki Nicole Casanova? „Moja matka by∏a katoliczkà, ojciec — protestantem. Katolicyzm by∏ mocniejszy, chowany by∏em w tej wierze, choç raczej w luêny sposób”.
Katolicyzm i morze, morze i katolicyzm by∏y tu wszechobecne, wyznacza∏y granice myÊlowego uzurpatorstwa, okreÊla∏y czasoprzestrzeƒ.
A jeÊli koÊció∏, to Serca Jezusowego we Wrzeszczu, ten „kryty miedzià
(którego) he∏m pr´dko dorobi∏ si´ grynszpanu”.
I kaplica Marii Panny, choç nie mia∏a zegara na swojej wie˝y.
A tak˝e ryngraf z Matkà Boskà znaleziony na brzeênieƒskiej krypie. „By∏a to, jak g∏osi∏ równie˝ wyp∏owia∏y napis, s∏ynna Matka Boska Cz´stochowska”.
W Kocie i myszy wyliczy na sposób encyklopedyczny, z zadawnionych zakamarków pami´ci powyrywa, te wszystkie „Gryfy”, „Wichry”, „Ba∏tyki”, „Czajki”,
„Mewy”, „Jaskó∏ki”, „Czaple”, powo∏a si´ na znajomoÊç „B∏yskawicy”, „Gromu”,
„Or∏a”, „Rysia”, „˚bika” i „S´pa”, tych wszystkich statków i okr´tów polskiej floty
pasa˝erskiej i wojennej, najwyraêniej obiektów jego m∏odzieƒczej fascynacji. Gdy
inni znaczki czy naklejki do zapa∏ek, on kolekcjonowa∏ w pami´ci te wszystkie
niedu˝e, lecz czymÊ go wabiàce morskie jednostki.
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Polska flota nie by∏a du˝a, ale ambitna — napisze. — ZnaliÊmy na pami´ç jej nowoczesne, przewa˝nie w Anglii lub we Francji spuszczone na wod´ jednostki i potrafiliÊmy wymieniç
ich uzbrojenie, tona˝, szybkoÊç w w´z∏ach [...].

Powiedzmy, i˝ u∏atwieniem by∏o, ˝e za wiele Polska ich nie mia∏a. CoÊ
w nich tajemnego byç musia∏o — mo˝e miniaturowoÊç w∏aÊnie? — i˝ przyciàga∏y
do siebie ch∏opców tamtej generacji z jelitkowsko-brzeênieƒskiego brzegu.
I inna jeszcze idée fixe Grassa ju˝ doros∏ego: s∏aboÊç do polskich nazwisk.
Pan Olschewski to obsesyjnie reformistyczny m∏ody nauczyciel, nadto ∏atwo dajàcy si´ uczniom podpuszczaç do odpowiedzi na liczne pytania.
Eugen Flakowski jest w∏aÊcicielem sklepu z artyku∏ami pierwszej potrzeby.
Jochem Witulski to po prostu kolega Eddi Amsela.
I jeszcze dziewi´ciolatek Helmut Lewandowski, jeden z tej sporej langfuhrckiej czeredki, do której nadto nale˝eli sami ju˝ Matulle, Kanuthy, Ziehmowie.
W Gdaƒsku Wrzeszczu mieszka∏a nadto pewna dziewczyna, która nazywa∏a si´ Tulla Pokriefke i by∏a milczàca, tylko nie wiedzia∏ nikt dlaczego.
Ju˝ jej nazwisko by∏o dziwaczne. Obce dla obcych, swojskie dla swoich.
Wywodzi∏a si´ zaÊ z familii pomorskich Kosznajdrów, przesiedlonych w te strony
na po∏udnie od Chojnic (Konitz), hen w czternastym stuleciu na owe „Rittergutts”, posiad∏oÊci rycerskie, do tych wsi ju˝ w samych nazwach brzmiàcych odmiennie od choçby sàsiednich kaszubskich. Cekzin, Petzin, Osterwick, gdy spojrzeç na nie pod jednym kàtem, przez jednà optyk´: Cekcyn, Pecyn, Ostrowite,
gdy z polska je odczytaç.
Skàd czerpa∏ Grass wiedz´ o Kosznajdrach, czy domowo si´ o nich otar∏,
familijnie?
Bo Tulla, póki co, wraz ze starszym od niej bratem Konradem, osiad∏a
we Wrzeszczu (w Langfuhr raczej), na skutek przeprowadzki z Ostrowitego. Z tej
wsi tradycyjnej, a przecie˝ ju˝ w samej nazwie poddawanej ustawicznym przeciàgom, podmuchom, wichrom i dziejowym zefirom.
(...) od XIV stulecia a˝ do Tulli narodzin w roku 1927 tak by∏a pisana. Ostrwig, Osirwick, Osterwiyk, Osterwig, Osterwyk, Ostrowit, Ostrowite, Osterwieck, Ostrowitte,
Ostrów. Kosznajdrowie mówili: Oustewick. Polski korzeƒ nazwy wsi Osterwick, s∏owo
OSTRÓW, oznacza∏o rzecznà wysp´ lub wysp´ na jeziorze.
By∏a jednego razu dziewczyna o nazwisku Tulla Pokriefke, która odp∏yn´∏a w mroki historii, ale Êlad wszelaki po niej nie zaginà∏.
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By∏ czas dzieci´cych uciech i uniesieƒ.
By∏a radoÊç prze˝ywania naprawd´ i prawdziwie.
By∏a gdaƒska synagoga spalona w trzydziestym ósmym.
By∏ morski brzeg pe∏en wraków polskich statków.
By∏y gazety o tytu∏ach „Neuesten Nachrichten” oraz „Volkstimme”.
By∏ Eddi Anselm, alumn gdaƒskiego „Conradinum”, chórzysta z koÊcio∏a Marii Panny.
By∏y linie tramwajowe „piàtki” i „dziewiàtki”.
By∏o te˝ sobie raz miasto, którego przedmieÊcie zwa∏o si´ Langfuhr.
By∏a wi´c Tulla i by∏o Langfuhr.
By∏o to wszystko i oni wszyscy, a wraz z nimi ten, który Êwiat ten unieÊmiertelni∏.

Pada∏y pod adresem Güntera Grassa pytania rozmaite. Nie na wszystkie
by∏ w stanie odpowiedzieç. W tym i na to tak˝e — o przyczyn´ nieopisania „polskiego” Wrzeszcza. Bo by∏ taki w czasie jego dzieci´cego wzrastania. JaÊkowa Dolina i osada Strzy˝a, pomna jeszcze czasów panowania ksi´cia pomorskiego Sambora I, dwunastowieczna. Z mnóstwem m∏ynów, êród∏em bogactwa miejscowej
ludnoÊci. Skok do okresu mi´dzywojnia, do czasów Wolnego Miasta Gdaƒska.
Skupisko ludnoÊci polskiej tamtego czasu we Wrzeszczu oblicza si´ na trzy tysiàce. Wspomina si´ o Towarzystwie Ludowym „Gwiazda”, za∏o˝onym ju˝ w grudniu 1918 roku; o Towarzystwie M∏odzie˝y Polskiej; Towarzystwie Polek o 3 miesiàce od tamtych m∏odszym oraz o filii Zjednoczenia Zawodowego Polskiego
z sierpnia 1919 roku. Nadto o dzia∏alnoÊci Rady Ludowej przekszta∏conej z czasem w fili´ Gminy Polskiej, o Zespole Chóralnym „Cecylia”. I — ju˝ z lat 30. —
o Zwiàzku Polaków, Kole Pracy Kobiet oraz — z roku 1937 — o filii Gminy Polskiej Zwiàzku Polaków, organizacji jednoczàcej polskie spo∏eczeƒstwo w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku.
Czy o tym wszystkim wiedzia∏ Grass tamtà porà? Wàtpiç w to mocno nale˝y. A jeÊli daleko póêniej uÊwiadomi∏ sobie fakt istnienia tej wieloÊci polskich
organizacji, skoro wówczas znajdowa∏y si´ poza orbità jego postrzegania, najwidoczniej nie by∏o powodu wprz´gaç ich do twórczej alchemii.
I jeszcze ochronka polska jedna i druga. Trzy polskie klasy w senackiej
szkole. SzeÊç klas w roku 1937.
Do koÊció∏a Êw. Stanis∏awa, koÊcio∏a polskich katolików we Wrzeszczu,
ju˝ nie dociera∏ w swych w´drówkach wyrostka. Na stadion klubu „Gedania” raczej nie zachodzi∏. Nie móg∏ wi´c byç Êwiadkiem owych licznych wówczas festynów, pokazów Towarzystwa Gimnastycznego „Sokó∏”.
Mo˝e nazbyt szeroka, przelotowa, zbyt ruchliwa ulica stawa∏a na przeszkodzie w rozpoznawaniu kszta∏tu rzeczy po „tamtej” stronie? Kiedy indziej obszerne budynki pruskich koszar. Fabryczka jaka, kto wie — linia tramwajowa?
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Choç te na ogó∏ bywa∏y ∏àcznikami pomi´dzy ró˝nymi Êwiatami. Nie dotar∏ wsz´dzie i ju˝. Takim bowiem to miasto zobaczy∏, takim je sobie uÊwiadomi∏ po latach, gdy przysz∏o mu piórem swym je unieÊmiertelniç.
(1982)

—41 —

Wiersze polskie
A czego nie wypowiedzia∏ w prozie, czego nie da∏ rady opisem, narracjà,
to przenika∏o wprost do jego utworów wierszowanych. Stàd mo˝e proza jego taka poetycka, poezja zaÊ taka opisowa. A ˝e niejeden z wierszy i tematycznie nazbyt od prozy nie odbiega...
Poezja nie rodzi si´ na ugorze. Wspiera jà myÊl twórcza, ruch artystyczny, poetycka grupa. Czasami, choç du˝o rzadziej, materia poetycka, owo twórcze
lepiszcze wydobywajàce si´ na zewnàtrz pod postacià s∏ów, metaforyki, obrazowania. Istnieje jednak jeszcze jeden rodzaj poetyckiego komponentu: temat wiersza. Ów oryginalny, sk∏ada si´ na jego wyraz osobny, swoisty.
W tym kontekÊcie nale˝y rozpatrywaç, sàdz´, ów szczególny fenomen
poezji Êwiatowej — wiersze autorów niemieckich o Polsce. Pisane przez sàsiadów
o sàsiedzie. Jakby na przekór historii, jej wbrew. Z poczàtku — w momencie narodowego Polski bezistnienia, ekspiacyjne, du˝o ju˝ póêniej (skutek widomy
drugiej ze Êwiatowych wojen), bezceremonialnie przyjazne, dociekliwe, wnikliwe
u poetów generacji najm∏odszych. I na tym tle dopiero samorodna twórczoÊç poetycka Güntera Grassa, tego berliƒczyka z powidokiem Gdaƒska pod powiekami.
A przecie˝ mia∏ Grass, jako si´ rzek∏o, licznych poprzedników w tym
dziele. Wszed∏ wi´c niejako na przygotowanà przez nich (na sposób poetycki)
ziemi´. Jak bàdê by si´ to mia∏o komu kojarzyç, by∏a to ziemia Polaków, kraina
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Polaków, strony polskie. Od tysiàclecia wobec Niemców sàsiednia. Polacy na niej
˝yli, choç — wówczas, w XIX stuleciu — kilka dziesi´cioleci ju˝ mija∏o bez polskiej
paƒstwowoÊci.
A zatem, jako si´ rzek∏o, mia∏ Grass protagonistów wielu.
Polenlieder — czyli pieÊni polskie. Narodzi∏y si´ z odruchu solidarnoÊci
i wspó∏odczuwania. Nie by∏y czczym gestem, lecz odruchem wspó∏czucia. Niczym
nie zafa∏szowanym wybuchem uczuç Polsce i Polakom przyjaznych. Tym bardziej
rozbrajajàce w intencjach by∏y te wiersze (jak˝e liczne, zalew to by∏ po prostu),
i˝ p∏yn´∏y znad Renu, ¸aby i Sprewy. A dzia∏o si´ to wszystko porà listopadowego powstania („Listopad, niebezpieczna dla Polaków pora”, jak pisa∏ poeta), na
poczàtku lat trzydziestych poprzedniego wieku.
PieÊni polskie, wiersze polskie. Zrodzone w wyniku natchnionego spotkania z polskim tu∏aczem, z wolnoÊciowà legendà powstaƒczego zrywu narodu
le˝àcego nad Wis∏à.
A by∏o ich, tych poetów piszàcych o Polsce, siedemdziesi´ciu jeden. Nie
mniej, choç byç mo˝e du˝o wi´cej, jako ˝e wiele jest w tym zestawie wierszy podpisanych s∏owem „Anonim”, co znaczy∏o wówczas zgo∏a co innego, ani˝eli dzisiaj
znaczy. Poetów, którzy swym g´sim piórem sprzymierzali si´, za pomocà owej
Polenliteratur, z polskà sprawà, z tà nag∏à erupcjà narodowych polskich uczuç,
prowadzàcà do powstania przeciwko przemo˝nej sile zaborcy.
By∏y wi´c wiersze o Tadeuszu KoÊciuszce, mianowanym przywódcy
zbrojnych ch∏opów polskich. By∏y inne utwory o Sobieskim, o Poniatowskim.
I by∏ wiersz zatytu∏owany: Manifest Polaków mówiàcy o sprawie naszej.
O „naszej”, a zatem o wspólnej sprawie, o sprawie bratniej.
By∏ tak˝e anonimowy wiersz Finis Poloniae. Ponad sto lat póêniej do tego samego tytu∏u si´gnie jeden z najwi´kszych niemieckich poetów XX wieku,
Gottfried Benn, w czym pomimo ró˝nic treÊci, formy i obrazowania, b´dzie ciàg∏oÊç myÊli i wspó∏odczuwania.
I by∏o Po˝egnanie Polaków z ojczyznà, by∏ Wygnaniec polski. I jeszcze
pieÊƒ Do Polaków Karla Geiba zaczynajàca si´ od s∏ów:
Uciekajà z ojczyzny. — Czy p∏aczesz, Polonio,
Twoich nieszcz´snych synów? — Powstrzymaj ∏zy gorzkie!

Brzmia∏ Mazur Herro Harringa, ów „taniec narodowy Polaków”. Pisa∏
Karl Harlossohn swe wiersze W porze Êwiàt:
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A dzisiaj lud w rozsypce.
Z warszawskich pierzcha pól,
By b∏àdziç po bezdro˝ach.
Smakujàc kl´ski ból.

Nadto pisze wiersz Do Polaków.
By∏y to wiersze mo˝e i o nie nazbyt skomplikowanej strukturze czy przes∏aniu, pieÊni raczej agitujàce, przepojone patosem
Musicie wskrzesiç bohaterów rody
KoÊciuszki, Poniatowskich wiek!

Historia zna Zim´ 1832 Nikolausa Lenaua, Pu∏k czwarty Juliusa Mosena
(„Walecznych tysiàc opuszcza Warszaw´, Przysi´ga kl´czàc: Naszym Êwiadkiem
Bóg!”), zna te˝ Kosyniera i Umierajàcego Polaka Ernsta Ortleppa, Nocnà przepraw´ przez Wis∏´ Augusta von Platena, Uchodêc´ Gustawa Schwabego oraz Uhlanda wiersz z roku 1833, a wi´c powsta∏y w kilka lat po upadku powstania, pt. Do
Mickiewicza:
U wiÊlanych tam wybrze˝y
Piorunowa huczy burza.
W Êwiat daleki echo bie˝y,
O niemieckie tràca wzgórza.
Tnà szablice, walà kosy,
Zast´p m´˝czyzn mknie do dzie∏a.
Chór uderza pod niebiosy:
— Jeszcze Polska nie zgin´∏a!

Dynamizm tego wiersza, zawarta w nim szczera intencja i koƒcowe forte
brzmià tu zgo∏a rewolucyjnie, a to za sprawà strof Mazurka Dàbrowskiego pióra
Kaszuby Józefa Wybickiego, powsta∏ego w 1797 roku, a od 1918 b´dàcego polskim hymnem narodowym.
Zresztà okrzyk ów nieraz bywa∏ wykorzystywany w utworach autorów
niemieckich. Mo˝na powo∏aç si´ choçby na inkantacj´ Grassa w Blaszanym b´benku. Co prawda nie poetyckà, za to pe∏nà poezji, tyle w tym jego okrzyku
spontanicznej emocji. Zw∏aszcza i˝ towarzyszy∏ tym s∏owom rytm uderzeƒ pa∏eczek Oskara na jego bia∏o-czerwonym dzieci´cym b´benku.
Ale to b´dzie póêniej.
Mijajà lata. Motywów polskich w wierszach autorów niemieckich jakby
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nieco mniej. Epoka Bismarcka nie sprzyja zbytnio snuciu poetyckiej refleksji na
oÊcienne tematy. Chyba ˝e dla piel´gnacji negatywnego wzorca Polaka. Tak, to
si´ zdarza. Droga od wierszy-pieÊni Lenaua, Uhlanda, Kellera, Grillparzera, Hebbla (jego tak˝e), Wertha, w których pe∏no wyobra˝eƒ szlachetnego, rycerskiego,
romantycznego Polaka (der edele Pole) — choç i zbiednia∏ego, nieszcz´Êliwego,
wyn´dznia∏ego, wyzutego z ojczyzny, prowadzàca do wierszy XX-wiecznych, jest
sinusoidà doÊç wiernie oddajàcà wzajemne sàsiedzkie stosunki majàce swe êród∏o w dramatyzmie losów dziejowych obu tych paƒstw i narodów. Jest to droga
przemierzona przez wybraƒców tych narodowoÊci, ukazujàca tak relacje wzajemne, jak i przemyÊlenia pomazaƒców.
Godzi si´ w tym miejscu powo∏aç na Êwiadectwo poetyckie pozostawione przez Gottfrieda Benna (1886—1956) oraz Güntera Grassa.
Pierwszy z nich wymieniany jest w rz´dzie najwi´kszych reprezentantów
niemieckoj´zycznej literatury XX wieku, w sàsiedztwie Kafki, Musila, Döblina,
obok poetów, których chyba przewy˝szy∏, jak Trakl, Heym czy Werfel. S∏owem
ten, który zyska∏ miano „najpot´˝niejszego liryka od czasów Georgego”. Bohater
podwójnego ˝ycia (Doppelleben), poeta nihilizmu, ekspresjonista, autor „narkotycznych” wierszy, liryków, refleksyjny filozof, majàcy znaczny wp∏yw na m∏odzie˝ poetyckà, w tym i na grono pisarzy spod znaku „Grupy 47”, w której, to
chyba nie przypadek, pierwsze bàdê drugie skrzypce graç b´dzie ju˝ niezad∏ugo
debiutujàcy jako poeta w∏aÊnie (tomem wierszy Die Vorzüge der Windhühner)
Günter Grass...
W podwójnym ˝yciu Gottfrieda Benna by∏o wi´c cz´Êciowo (Teils-teils)
miejsce na rodzaj poetyckiego manifestu politycznego jego samego i ludzi jak on
uwik∏anych nie z w∏asnej winy (nie tylko z w∏asnej winy) w w´ze∏ gordyjski okrucieƒstw wojny Êwiatowej.
Tamte dawne skoƒczone
Spopiela∏e serca, posiwia∏e w∏osy
ogród w polskim posiadaniu
groby te˝ po cz´Êci
lecz wszystkie s∏owiaƒskie
Odra—Nysa
to bez znaczenia dla trumien
dzieci je zapominajà
Starsi te˝ po cz´Êci
jeszcze chwila
i dalej czas w drog´
Sela, koƒczy si´ psalm.
(prze∏o˝y∏ Stefan H. Kaszyƒski)
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Te szczyty niemieckiej XX-wiecznej liryki rozb∏yskujà ca∏à paletà polskich
barw. Jak w wierszu Finis Poloniae. Raz jeszcze pojawi si´ w tym wierszu listopad. I s∏owa koƒcowe: „cicho na grobie”.
A przecie˝ i innych — du˝o od Benna m∏odszych — poetyckich ambasadorów Polski nad Renem nie brakuje. W przedziale roczników 1925—1930 naliczy∏em szeÊciu takich, którzy temat polski uznali za jakoÊ dla siebie wa˝ki i znaczàcy.
Oto Arno Reinfrank, autor Polskiej skargi.
Oto Johannes Poethen, piszàcy swój tren Ku czci tych, którzy zmarli
w obozach koncentracyjnych.
Oto Heinz Piontek, nie trzeba si´ domyÊlaç, wi´zami rodzinnymi powiàzany ze Êlàskà krainà historycznych przeciàgów, pisze wiersz Nad Narwià 1944
i tymi s∏owy go wieƒczy:
O Panie z Polski, surowy pielgrzymie!
W pyle twych stóp koÊcio∏ów gaÊnie s∏oƒce!
Z ich wie˝ spadajà ptaki w czarnym dymie,
gdy si´ twa krew z czerwienià ikon z∏àczy.
(prze∏o˝y∏ Alfred Kowalkowski)

Pejza˝ z Horsta Bienka:
Wspomnienie zimowego lasu
zbójnickiego Pistulki
brudnej rzeki nieskorej w swym biegu
procesji Bo˝ego Cia∏a
pijackiego wrzasku u Maƒków sàsiadów.

I nagle zgrzyt w tym sielankowym klimacie...
Póêniej strza∏y prysn´∏y t´dy
gdy pasiaki p´dzono z OÊwi´cimia.
(Z Gliwickiego dzieciƒstwa)

.
A wszystko w imi´ „bezg∏oÊnego upadku w dzieciƒstwo”, jak rzecz t´ sam
Bienek okreÊli∏.
Czy dzieciƒstwo to wspomnienie
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czy wspomnienie to dzieciƒstwo
co zostaje
gest i uÊmiech i pieszczota w∏osów
dzieciƒstwo to film
rozwijany na siatkówce oka.

Oto zjawisko ca∏kiem osobne w tej galerii ludzi, metafor i wierszy.
Günter Grass z ca∏ym ciàgiem wierszy na polskie tematy, z jakby pakietem polskich biletów wizytowych, owych nadwiÊlaƒskich passe—partout. Autor wierszy
o wielu wàtkach polskich, które w po∏àczeniu z powieÊciowà materià dajà efekty
arcydzielne, pojedynczo zaÊ, bez owego fabularnego kontekstu, sà ich ca∏kiem
skutecznà i nieodwo∏alnà zapowiedzià. Ich symptomem i cz´sto znakomità introdukcjà.
Kleckerburg jest poetyckim manifestem swoistej polskoÊci Grassa, napisanym niegdyÊ na u˝ytek antologii Atlas, majàcej byç zbiorowà spowiedzià poetów na temat miejsc swego urodzenia.
Grass spowiada si´ tu ze swej m∏odoÊci, „gdy opuÊci∏ ∏aw´ Êwiadków,
przed sàd, pod Êcian´ postawiony”. Czyni rachunek sumienia z przesz∏oÊci, dokonuje obrachunku to nieodrodne dziecko swego wieku przeniesione w inny
wymiar z obszaru, „gdzie si´ granice rzekami koƒczà”. Urodzony w mieÊcie, którego nazw´ przeliteruje z polska w sposób dla krajanów zgo∏a niemo˝liwy do odcyfrowania: WRZESZCZ.
I dalej si´ potoczy ten Grassa „reporta˝ z poetyckiej pami´ci”. Przez
cmentarz, którego nazw´ ukryje za s∏owami, ˝e „nie istnieje ju˝”. Zaludniony
przez Hirscha Fajngolda, zjawiajàcego si´ w tym wierszu wprost z kart powieÊciowego B´benka, jakby milczàcego Êwiadka czasu i wydarzeƒ. I ryczàcy Forster,
i Mot∏awa, to „boczne rami´ Wis∏y”.
Wiersz nurza si´ w polskoÊci ca∏y:
(...)
zapachy, wytarte progi pod stopà,
przedawnione d∏ugi, bateryjki tylko
szcz´Êliwe w lampach kieszonkowych
i nazwiska, które sà tylko nazwami:
Elfriede Broschke, Siemoneit,
Guschneurs, Lusch i Heinz Stankowski,
i Chodowiecki tak˝e, Schopenhauer,
tam si´ urodzili. Kiedy? Dlaczego?
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„Tak, w historii zawsze by∏em mocny”, przyzna autor Kleckerburga, mo˝e i pyszniàc si´ w nadmiarze. Po czym z miejsca wyk∏ada karty historii na stó∏.
I „pakta pokoju, mistrzów Zakonu, potopy Szwedów”, co zdradza ju˝ ca∏kiem
polskà optyk´, lecz na to ustawicznie si´ by∏o nara˝onym pomieszkujàc w mieÊcie — integralnej, tamtà XVII-wiecznà porà, czàstce Rzeczpospolitej. „I wszystkich Jagiellonów znam”, zaserwuje na deser ten, który ustawi si´ tym sposobem
w jednym szeregu z dzieciarnià pochylonà nad ró˝nobarwnym albumem królewskich obrazów Jana Matejki. „I koÊcio∏y wszystkie, od «Jana» do «Trójcy», w ci´˝kiej, rudej cegle”. Stàd zaÊ ju˝ krok zaledwie do wyznania: „Mój j´zyk na wargach
jest podst´pnie ba∏tycko-swojsko-ciep∏y”.
W´druje wcià˝ Grass po mapie swoich wspomnieƒ. Pami´cià (Êcis∏à nad
podziw), wzruszeniem (o znacznej skali emocji), posi∏kujàc si´ wcià˝ nowymi obrazami.
Nie na Siennej Grobli i ∏àkach podmiejskich,
nie na Korzennej — ach, gdybym to ja
jednak urodzi∏ si´ mi´dzy spichrzami na wyspie! —
obok browaru niedaleko Zaspy
to sta∏o si´, dziÊ ulica ta
zwie si´ po polsku Lelewela — tylko numer
z lewej strony drzwi zosta∏, jest.
(prze∏o˝y∏ Boles∏aw Fac)

A wi´c krajobrazy, obrazy z dzieciƒstwa wyj´te, z kart m∏odoÊci. Wczesne
powidoki jako si∏y sprawcze niejednej strofy, wielu poetyckich impresji. Jak i tej
pochodzàcej z wiersza Adebar (Bociek):
NiegdyÊ wiele tu by∏o na pniu,
na kominach sta∏y bociany (...)
one sà dymem, bia∏ym na czerwonych nogach,
osiadajàcym na wilgotnych ∏àkach.

PolskoÊç jawiàca si´ pod barwà zdj´tà z polskiego sztandaru (jak w Adebarze), katolickiego religijnego obrzàdku (jak Bo˝e Cia∏o u Bienka czy „py∏ stóp
koÊció∏ków” — u Piontka).
Raz jeszcze pojawia si´ motyw bia∏o-czerwonej w Polskiej choràgwi Grassa, gdzie „krwawi choràgiew pozbawiona wzoru”.
A zatem polskoÊç pod postacià plastycznego znaku i wyznaniowego wyró˝nika.
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JaskrawoÊci tych obrazów nie jest w stanie przyçmiç, ich wyrazistoÊci stonowaç, ni mg∏a chwili obecnej pod postacià doros∏oÊci i dystansu w czasie i przestrzeni, ni eterycznoÊç stanów przesz∏ych, zda si´ bezpowrotnie minionych. Lecz
pokazuje si´, i˝ zwiewnoÊç ich i ulotnoÊç nie stanowi przeszkody w ewokowaniu
obrazów „na swojskà nut´” stale na nowo. I, co wr´cz zadziwiaç mo˝e, niejednokrotnie w coraz intensywniejszym z up∏ywem lat nat´˝eniu. Jak gdyby materii
spoistoÊç i jednolitoÊç nie najlepszym by∏a poetyckim komponentem, jej rozrzedzenie natomiast i fantasmagorycznoÊç o wiele lepszym poetyckim lepiszczem.
Okazywa∏o si´ nieraz, jak wiele potrafi wyobraênia poety, gdy si∏à skojarzeƒ, asocjacji wszystko wiedzie ku jej uzewn´trznieniu, wydobyciu si´ na powierzchni´, pod postacià s∏ów jak lawa goràcych, objawiajàc Êwiat fantastyczny na
po∏y, na po∏y zaÊ zbudowany z cegie∏ jedna w drugà rozpoznanych, ze Êladów
„weryzmu uduchowionego”, reporterskiej precyzji w po∏àczeniu z prawdà rzeczywistà.
Krytycy zarzucajà Grassowi niejasnoÊç przes∏ania niektórych wàtków polskich jego wierszy, takich choçby, jak Hymne, Klappstuhle, Schreiben, Schlager
im Ohr, Kinderlied. W nich polskoÊç nie taka znów pierwszoplanowa, intuicyjnie
jedynie wyczuwalna, odcieleÊniona, nienazwana po imieniu. Zawierajàca si´
w aurze tych wierszy, zaszyfrowana w niedopowiedzeniu.
Jedno ze êróde∏ ich powstania: potrzeba przezwyci´˝enia kompleksów.
A zatem lecznicza funkcja tych wierszy, terapeutyczna. Dla uleczenia bólu p∏ynàcego z rozstania i z t´sknoty za rajem utraconego bezpowrotnie dzieciƒstwa. Sà
nadto te wiersze wyzwaniem rzuconym stereotypom i wszelkiej zdawkowoÊci.
Rekwizyty tej polskoÊci to: wiÊnie, czerwone wsypy pierzyn, Ênie˝ne chusteczki, festyny, Êlady wilka prowadzàce do Warszawy, OÊwi´cim i Treblinka
wcià˝ nieprzezwyci´˝one w myÊleniu (i bez szans na to), to jakby nurt ekspiacyjny wierszy polskich, miasto oddalone o setki kilometrów, wie˝yce jego koÊcio∏ów, rzeka rozgraniczajàca je w po∏owie, Stare Miasto i zabytkowe mieszczaƒskie
kamienice, Wis∏a, Chopin i ks. Âwi´tope∏k, wierzba i oset, bursztyn nadbrze˝ny,
Pi∏sudski, jab∏ko na komodzie, ognisko w polu jesiennà porà, Êlepe stawy, czyli
polodowcowe oczka, prom rzeczny i bose dzieciaki nad rzecznym brzegiem.
I w tym wszystkim wiersz Grassa Ale tak˝e Eddi Amsel:
Kto szuka bursztynu —
stàpnie na oset,
skoczy na wierzb´
i wygrzebie mysz
z tamy i znajdzie tam zasuszone serce dziewczyny:
Jest to córka ksi´cia Âwi´tope∏ka,
co w piasku szuka∏a myszy,
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gryz∏a dwoma siekaczami
nie mia∏a poƒczoch ni butów...
Boso boso biegajà dzieci,
a wierzby trz´sà si´,
i Wis∏a ciàgle p∏ynie
i s∏oƒce wschodzi i zachodzi
i prom odje˝d˝a i wraca
lub stoi i skrzypi.
(prze∏o˝y∏ Stefan H. Kaszyƒski)

Mówi si´ i pisze o groteskowym charakterze wierszy Grassa, tego poety
rodem z miasta, które „le˝y na pó∏nocnym wschodzie i wcià˝ podnieca fotografów”. Ale dla mnie wa˝niejsza jest ich szczególna wizyjnoÊç, ich filozofia i Êwiatopoglàd, nijak majàce si´ do poj´ç wzi´tych wprost ze Êwiata zdekomponowanego, wa˝niejsze ich nasàczenie pojedynczà, autorskà ingerencjà. A wszystko po to,
by odnaleêç za pomocà wierszy drog´ do drzewa wiadomoÊci dobrego i z∏ego.
(1982)
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Przygody pisarza w Êwiecie sztuki
Có˝ wi´c by∏o na samym poczàtku? W jakim wcieleniu artystycznym objawi∏ si´ najsampierw? Owego drumlisty czy mo˝e ob∏uskujàcego bry∏´ kamienia
w rzeêbiarskiej szkolnej pracowni? Piszàcego wiersze czy jednoaktówki na szkolnà, a póêniej i doros∏à scen´? Pisze wi´c i maluje. Czyni wiele rzeczy razem i ka˝dà z osobna. G∏ód wypowiedzi w wieloÊci Êrodków ekspresji. Jakby dla sprawdzenia, co oka˝e si´ chwilowà zachciankà, a co przeznaczeniem.
Z poczàtku mog∏y to byç ulotne i nietrwa∏e rysunki wykonywane palcem
lub patykiem na jelitkowskiej czy brzeênieƒskiej pla˝y. Albo dzieci´ce abstrakcyjne kompozycje w piaskownicy parku Steffena. Do Jelitkowa z jego Langfuhr by∏o w koƒcu bardzo niedaleko. Wystarczy∏o wsiàÊç do „trójki” zdà˝ajàcej z Oliwy
i wysiàÊç na koƒcowej p´tli, skàd do morskiego brzegu by∏o o rzut kamieniem.
Lecz mog∏y to byç tak˝e drobne rysuneczki wykonywane z namaszczeniem na
marginesach szkolnych kajetów. Ot, studia g∏ów nauczycieli, karykatury kolegów.
Mo˝e te˝ kreÊli∏ sylwetki rodziców czy starszej siostry. Bo okolicznych kaszubskich pejza˝y chyba nie rysowa∏. Lecz tego ca∏kiem wykluczyç si´ nie da, jako ˝e
cz´sto bywa∏ u swych podgdaƒskich krewnych, w miejscach opisanych po rozmaitych powieÊciach: Bysewie, Br´towie, Klukowie, R´biechowie czy Matarni.
A jeÊli, czego przecie˝ ca∏kiem wykluczyç si´ nie da, z takiego dzieci´co-m∏odzieƒczego bazgrolenia, z bohomazów wszed∏ od razu w Êwiat studiów
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rzeêbiarsko-malarskich, bez typowych dla takiej drogi etapów przejÊciowych? Byç
mo˝e, choç raczej wàtpiç w to nale˝y.
Sam zaÊ Gdaƒsk, owo epicentrum, Êrodek wszechrzeczy, punkt najwa˝niejszy na mapie ˝ycia, marzeƒ i wspomnieƒ, jakà rol´ odegra∏ w jego malarskiej
edukacji? Czy˝ to miasto, jak ˝adne inne wype∏nione wie˝ycami gotyckich, pokrzy˝ackich w wi´kszoÊci, budowli, wzbijajàcych si´ w niebo wysoko, czy˝ wi´c
to miasto ze Starym i G∏ównym Miastem, z Ratuszem, jedynà w tej cz´Êci miasta
budowlà strzelistà, z Dworem Artusa, bogato zdobionà Zbrojownià, Z∏otà i Zielonà Bramà na królewskim trakcie, z dostojnym ˚urawiem, jakby przymorskà wizytówkà tego miasta, z jego licznymi po drugiej stronie Mot∏awy spichlerzami, nie
wp∏yn´∏o w sposób zasadniczy na kszta∏towanie si´ plastycznej wyobraêni pisarza? Czy˝ to miasto z Domem Heweliusza (Starym Ratuszem), obrazami Hansa
Memlinga, z kamieniczkami bogatych kupców i mieszczan na D∏ugiej, Ogarnej,
Mariackiej, Piwnej, Chlebnickiej, Âwi´tego Ducha czy Szerokiej — czy˝ ono w∏aÊnie, jego kszta∏t plastyczny, urbanistyczny i architektoniczny, nie mia∏o wp∏ywu
na wykluwanie si´ tak˝e czysto ju˝ malarskiej wyobraêni?
I — by nie odwo∏ywaç si´ od razu do rzeczy najwi´kszych — owa cicha
Radunia w swoim prze∏omie przez to miasto, najbardziej kaszubska (najpracowitsza, jak ktoÊ powiedzia∏; 14 elektrowni w jej nied∏ugim biegu) z pomorskich rzek.
Die Radaune, mówi∏o si´ za jego czasów. Wieƒczàca bieg swój w Mot∏awie, ostatniej z deltowych wiÊlanych odnóg, w bezpoÊrednim sàsiedztwie omsza∏ych gdaƒskich m∏ynów Ma∏ego i Wielkiego, nieopodal koÊcio∏ów Êw. Êw. Katarzyny i Brygidy.
Wkrótce dojÊç mia∏y w ˝yciu Güntera inne obrazy; m∏odzieƒcze ju˝. Budynek, pruski jeszcze, „Conradinum”, pot´˝ny, mocarny, który opisze w detalach
w opowiadaniu Kot i mysz, drugiej cz´Êci „gdaƒskiej trylogii”. W tym samym,
w którym zbli˝a si´ do morskiego brzegu usytuowanego na wysokoÊci Brzeêna
raczej ani˝eli Jelitkowa. Z wrakami starych okr´tów, z m∏odzieƒczymi harcami,
psotami i przygodami w ich wn´trzu.
I, co dziwne, ˝e wszystko co po latach wielu narysuje, a co dotyczyç b´dzie morskich tematów, odnosiç si´ b´dzie raczej do morskiej fauny i flory. I b´dzie to jakby refleks po tym, co zapami´tane z tamtego czasu i z tamtego skrawka morskiego brzegu. I co wymagaç ju˝ b´dzie precyzji i znajomoÊci rzeczy nie
byle jakiej, nadto zaÊ powtarzane b´dzie w sposób obsesyjnie powracajàcy, oglàdajàcy si´ wstecz, za siebie, do ty∏u.
I stare albumy. Âwiat starego, XVI-wiecznego atlasu gdaƒskiego Hogenberga, albumów z reprodukcjami rycin, „widoków” jego miasta z wszystkich mo˝-
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liwych stron, obrazów, rysunków, grafik. Choçby Daniela Chodowieckiego, protestanta wywodzàcego si´ z polsko-niemiecko-francuskiej familii, jakie zdarza∏y
si´ w XVIII stuleciu na tych rubie˝ach, czy Antoniego Möllera rysunki typów starych gdaƒszczan, te wszystkie rzeczy dziÊ unikatowe, do których kiedyÊ mia∏o si´
swobodny dost´p. Kartkowa∏o si´ owe albumy z namaszczeniem, Êliniàc przy tym
obficie palec dla przewrócenia kolejnej stronicy, w zapomnieniu, ˝e jest jakiÊ
Êwiat wokó∏, w odr´twieniu si´ to czyni∏o, w zupe∏nym oderwaniu si´ od tego co
na zewnàtrz.
Stawiam wszystkie pieniàdze, i˝ czyta∏ wtedy Grass Jugendleben und
Wanderbilder Joanny Schopenhauer, matki gdaƒskiego filozofa (tytu∏ polskiego
wydania z roku 1959: Gdaƒskie wspomnienia m∏odoÊci). Na pewno wi´c oglàda∏
rysunki stanowiàce integralnà cz´Êç tej wielce urokliwej ksià˝ki-dokumentu swojego czasu. Choçby te z cyklu Podró˝ gdaƒska Chodowieckiego z 1773 roku. Czy˝
jednak inspirowa∏ si´ nimi w latach póêniejszych? Czy˝ odk∏ada∏y si´ w jego plastycznej wyobraêni? Byç mo˝e nie wprost, choç przecie˝ one w nim tkwià. Choçby ów Widok na Wrzeszcz i Gdaƒsk z perspektywy traktu dojazdowego do miasta. Albo inna grafika Chodowieckiego: Droga do Oliwy, a na niej dwa równe rz´dy drzew. Nie mówiàc ju˝ o typach szlachty polskiej, mieszczan gdaƒskich, o studiach obyczaju epoki rokoka itp. A przecie˝ pozostawi∏ ten nietuzinkowy artysta
wiele rysunków z terenu Kaszub, Êwiadczàcych o tym, i˝ bywa∏ wcale wnikliwym
obserwatorem, malarzem i reporterem w jednej osobie.
Gdy oglàda si´ dziÊ pismo obrazkowe gdaƒskiego miniaturzysty Z. Podkosteleskiego (1636), w tym i jego liczne ryby w wieloÊci odmian i gatunków, nie
mo˝na nie przypuszczaç, i˝ by∏y one Grassowi znane od doÊç dawna i ˝e zagospodarowa∏y w jakiÊ sposób te precyzyjne miniaturki jego plastycznà wyobraêni´.
Jak ca∏a zresztà gdaƒska grafika ilustracyjna druków okolicznoÊciowych XVII stulecia.
Sama zaÊ technika — miedzioryt, to, jak si´ wydaje, u Grassa prosta spuÊcizna mistrzów gdaƒskiej sztuki rytowniczej w dawnych wiekach: Benscheimera, Podkosteleskiego, Allena, Sylviusa, Jansza, Bassa, tych najwi´kszych z grona
ilustratorów ksià˝ek, autorów ilustracji do wierszy weselnych, owych licznych
tamtà porà epitalamiów.
To miasto, jego miasto, od zawsze (jak i dziÊ, by wspomnieç choçby przeflancowanego przez wojn´, hen ze wschodu na gdaƒsko-kaszubski grunt Ryszarda Stryjca, wyÊmienitego grafika, wymienionego zresztà przez Grassa w Turbocie), nasycone by∏o wieloÊcià prac malarskich, graficznych, pracowniami artystów
rozmaitej gildii i maÊci, stanowiàc tym samym, jak i dzisiaj niezmiennie stanowi,
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wcale niez∏e ∏o˝ysko dla narodzin talentów czystej wody. Jak Grass, który najpierw wszystko to niczym gàbka wch∏onà∏, potem zaÊ po latach wielu z siebie wyda∏, ju˝ w przetworzonej postaci. Niczym samica Êlimaka, która na mod∏´ wielkiego Ryba tarli si´ wcià˝ i tarli.
A˝ sta∏o si´, i˝ pod ulic´ Labesa, w rejon MaxHalbePlatz, Nowego Targu,
w ten ca∏y pejza˝ Langfuhr, podesz∏a historia. Z brunatnymi Fahnami, ze znakiem
Hackenkreuza poÊrodku, z capstrzykami przemaszerowujàcymi przez miasto w t´
i we w t´, z trybunami, na których panowie w mundurach unosili ku górze r´ce,
z orkiestrami, w których werble odgrywa∏y rol´ najbardziej istotnà. To wszystko
opisze starannie, lecz do jego twórczoÊci plastycznej owa stajàca si´ na oczach historia, z∏owieszcza i z∏owroga, nie przeniknie. Przynajmniej nie wprost. Czy˝by
zosta∏a przez podÊwiadomoÊç odepchni´ta, uznana za nieprzylegajàcà do j´zyka
sztuk plastycznych?
Natomiast odwrotna relacja by∏a mo˝liwa. Warsztat malarza-grafika by∏
pomocny w operowaniu s∏owem, co ma dziÊ i ten skutek, i˝ proza Grassa zawierajàca mnogoÊç obrazów, tak ∏atwo jest przek∏adana na j´zyk filmu.
Wojna w swej gwa∏townoÊci i brutalizmie jest praktycznie w jego grawiurach nieobecna. Co znów nie znaczy wcale, ˝e brakuje na kartach jego grafik aktów przemocy i gwa∏tu. Lecz za ka˝dym razem w izolacji od tego, co zwie si´ dziejami.
I, du˝o ju˝ póêniejsza, fascynacja osobà Marcina Opitza. Podleg∏oÊç wobec renesansowej iÊcie postaci poety, malarza, cz∏owieka ze Êlàsko-niemieckiego
pogranicza.
I nowe, stale nowe albumy. Po niemiecku staranne, szykowne, gdy trzeba, wysmakowane. Sk∏aniajàce do samouctwa, ale i do post´powania po Êladach
poprzedników. Niegdysiejszy album Dickmanna i jego zr´cznych kopistów Piscatora i Meriana, widoki panoramiczne Gdaƒska autorstwa Willera, pochodzàce
z kroniki (1734 r.) Curickego. A w którym momencie wpad∏ Grassowi w r´ce album z reprodukcjami miedziorytów Albrechta Dürera? W jaki sposób po raz
pierwszy pojawi∏y si´ te prace jako refleks w jego w∏asnych pracach? Pewne wskazówki na ten temat poutykane sà w Dzienniku Êlimaka:
Na temat odczytu zdecydowa∏em si´ ju˝ wtedy, gdy zdawa∏em si´ jeszcze poszukiwaç;
pustà pocztówk´ mia∏em ju˝ przy sobie w Górnej Szwabii i Dolnej Bawarii. Zabra∏em
je te˝ do Fryzji i Frankonii; lecz dopiero 28 wrzeÊnia (gdy Willy) ju˝ by∏ podroÊni´ty
i nie bawi∏ si´ w sposób niezdecydowany zapa∏kami, napisa∏em do dr. Glasera: „W moim odczycie zajm´ si´ miedziorytem Dürera Melancholia I” (...).
Punkty do odczytu o Dürerze gromadz´ w moim brulionie poÊród notatek,
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których tematem jest Hermann Ott, wzg. Zweifel, konserwujàcych wasze i moje okrzyki, nieprzerwanie usi∏ujàcych uchwyciç sposób poruszania si´ krajowych Êlimaków p∏ucodysznych oraz zawierajàcych cuchnàcy stenogram brudów walki wyborczej.

Tak, Dürer, co zresztà w jego pracach jest wyraêne, znaczy∏ dlaƒ niema∏o. Lecz czy na równi cykl Rycerz, Êmierç i diabe∏, co i Âw. Hieronim w celi czy
Melancholia?
Tak ju˝ bowiem jest u Grassa, i˝ pewne motywy, pewne wàtki, obsesje
tematyczne sà jakby równoleg∏e, to znaczy wyst´pujà zarówno w jego prozie, jak
i w pracach graficznych. Ów Êlimak choçby, arcycz´sty w grafice, przeniknà∏ zarazem do tytu∏u jednej z jego nie najmniej w koƒcu wa˝nych ksià˝ek. Jest to wi´c
przyk∏ad, by tak rzec, „symboliki w´drujàcej”. Czy wyp∏ywa to jednak jedynie
z ilustratorskiej funkcji twórczoÊci plastycznej, s∏u˝ebnej wobec pisarstwa, doprawdy nie wiadomo. Raczej wydaje si´, i˝ z up∏ywem czasu motywy plastyczne
u Grassa zyskujà na autonomii, sà coraz bardziej niepodleg∏e.
Zanim go jednak okreÊlà mianem „odnowiciela powieÊci niemieckiej”
(Wilhelm Szewczyk w Literaturze niemieckiej XX wieku), zanim nazwà go tym,
który „okreÊla umys∏ i podniebienie” (Rolf Michaelis), zanim urzàdzà mu Sàd nad
wielkim Rybem (Adam Krzemiƒski), zanim jeszcze zaistnieje jakikolwiek powód,
by pisaç o „gdaƒskiej alchemii Güntera Grassa” (Hansjoachim Bleyl) czy
o „Güntera Grassa sarkazmie bezsilnym” (Leon Kasajew), zanim wi´c to wszystko, by∏a bezsilnoÊç naprawd´ i, tu˝ po ukoƒczeniu (?) gdaƒskiego gimnazjum
w czterdziestym czwartym, s∏u˝ba w wojskach pomocniczych Luftwaffe, rana pod
Cottbus, lazaret wojskowy w Marienbadzie oraz amerykaƒski obóz wojskowy
w Bawarii, gdzie przebywa∏ w charakterze jeƒca wojennego. Potem jeszcze praca
na roli oraz w fabryce, a tak˝e, ju˝ w 1947 roku, nauka kamieniarstwa w Düsseldorfie. Jest mocno zbiednia∏y wojnà. Na zdj´ciach z tamtego okresu jakby nie ca∏kiem obecny. Odesz∏a gdzieÊ m∏odzieƒca ˝ywoÊç twarzy, znaczna, przyrodzona
mu ruchliwoÊç. Ot´pia∏y perkusista gra na tarce do prania. To jest Grass tamtego
czasu.
Lecz nadchodzà ju˝ lata 1948—1949, daty wa˝ne i brzemienne w konsekwencje — lata studiów w düsseldorfskiej Kunstakademie u Magesa i Pankoka.
Jeszcze nie ca∏kiem Êwiadom swego pisarskiego talentu. Na razie objawi∏a si´ jedynie pewna ∏atwoÊç rysunku. Stajàc wi´c przed dramatycznym dla ka˝dego m∏odzieƒca wyborem: co dalej? Wybra∏ rzeêb´.
Rok 1953, to ju˝ czas, gdy osiedla si´ na sta∏e w Berlinie i sk∏ada akces
do Wy˝szej Szko∏y Sztuk Ilustracyjnych („Hochschule für Bildende Kunst”), gdzie
jest uczniem znanego rzeêbiarza Karla Hartunga w jego klasie mistrzowskiej.
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Czy jà kiedykolwiek ukoƒczy∏? Jak d∏ugo do niej ucz´szcza∏? èród∏a,
a i sam Grass równie˝, milczà na ten temat. Mo˝e i w istocie nie ma to wi´kszego znaczenia? Liczy∏a si´ renoma mistrza i nauczyciela w jednej osobie. I fakt, ˝e
si´ od niego w∏aÊnie pobiera∏o nauki w artystycznym fachu. I to jeszcze, i˝ przez
doÊç d∏ugi czas mia∏ Grass kontakt ze sztukà w formie edukacji akademickiej,
zresztà jedynej na jego drodze ˝yciowej.
Czym˝e wi´c b´dzie dla niego plastyka w latach ju˝ doros∏ych? Formà
kompensacji? Uzupe∏nienia pisarskich Êrodków wyrazu? Okazjà do wypowiedzenia si´ w nowy zupe∏nie sposób? Innà technikà, innym j´zykiem, za pomocà odmiennych Êrodków ekspresji? A mo˝e poczuje w pewnym momencie niedostatek
s∏owa pisanego, jego zamkni´cie si´ na coÊ, co istnieje jedynie w malarstwie czy
w grafice? Bo chyba kryzysu s∏owa pisanego jeszcze nie odczu∏, skoro w sposób
tak systematyczny wysy∏a∏ ze swej pisarskiej pracowni ksià˝k´ za ksià˝kà.
Faktem istotnym w tej sprawie jest ∏agodna odtàd koegzystencja jego
plastyki ze s∏owem pisanym na kartach jego ksià˝ek. Uk∏adanie ich, zw∏aszcza tomów wierszy, jak gdyby dwup∏aszczyznowo: grafika jako przerywnik, lecz i forma
artystycznie samoistna, nie tylko ilustrujàca poezj´. Tak w∏aÊnie narodzi∏ si´ ów
tom wierszo-grafik (za nim pójÊç mia∏a ca∏a ich seria) — a by∏o to w roku 1956 —
Die Vorzüge der Windhühner. To tutaj zaczà∏ si´ wcale udany maria˝ poezji Grassa z jego grafikà. Potem przyszed∏ Gleisdreieck (1960) oraz Ausgefragt (1967). Na
koniec zaÊ Mariazuehren. I tomy prozy niezmiennie z ok∏adkami jego autorstwa.
W tym czasie przewali∏a si´ fala zachwytów nad prozà Grassa. Ataki, owszem, te˝ by∏y, lecz raczej od politycznej strony. A to, ˝e Reich-Ranicki zahaczy∏
raz i drugi, by∏o z poczàtku mo˝e i jakoÊ bolesne, choç przecie˝ nie dotkliwe;
z tego wychodzi∏o si´ raczej wzmocnionym, przekonanym o swoich racjach
w stopniu jeszcze wi´kszym ni˝ poprzednio. Owe zaÊ ataki od strony politycznej
sam jakoÊ prowokowa∏ wyrazistym stanowiskiem w rozmaitych kwestiach wspó∏czesnego Êwiata.
I nagle Grassa przygoda z plastykà przeobrazi∏a si´ w coÊ z pogranicza zawodowstwa, w coÊ autonomicznego w ka˝dym razie.
Bo by∏y i przedtem wystawy, udzia∏y w ekspozycjach zbiorowych, niezmiennie zresztà na terenie Republiki Federalnej i Berlina Zachodniego*. W Stuttgarcie, Bremie, Hamburgu i Bonn. A˝ nadszed∏ rok 1972. Tà datà sygnowane
prace pomieÊci∏ jako pierwsze w tomie prac graficznych Werkverzeichnis der Radierungen, stanowiàcym rodzaj szlachetnego i wyrafinowanego katalogu dla „Ga* OczywiÊcie wówczas [R. C. — 1999 r.].
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lerii André” Anselma Drehera, który jest kimÊ w rodzaju osobistego galerysty
Güntera Grassa z Pfalzburger Strasse w Berlinie Zachodnim. To wtedy zatem, ju˝
na ca∏ego, rozpoczyna si´ w pe∏ni artystyczna, malarska biografia Güntera Grassa. Sam Grass najwidoczniej pragnie, a˝eby od tego momentu si´ zaczyna∏a. Od
owych miedziorytów formatu 50 na 65 cm w kolorze czarno-bràzowym, odbijanych w iloÊci od jednego od trzydziestu (nigdy wi´cej) egzemplarzy, przez Grassa osobiÊcie numerowanych, sygnowanych i datowanych (pod jego wi´c kontrolà i protekcjà), przez trzech w∏asnych drukarzy drukowanych.
By∏ to zarazem dla Grassa rok wystawy we Frankfurcie, gdzie móg∏ ju˝
wystàpiç z pracami obfitujàcymi w motywy na d∏ugo potem obecnymi w jego
twórczoÊci. O niektórych da si´ powiedzieç: ostro erotyczne. Grass wtedy mocno Êlimaczy, choç nie Êwintuszy. W tej serii prac jest te˝ jedno polonicum: praca
W Polsce na drodze, gdzie czterorogi Êlimak w szpalerze wysokich przydro˝nych
drzew.
I jeszcze portret ze Êlimakiem w oku samego Grassa. Taki jego Êlimaczy
autoportret zapewne z okresu powstawania Z dziennika Êlimaka.
Jego prace zaczynajà podró˝owaç po Êwiecie. Do Nowego Jorku („Dom
Goethego”), do Grazu i Londynu. Ju˝ wówczas motyw ryby w coraz wi´kszym
stopniu wypiera Êlimaka. Stàd: Flàdra wielkoÊci stopy. I jeszcze g´sie pióro, znak
wa˝ny, symbol pisarskich ciàgot autora grafik.
Zjawiajà si´ grzyby, na krótko wypierajà je w´gorze z wymionami. I postaç zakonnicy z w´gorzem, wy∏upiasta g∏owa flàdry (studia rybich pysków
w ogóle zajmujà pokaênà cz´Êç tej kolekcji). Nadto kucharze. Jakà rol´ odegrajà
w jego prozie kucharki, jest ju˝ dziÊ, po Turbocie, dobrze wiadome.
Lecz grafiki by∏y pierwsze, wyprzedzi∏y dokonania pisarskie.
I grzyb, antropomorficzny, dorodny, wyzywajàcy, cz∏onkokszta∏tny, po
prostu Pimmelpilz. I ca∏a seria grzybów o podobnych kszta∏tach, w podpisie ˝yznych bàdê p∏odnych, jak kto woli.
Piórko Grassa jest stale i niezmiennie precyzyjne, wnikliwe, drobiazgowe, rzec by mo˝na. W stylu starych miniatur w∏aÊnie.
Tak wi´c na wszelkie strony zwini´te, oÊlizg∏e w´gorze. To taka twórcza
obsesja Grassa. Pami´tamy, jakà odegra∏y rol´ w scenie z jelitkowskiej pla˝y
w Blaszanym b´benku. Studium g∏owy okonia. A tak˝e g∏owa przeci´ta no˝em.
Z wyba∏uszonymi ga∏ami, zastyg∏a w bezruchu, nie˝ywa.
I g∏owa turbota. Z poczàtku, gdy dosz∏y do Polski odg∏osy o wydanej powieÊci Grassa pod rybim tytu∏em Der Butt, wynik∏ problem translatorski, jako ˝e
ryba to — w obr´bie flàdrowatych — ma∏o znana. T∏umaczono jà zatem jako p∏a-
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stug´, co jednak nie znaczy∏o dok∏adnie to samo, co w oryginale. I tak narodzi∏
si´ w∏aÊnie turbot.
Rybia brzydota. Ryby wypatroszone i wy∏upiaste, nagie rybie g∏owy z wyba∏uszonymi oczami, z g´bami rozwartymi. I jakby tego by∏o ma∏o — nasadzonymi na ˝elazny pr´t. Sam ch∏ód i go∏a analiza. Wzi´cie pod lup´ nieodwo∏alne
i ostateczne.
I ryby w stadzie, w rzeczy samej prezentujàce si´ doÊç obrzydliwie, o co
zapewne Grassowi chodzi∏o i co mu si´ w pe∏ni uda∏o.
Turpizmu jednak ciàg dalszy. Niedopa∏ki papierosów, porzucone pety,
ogryzki jab∏ek. I Portret Goldy, wiadomo jakiej, wiadomo ˝e te˝ niepi´knej. Raz
jeszcze rekin ˝ar∏acz plujàcy... petami.
A wi´c brzydota zarówno rzeczy martwych, jak i ˝ywych. Cz´sto równie˝
we wzajemnym tych dwóch elementów przemieszaniu.
W tym kontekÊcie zaskakuje praca zatytu∏owana Sztuka umierajàcych, na
której znajdujà si´ inskrypcje na Êcianach wraz z dedykacjà dla kole˝anki po piórze z „Grupy 47”, tragicznie zmar∏ej, wspania∏ej Ingeborgi Bachmann. Nie brakuje te˝ miejsc na kobiece ∏ono otoczone rojem Êlimaków, grzybów i ryb.
Znów ca∏a seria prac. Buty tym razem. Schodzone, uznojone drogà, podniszczone czasem. Powiezie Grass ca∏y ten swój buci antykwariat czy arsena∏ do
paryskiej „Galerie Mazarine”, skàd te˝ powróci jako uznany ju˝ artysta grafik;
z miejsca zostanie nobilitowany. Jak gdyby nic si´ w porzàdku rzeczy nie zmieni∏o i Pary˝ nie przesta∏ by∏ artystycznà stolicà Êwiata oraz miejscem najpe∏niej kreujàcym nowe indywidualnoÊci, gwiazdy i geniuszy.
To tam w∏aÊnie — by∏ rok 1975 — padnie po raz pierwszy to porównanie
do twórczoÊci i spuÊcizny Albrechta Dürera. Dla precyzji, z jakà odrabia rysunek,
i „surrealistycznego sposobu ∏àczenia rzeczy i zjawisk na pozór odleg∏ych”.
On sam zaÊ powie z tej okazji:
Kiedy patrz´ na grzyb, widz´ zawsze troszk´ wi´cej ni˝ grzyb. RzeczywistoÊç usiana jest
pomys∏ami, które wystarczy zbieraç. Jedna forma przywo∏uje drugà, a obraz Êlizga si´
z jednego znaczenia na drugie...

Tam go te˝, na paryskim bruku, spytajà o relacje wzajemne pomi´dzy
sztukà plastycznà a politykà.
Nie myÊl´ — odpowie — ˝e mo˝na zmieniç typ spo∏eczeƒstwa obrazami. Jednà z moich
idei, o które walcz´, jest przestrzeƒ wolnoÊci, jakà daje Êwiat sztuki. Sztuka powinna
byç traktowana niezale˝nie od si∏ politycznych, a je˝eli zachodzi koniecznoÊç, powinna
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si´ im opieraç. Trzeba uchroniç sztuk´ przed wielkim ˝o∏àdkiem polityki, która chce
wszystko wch∏onàç, tzn. sztuk´, a tak˝e i artystów...

Wa˝kie s∏owa artystycznego credo Güntera Grassa. Bowiem w istocie
wolna jest ta sztuka od wszelkiej chwilowoÊci czy doraênoÊci. Trudno jej postawiç zarzut koniunkturalizmu czy epatowania nowinkà. Jest to sztuka, rzec mo˝na, niepodleg∏a, wolna w sposób ca∏kowity od podobnych wulgaryzujàcych jà samà asocjacji. Jak, zgo∏a odmiennie, ca∏e nieomal jego pisarstwo (o dzia∏alnoÊci
publicznej Grassa nie wspominajàc wcale) nasiàkni´te jest, zaimpregnowane
wr´cz, Êwiatem dookolnym w ca∏ym jego skomplikowaniu i zbe∏taniu.
Przysz∏a wi´c pora na Zurych i Tokio, na Waszyngton, Nagoj´, Sapporo,
na Baltimore, Cambridge, Kopenhag´, Sztokholm i — a jak˝e — na Pekin, wreszcie na Zagrzeb, co zapoczàtkowa∏o jakby Grassa przenikni´cie w orbit´ krajów
s∏owiaƒskich, zwieƒczone jego (i jego prac) wizytà w Sieni Gdaƒskiej na D∏ugim
Targu, co okaza∏o si´ jakby powrotem do jego gdaƒskich praêróde∏.

Znów — tym razem w Düsseldorfie i w Berlinie Zachodnim — wystawi∏
swe prace. 80 sztychów, 43 litografie, 96 rysunków, 27 rzeêb zgromadzono z ca∏à hojnoÊcià na wystawie retrospektywnej w Darmstadt. Wypchn´∏y owe zakonnice w habitach, grube kucharki, wysch∏e mumie. Raz jeszcze pojawi∏y si´ ryby
i Êlimaki. Albrecht Dürer rzecz t´ skodyfikowa∏ w niemieckiej sztuce raz na zawsze i po wsze czasy: prawdziwy artysta potrafi wyraziç wszystko poprzez biel,
czerƒ, odmiany szaroÊci. „To szaroÊç nadaje ton i stopniuje naszà rzeczywistoÊç,
ona te˝ nadaje jej przejrzystoÊç”, przyzna sam Grass, zwolennik priorytetu grafiki nad malarstwem.
A owe relacje wzajemne — pisarza i malarza? „Obie sztuki — powiada
Grass — nie dajà si´ od siebie oddzieliç. Rysunek uczy, ˝e pisanie wymaga mniejszej liczby s∏ów, wiersz uczy czytania mi´dzy linijkami”.
Kondensacja i ukryte sensy.
I jeszcze owe „tabliczki” Grassa. Jakby zapowiedê jego kolejnej powieÊci,
Szczurzycy, znów z Oskarem Matzerathem w jednej z g∏ównych ról. Tym razem
droga artystycznego myÊlenia wiedzie w odwrotnym ni˝ zazwyczaj kierunku — od
narysowanego do napisanego. Jakby z plastycznego szkicownika, z wielokrotnych powtórzeƒ studialnych wynika∏y s∏owa, sensy, myÊli. Kto wi´c ciekawy
kszta∏tu kolejnej ksià˝ki Grassa, bie˝y do galerii oraz muzeum i tam niejednego
w tej sprawie mo˝e si´ dowiedzieç.
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„Rysuj´ zawsze, nawet kiedy nie rysuj´ — poniewa˝ wtedy pisz´”, powiada autor glinianych „tabliczek”, znanych na Kaszubach od wieków pod postacià
„merek”, znaków rodowych rybaków z helskiego pó∏wyspu.
(1983)
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Pod lirycznym przymusem
... ach, gdybym to ja
jednak urodzi∏ si´ mi´dzy spichrzami na wyspie!

Z takà inwokacjà wyst´puje autor poematu Kleckerburg. Odrzuca Siennà Grobl´ i ∏àki podmiejskie, nawet Korzennà, gdzie stary gdaƒski ratusz. Do Mot∏awy zbli˝a si´ w nostalgicznej w´drówce i tak w∏aÊnie jak powy˝ej marzenia jego, senne nieomal, na sposób poetycki mu si´ objawià.
Gdy wi´c powróci do miasta, ju˝ choçby dla sprawdzenia w nim tego
i owego, ujrzy je przecie˝ na pierwszy rzut oka niezmienione. Jakby jaki cud sta∏
si´ na ziemi dotàd nienawiÊcià i krwià zbroczonej. Czy˝ wi´c to ono, to w∏aÊnie
jego miasto byç by mia∏o?
Na poczàtku by∏y gruzy. Morze gruzów. Rzeki gruzów, jak ulice tej zabytkowej cz´Êci miasta. Z hukiem wali∏y si´ w dó∏ resztki murów gdaƒskich kamieniczek, koÊcio∏ów, zabytkowych bram, stylowych wie˝. Wysypiska gruzów otacza∏y wàskie przesmyki ulic. Zdumienie tych, co przyje˝d˝ali w czterdziestym piàtym
i z okien zdà˝ajàcego do Gdaƒska pociàgu widzieli po raz pierwszy to wszystko.
Zniszczenia obj´∏y G∏ówne Miasto w 90 procentach. Rachuba tego, co
ocala∏o, by∏a jednoznaczna: 38 budynków mieszkalnych, w tym 12 o charakterze
zabytkowym. Zaledwie! Szlak królewski — ca∏y w gruzach (ocala∏y ledwo trzy do-
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my). W gruzach wszystkie gotyckie bramy i baszty. Spalony Ratusz G∏ównomiejski, Zbrojownia, koÊció∏ Mariacki. Stosunkowo ma∏o ucierpia∏y Kaplica Królewska i koÊció∏ Êw. Miko∏aja.
Ruszy∏o myÊlenie projektowe.
„Nale˝y zniwelowaç G∏ówne Miasto, a w jego miejsce urzàdziç park zieleni!” — argumentowa∏ ktoÊ z grona projektantów.
„Jestem za przeniesieniem centrum miasta na teren by∏ej stoczni Schichaua i wyspy Holm” — ujawni∏ swe doÊç fantastyczne racje ktoÊ drugi.
Uwa˝am, ˝e Gdaƒsk nie powinien byç w ogóle odbudowany. Nikt dziÊ powa˝nie nie
myÊli o odbudowie Forum Romanum do stanu pierwotnego po to, by w Basilica Julia
umieÊciç starostwo powiatowe, a w Coloseum urzàdzaç wyÊcigi motocyklowe

— pisa∏ Mieczys∏aw Janowski w „Skarpie Warszawskiej” z 1946 roku.
„Twierdz´, ˝e Stare Miasto w Gdaƒsku trzeba zachowaç w formie trwa∏ej
ruiny. Niechaj stanowi o barbarzyƒstwie wojny, jej okrucieƒstwie i sile niszczàcej” — suponowa∏ jeszcze ktoÊ inny.
KoniecznoÊci odbudowy jednego z najwa˝niejszych miast polskich nie kwestionuje
nikt, natomiast pytanie: gdzie Gdaƒsk ma byç odbudowany — wywo∏uje wàtpliwoÊci
i ró˝nice zdaƒ. Fachowcy portowi i pe∏ni rozmachu nowoczeÊni urbaniÊci (...) uwa˝ajà, ˝e — nie oglàdajàc si´ na sentyment, do którego nie ma ˝adnych podstaw — budow´ nowego polskiego Gdaƒska nale˝y rozpoczàç od fundamentów na rozleg∏ej p∏aszczyênie mi´dzy Nowym Portem a Wrzeszczem

— pisa∏ Marian Brandys w „Odrodzeniu” z 1947 roku.
Na ró˝ny sposób jawi∏o si´ ludziom to miasto, jego zabytkowa czàstka.
Zdaniem Marka ˚u∏awskiego, polskiego malarza zamieszka∏ego na sta∏e
w Londynie, ówczesny Gdaƒsk:
(...) wyglàda jak miasto, które rozpad∏o si´ w gruzy przed wiekami. Szacowne ruiny
oplata ju˝ krzew i porasta trawa nie deptana stopà cz∏owieka. Panujà tam niepodzielnie cisza i pustka. Ruiny Gdaƒska oglàda si´ jak ruiny Babilonu lub Niniwy.

Karol Ma∏cu˝yƒski, publicysta:
ÂródmieÊcie Gdaƒska zniszczone zosta∏o w 95 procentach. Gdaƒsk obok Warszawy
i Wroc∏awia ustanawia∏ tragiczne rekordy wojennych zniszczeƒ. A za tymi liczbami kry∏o si´ spustoszenie miasta wzniesionego r´koma najwspanialszych mistrzów holender-
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skich odrodzenia i baroku, miasta, które stanowi∏o jeden z najpi´kniejszych zespo∏ów
zabytkowych Europy Pó∏nocnej.

A˝ sta∏o si´, ˝e zabra∏ g∏os w sprawie prof. Jan Zachwatowicz. Dopiero co
w stolicy, chcàc uniknàç doszcz´tnego zniwelowania Starówki przez domoros∏ych urbanistów w imi´ nowego, postawi∏ mury na jednometrowà wysokoÊç na
planie staromiejskich kamieniczek, by, broƒ Bo˝e, ktoÊ nie mia∏ innego, jak skrupulatna odbudowa, pomys∏u. Teraz zaÊ pospieszy∏ na odsiecz Gdaƒskowi.
Dok∏adne studia urbanistów — orzek∏ ówczesny generalny konserwator zabytków —
wykazujà, ˝e w ka˝dym wypadku odbudowa miasta, nawet bardzo powa˝nie zniszczonego, jest bardziej ekonomicznym przedsi´wzi´ciem ni˝ budowa nowego.

I to jakby przesàdzi∏o o wszystkim. Przeci´∏o w´ze∏ gordyjski sporów
i dyskusji. Mia∏o wi´c staç si´ tak, i˝ gdaƒskie Stare i G∏ówne Miasto wzniesione
zostanie od nowa. Podniesione z ruin, przywrócone miastu, a tak˝e i Êwiatu. Powsta∏ bowiem „Plan Zachwatowicza”, plan zagospodarowania G∏ównego Miasta
i innych dzielnic zabytkowych Gdaƒska.
Stàd ju˝ krok by∏ tylko do poparcia planu uchwa∏à rzàdu z 13 listopada
1949 roku. Jasnà sta∏o si´ rzeczà, ˝e Gdaƒsk zostanie podniesiony z ruin i b´dzie istnieç prawie jak dawniej.
By∏ rok 1975, gdy w siedzibie hamburskiej Norddeutscher Rundfunk,
tamtejszej stacji telewizyjnej, dojrzewaç poczà∏ i nabiera∏ coraz realniejszych
kszta∏tów pomys∏ nakr´cenia siedmiu filmów dokumentalnych poÊwi´conych
konserwacji miast, ze szczególnym uwzgl´dnieniem ich starych, zabytkowych
cz´Êci, owych Altstädtes lub bardziej z polska Starówek. Pojawi∏y si´ nadto konkretne pomys∏y: francuski Colmar do spó∏ki z Pary˝em, szwajcarski Baden, zachodnioniemiecki Hannoversch-Münden, Regensburg (Ratyzbona), Monachium.
W filmach o tych miastach funkcj´ cicerone powierzy si´, postanowiono, ich burmistrzom; niechaj o nich opowiedzà, jak tylko potrafià najlepiej. Zabrak∏o jedynie przewodnika dla siódmego miasta, dla Gdaƒska. Pojawi∏a si´ wówczas idea,
a˝eby przewodnikiem po tym mieÊcie niezwyk∏ym zosta∏ jego piewca i literacki
kronikarz, Günter Grass. Miasta tego symbol i uosobienie.
Tak wi´c przyjechali. Dla zdokumentowania tematu. Grass, autor scenariusza filmu i — rzecz doÊç rzadka w filmowej praktyce — jego komentator na planie, rodzaj filmowego protagonisty.
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Volker Petzold, dokumentalista skrz´tny, racjonalista filmowego planu,
re˝yser tego filmu, z gotowego materia∏u b´dzie w sposób niemi∏osierny wycina∏
wszystko, co jego zdaniem nadmiernie odbiegaç b´dzie od stylistyki ca∏oÊci, b´dzie mia∏o nadmiernie impresyjny charakter (choçby sekwencj´ w pracowni
gdaƒskiego grafika Ryszarda Stryjca).
Kiedy znaleêli si´ na r´biechowsko-bysewskim lotnisku, fotograf uwieczni∏ moment dla Grassa szczególny, moment przylotu dok∏adnie w to miejsce,
gdzie rozpoczyna si´ akcja Blaszanego b´benka. Do Bysewa babki Koljaiczkowej.
Istniejàcego ju˝ tylko szczàtkowo, pokrytego niemal na ca∏ej swej powierzchni
betonowà p∏ytà pasów startowych w miejscu kartoflisk, miedz i zagonów familii
Krause...
I od razu do pracy. Bez sentymentów i zbytniego rozpami´tywania. Do
pracy po niemiecku precyzyjnej, dok∏adnej, akuratnej (Petzold), po Grassowsku
zaÊ improwizowanej wcià˝ na planie, stale wzbogacanej o nowe i nowe pomys∏y,
dialogi, kwestie jego komentarza. Ca∏y czas twórczy, mia∏ swoje w∏asne pisarskie
powody, a˝eby odbyç t´ seri´ rozmów i spacerów w scenerii gdaƒskiego G∏ównego Miasta; pisa∏ powieÊç, w którà co rychlej powplata∏ reminiscencje, okruchy,
glossy filmowo-gdaƒskie. A wszystko do swej powieÊci o ˝ywocie jedenastu kucharek w historii. Pokaza∏o si´ wkrótce, i˝ tutaj szuka∏ sceny dla ostatniej z nich.
„Dorota, ˝ebraczka gdaƒska — zwierzy si´ — wysiadywaç b´dzie na skraju jednego z przedpro˝y ulicy Mariackiej”.
Dla dokumentacji tematu nale˝a∏o odwiedziç lokatorów z ulicy Âwi´tego
Ducha. Spytaç wst´pnie, jak si´ tu czujà, mieszkajàc w staromiejskiej scenerii,
czym jest dla nich ta cz´Êç miasta, jakich problemów im przysparza. I umówiç si´
na nast´pne spotkanie przed kamerà.
Z∏o˝yli wizyt´ w koÊciele Êw. Jana, drugim po Mariackim co do wielkoÊci
gdaƒskim koÊciele-gigancie. Kikut wie˝y strzela∏ wysoko w gór´, a wn´trze koÊcio∏a mieÊci∏o od 1965 roku lapidarium rzeêby gdaƒskiej, fragmenty od∏upanej
wojnà architektury, elementy zdobnictwa. Zaraz po wojnie osàdzono, ˝e koÊció∏
nie nadaje si´ (pod∏o˝e bagienno-torfiaste) do ca∏kowitej rekonstrukcji i powrotu do spe∏niania pierwotnych swych funkcji.
Jeszcze wi´c cegielnia w Kadynach. Wyspecjalizowana w wypalaniu ceg∏y
gotyckiej, profilowanej, u˝ywanej przy rekonstrukcji i odbudowie Gdaƒska w jego zabytkowych partiach. Oryginalny wk∏ad Grassa do scenariusza filmu. I zadoÊçuczynienie dla jego rzeêbiarsko-r´kodzielniczych ciàgot.
Dla Grassa ju˝ ta przedwst´pna peregrynacja, ta w´drówka uliczkami
miasta i pobrze˝em Mo∏tawy, by∏a, pomimo ca∏ej znajomoÊci rzeczy, czymÊ zgo∏a
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nowym; zdarzy∏o si´ bowiem, i˝ jak dotàd stara cz´Êç jego miasta stanowi∏a jedynie dalekie t∏o akcji pierwszoplanowej rozgrywajàcej si´ w zgo∏a innych rewirach
tego miasta. W rejonie Heveliusplatz chocia˝by, gdzieÊ na Zaspie, w Nowym Porcie, w Oliwie, we Wrzeszczu. Wsz´dzie, tylko jakby nie tu. Inspirowa∏ si´ wi´c, nasyca∏ jakby od nowa, ∏adowa∏ swój pisarski akumulator.
W orbicie jego zainteresowania pojawi∏ si´ wkrótce miejski konserwator
Romuald Chomicz, ten gdaƒski, jak go wnet Grass nazwie, „uczuciowy terrorysta”. Z nim zatem b´dzie rozmowa na planie filmu, uznali zgodnie Grass z Petzoldem. I jeszcze z docentem Andrzejem Januszajtisem, fanatykiem spraw gdaƒskich.
Przyda∏oby si´ nadto, doszli do wniosku, spotkanie w gronie dzia∏aczy
Towarzystwa Przyjació∏ Gdaƒska.
Ze dwa miesiàce min´∏y, gdy pojawili si´ tu powtórnie. Ju˝ na ostro, ze
sprz´tem. Z tym typowo filmowym rozgardiaszem, z którego jako pierwszy oswobodzi∏ si´, ju˝ po godzinie wylatujàc z „Heveliusa” z kamerà w r´ce, operator Max
Rendez. Wybieg∏ przed hotel i oÊwiadczy∏ twardo, ˝e idzie robiç pierwsze uj´cia
do filmu. „Takie pi´kne, z∏ociste Êwiat∏o”, pokaza∏ r´kà wokó∏, jakby dla usprawiedliwienia.
Tak zaczà∏ si´ ruch w interesie. A potem...
Ten fresk — oznajmi spec od oÊwietlenia — trzeba b´dzie sfilmowaç przed szóstà rano.
W krótkim momencie, gdy wschodzàce s∏oƒce rzuca swe migotliwe, Êwie˝e promienie
wprost na to miejsce.

A s∏oƒce tu wa˝ne, bo film ma byç kolorowy. A kolor jest wa˝ny, bo
i gdaƒskie Stare oraz G∏ówne Miasto wielobarwne. A wielobarwnoÊç jest istotna,
bo nakazuje indywidualne, zró˝nicowane podejÊcie do odbudowy poszczególnych zabytkowych obiektów.
Ju˝ na drugi dzieƒ wtaszczyli na sam szczyt ratusza swoje kamery i srebrzystometalowe kuferki. Omotali wàski taras (wiatr dà∏ od pó∏nocy, podwiewajàc w∏osy) wie˝y siatkà kabli. A wszystko dla uj´ç z góry. Nie z lotu ptaka, bowiem
do tego celu poproszony zosta∏ spec nad spece w tym fachu, operator warszawskiej filmowej kroniki, Karol Szczeciƒski, fachowiec od zdj´ç karko∏omno-akrobatycznych. Raczej ju˝ dla uj´ç sponad miasta. Ponad mnóstwem czerwonych
(w wieloÊci odmian czerwieni) dachów, ponad Mot∏awà, z kawa∏kiem nieba, ponad stocznià z jej dêwigami w tle, z go∏´biem zrywajàcym si´ z furkotem do lotu
ponad pot´˝nà bry∏à koÊcio∏a NajÊwi´tszej Panny Marii.
I tutaj klaps, który rozpoczyna Grassa introdukcj´ (ma byç: kurz und
präzise).
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Opowiada wi´c Grass swoje miasto. Mówi o szekspirowskim rycerzu
Derby, który u boku rycerzy krzy˝ackich walczy∏ przeciwko gdaƒszczanom, o patrycjuszce Dorocie, która trzy wieki temu przysta∏a do cechu ˝ebraków, rozdzieliwszy uprzednio m´˝owski majàtek pomi´dzy biedot´ gdaƒskà. O królu Stanis∏awie Leszczyƒskim uciekajàcym przed stronnikami Sasa, Augusta Mocnego, do tego miasta. O Marcinie Opitzu, niemiecko-Êlàskim poecie, a polskim dziejopisie
na dworze W∏adys∏awa IV. I jeszcze prawi o Ludwiku XIV i roli carowej Anny.
Gdaƒska Brama Wy˝ynna, opowie, przypomina mu bram´ miejskà w Antwerpii,
o∏tarz w koÊciele Mariackim, rycin´ norymberczyka Albrechta Dürera. Takie to
ju˝ miasto, dopowie. Miasto, którego zabytki, niewa˝ne jakiego sà pochodzenia,
polskiego, flamandzkiego czy niemieckiego, po kolei, z wielkim pietyzmem odbudowano.
Zmiana planu i scenerii. W plenerze podgdaƒskim, gdy ˝ó∏tym fiatem
pojechali czarnà szosà wzd∏u˝ zielonej ∏àki, w oddali majaczy∏ bràzowo-czerwono-brunatny Gdaƒsk. Bli˝ej zaÊ rz´dem le˝a∏y bia∏e gipsowe rzeêby i gzymsy. Pe∏ny kolor w pe∏nym s∏oƒcu, które najwyraêniej s∏u˝y∏o realizacji tego filmu —
Teuere Geschichte (Drogocenna przesz∏oÊç), jak mia∏ si´ on nazywaç. Operator
w przepoconej i przyklejonej do grzbietu koszuli zlaz∏ wreszcie z nagrzanego do
niemo˝liwoÊci dachu.
Dalej mieli ju˝ kr´ciç w kuêni. Jakby ma∏o by∏o kàpieli w s∏oƒcu. Z rozpalonego do bia∏oÊci ˝elaza chudy, ˝ylasty kowal wyklepa∏ cierpliwie pojedyncze
çwieczki. Gdyby tak zliczyç, ile gwoêdzi potrzeba do jednej bramy, ile bram jest
na ka˝dej staromiejskiej ulicy...
„To materialny wyraz polskiej romantyki” skomentowa∏ Grass. Potem
zaÊ, ju˝ na Êwiat ca∏y, powiedzia∏ wprost do kamery s∏owa wa˝kie:
Na Zachodzie ludzie uciekajà z wielkich nowoczesnych osiedli do starych, skromnych
kamieniczek, takich z sàsiadem, z podwórkiem. Jest w tym poszukiwanie ludzkiej skali, ucieczka przed wyobcowaniem. Dlatego ka˝de miasto pozbawione Starówki wydaje
si´ puste i nieprzyjazne. Zabytkowa architektura wnosi pewien niepowtarzalny nastrój,
który jest ludziom potrzebny. A jeÊli tego nastroju brakuje, nale˝y go stworzyç. Rekonstrukcja zabytkowych budowli jest zarazem rekonstrukcjà historii. Mo˝na jeszcze próbowaç od historii uciekaç, ale ca∏kowita ucieczka jest i tak niemo˝liwa.
Na archiwalnych fotografiach [napisa∏ potem Grass w Turbocie, tej „ksià˝ce kucharskiej
dla liryków i pasjonatów historii”, której kszta∏t ostateczny nada∏ po dwukrotnych wizytach w Gdaƒsku w zwiàzku z realizacjà filmu Petzolda — R. C.] wyglàda to na zniszczenie totalne. Uj´cia lotnicze pozwalajà rozpoznaç odbudowany fragment wczesnoÊredniowiecznego planu miasta. Jedynie przy Lagetor, w pobli˝u koÊcio∏a Êw. Jana, po-
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mi´dzy Targiem Rybnym a Kipiàcà Wodà, niedaleko Êw. Katarzyny, przypadkiem pozosta∏o jeszcze coÊ niekruchego, co stoi. Lecz ju˝ z nast´pnej fotografii tej wystawy pami´ci w Ratuszu, po prawej stronie miasta, obt∏ukuje si´ w∏aÊnie ceg∏y, odgruzowuje si´
akurat Mariackà, resztki fasad na Chlebnickiej, które zostanà podparte, a t´pa wie˝a Ratusza zostanie wzniesiona. W trzydzieÊci lat po spaleniu zrównujàcym miasto z ziemià
pewien m∏ody cz∏owiek mówi do telewizyjnego mikrofonu Pó∏nocnoniemieckiej Rozg∏oÊni Trzeciego Programu o 80 procentach zburzenia miasta wewn´trznego; jako konserwator miasta Danzig, jako polskiego miasta Gdaƒsk.

Grass, co na planie filmu widaç bardzo wyraênie, nigdy nie przesta∏ byç
gdaƒszczaninem, obywatelem tego niegdyÊ hanzeatyckiego miasta — obiektu
westchnieƒ kupców z ca∏ego ówczesnego Êwiata. Nadto miasta, do którego aspirowali jeszcze cesarz Prus i król polski. A gdy zdarzy∏o si´ z wyroku historii, ˝e
popad∏o w ruin´, witalne si∏y narodu wznios∏y na nowo jego cz´Êç najstarszà, najznamienitszà, Stare i G∏ówne Miasto, miasta tego — z koronà w herbie — koron´.
I wówczas on, Günter Grass, pospieszy∏ je opiewaç w kszta∏cie odzyskanym, odnalezionym. Gdy jego korona znów zacz´∏a b∏yszczeç.
I w∏aÊnie wówczas dosz∏o do powtórnego spotkania ich obu — 37-letniego gdaƒskiego konserwatora z zachodnioniemieckim pisarzem o gdaƒskim rodowodzie. Choç na dobrà spraw´ ich spotkanie do przypadkowych zaliczyç trudno;
dla jednego z nich miejsce urodzenia oraz twórczej, myÊlowej i wizyjnej inspiracji, dla drugiego zaÊ miejsce pracy zawodowej. Dla jednego i drugiego to samo
miasto: nad Mot∏awà, u zwieƒczenia szlaku wodnego znajdujàcego ujÊcie
w Ba∏tyku.
Konserwator, najwidoczniej otrzaskany, patrzy∏ wprost w kamer´. Nigdy jednà czy
drugà r´kà nie szuka∏ ratunku w kieszeni. Oszcz´dnie gestykulujàc nazwa∏ malowid∏o
Möllera dokumentem wa˝nym dla odbudowy centrum zniszczonego miasta, porównywalnym do malowide∏ Canaletta, które by∏y pomocne przy odbudowie warszawskiej
Starówki. Mianem zdumiewajàcego okreÊli∏ przekazany w obrazie dowód, ˝e jeszcze w
poczàtkach siedemnastego wieku prawie wszystkie patrycjuszowskie kamienice przy
D∏ugim Targu mia∏y charakter gotycki i by∏y zakoƒczone szczytami — z wyjàtkiem
Dworu Artusa i szerokiej kamienicy w stylu renesansowym naprzeciwko ratusza.
UÊmiechajàc si´ konserwator wyjaÊnia∏, dlaczego to w odbudowie nie baczàc
na wydatki wzi´to wzór nie z gotyckiej, mniej kosztownej, wczesnej formy, lecz z
barokowych fasad [...].

Tak napisa∏ Grass w cz´Êci poetycko-reporta˝owej swojego Turbota, który poza tym, ˝e mia∏ byç zapisem ˝yciowych dziejów iluÊ tam kucharek (zadoÊç
czyniàc jego w∏asnym kulinarnym chuciom i ciàgotkom), zawrzeç mia∏ nadto
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wcale znaczne opisy kr´cenia filmu o gdaƒskiej Starówce. Filmu, w którym niepoÊlednia rola Romualda Chomicza, tak jak i w powieÊci (ju˝ wkrótce), wcale wyrazista. S∏u˝y on bowiem za przekaênik informacji o mieÊcie i interpretatora dynamicznej przesz∏oÊci i dramatyzmu jego dziejowych losów. Nadto ∏atwo identyfikuje si´ z wszystkim, co dawne i cenne w tym mieÊcie, co trwa∏e i ponadczasowe, co uniwersalne. Poprzez rol´, jakà tu spe∏nia na co dzieƒ, koordynatora prac
rekonstrukcyjnych (dzie∏o odbudowy Starówki wcale skoƒczone nie jest), gdy
trzeba tak˝e prac ratowniczych, opiekuƒczych i piel´gnacyjnych, wszelkich
w ogóle robót wykonywanych, jak sam Grass to okreÊli∏: „pod lirycznym przymusem”. W∏aÊnie jego, Chomicza.
Kiedy ustawialiÊmy naszà kamer´ w ruinach, konserwator miejski poda∏ nam koszty
dodatkowego zabetonowania wcià˝ jeszcze — mimo uszkodzeƒ od po˝aru — dêwigajàcych sklepienie filarów: osiemset tysi´cy z∏otych od sztuki. Koszty sukcesji. Histori´
trzeba sp∏acaç. Sta∏em ko∏o tak kosztownie obsuni´tej podpory, pomi´dzy nieposortowanymi fragmentami fasad i przedpro˝y. — Kamera start. Klaps dwanaÊcie siedem:
gruzy w koÊciele Âwi´tego Jana.

Owego lata, gdy kr´cono ten film, w´drowali obaj uliczkami, zachodzili
do licznych koÊcio∏ów w tej cz´Êci miasta, studiowali stare sztychy gdaƒskie, pami´tajàce czasy królów polskich i Zakonu Krzy˝ackiego. Grass, zazwyczaj powÊciàgliwy, teraz jakby stale czymÊ na nowo o˝ywiony, w ciàg∏ym zdziwieniu nowym kszta∏tem miasta, które dopiero Chomicz przed nim ods∏ania∏ wraz z jego
zakamarkami, miejscami nieprzyst´pnymi dla niewprawnego oka. Chomicz —
rzeczowy, kompetentny, Êwiadomy dokonaƒ w dziele odbudowy i przywrócenia
Staremu i G∏ównemu Miastu dawnej ÊwietnoÊci, nie skrywajàcy wi´c wcale niedoróbek pojawiajàcych si´ to tu, to tam, ujawniajàcy, co zamierzono na jutro
i pojutrze.
Grass pierwszy si´ga∏ po archiwalia, których zwióz∏ tu z sobà ca∏à fur´,
po liczne dokumenty gotykiem pisane, które przywióz∏ tu na plan „swojego” filmu. Okazywa∏ zainteresowanie dla przesz∏oÊci, poÊwi´cajàc niema∏o uwagi sprawom zwyczajnym, zda si´, codziennym. Choçby temu, co opowiada∏y przepisy
gdaƒskie o porzàdkach na ulicy. Informowa∏ go Chomicz o sposobach wypalania
ceg∏y, o tym, jak nale˝a∏o uk∏adaç dachówki na spadzistych starówkowych dachach. A przy tym okazywa∏ Grass znacznà bieg∏oÊç w pos∏ugiwaniu si´ dokumentami, niema∏à intuicj´ i wiedz´. Objawia∏ fascynacj´ gdaƒskim tematem — s∏ynnymi rodami. Ferberami na przyk∏ad.
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O mecenatach wspomina∏. I o tradycyjnej tego miasta tolerancyjnoÊci,
trwajàcej wiekami. Tego miasta, siedliszcza na równi protestantów, katolików,
kalwinów, anglikanów. „Jako literata — powiada∏ — szczególnie interesujà mnie
te sprawy”.
W´drowali wcià˝. Grass mówi∏ o swojej podleg∏oÊci wobec postaci
wspólnych w historii Niemiec i Polski. Do koÊcio∏a NajÊwi´tszej Panny Marii zaszli, by odszukaç p∏yt´ nagrobnà Marcina Opitza. ˚ywy stosunek Grassa do historii sprawia∏, ˝e odbudowa klasztorów Brygidek i Dominikanów jawi∏a mu si´ jako przejaw wspania∏omyÊlnoÊci Polski Ludowej. PodkreÊla∏:
Niejedno w historii ucierpia∏a Polska od Zakonu Krzy˝ackiego, a teraz podnosi jego budowle z wojennych zniszczeƒ, utrwala pami´ç o tamtej epoce. Tego nie ma nigdzie na
Êwiecie.

Dociekliwy, wÊcibski niemal, z wyraênymi idées fixe.
„A ceg∏a, jak jà k∏adziono?” — pyta∏ Grass-przewodnik swojego cicerone.
I tak w∏aÊnie dowiedzia∏ si´ o istnieniu gdaƒskiej wytwórni cegie∏ w Kadynach.
Od razu chcia∏ tam jechaç. Wyda∏o mu si´ czymÊ niezwyk∏ym otwieranie warsztatu na potrzeby li tylko zabytkowe, li tylko rekonstrukcyjne.
Zaprowadziç si´ kaza∏ do pracowni konserwatorskiej, by przyjrzeç si´
z bliska tej czarodziejskiej robocie. Kamieniom, g∏azom, okruchom gzymsów walajàcym si´ wsz´dzie w pozornym nie∏adzie. Usiad∏ przy jednym z nich, on, rzeêbiarz w przesz∏oÊci, pokaza∏, ˝e ma poj´cie o kuciu kamienia.
— „A czy pan wie — spyta∏ znienacka Chomicza — gdzie znajdowa∏ si´
dom Paw∏a Beneke?”
Rzecz o tyle istotna, ˝e ów Beneke wzbogaci∏ by∏ niegdyÊ zbiory gdaƒskie
o obraz Hansa Memlinga Sàd Ostateczny, dzie∏o o∏tarzowe tego Niderlandczyka.
Beneke z∏upi∏ po prostu angielskà korwet´ p∏ynàcà z Brugii do Florencji. I tak obraz trafi∏ do Gdaƒska, a ratujàc si´ z wojennej po˝ogi — tà zaÊ drogà do gdaƒskiego Muzeum Pomorskiego.
Szli tak. Dla Grassa Gdaƒsk, jego Stare i G∏ówne Miasto, jest miejscem,
do którego lubi powracaç myÊlà, refleksjà, wspomnieniem, uprawiajàc przy okazji coÊ na kszta∏t „artystycznej turystyki t´sknoty”. Z tego powstaje za ka˝dym razem coÊ w rodzaju twórczego amalgamatu, stopu barw i myÊli. Dla Chomicza inaczej — to miasto codziennej pracy przywracajàcej mu dawnà ÊwietnoÊç. Ju˝ za to
samo okazuje mu Grass swojà wdzi´cznoÊç. Za to majà si´ ku sobie. A fascynacje
obu dotyczà miasta o historii w szczegó∏ach niezwyk∏ej...
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Ostatnio ca∏kiem. W Êcianie domu na rogu staromiejskich ulic Tkackiej
i Âwi´tego Ducha, Chomicz odkry∏ w gipsowej kuli (taka by∏a, okazuje si´, praktyka gdaƒskich patrycjuszy) stare dokumenty, datujàce wszelkie przebudowy kamienicy. Ziarnko do ziarnka...
Grass, wra˝liwy na urod´ gdaƒskiej panoramy, gdy ju˝ znalaz∏ si´ w rejonie Wielkiego M∏yna, nie kry∏ wcale objawów radoÊci, ˝e do ca∏kowitego porzàdku wraz z przyleg∏oÊciami zosta∏ doprowadzony dopiero po wojnie; bo oto
znów strzelajà w niebo zewszàd wie˝yce koÊcio∏ów niskie i wysokie, smuk∏e i t´pe w zakoƒczeniu. Jak˝e liczne, pokryte blachà miedzianà, gdzieniegdzie pi´knie
skorodowane zielonym grynszpanem.
Na koÊcio∏ach Brygidy i Katarzyny ustawiano w∏aÊnie ostros∏upy wie˝.
Doda∏o to dynamicznego kolorytu filmowej relacji. Mijali cieÊli szykujàcych si´ do
ich wzniesienia. W skupieniu i z uwagà patrzy∏ Grass na ten zwyczajny dziÊ
w Gdaƒsku obrazek, gdzie nic nie jest skoƒczone w sposób definitywny, gdzie
wszystko staje si´ na oczach w procesie pracy nad miasta tego ciàg∏à kompletacjà, uzupe∏nianiem luk, leczeniem ran.
Ju˝ i dnia nie wystarczy∏o. W´drowali wi´c pod os∏onà nocy. Znów inne
zdawa∏o si´ to miasto. W odblasku starówkowych lamp ulicznych, w dyskretnym
ich oÊwietleniu. Ujawnia∏a przed nimi Starówka swà drugà twarz.
„Ka˝dy powinien mieç swoje Stare Miasto — powiedzia∏ jednego razu
Grass doÊç nieoczekiwanie. — Takie, po którym mo˝e pochodziç, pomedytowaç,
na uliczkach którego mo˝e odpoczàç”.
Znali obaj dobrze — pisarz i gdaƒski konserwator — stare cz´Êci miast zachodnich: Brukseli, Antwerpii czy Brugii. Zgodzili si´ wi´c pr´dko, i˝ ta ich gdaƒska tak˝e ˝yç powinna. Uniknàç winna losu tamtych, martwych od Êrodka. ˚yç
powinno to miasto nie tylko do trzeciej po po∏udniu, gdy biura koƒczà swà prac´. Niech wi´c na D∏ugim Targu b´dzie hotel, niechaj Stare Miasto opuszczà biura zak∏adów mi´snych czy inne tego typu urz´dy i instytucje. I niechaj ludzie tu
Êciàgnà, ca∏ymi rodzinami. Do, byç mo˝e, nie komfortowych od razu warunków,
za to jak˝e innych od dzielnic sk∏adajàcych si´ z rz´dów bloków. I co nie najmniej
wa˝ne: niechby Êwiat∏a rozb∏yskiwa∏y tu w oknach do póênych godzin nocnych.
Komfortu tu mo˝e ludzie mieç i nie b´dà, za to klimat osobny zapewniony.
Grass chodzi po Starym MieÊcie troch´ te˝ jak po dzielnicy niegdysiejszych jego t´sknych westchnieƒ. Jego, mieszkaƒca podgdaƒskiego Langfuhr.
Czuje si´ wi´c troch´ jak intruz, który raptem przeniós∏ si´ do ekskluzywnej cz´Êci miasta, niegdyÊ dlaƒ odÊwi´tnej, z gruntu nieprzyst´pnej.
Podejdà do koÊcio∏a Êw. Jana. Jego ogrom, jego pot´ga zrazu mo˝e poraziç. I wypalone wn´trza, obluzowane witra˝e gotyckich okien, wyzierajàce ze-
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wszàd szczeliny i Êwiszczàcy, dujàcy przez nie wiatr. Âlady podmurówki te˝ sà ju˝
tu i tam widoczne. I fury piasku, kr´càcy si´ robotnicy. Po Popiele i diamencie
oraz Krajobrazie po bitwie, filmach Wajdy, raz jeszcze monumentalne wn´trza
goÊciç b´dà ekip´ filmowców. Tyle ˝e tym razem s∏u˝yç b´dà jako t∏o nie wyimaginowane, jak u Wajdy, ale rzeczowe, to w∏aÊnie, a nie inne.
Chomicz zwierza si´ z wieloÊci istniejàcych projektów wykorzystania tego koÊcio∏a. Ostatni z nich, którego realizacja najbardziej prawdopodobna: Muzeum Scenografii Polskiej. Ju˝ si´ wi´c wydaje, i˝ tylko w realiach gdaƒskiego Starego i G∏ównego Miasta mo˝liwe sà tak niebanalne pomys∏y, tak niewolàce wyobraêni´.
Bo u Chomicza zapowiedzieli si´ ju˝ realizatorzy filmowych, telewizyjnych Buddenbrooków. Akcja powieÊci Manna rozgrywa si´, co powszechnie wiadomo, w Lubece z poczàtku wieku. AliÊci powsta∏o pewne utrudnienie: stara
cz´Êç tego miasta zosta∏a w czasie wojny zniszczona i nie odbudowano jej w sposób wystarczajàco skrupulatny; lepszy wi´c plener, zw∏aszcza dla scen ulicznych,
b´dzie na Mariackiej.
Zgada∏o si´ o panoramie Gdaƒska. O jej zbli˝eniu si´ do zakoƒczenia, do
pe∏nej kompletacji. Z wie˝à koÊcio∏a Êw. Barbary, wie˝à Piotra i Paw∏a. Gdy gotowy b´dzie ju˝ he∏m na zespole przedbramia. I Wie˝a Wi´zienna tak˝e.
A zacz´∏o si´ wszystko w poczàtkach lat pi´çdziesiàtych, gdy wzniesiono
wie˝´ ratuszowà (co rychlej przetransportowano ku górze kilkumetrowà statu´
króla Zygmunta Augusta pokrytà dwa i pó∏ kilograma wa˝àcà warstwà z∏ota),
przysz∏a kolej na koÊció∏ Mariacki, gigant o Êwiatowej skali, koÊcio∏y Miko∏aja
i Katarzyny, po sàsiedzku wzgl´dem siebie po∏o˝one.
I zespó∏ Domu Angielskiego przy Chlebnickiej (jego orygina∏ znajduje
si´ na Wyspie Pawiej w Poczdamie) b´dzie ju˝ wtedy gotowy. A nazwy ulic w swej
kolejnej ksià˝ce pomieÊci Grass — ten „poetycki reporter”, dwuj´zyczne. Zjawi
si´ wi´c na kartach Turbota D∏ugi Targ w sàsiedztwie Lange Markt, Langgasse tu˝
obok D∏ugiej, Mäkergasse wespó∏ ze Straganiarskà, Chlebnicka wraz z Brotbenkengasse, Jopengasse z Piwnà, Motlau zaÊ z Mot∏awà. A jeszcze par´ lat wczeÊniej
stercza∏ w miejscu, gdzie dziÊ Dom Angielski, kikut muru jednej z kamieniczek.
Trzeba by∏o zgromadziç detale, kamieniarskie autentyki. Te elementy wystroju
pos∏u˝y∏y do rekonstrukcji ca∏ej elewacji. Musia∏y dorównaç bogactwem wystroju tamtym, wznoszonym przed wiekami przez starajàcych si´ gdaƒskich patrycjuszy, dla których — wprost przeciwnie do ciasnoty podwórzy — stanowiç mia∏y
o napuszonej przewadze nad sàsiadujàcym z nimi gdaƒskim mieszczaninem.
I stàd potem mocno niepi´kny kszta∏t elewacji tylnych, ca∏ych oficyn, nabudowu-
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jàcych si´ wzajemnie, dotykajàcych, z racji bliskoÊci po∏o˝enia równoleg∏ych,
a sàsiadujàcych z sobà — o podwórze i oficyn´ w∏aÊnie — uliczek.
Co robiç z takim fantem? Kamieniczki upi´kszaç od rewersowej strony?
Czyniç je pi´kniejszymi, ani˝eli by∏y w istocie? Celowo je zbrzydzaç? Istny w´ze∏
gordyjski.
Znów portale tych wszystkich domów... Czy dorównajà tym wywiezionym na Wysp´ Pawià, hen, w XIX wieku? Mo˝e kopia choç w cz´Êci odda urod´
tego miejsca.
Ostatnio zg∏osi∏a si´ do Chomicza Wy˝sza Szko∏a Sztuk Plastycznych
z propozycjà u˝ytkowania tego zespo∏u kamieniczek. Oferta zosta∏a przyj´ta: b´dà tu domy studenckie.
I o taki w∏aÊnie model u˝ytkowania Starego Miasta nam chodzi, objaÊnia
na konkretnym przyk∏adzie miejski konserwator.
„W par´ lat ca∏a Chlebnicka zostanie zwieƒczona przedpro˝ami, tak jak
ju˝ si´ to sta∏o z Mariackà” — utrzymuje mgr Chomicz i trudno mu nie ufaç w tym
wzgl´dzie, jako ˝e niejednego terminu i przyrzeczenia w ˝yciu swoim dotrzyma∏.
„Przecie˝ te przedpro˝a — wymieniali z Grassem uwagi — zawsze stanowi∏y o odmiennoÊci Gdaƒska. Du˝o obszerniejsze od znanych skàdkolwiek, do ˝adnych innych niepodobne”.
I swoiste rozbuchanie si´ gdaƒszczan (choçby wyglàd ich posesji), ich
tradycyjna tolerancyjnoÊç (przejawiajàca si´ w wystroju). O, tak, z kszta∏tu urbanistycznego i architektonicznego starych miast niejeden wniosek mo˝na wyciàgnàç ogólnej natury, rzec mo˝na obyczajowo-filozoficznej. Tak, nawet etycznej
(pruderia) i filozoficznej.
A otwartoÊç mieszkaƒców — wtórowa∏ temu g∏osowi drugi z rozmówców
— na Êwiatowe nowinki, jakie przywozili z sobà wygnani kontrreformacjà przybysze z Holandii, Flandrii, Anglii, Szkocji nawet.
Âladem po bytnoÊci tych ostatnich sà choçby Stare i Nowe Szkoty na Oruni (Ohra dla Grassa) i we Wrzeszczu.
Patrzy∏ Grass w skupieniu. Przypatrywa∏ si´ odbudowie ciàgu trzech domów na D∏ugim Pobrze˝u. (Jego opis znalaz∏ si´ póêniej na kartach Turbota).
S∏ucha∏ objaÊnienia, ˝e Muzeum Archeologiczne przeniesie tutaj cz´Êç swoich
zbiorów pochodzàcych z wykopalisk przedsi´branych stale na terenie Gdaƒska
od powojnia. „Mnóstwo zabytków, mnóstwo eksponatów”, dopowie konserwator.
Gra idzie teraz o model funkcji Starego Miasta. O to, jak lunaparku uniknàç, wprowadzajàc gastronomi´, turystów, sklepy, us∏ugi do parterów i stylo-
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wych podpiwniczeƒ. O to te˝ idzie, by ze skutkiem obroniç si´ przed miastem-muzeum, czego tu i tam, na Zachodzie, uniknàç si´ nie zawsze da∏o.
Zatem — miasto na równi artystów, co i robotników, wszelkiego r´kodzie∏a. Z Mariackà pozostajàcà domenà artystów w sposób wyraêny. Dla odmiany
ciàg domów przy Powroêniczej ma ju˝ swego inwestora — Stoczni´ Gdaƒskà. Partery ju˝ pomieÊci∏y us∏ugi oraz „Lastadi´”, rodzaj nocnego klubu.
Przyczynek do niezwyk∏oÊci gdaƒskich planów.
W Domu Uphagena na D∏ugiej — po wykwaterowaniu stamtàd Biblioteki Wojewódzkiej — powstanie muzeum gdaƒskiej kamienicy mieszczaƒskiej,
w podziemiach Dworu Artusa — stylowa restauracja. Powy˝ej zaÊ — coÊ w rodzaju sali posiedzeƒ rady miejskiej, miejsce na jej uroczyste sesje, jak dawnymi wiekami tu bywa∏o, muzeum, bàdê te˝ sale recepcyjne.
RoÊnie u zwyk∏ych ludzi przekonanie o wartoÊci starej zabudowy, która
przecie˝ de facto nie jest taka stara...
— Prosz´ pana — dzwoni ktoÊ z budki telefonicznej do gabinetu konserwatora — na D∏ugiej ma˝à Êciany domu wodà.
— Wiem, bo ja ich tam pos∏a∏em — oÊwiadcza mgr Chomicz w odpowiedzi, nie ukrywajàc swojego zadowolenia z gospodarskiej troski mieszkaƒców
Trójmiasta, a i z tego, ˝e rodzi mu si´ coÊ na kszta∏t policji budowlanej.
— Ach, jak êle, ˝e jej nie mamy naprawd´ — wzdycha przy tym sam do
siebie na g∏os.
Konserwatora niepokoi to, ˝e rusztowanie przy Z∏otej Bramie nie mo˝e
byç zdj´te. Powiadajà: kropla drà˝y kamieƒ. A przecie˝ czas dzia∏a jeszcze bardziej destrukcyjnie.
A˝ poszli raz nad Mot∏aw´. W rozmowie z Grassem Chomicz zakreÊli∏ ramieniem ∏uk szeroki ponad rzekà, objà∏ nim niemal ca∏à Wysp´ Spichrzów, elewator zbo˝owy z lat dwudziestych naszego wieku, dziÊ ju˝ w swej brzydocie prawie stylowy, bo zdà˝y∏ wrosnàç w okoliczny pejza˝, „u∏adniç si´” niejako. Zwierzy∏ si´ pisarzowi z projektu urzàdzenia w odbudowanych spichrzach hoteli
o wysokim standardzie, czym o˝ywiona zostanie i Mot∏awa. Po drugiej zaÊ stronie kana∏u rzeki i wyspy powstanie klub ˝eglarski, tak by i tamta jej cz´Êç o˝y∏a.
Grass pisa∏:
Wychodz´ z za∏o˝enia i twierdz´, ˝e wysi∏ek narodu polskiego w wiernej historycznie
odbudowie ca∏kowicie zniszczonych miast, jak Warszawa, Wroc∏aw, Gdaƒsk, i to mimo
ogromu ofiar, jakie ten naród poniós∏, jest niepowtarzalny.
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Tymczasem podczas rozmowy z konserwatorem zwierzy∏ mu si´:
Wie pan, gdy jestem w Niemczech, mówià mi, ˝e Gdaƒsk to niemieckie miasto, gdy jestem tutaj, s∏ysz´, ˝e ono jest polskie. MyÊl´, ˝e jest po prostu europejskie.

Mgr Chomicz:
RzeczywiÊcie, ono jest polskie. I ju˝ nie chodzi mi o polskie or∏y, herby, symbole królów polskich, jakich tu nie brakuje. Za krzy˝ackiego panowania to miasto mocno podupad∏o, budowle skarla∏y. Obowiàzywa∏ zakaz budowy wysokich obiektów; mog∏y przecie˝ pe∏niç funkcje strategiczne. Dopiero pokój toruƒski sprawi∏, ˝e gotyk gdaƒski wy∏adnia∏, wyszlachetnia∏, nabra∏ lekkoÊci. Mieszczanie gdaƒscy uwolnili si´ od gn´biàcego ich feuda∏a. Znów mo˝na by∏o robiç to, na co mia∏o si´ ochot´, bez ograniczeƒ. Czas
trwogi skoƒczy∏ si´, miasto wysz∏o z protestanckiego przygn´bienia, nabra∏o w architekturze i kszta∏cie urbanistycznym swoistej s∏owiaƒskiej finezji.

Grass: „Cz∏owiek musi si´ tu inaczej poczuç”.
Chomicz: „Mamy ustaw´ o ochronie dóbr kultury. Mo˝emy ˝àdaç, nie
tylko prosiç”.
Zapytany przez Grassa, czy ludzie chcà tutaj mieszkaç, Chomicz udzieli∏
lakonicznej odpowiedzi. „W kolejce si´ ustawiajà”.
Zje˝d˝ajà tu Niemcy. Zrazu nieufni, popatrzà, pochodzà, zdj´ç troch´
popstrykajà. Co któryÊ odnajdzie tutaj swój Êlad. Inni powrócà wnet do swoich
miast nad Renem, ¸abà i Dunajem. Zdj´cia Gdaƒska wyk∏adajà na stó∏. We wn´trzu domowego epidiaskopu umieszczà slajdy „stamtàd”. Rodzina, znajomi zbiorà si´, ˝eby powspominaç, pomedytowaç. Jeden powie wzgardliwie: Scheisse, ˝e
niby wszystko to propaganda, drugi zastanowi si´, a trzeci, kto wie, podejmie decyzj´ o podró˝y za rok, by na w∏asne oczy sprawdziç, jak to naprawd´ wyglàda.
A˝ razu jednego Grass nie wytrzyma∏: „Tyle mówimy o odbudowie Starego i G∏ównego Miasta — zwróci∏ si´ w stron´ Chomicza — weêmy plany z sobà
i w terenie porównajmy sztychy z tym, co zosta∏o zrobione i jest dzisiaj w tym
miejscu”.
I poszli. Na Mariackà. Stan´li przed jednà z kamieniczek. Porównali.
Znów si´gn´li do planu. Niemal równoczeÊnie wznieÊli g∏owy ku górze. Tam
gdzie lÊni∏a w s∏oƒcu attyka fasady kolejnej kamieniczki. Studiowali detale, wywa˝ali proporcje. Wszystko zdawa∏o si´ byç odrobione starannie.
To krótko potem napisa∏ Grass o „historycznym wysi∏ku narodu polskiego w dziele odbudowy ca∏kowicie zniszczonych miast”.
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Zdarzy∏o si´, i˝ zaszli któregoÊ razu pod koÊció∏ Êw. Katarzyny, który dopiero niedawno pokry∏ nowy he∏m, poszycie dachowe tej Êwiàtyni. W rozmowie
gdaƒski konserwator napomknà∏ o sprawie dzwonów tego˝ koÊcio∏a. „TrzydzieÊci szeÊç dzwonów z tego koÊcio∏a jest teraz w RFN — informowa∏ swego rozmówc´. — Nie ma wi´c ten koÊció∏ swego carillonu, swojej «gry dzwonowej»”
[w oryginale Glockenspiele — R. C.].
Mocno poruszy∏a Grassa ta sprawa. Nie dziwota wi´c, i˝ skomentowa∏ jà
napr´dce i na ˝ywo na planie Drogocennej przesz∏oÊci, wprost do milionów rodaków w swoim kraju. I zabrzmia∏o to jak apel g∏´bokiego humanisty.
Zw∏aszcza i˝, jak si´ rych∏o okaza∏o, na tych dzwonach sprawa si´ nie
koƒczy; du˝o wi´cej by∏ych gdaƒskich zabytków znajduje si´ w Republice Federalnej po dziÊ dzieƒ*. Ot, choçby w hamburskiej Kunsthalle oglàdaç mo˝na skrzyd∏o o∏tarza z kaplicy Êw. Baltazara, w Hildesheim wie˝´ tamtejszego koÊcio∏a Êw.
Andrzeja zdobi dzwon „Osanna”, pochodzàcy z wie˝y gdaƒskiej bazyliki. W koÊciele Mariackim w Lubece czynna jest wcià˝ wystawa stu gdaƒskich paramentów.
I majà si´ tam ca∏kiem dobrze. Podobnie zresztà jak karylion czy, jak kto woli,
owa Glockenspiele z gdaƒskiego koÊcio∏a Êw. Katarzyny. Zespó∏ 37 dzwonów
i dzwoneczków zdemontowanych porà wojny (1944) — oznaka niemieckiej przezornoÊci — przez grup´ ówczesnych gdaƒskich konserwatorów i wywieziony
w g∏àb Rzeszy.
Jak o tej sprawie wypowiedzia∏ si´ Grass do kamery? Rzek∏ ni mniej, ni
wi´cej: „By∏oby dobrze, a˝eby w poczuciu dobrze rozumianego sojuszu miast
hanzeatyckich «gra dzwonowa» z koÊcio∏a Êw. Katarzyny w Gdaƒsku powróci∏a na
swoje dawne miejsce”.
No i zacz´∏o si´. Pierwszy odezwa∏ si´ Herr Guttkuhn, prezes Zwiàzku
Ojczystych Miast RFN:
Pana propozycja zwrócenia dzwonów i „gry dzwonowej” z St. Marien do koÊcio∏a Êw.
Katarzyny w Gdaƒsku, jako gest i symbol pojednania z Polskà, spowodowa∏a wielkà
dyskusj´ w Lubece. Bardzo niekorzystne jest to, ˝e nikt dobrze nie wie, w jakiej formie
pan t´ propozycj´ wysunà∏ i przedstawi∏. Uprzejmie prosz´ o napisanie dla naszego pisma czegoÊ bli˝szego w tej sprawie.
Peter Guttkuhn

Tu informacja, czym jest owa „gra dzwonowa” z koÊcio∏a Êw. Katarzyny.
Po raz pierwszy zosta∏a zainstalowana w r. 1575, po sprowadzeniu jej z Holandii.
* Ta sytuacja, niestety, trwa do dzisiaj [R. C. — 1999 r.].
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Sk∏ada∏a si´ wówczas z 14 dzwonów s∏u˝àcych do wygrywania koÊcielnych (by∏
to ju˝ wówczas koÊció∏ wyznania augsburskoewangelickiego) melodii. W pó∏ wieku póêniej budowany he∏m wie˝y koÊcio∏a rych∏o zyska∏ sobie miano „polskiej
kopu∏y” albo „he∏mu polskiego”, by∏o to dzie∏o wybitnego budowniczego Jakuba
von den Blocka. Rok 1738 zaznaczy∏ si´ w dziejach koÊcio∏a faktem sprowadzenia nowego carillonu, liczàcego tym razem 35 dzwonów, wydzwaniajàcego chora∏y. Przetrwa∏ on do 1905 roku, kiedy to, w wyniku uderzenia pioruna, sp∏onà∏
barokowy he∏m wie˝y, a carillon uleg∏ zniszczeniu. W pi´ç lat póêniej zacni gdaƒscy mieszczanie podj´li si´ rekonstrukcji he∏mu oraz zafundowali sobie carillon
o 37 dzwonach, który przeszed∏ przez wojenny demonta˝ i w´drówk´ do Wilhelmsburga pod Hamburgiem, gdzie z∏o˝ony zosta∏ na cmentarzysku dzwonów
i skàd, ju˝ po wojnie, przetransportowano go do Lubeki dla zainstalowania
w tamtejszym koÊciele Mariackim.

Wielce Szanowny Panie Guttkuhn
Niestety, nie mam czasu, aby napisaç jakiÊ artyku∏ dla Waszego pisma, dlatego podaj´
tylko kilka uwag do nakr´conego przeze mnie filmu Drogocenna przesz∏oÊç. Film ten
nakr´ci∏em na zlecenie Norddeutscher Rundfunk. Wychodz´ z za∏o˝enia i twierdz´, ˝e
wysi∏ek narodu polskiego w wiernej historycznie odbudowie ca∏kowicie zniszczonych
zabytkowych starych miast, jak Warszawa, Wroc∏aw, Gdaƒsk i inne, jest niepowtarzalny
i to mimo politycznych sprzecznoÊci, które miota∏y narodem i ogromu ofiar, jakie ten
naród poniós∏.
Na zachodzie nic podobnego si´ nie wydarzy∏o. Wr´cz odwrotnie, ch´ç szybkiego wzbogacenia si´ by∏a przyczynà przebudowy resztek starych miast i budowli na
banki i domy towarowe, a to, co jeszcze zosta∏o, wyburzono. To samo dotyczy równie˝
NRD. Stosunek Niemców do historii polega na proklamacjach i niedzielnych przemówieniach, tego nam nigdy nie brakowa∏o.
Po tym, jak w dawnym Danzig, a obecnym Gdaƒsku niemal wszystkie koÊcio∏y odbudowano, jak Êw. Katarzyn´ znowu zwieƒczono pi´knym he∏mem i jeszcze pi´kniejszymi wie˝yczkami, jestem zdania, ˝e ten koÊció∏ sàsiadujàcy z odbudowanym
Wielkim M∏ynem (budowlà Zakonu Krzy˝ackiego) prosi si´ o zwrot „gry dzwonowej”.
A „gra dzwonowa” wisi w Lubece — w Lubece, która wysz∏a obronnà r´kà z po˝arów
i zniszczeƒ. Przyszed∏ wi´c czas, ˝eby zwróciç wypo˝yczony skarb. Mówiç jedynie o pojednaniu z narodem polskim to jedna rzecz, a daç konkretne dowody, to druga rzecz,
trudniejsza. Miasta hanzeatyckie zawsze by∏y miastami Êwiatowymi. Ciasny nacjonalistyczny sposób myÊlenia by∏ tym miastom obcy. Oznakà hanzeatyckiej tolerancji by∏by
fakt, gdyby pewnego dnia powieszono „gr´ dzwonowà” Êw. Katarzyny tam, gdzie by∏o
jej pierwsze miejsce.
Z przyjaznymi pozdrowieniami
Günter Grass
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Urod´ tej cz´Êci „korony miasta” wyznacza kana∏ Raduni, który przed
wiekami przekopali Krzy˝acy, by mieç wod´ na swój m∏yn. Ju˝ bowiem za kana∏em roz∏o˝y∏o si´ miasto krzy˝ackie z cz´Êcià portu im przynale˝nà. To od pó∏nocnej strony. Od pó∏nocno-zachodniej okala Êw. Katarzyn´ Wielki M∏yn, od po∏udniowej — ciàg zabytkowych kamieniczek przy ul. Katarzynki, zaÊ od wschodniej — ulica Profesorska. Matrona loci zwa∏ si´ ten koÊció∏ w przesz∏oÊci. Ten zbudowany na zr´bach koÊcio∏a Sobies∏awa, pomnego czasów ks. Âwi´tope∏ka (tu
wystawiono niegdyÊ jego zw∏oki, zanim zosta∏ pochowany w grobowcach ksià˝àt
pomorskich w Oliwie) i ks. W∏odzimierza.
Wielce Szanowny Panie Grass
Dzi´kuj´ za list z 12 stycznia. Po zasi´gni´ciu i wysondowaniu opinii sporej rzeszy
mieszkaƒców pragn´ jà panu przekazaç.
Mieszkaƒcy miasta hanzeatyckiego Lubeki sà jeszcze dzisiaj Êwiatowymi, pe∏nymi tradycji i tolerancyjnymi cz∏onkami swego narodu. Sà tak samo zainteresowani pojednaniem, wspó∏istnieniem i pokojem z narodem polskim, jak i ze wszystkimi narodami
skandynawskimi. I to mimo zasadniczych zmian, jakie nastàpi∏y w randze miasta, spowodowanych wydarzeniami historyczno-politycznymi. Lubeka, miasto Hanzy, kiedyÊ
by∏o wa˝nym miastem przygranicznym, po∏o˝onym gdzieÊ w kàcie pó∏nocno-wschodnim wolnych Niemiec. (...) Musz´ powiedzieç, ˝e obok mieszkaƒców Berlina w∏aÊnie
lubeczanie pragnà kontaktów, normalizacji stosunków, porozumienia i pojednania
i w tym duchu dzia∏ajà, a nie tylko w formie proklamacji. I tu równie˝ zgadzamy si´
z panem, Szanowny Panie Grass — nie chodzi nam absolutnie o nowe niedzielne przemówienia, ale chodzi o wyraêne, orientujàce na przysz∏oÊç oznaki w duchu niemieckopolskiego pojednania i przyjaêni.
Jednak˝e „gra dzwonowa” wiszàca obecnie w St. Marien nie mo˝e byç obiektem, który mia∏by s∏u˝yç jako symbol lub gest tego pojednania. Wszystkie dzwony gdaƒskie w iloÊci 30 sztuk sà w∏asnoÊcià ewangelickiego koÊcio∏a staropruskiego Unii w Zachodnim Berlinie. KoÊció∏ w Lubece, zgodnie z zawartà umowà, nie mo˝e nic zmieniç
ani wypowiadaç si´ co do zwrotu. Mechanizm „gry dzwonowej” wiele zawdzi´cza ofiarnoÊci mieszkaƒców Lubeki. Nie mo˝na go zdemontowaç ani przenieÊç w inne miejsce.
Dla tysiàca by∏ych gdaƒszczan, ˝yjàcych obecnie w Lubece, „gra dzwonowa” jest kawa∏kiem stron rodzinnych. Oni nie chcà z tej pamiàtki zrezygnowaç. Poza tym dzwony te
wiszà w Lubece prawie tak d∏ugo, jak poprzednio w Gdaƒsku. Polskich mieszkaƒców
Gdaƒska nie ∏àczà przecie˝ uczuciowe wi´zy z dzwonami, zatem duch przewodni tego
gestu nie by∏by symboliczny ani praktyczny. Z drugiej strony jesteÊmy zdania, ˝e mo˝na znaleêç innà drog´ oraz Êrodki, ˝eby pomóc Êw. Katarzynie w zdobyciu nowego
karylionu. Do takiego czynu powinniÊmy zjednaç mieszkaƒców, a ojcowie miasta
z pewnoÊcià te˝ si´ w∏àczà, a nasz Zwiàzek Miast Ojczystych w Lubece natychmiast stanie w s∏u˝bie tej dobrej sprawy. Co pan o tym sàdzi?
Z przyjaznym pozdrowieniem
Peter Guttkuhn
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P∏onà∏ ten koÊció∏ w roku czterdziestym piàtym. P∏on´∏a tamtà pami´tnà
zimà Êw. Katarzyna, podobnie jak bazylika Mariacka, jak Êw. Jan, Êw. Brygida,
Êw. Trójca i koÊció∏ pod wezwaniem Piotra i Paw∏a. Sp∏onà∏ raz jeszcze barokowy
he∏m Êw. Katarzyny, zniszczone zosta∏o jego sklepienie. W dwa lata póêniej kuria
biskupia przekaza∏a ten koÊció∏ krakowskim ojcom karmelitom, oni zaÊ wzi´li si´
energicznie do jego odbudowy (hamowanej w latach 50. i 60.) tak, i˝ w 1979 r.
zakoƒczone zosta∏y prace przy rekonstrukcji he∏mu barokowego.
Nie zgadzam si´ z wywodami Pana — pisa∏ w odpowiedzi Günter Grass — tyczàcymi
przeszkód w kwestii zwrotu „gry dzwonowej” do Gdaƒska. Co mo˝na by∏o przetransportowaç z Gdaƒska do Lubeki i co mo˝na by∏o zainstalowaç, mo˝na tak samo dobrze
zdemontowaç i przetransportowaç do Gdaƒska. Jest to sprawa czysto techniczna i finansowa.
Respektowaç mog´ jedynie wywód na temat doÊç d∏ugiego czasu oraz przyzwyczajenia do tych dzwonów. Pozwol´ wi´c sobie zaproponowaç Panu, aby nawiàza∏
Pan kontakt z konserwatorem miasta Gdaƒska, p. Romualdem Chomiczem, Gdaƒsk, ul.
Piwna 36/39, i aby Pan jemu przedstawi∏ swoje propozycje i mo˝liwoÊci w tym zakresie. Fakt ufundowania przez mieszkaƒców Lubeki „gry dzwonowej”, która znalaz∏aby
si´ w Êw. Katarzynie, by∏by gestem koniecznym i dawno wymaganym. Na mojà wspó∏prac´ w tym zakresie mo˝e Pan z pewnoÊcià liczyç.
Przyjazne pozdrowienia
Günter Grass

Wkrótce nadszed∏ w odpowiedzi kolejny list z Lubeki:
Wielce Szanowny Panie Grass!
Ciesz´ si´, ˝e przysta∏ Pan na mojà propozycj´ oraz pragnie Pan mi pomóc w znalezieniu mo˝liwoÊci dopomo˝enia Êw. Katarzynie w otrzymaniu „gry dzwonowej”. Uwa˝am,
˝e moim zadaniem b´dzie przeprowadzenie rozmów i to ró˝norakich, aby zaczàç praktyczne dzia∏anie w tym kierunku. Pan jednak pozwoli, ˝e jeszcze raz porusz´ spraw´
przeszkód. Na cmentarzysku dzwonów w Hamburgu odnaleziono z 36 dzwonów Êw. Katarzyny tylko 30 dzwonów i to w ró˝nym stanie, cz´sto zupe∏nie nagich. Zosta∏y one
przetransportowane do Lubeki. Dodatkowo odlano 5 dzwonów. Trzeba by∏o wykonaç
bardzo kosztowny mechanizm — i to specjalnie do tych dzwonów i do tej wie˝y, i tak
ten mechanizm wbudowano. Pragn´ Pana przekonaç, ˝e mechanizmu tego nie mo˝na
tak sobie zdemontowaç i gdzie indziej umieÊciç. To jest specyficzna, lubecka, „gra
dzwonowa”. Dlatego Êw. Katarzyna potrzebuje nowego karylionu.
Je˝eli Pan to zrozumie i uczuciowo b´dzie Pan przekonany o naszej s∏usznoÊci, to wówczas u∏atwi Pan nam realizacj´ naszych zamierzeƒ. Nie ma nikogo w Lubece, kto by si´
podjà∏ bezmyÊlnie zniszczyç pi´knà „gr´ dzwonowà”. Z p. Chomiczem niezw∏ocznie si´
skontaktuj´.
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Uwieƒczy∏ ca∏à t´ spraw´ list Güntera Grassa:
Szanowny Panie Guttkuhn
Bardzo dzi´kuj´ za list oraz bardzo wa˝ne wiadomoÊci o karylionie w St. Marien.
W tym wypadku istotnie by∏oby bezmyÊlnoÊcià demontowaç gdaƒskà „gr´ dzwonowà”.
Jestem zadowolony, ˝e pragnie Pan nawiàzaç kontakt z p. Chomiczem, gdy˝ moim zdaniem trzeba b´dzie dowiedzieç si´, jaka b´dzie reakcja strony polskiej, tak aby nasze
szczere zamiary w drugiej fazie nie rozbi∏y si´ o ciasnot´ biurokratycznych przeszkód.
Tymczasem dowiedzia∏em si´ od przyjació∏, ˝e w listopadzie zamontowano pi´knie zrekonstruowany he∏m wie˝y Êw. Katarzyny i ˝e koÊció∏ ma znowu swojà pi´knà wie˝´.
OczywiÊcie jestem gotów uczestniczyç w przedsi´wzi´ciu zorganizowanym na rzecz nowego karylionu dla Êw. Katarzyny — rzecz jasna po nawiàzaniu kontaktu z p. Chomiczem oraz po uzyskaniu zrozumienia i jego aprobaty.
Przyjacielskie pozdrowienia
Günter Grass

Na tym urywa si´ korespondencja. Po wiadomoÊci o dalszym ciàgu
spraw uda∏em si´ do prze∏o˝onego gdaƒskich oo. Karmelitów, który opowiedzia∏
mi o tarapatach z odbudowà koÊcio∏a w przesz∏oÊci, o jego kompletnej dewastacji, o braku dachu, o licznych przypadkach kradzie˝y surowców, o k∏opotach
kompetencyjnych na linii urzàd—konserwator—architekt. O trwajàcych pomimo
tych trudnoÊci pracach nad wykoƒczeniem dachu, odmalowaniem obiektu i uzupe∏nieniem wystroju koÊcio∏a. („Przyda∏by nam si´ bardzo obraz Matki Boskiej,
zabrany po wojnie przez Muzeum Narodowe w Warszawie”). Dzwony?
— Osta∏ nam si´ jeden dzwonek, pewno w wojn´ by∏ rozbity, wi´c go nie
zabrali. A nam s∏u˝y. Nie ma ju˝ tak˝e drewnianego b´bna, na który nagrane by∏y rozmaite melodie.
— A co z karylionem?
— Zakazano nam wszelkiej korespondencji w tej sprawie. A moglibyÊmy
interweniowaç, choçby przez naszych braci w Moguncji. Podobno sà przetargi
w tej sprawie pomi´dzy konserwatorem, resortem a Lubekà... Owszem, by∏a, pami´tam, propozycja rekonstrukcji karylionu — powie mi Romuald Chomicz. —
Przes∏a∏em ca∏à dokumentacj´ w tej sprawie dokàd si´ da∏o, do w∏adz wojewódzkich i centralnych.
— I co?
— Cisza zapad∏a kompletna. Wyglàda, i˝ uznano za niegodne prosiç stron´ RFN-owskà o gest wspania∏omyÊlnoÊci...
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Z pomieszczenia na pi´trze Zielonej Bramy znajdujàcej si´ w sercu
Gdaƒska, z siedziby Pracowni Konserwacji Zabytków, której wiceszefem jest Romuald Chomicz, rzut oka wystarczy, by rozpoznaç niespieszny w tym miejscu
nurt Mot∏awy, najbardziej gdaƒskiej z wiÊlanych odnóg, spichrze zbo˝owe po
drugiej stronie kana∏u, dwa gdaƒskie mosty, historyczny Krowi i zgo∏a powojennie si´ zwàcy — Leningradzki, wytyczajàcy dziÊ po∏udniowà flank´ G∏ównego
Miasta. W tej scenerii ∏atwiej jakby wieÊç nasz „wàtek rozhoworu”. O zabytkach
i ich ochronie, o potrzebie os∏aniania ich przed z∏owrogim czasem, o przepisach,
które zamiast chroniç zabytkowà substancj´, bywa ˝e dzia∏ajà na jej niekorzyÊç.
TrudnoÊci obiektywnych przy tym nie pomijajàc, jak choçby owych sakramenckich mocy przerobowych brygad remontowych, braku dewiz, trudnoÊci w zaopatrzeniu w sprz´t.
— Od wielu lat — zauwa˝y gdaƒski konserwator — nie ma sposobu na
przekazanie zabytkowego budyneczku nieopodal koÊcio∏a Êw. Brygidy indywidualnemu w∏aÊcicielowi. Zg∏aszali si´ ju˝ do mnie i konserwatorzy, i architekci,
i plastycy; chcieli wyremontowaç na w∏asny koszt ten niegdyÊ spalony budyneczek. Lecz obiekt jest w∏asnoÊcià paƒstwowà i nie ma si∏y, która mog∏aby go przekazaç osobie prywatnej. Nawet szansa przywrócenia mu dawnej ÊwietnoÊci nie
jest argumentem dla urz´dników.
I westchnie przy tym: — Ile si´ Penderecki nachodziç musia∏, zanim mu
dali pa∏acyk w Lus∏awicach pod Krakowem...
Bo tak ju˝ jest, ˝e instytucj´, gdy ju˝ weêmie si´ za taki remont, z miejsca osaczajà limity, ograniczenia, a konserwator w takim gorsecie czuje si´ doÊç
nieswojo. Kto w koƒcu, jak nie on, wie (i boleje nad tym), ˝e cenny, cz´sto unikatowy obiekt niszczeje w oczach, kruszy si´ i kurczy, degraduje po prostu, traci
na swej pierwotnej wartoÊci. Obiekt przyniesiony nam w spadku przez czas i minione epoki, wiano wielu generacji projektantów, dekoratorów, sztukatorów.
Konserwator bowiem, jak nikt inny, dostrzega zaniedbanie ka˝de w pracach remontowych, niedoróbk´, robot´ pod sznurek, niedostatecznie wiernà epoce, jej
stylistyce, jej aurze szczególnej i niepowtarzalnej. Wi´c — bywa — obok zgromadzonej przed stylowym frontem wycieczki idzie pr´dko, jakby nie chcia∏ widzieç
jej reakcji na — nierzadko pozorne — pi´kno.
A wi´c cena, jakà p∏aci ka˝dy, kto wszystko przeniknà∏ w swoim fachu
i pozna∏ wszelkie jego tajniki. Cena wysoka: utrata entuzjazmu twórczego. Niestety, nieuchronna.
Ów konserwatorski horror vacui — strach przed pustkà. Zabytkowych
wn´trz, ogo∏oconych z pi´kna Êcian, ca∏ych pomieszczeƒ, ba, obiektów. Ten l´k
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objawiony choçby niech´cià do przekazywania obiektów zabytkowych osobom
prywatnym.
— A czy instytucjom tak˝e?
— Ma∏ych obiektów instytucja nie przejmie, to jej si´ nie op∏aca.
I pomyÊleç, i˝ powiada si´, ˝e ma∏e jest pi´kne.
Bowiem jest zapisane w górze, ˝e wszystkie obiekty zabytkowe sà wartoÊcià narodowà i ˝e tego, co ∏adne, nie powinno si´ chowaç zbyt g∏´boko; chwaliç si´ tym trzeba. Tymczasem dziwnym trafem niejeden obiekt wykreÊlany bywa∏
z bedekerowych zapisów.
Konserwatorski impas. Wyra˝ajàcy si´ w s∏owach:
— JeÊli jest instytucja, która chce zajàç si´ zabytkiem, u∏atwiamy jej to.
Wyglàda na to, ˝e zabytek wcià˝ szuka swego w∏aÊciciela, nie zaÊ na odwrót. Czyli zgo∏a inaczej ni˝ w szerokim Êwiecie, gdzie pan na zamku to jest ktoÊ.
„˚ywe zabytki” — to by∏a niegdyÊ idée fixe Chomicza, odkàd go pami´tam na jego urz´dzie.
— G∏ówne Miasto ma ju˝ gotowy projekt przekszta∏ceƒ funkcjonalnych
do roku 1990 — zezna na t´ okolicznoÊç. — Za∏o˝yliÊmy sobie wyprowadzenie instytucji paƒstwowych tych z gatunku „do szesnastej” z obszaru staromiejskiego.
Ze wspólnego pochylenia nad mapà wyniknie, ˝e cz´Êciowo ju˝ tak jest.
W pasie Droga Królewska—D∏ugie Pobrze˝e—Mariacka. Bo ju˝ na boki, gdzie
Ogarna, Chlebnicka, Szeroka, Âwi´tego Ducha, rozmaicie z tym bywa; martwoty
wi´cej ani˝eli ruchu i o˝ywienia. A tam w∏aÊnie winno si´ nas ˝ywiç, coÊ nam zaoferowaç do sprzeda˝y, zaspokoiç g∏ód pamiàtek, u∏atwiajàc wtopienie si´ przechodnia w ten dookolny pejza˝.
Gra warta jest Êwieczki. Wszystko tu tràci eksperymentem. Jak na nowo
tchnàç ˝ycie w to, co niegdyÊ, zdawa∏o si´, bezpowrotnie zamar∏o w Êmiertelnym
skurczu, pora˝one zosta∏o nieodwo∏alnie j´zykami ognia i wojny. A ˝e eksperyment ten objà∏ 40 hektarów miejskiej powierzchni...
— Zróbmy jak w Antwerpii czy w Brugii — zapali si´. — PuÊçmy ∏ódki Radunià i Mot∏awà, tymi g∏ównomiejskimi t´tnicami, zamulonymi teraz, zarzuconymi kamieniami, poroÊni´tymi zielskiem. Ulokalnijmy nadto ha∏aÊliwà Mot∏aw´,
czyniàc z niej sk∏adowà gdaƒskiego organizmu. Wykonajmy przepusty na rzece,
blokady, podnoszàc zarazem poziom lustra wody, przywróçmy temu miastu charakter „miasta nad wodà”, o czym na razie, od Êrodka, nie ca∏kiem jest przekonane. Tak bardzo bokiem jest do wody ustawione. Wyprowadêmy te ∏odzie z miasta, hen, pod ˚u∏awy, krain´ niegdyÊ w sposób naturalny sprz´˝onà z miastem.
A nad brzegami niechby kawiarnie, kafejki, bistra. Spod Katarzyny, od Wielkiego
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M∏yna i Korzennej ze starym Ratuszem, niech zacznie si´ ten szlak jedyny w swoim rodzaju i niech uniknie si´ przekszta∏ceƒ w lunapark, w zbyt wielki gwar,
G∏ównemu Miastu zgo∏a niepotrzebny.
A owe gdaƒskie „szczerby w koronie”? KoÊció∏ Jana i Straganiarska. Po
dziÊ dzieƒ noszàce na sobie pi´tno wojny, d∏ugo nietkni´te ni kielnià, ni ∏opatà,
ni — co gorsza — konserwatorskà opiekà. Lecz te˝ tchnàce niepodrobionym autentyzmem, prawdà dawnoÊci, zetkni´ciem z rzeczywistym, wielowiekowym
Gdaƒskiem.
Z Turbota:
Na polecenie konserwatora dwaj robotnicy budowlani zacz´li pospiesznie zbieraç
ludzkie koÊci walajàce si´ po rumowisku. To dla telewizji zbyt jest makabryczne. Takie
przebitki do fa∏szywych wniosków mog∏yby prowadziç. Tu nie o poniemieckie szczàtki
z ostatniej wojny chodzi, lecz o Êredniowieczne koÊci, które pod rozwalonymi p∏ytami
posadzkowymi wiecznego spokoju nie znalaz∏y. Wn´trze koÊcio∏a z ukoÊnym Êwiat∏em,
w którym taƒczy kurz, lotem sp∏oszonych go∏´bi i wykrzywionymi twarzami rozbitych
rzeêb fasadowych wystarczajàcà stwarza atmosfer´. Tote˝ w swoim czasie re˝yser
Andrzej Wajda w koÊciele Âwi´tego Jana kr´ci∏ sceny do swego filmu Popió∏ i diament.
Ale w filmach dokumentarnych z koÊci, bardzo prosz´, wypada zrezygnowaç.

— W tej cz´Êci Starego Miasta — powtórzy mgr Chomicz sprowadzony
z kart powieÊci Güntera Grassa, w której pojawia si´ jako jedna z g∏ównych postaci — budynki wymagajàce remontu osta∏y si´ nietkni´te r´kà budowniczego
czy konserwatora; zabrak∏o dla nich pieni´dzy. I dla Jana tak˝e.
U Jana nawet jakieÊ roboty trwajà, choç Êlamazarne, niespieszne. Przyglàdajàc im si´ z bliska, trudno wprost uwierzyç, i˝ przyjdzie czas, gdy jak to sobie
niegdyÊ zamierzano, powstanie tutaj Centrum Scenografii Polskiej. Taka bowiem
b´dzie jego dok∏adna nazwa.
„Widzia∏ kto kiedy, ˝eby takie wn´trza przeznaczaç na dziwad∏a Szajny!”
— grzmia∏ z ∏amów prasy Jerzy Waldorff, krytyk muzyczny, optujàc za urzàdzeniem u Jana sali koncertowej muzyki oratoryjnej.
Konserwator ws∏uchuje si´ w te swary, trwajàc przy swoim: „Ka˝dy remont obiektu zabytkowego tej skali musi byç kompletny. Niezale˝nie zgo∏a od jego przysz∏ej funkcji, roli i znaczenia”. Wypadnie wi´c Janowi sklepienie wzmocniç, dach na nim po∏o˝yç, wykonaç konserwacj´ detali. A ceg∏a spalona wojnà
niechby zosta∏a. I tynki z okresu wojny. Jak scenografia to w ka˝dym calu.
Ja tymczasem a˝ w kolano bij´ si´ z ˝a∏oÊci, i˝ zaraz po wojnie w∏adze koÊcielne odstàpi∏y Jana paƒstwu. Inaczej pewno ju˝ od dawna by∏by uszykowany.
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I Janowe organy bogato rzeêbione w drewnie, a zalegajàce jednà z bocznych naw
Bazyliki Mariackiej, by∏yby ju˝ na swoim miejscu, im tylko nale˝nym.
Co? ˚e nazbyt wielkie nasycenie koÊcio∏ami w tej cz´Êci miasta? A jaki˝
to, na Boga, argument. Jak powrót miasta do dawnej ÊwietnoÊci, to naprawd´
i do koƒca. A ˝e gminy ewangelickie odesz∏y z miasta? Na ich miejsce wejÊç mogà parafie katolickie.
— Ju˝ dziÊ nie pami´tamy — wzdycha Chomicz usprawiedliwiajàco — jak
d∏ugo trwa∏ remont Katarzyny. Ile czasu trzeba by∏o, aby charakterystyczny
w gdaƒskiej panoramie he∏m barokowy pojawi∏ si´ znowu na szczycie koÊcio∏a.
Ci zaÊ, co zwiedzajà to miasto, jego starà cz´Êç, po latach wielu, przystanà, bywa, na krótkà chwil´. Zastanowià si´, najwyraêniej coÊ w sobie rozpami´tujàc, przest´pujà z nogi na nog´. A˝ któryÊ z nich niespodziewanie zakrzyknie:
— W tym domu mieszka∏em przed wojnà! A tam, za rogiem, chodzi∏o si´
na dziewczyny!
Dok∏adnie tak, jak zachowa∏ si´ Herr Kleppel, absolwent przedwojenny
wydzia∏u architektury „Technische Hochschule zur Danzig”, autor ksià˝ki
o Gdaƒsku, na widok „swojej” kamieniczki. Jakby nie pami´ta∏ (a mo˝e tylko nie
chcia∏ pami´taç?), ˝e zaraz po wojnie strzaskana by∏a do szcz´tu, ca∏a leg∏a w gruzach i nale˝a∏o wpierw wznieÊç jà na powrót, by po latach, gdy ju˝ nieco omszeje, wzbudzaç mog∏a takie dzieci´ce nieledwie reakcje.
W rozmowie z Chomiczem zawsze ciÊnie si´ na usta ca∏e mnóstwo pytaƒ.
Choçby takie:
— Jaki procent zabudowy G∏ównego Miasta w ogóle nie zosta∏ odbudowany?
Odpowiedê tego, który w swojej pracy, jak rzecz t´ okreÊli∏ Günter
Grass, posi∏kuje si´ metodami „lirycznego przymusu”, brzmi wówczas:
— OsiemnaÊcie.
Poszerzono ulic´ o nazwie Grobla, tak a˝eby stworzyç lepszà perspektyw´ na Kaplic´ Królewskà. Jest taka fotografia Marka Walczewskiego — Schugger
Leo — i ma∏ego Oskara z Blaszanego b´benka, z jego filmowej wersji, gdy idà
Groblà, Leo HyÊ ca∏y w czerni, w cylindrze, i Oskar ze swoim b´benkiem w bia∏o-czerwone p∏omyki, a w g∏´bi widnieje zarys Kaplicy Królewskiej. Niejedno uleg∏o zmianie w zabudowie wewn´trznej, w uk∏adzie g∏´bokich oficyn. W niektórych przypadkach, jak choçby przy D∏ugiej 12, na ty∏ach Domu Uphagena, zostawia∏o si´ zarys murku, dla rozpoznania, jak wyglàda∏a niegdyÊ zabudowa idàca
w g∏àb. Niejedno zmieni∏o si´ w kszta∏cie D∏ugiego Pobrze˝a, zw∏aszcza zaÊ w ciàgu od Bramy Mariackiej przez Bram´ Êw. Ducha do ˚urawia. Jednej z pierzei uli-
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cy Szerokiej te˝ ju˝ nie odbudowano. I niektórych plomb przy Piwnej, jednej
z pierzei ulicy Âwi´tego Ducha. I jeszcze zmieni∏o si´ to i owo w kszta∏cie bocznych niedu˝ych uliczek — ¸awniczej, Powroêników i Krowiej.
A˝ korci∏o spytaç, czy mimochodem nie dokona∏o si´ przenosin zabytkowego obiektu z jednego miejsca w drugie.
— Organy Êw. Jana sà tego jedynym przyk∏adem.
Te˝ mi przyk∏ad...
Tak wi´c w trakcie odbudowy dokona∏o si´ odwrócenie miasta od Mot∏awy. I element tej sprawy — wcià˝ niepewny los Wyspy Spichrzów, pozostajàcy
stale w ogniu dyskusji fanatyków gdaƒskiej sprawy, dzia∏aczy, konserwatorów,
spo∏eczników ró˝nej maÊci. O tyle istotny, ˝e Mot∏awa wraz z wyspà O∏awiankà
zamyka urbanistycznie kompleks G∏ównego Miasta, czyniàc ze Starego Portu
i z Mot∏awy g∏ówny szlak prowadzàcy do placu Wa∏owego oraz zespo∏u pofranciszkaƒskiego, obecnej siedziby Muzeum Narodowego.
I do spichlerzy na prawym brzegu.
Nazajutrz kr´ciliÊmy Mari´ Pann´ widzianà ze wszystkich stron: sterczàcà wysoko, gdy
si´ patrzy z D∏ugiej przez kiszk´ Kaletniczej. Z miejsca, gdzie ulica Âwi´tego Ducha
dochodzi do Mot∏awy i D∏ugiego Pobrze˝a, mo˝na by∏o w ca∏oÊci uchwyciç gotyckà
kwok´ z wypalanej ceg∏y. Dwa kolejne dalekie uj´cia z Podwala Staromiejskiego przez
Grobl´, tak ˝e polska Kaplica Królewska, przytulona do Marii Panny, wyolbrzymia∏a jej
rozmiary. I z Podwala Przedmiejskiego, róg ˚abiego Kruka, skàd za szczytami Ogarnej
ogromna wie˝a bazyliki i smuk∏a wie˝a ratusza wydajà si´ zaÊlubione na wiecznoÊç.

Jest Romuald Chomicz absolwentem Liceum Plastycznego w Or∏owie
oraz Uniwersytetu im. Miko∏aja Kopernika w Toruniu, tym niegdyÊ wojewódzkim
dla Pomorza mieÊcie. A tak˝e autorem pracy magisterskiej O gotyckich bramach
fortyfikacji miejskich terenu Polski Pó∏nocnej. Co dnia prawie przyjmuje u siebie
goÊci z zagranicy ciekawych stale i na nowo fenomenu odbudowy tego miasta.
(Jedno ze zdziwieƒ z tej okazji: obszerne jak nigdzie na Êwiecie przedpro˝a; objaÊnia je wp∏ywem niderlandzkim z dodatkiem s∏owiaƒskiej fantazji). Sam te˝ cz´sto bywa w Êwiecie z seriami odczytów. We Francji, W∏oszech (zapami´ta∏ szczególnie spotkanie z hr. Hutten-Czapskim), RFN, w Holandii. A swych podw∏adnych posy∏a do Bremy i Otterbergu, do Baƒskiej Szczawnicy i Tallina, a nawet do
Deir-Eir-Bachari w Egipcie. Naturalnà wi´c rzeczy kolejà trafili jego ludzie tak˝e
na Zamek Królewski w Warszawie.
Co mu przysz∏o do g∏owy ca∏kiem ostatnio? A to, ˝e na terenie Oliwy,
w rejonie ulicy Kwietnej, istnieje wyÊmienity zespó∏ XVIII-wiecznego budownic-
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twa robotniczego. Jakby zalà˝ek przysz∏ego Skansenu Robotniczego. Jako ˝e kuênia ju˝ jest. Wespó∏ z dworkiem stanowi to pewnà zgranà ca∏oÊç. Gdyby tak jeszcze przemieÊciç w to miejsce par´ lamp ulicznych, s∏upy og∏oszeniowe sprzed lat,
latarnie gazowe. Kto wie, mo˝e by coÊ z tego wysz∏o w miar´ kompletnego...
Wyglàda wi´c na to, ˝e metoda „lirycznego przymusu” ju˝ mu w krew
wesz∏a.
„Tà odbudowà zdobyliÊcie Gdaƒsk po raz drugi” — powiedzia∏, oprowadzany po zabytkowym centrum Gdaƒska, prof. arch. Wilhelm Hubotter z Hanoweru.
Wtórowa∏ mu zaÊ sam Richard Neutra, jeden z najs∏ynniejszych XX-wiecznych urbanistów:
Macie zupe∏nà racj´, odbudowujàc w waszym mieÊcie zabytki. Ka˝dy cz∏owiek musi
umiejscowiç siebie gdzieÊ na linii czasu. Zabytki u∏atwiajà jednostkom i ca∏ym narodom
t´ operacj´ i ponadto u∏atwiajà identyfikacj´ narodu.

(1981)
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Spotkania trzech stopni
A zatem cicerone. I ambasador spraw swego miasta. Bowiem ksià˝ki i ca∏a agitacyjna wokó∏ spraw tego miasta robota, sà rodzajem wr´czonych samemu
sobie i innym listów uwierzytelniajàcych. Oto bowiem przyjecha∏ raz jeszcze, wezwany tutaj kolejnà miasta swego potrzebà. A nied∏ugo wyniknie z tego blichtr
i rozg∏os hollywoodzki. Lecz najpierw odby∏o si´ owo...
Pisze jak stary Goethe — zauwa˝ono niegdyÊ o Günterze Grassie — stojàc przy pulpicie.
Od czasu do czasu pulpit zamienia na mównic´ i zwraca si´ do narodu niemieckiego
niczym stary Fichte. Swe codzienne myÊli zapisuje w brulionie, jak stary Lichtenberg,
uprawia codziennà polityk´ felietonowà, jak stary Heine — ale w przeciwieƒstwie do
niego sta∏ si´ na ca∏y Êwiat znanà wizytówkà niemieckiej polityki kulturalnej: on —
Günter Grass.

W wierszu Pan Kichot tak pisa∏:
Ciàgle to mówi´: Polacy sà zdolni
nazbyt zdolni i do czego zdolni
o zdolnych r´kach, ustach do ca∏owania
zdolni tak˝e w melancholii, w kawalerii.
(prze∏o˝y∏ Jan Koprowski)
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O sobie zaÊ tak pisa∏: „Mam pedantyczny stosunek do geografii i czasu”.
Mo˝e wi´c ów stosunek w∏aÊnie spowodowa∏ jego kolejny przyjazd w te
strony. Tamte poprzednie odbywa∏ w skupieniu, z namaszczeniem, w pewnym
emocjonalnym napi´ciu, które dopomóc mia∏o w spe∏nieniu twórczym, gdy formalnie, po wierzchu, sz∏o o jakieÊ doraêne sprawy, lecz dla niego samego jakby
drugorz´dne. Natchnienia szuka∏ w tych stronach nadmorskich, lesistych, pagórkowatych. W koƒcu sam zostawa∏ w rozgwarze dnia. I wyglàda∏o to na podró˝ humanisty do êróde∏ czasu i przestrzeni. W´drówk´ nomady, wiecznego tu∏acza,
przez ruiny i zgliszcza, przez ludzkie cierpienie, mozaik´ spraw przesz∏ych i tych
nie ca∏kiem minionych. Tych, z których on — samotnik, gdy odjadà telewizyjne
i filmowe ekipy, uk∏adaç b´dzie w pojedynk´ mozaik´ z kamyków porozrzucanych na wszystkie Êwiata strony. Bowiem: „rzeczywistoÊç jest za ciasna, zbyt prozaiczna, linearna. Rola artysty polega na tym, aby t∏ukàc dany przedmiot, ujawniaç to, co si´ w nim kryje”.
Przedmiotów rozbi∏ ju˝ ca∏e mnóstwo, wiele te˝ z nich z∏o˝yç ju˝ zdo∏a∏
ten „stra˝nik geografii i czasu”.
A˝ zdarzy∏o si´, i˝ to, co misternie posk∏ada∏, rozbiç postanowili raz jeszcze filmowcy, bioràc si´ za bary z g´stà materià najwi´kszej jego powieÊci — Blaszanego b´benka. I z tej okazji przyjecha∏ raz jeszcze.
Spotkanie pierwszego stopnia
Hotel „Posejdon” w Jelitkowie. GdzieÊ tam w g∏´bi osiedle ˚abianka,
ostatnie gdaƒskie od zachodniej strony, bo dalej rozpoczyna si´ ju˝ teren przysopocki, sam kurort i dalej w pó∏nocno-zachodnim kierunku, ju˝ pod Gdynià, majàtek Kolibki, niegdyÊ w∏asnoÊç Jewelowskiego (dziÊ gospodarstwo warzywno-kwiaciarskie). Kamienny Potok i Sopot, ten wyÊcigowy, sàsiedni wobec kurortowego. Sam hotel zaÊ zdo∏a∏ ju˝ wrosnàç w okoliczny pejza˝ i przylgnàç do tej
dzielnicy na gdaƒskim przedmieÊciu, usytuowanej tu˝ obok morskiego brzegu,
w pó∏ drogi pomi´dzy Gdaƒskiem a Sopotem.
Jelitkowo jest dziÊ i za jego czasów te˝ by∏o wczasowo-urlopowà cz´Êcià
Oliwy i Gdaƒska. I spe∏nia, jak i spe∏nia∏o, funkcj´ podobnà do tej, jakà przed
wielu laty odgrywa∏o Brzeêno dla jego Langfuhr, a dziÊ odgrywa dla mieszkaƒców
Wrzeszcza.
Od Wzgórz Oliwskich, od pocysterskiego oliwskiego klasztoru i katedry,
od ulicy Ró˝anej (Rosengasse) jest ono doÊç odleg∏e. Jego Jelitkowo nazywa∏o
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si´ Glettkau i by∏o czymÊ pomi´dzy Badem a osadà docenianà ju˝ wtedy przez co
ruchliwszych gdaƒszczan, poprawmy si´ pr´dko — przez obywateli Wolnego Miasta i licznych, zw∏aszcza letnià porà (ale i zimowà, jak zaraz si´ oka˝e), kuracjuszy i spacerowiczów.
Niejeden raz by∏ tu z ojcem, mamà i starszà siostrà. Przyzna to póêniej
w rozmowie w hotelu prowadzonej. W tym, który po∏o˝ony jest dok∏adnie w po∏owie drogi od p´tli tramwajowej do miejscowego koÊció∏ka z niewysokà wie˝yczkà na szczycie.
W pobli˝u tych wszystkich miejsc, gdzie uczniowie z gimnazjum im. Horsta Wessela (pisze o tym w Psich latach) byli szkoleni w baterii nadbrze˝nej
Brösen-Glettkau.
O samym zaÊ Glettkau taki sàd wyda∏ niegdyÊ:
Mój ojciec prowadzi∏ nas wszystkich do Oliwy. Tam wsiadaliÊmy do tramwaju jadàcego
w stron´ Jelitkowa. A˝ po najdalszy horyzont zatoka by∏a zmro˝ona. Jelitkowskie molo
b∏yszcza∏o dziwacznie zlodowacia∏e. Dlatego musia∏ mój ojciec wyjàç aparat fotograficzny ze skórzanego futera∏u, my zaÊ musieliÊmy przed tym fantastycznym cukrowym arcydzie∏em grupowo si´ ustawiç. Wiele czasu potrzebowa∏ mój ojciec, zanim uzyska∏
prawid∏owà blend´ i oÊwietlenie. SzeÊç razy musieliÊmy cichnàç, zanim ojciec by∏ z tym
gotowy. Potem dopiero mia∏o si´ okazaç, ˝e z szeÊciu ustawieƒ cztery by∏y przeÊwietlone, to lód tak blikowa∏. Z Jelitkowa sz∏o si´ przez trzeszczàce morze do Brzeêna. Wiele
ludzi mija∏o si´ po drodze. Mewy nie musia∏y g∏odowaç.

A wi´c w Jelitkowie, tylko, bagatela, jakieÊ czterdzieÊci lat póêniej, zainstalowa∏a si´ zachodnioniemiecka ekipa filmowa Blaszanego b´benka.
Grass odwiedzi∏ wi´c, poproszony przez filmowców, swój Gdaƒsk raz
jeszcze. Zatrzyma∏ si´ w cz´Êci miasta doÊç ju˝ dobrze przez siebie uprzednio rozpoznanej. Tej, która wciàgni´ta zosta∏a przezeƒ ju˝ dawno do katalogu spraw
wa˝nych. Za plecami ma ten sam odleg∏y horyzont, z boku p´tl´ oliwskiej „trójki”, identycznej jak tamta, zgrzytliwie przymilnej. Jest wi´c tu u siebie. Tak jak
gdyby nigdy stàd nie wyje˝d˝a∏.
O filmie same tylko przecieki, konkretów niewiele.
By∏o wi´c tak z poczàtku, i˝ Andrzej Wajda interesowa∏ si´ filmowà adaptacjà tej powieÊci i przeniesieniem jej na ekran. Zapyta∏em wi´c Wajd´, co sprawi∏o, ˝e zrezygnowa∏ z tego filmowego tematu. (A mia∏o to miejsce ju˝ po wprowadzeniu B´benka na ekran, po jego tryumfalnym marszu, choç w sieci kin komercyjnych nie utrzyma∏ si´ zbyt d∏ugo, przez festiwale Europy i Ameryki, po Z∏o-
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tej Palmie w Cannes, do spó∏ki z Czasem apokalipsy Coppoli, i Oscarze, nagrodzie Amerykaƒskiej Akademii Filmowej).
Rozbi∏o si´ wszystko — odpowie Wajda na mojà indagacj´ — o scenariusz; nie by∏o go
komu napisaç. Ponadto, co ju˝ wiem dzisiaj, nigdy nie odwa˝y∏bym si´ na obsadzenie
roli Oskara (nomen omen) przez dziecko, jak zrobi∏ to Schlöndorff. MyÊl´, ˝e siedzi ten
film mocno w tradycji niemieckiej kultury, w ekspresjonizmie jej filmów. MyÊl´ — skoƒczy∏ swój wywód Andrzej Wajda — i˝ dobrze si´ sta∏o, ˝e zrobi∏ ten film Schlöndorff, nie
zaÊ ja.

Sta∏o si´ wi´c, i˝ niemiecki Alzatczyk Volker Schlöndorff (Niepokoje wychowanka Törlessa wed∏ug Musila, Utracona czeÊç Katarzyny Blum wed∏ug Bölla)
podjà∏ si´ realizacji tego filmu. I jak to filmowcy, wiecznie spieszàcy si´, wyzna∏,
˝e B´benek mia∏ okazj´ przeczytaç dok∏adnie dopiero na krótko przed opracowaniem scenariusza.
Z tej okazji w TrójmieÊcie szeptem podawana jest anegdota o re˝yserze,
który dla relaksu wybra∏ si´ na dansing w „Posejdonie”. Dostrzeg∏ ∏adnà dziewczyn´, ona jego, zataƒczyli.
— Are you an Cassubian girl also? — spyta∏ Schlöndorff swà partnerk´
w taƒcu.
— You, bloody... — rzuci∏a mu wÊciekle, z miejsca rezygnujàc z taƒca
z dociekliwym cudzoziemcem.
Grass miga mi w hotelowym holu. Ju˝ w chwil´ póêniej rozmawiamy
przy Êniadaniowym stoliku, przy którym siedzi wraz z Ute i najstarszym synem,
d∏ugow∏osym Raoulem. Mówimy o tym i owym, rzucamy luêne uwagi dla lepszego rozpoznania si´. Zwierzam mu si´ mi´dzy innymi z peregrynacji Êladem jego
kaszubskiej familii. Przy sàsiednich stolikach w tym czasie rozsiad∏a si´ niemal ca∏a ekipa filmowa z producentem panem Seitzem i kr´pym ciemnow∏osym aktorem, w∏oskim Niemcem Mario Adorfem, kreujàcym jednà z g∏ównych postaci —
Matzeratha. Jest on po swojemu ˝ywio∏owy, gadatliwy, przyodziany w jakiÊ, co
w jego stylu, przybrudzony dres, odbijajàcy od elegancji choçby producenta filmu.
— Gdzie zbiera∏ pan materia∏y tyczàce mojej kaszubskiej rodziny? — pyta
mnie autor Blaszanego b´benka..
Mówi´ o Bysewie, o Janie i Agnieszce, o jego wuju i ciotce, o Grassa babce ciotecznej...
— Jak si´ ona nazywa∏a? — przerywa mi ten wàtek.
— Anna Hoppe — podrzucam.
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Po czym Grass wyjaÊnia t´ spraw´ Ute, jeszcze widaç niewciàgni´tej we
wszystkie jego rodzinne parantele.
Ciàgn´ po chwili o Matarni i tamtejszym ksi´dzu proboszczu, êródle mej
wiedzy na temat stosunków agrarnych przed wojnà w tamtych kaszubskich stronach jego familii. Mówi´ o Klukowie i córce Franciszka, z którà w jej domu rozmawia∏em, rodzonej córce jego wuja drugiego stopnia, obroƒcy Poczty Polskiej.
O innym jeszcze domu z nim spokrewnionym mówi´, tym kartuskim, gdzie na
jednej ze Êcian dostrzeg∏em fotografi´ sporych rozmiarów, na której uwieczniona zosta∏a familia Krause z dziewi´ciorgiem swych, jak Bóg przykaza∏, dzieci.
Wreszcie o Marcie Krause napomkn´ i fakcie poÊlubienia przez nià gdaƒskiego Kaszuby Giseli.
— Prawda, ˝e to kaszubskie nazwisko? — zagadnie mnie w tym momencie o doÊç odleg∏à w czasie, a przecie˝ znanà mu rodzinnà parantel´. Potwierdz´
ten jego domys∏.
I od tego, zda mi si´, momentu uzna mojà znajomoÊç faktów i zdarzeƒ,
jakie si´ przed laty na tym nie∏atwym pograniczu rozgrywa∏y.
W powieÊci wuj jego, tragiczny obroƒca Poczty Polskiej w Gdaƒsku, nazywa si´ Jan Broƒski, o wiele bardziej z polska od rzeczywistego — Franciszka
Krause. W filmie Schlöndorffa gra t´ postaç polski aktor filmowy i teatralny Daniel Olbrychski, znany ju˝ w Êwiecie z wielu znaczàcych ról w filmach Wajdy, Miklosa Jancso, z norweskiego filmu Dagny, w którym zagra∏ rol´ pisarza Stanis∏awa Przybyszewskiego.
— Wiem — zwierzy mi si´ Grass — ˝e Olbrychski jest w Polsce bardzo popularny. Mog∏a mu si´ wydaç rola, jakà tu gra, dosyç szara. Gdy spotkamy si´
w Berlinie podczas zdj´ç atelierowych, spróbuj´ mu objaÊniç, i˝ ca∏a niezwyk∏oÊç
tej postaci polega na jej pozornej zwyk∏oÊci.
Sam zaÊ Olbrychski tak powiedzia∏ (w miesi´czniku „Radar”, ukazujàcym
si´ w dwóch edycjach, polskiej i zachodnioniemieckiej) o swej roli:
Jan Broƒski wydaje si´ na pierwszy rzut oka postacià odleg∏à od Polaków-romantyków,
których gra∏em u Wajdy (Krajobraz po bitwie wed∏ug opowiadaƒ Tadeusza Borowskiego, Popio∏y wed∏ug Stefana ˚eromskiego). Re˝yser przekona∏ mnie jednak o tym, ˝e bohater Grassa jest spokrewniony w jakimÊ sensie z moimi poprzednikami mocujàcymi
si´ ze Êwiatem i jego przeciwnoÊciami. Tylko objawia si´ to w innej formie. Jest delikatny i s∏aby. Ale taka s∏aboÊç mo˝e byç si∏à wobec brutalnoÊci, która wokó∏ niego szaleje.
Jego strach nie jest komiczny, ˝a∏osny. Jest to g∏´boki strach, jaki powinien odczuwaç
ka˝dy, gdy widzi zagro˝enie, strach doprowadzajàcy ludzi do iluminacji, do zrozumienia spraw, które sà ponad ludzkie wyobra˝enie, doprowadzajà do ob∏´du. W takiej poetyce poprowadziliÊmy razem z re˝yserem t´ postaç.
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Ciekawy jest proces myÊlenia aktora o roli, jego uwiarygodniania postaci przez prób´ zrozumienia intencji autora B´benka.
Mog´ chyba powiedzieç — wypowie si´ Olbrychski w tej materii — ˝e by∏em dobrym
czytelnikiem Grassa. Ale teraz wdar∏em si´ znacznie g∏´biej w jego tok myÊlenia. Tak si´
dzieje z ka˝dym utworem, z którym chc´ si´ zmierzyç na scenie lub ekranie. Nie wystarcza mi wtedy spotkanie pierwszego stopnia, kiedy to przeczyta∏o si´ w sposób wra˝liwy powieÊç, sztuk´, wiersz. Musi nastàpiç spotkanie drugiego stopnia, podczas którego zaczyna podà˝aç si´ za poetà, pisarzem, odkrywaç w sobie sprawy przez niego poruszane, mieç w∏asne poglàdy na ten temat. Potem przychodzi trzeci stopieƒ. Jest to
jakby odbicie od ksià˝ki. Tekst staje si´ pretekstem do zrobienia czegoÊ w∏asnego, korzystajàc z cudzych s∏ów, we w∏asnym imieniu, mówienia o sobie z ca∏à si∏à przekonania. Jest jeden warunek. Aby tak bezczelnie poczynaç sobie z literaturà, trzeba si´ najpierw w niej zakochaç.

W prasie RFN ukaza∏y si´ ju˝ pierwsze reporta˝e z planu filmu. Na poczàtek z tego jugos∏owiaƒskiego, z kr´cenia zdj´ç w Zagrzebiu. W „Sternie” du˝ych
rozmiarów zdj´cie hitlerowskiego parteitagu w... Gdaƒsku. (Czy˝by obawa przed
niech´tnà reakcjà obecnych mieszkaƒców Gdaƒska nakaza∏a przenieÊç ten plener, hen, na po∏udnie Europy?). Na tej fotografii funkcjonariusze partyjni spr´˝yÊcie unoszà r´ce na znak Heil Hitla!, ma∏y zaÊ Oskar ze swoim b´benkiem
w bia∏o-czerwone p∏omyki siedzi u ich stóp i pa∏eczkami wybija, wystukuje, wyb´bnia, wieÊci te swoje dzieci´co—niedzieci´ce rytmy.
— Ile masz teraz lat? — pytam Raoula, nie wiedzieç czemu noszàcego to
hiszpaƒskie imi´.
— DwadzieÊcia jeden — s∏ysz´ w odpowiedzi, co wzbudza refleksj´ nad
przemijalnoÊcià czasu, bowiem w swoim domowym archiwum przechowuj´ fotografi´ Güntera wraz z pierwszà ˝onà i czwórkà dzieci — Raoulem w∏aÊnie, Franzem, Laurà i Brunonem.
— On jest najstarszy?
— Z Franzem sà bliêniakami.
— Tato — teraz Raoul ma pytanie — czy Franz zosta∏ tak nazwany od imienia wuja Franciszka? — I pytanie to ma w sobie coÊ z charakteru rozmów, jakie
wiód∏ Grass ze swymi dzieçmi na kartach Z dziennika Êlimaka, b´dàcego rodzajem rekapitulacji myÊlowej Grassa-polityka i Grassa-pisarza.
— Wczoraj we trójk´ — mówi Grass — objechaliÊmy Kaszuby. ByliÊmy
w Chmielnie (gdzie warsztat ceramiki kaszubskiej od dziewi´ciu pokoleƒ
prowadzony przez famili´ Neclów) i w Kartuzach, gdzie obejrzeliÊmy koÊció∏
w kszta∏cie trumny.
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Wspominam wi´c, ˝e urodzi∏em si´ i wychowa∏em w tym mieÊcie.
— O Kartuzach pisz´ w Dzienniku Êlimaka — doda∏ od siebie.
Czy˝by wi´c to by∏a ta ksià˝ka, o której napomyka∏ w trakcie pracy nad
nià w liÊcie do mnie? A mo˝e by∏ to jakiÊ inny zamiar pisarski, zacz´ty i nieukoƒczony? Nie b´d´ tego wiedzia∏, a˝ sam go o to kiedyÊ nie zapytam.
Potem zaÊ, ju˝ po Êniadaniu w hotelowej restauracji, w hallu wr´czy∏ mi
Grass swoje Psie lata, trzecià cz´Êç „gdaƒskiej trylogii”, w czym b´dzie jakby ch´ç
zaszczepienia g∏´bszej wiedzy o zawartych w niej treÊciach, jak˝e w Polsce ma∏o
dotàd znanych.
Spotkanie drugiego stopnia
Na planie filmu Volkera Schlöndorffa Blaszany b´benek.
Mass media z tamtej strony informujà starannie: 6,1 miliona marek wynoszà koszta realizacji filmu. Przymiarki do zdj´ç trwa∏y ju˝ od doÊç dawna.
Wpierw Grass zamierzeniu nie sprzyja∏; niewielkà widzia∏ szans´ na znalezienie
wizyjnego ekwiwalentu dla jego s∏ów, metafor i obrazów. Tak bardzo Blaszany
b´benek zdawa∏ si´ byç literacki. Nie by∏by jednak sobà, gdyby on — rzeêbiarz,
grafik, poeta, dramaturg i prozaik, nie chcia∏ zaryzykowaç prze∏o˝enia swojej prozy (nie pierwszy raz w koƒcu) na klatki, kadry i sekwencje obrazów filmowych.
Kluczowym momentem dla ca∏ej sprawy by∏o odszukanie wykonawcy
postaci Oskara. Gdy niemo˝liwe sta∏o si´ realne, wiadomo ju˝ by∏o, ˝e film powstanie.
Oto wi´c on — David Bennent. Lat 12, z wyglàdu ch∏opiec 7-letni. Pochodzi z aktorskiej rodziny Bennentów, dobrze znanej w Republice Federalnej (jego
ojciec te˝ zagra jednà z bardziej znaczàcych ról w tym filmie). Sam zresztà David
tak˝e ju˝ gra∏ w pi´ciu filmach, co wydaje si´ czymÊ wr´cz niewiarygodnym.
Problemy by∏y wcià˝ dwa: pieniàdze i scenariusz. Te pierwsze zapewni∏
— od Amerykanów — monachijski producent, pan Seitz. Przy pisaniu scenariusza
dopomóg∏ Schlöndorffowi i ca∏à prawie wst´pnà piekielnà robot´ wykona∏ wieloletni wspó∏pracownik Buñuela, spec nad spece w swym rzemioÊle Jean Claude
Carriére.
A sam Schlöndorff? Dostrzeg∏ w materii powieÊci „spektakularne obrazy”, „typowe dla tamtego czasu objawy protestu”.
Energicznie i zdecydowanie zabrali si´ za t´ robot´ ludzie, którzy proz´
Grassa traktujà jako rodzaj trampoliny do w∏asnych celów artystycznych. Mo˝e
i tak byç powinno...
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— ˚àdam stu dni zdj´ciowych! — zdeklarowa∏ si´ Schlöndorff krótko po
lekturze scenariusza. I zabrzmia∏o to w jego ustach jak passus o stu dniach Napoleona.
Znaczy∏o to bowiem ni mniej, ni wi´cej, tylko ˝e film b´dzie trzykrotnie
dro˝szy od wszystkich dotychczas kr´conych w Republice Federalnej.
Sta∏o si´. Z rachunku wynika∏o, ˝e plenerem dla 83 dni zdj´ciowych b´dzie Gdaƒsk. I ˝e prócz Angeli Winkler, znanej choçby z roli Katarzyny Blum z poprzedniego filmu Schlöndorffa, prócz Adorfa (Matzeratha), zagra w nim tak˝e rol´ Sigismunda Markusa Charles Aznavour. No i niema∏a liczba polskich aktorów.
A to, prócz Olbrychskiego, Zygmunt Hübner ze swojà ascetycznà twarzà graç b´dzie Michonia, dyrektora Poczty Polskiej w Gdaƒsku, Mieczys∏aw Czechowicz rubasznego (inaczej ni˝ w ˝yciu) woênego tej poczty — Kobiel´, Marek Walczewski
wcieli si´ zaÊ w postaç Schugger Leo, czyli Leo Hysia, owego pomyleƒca z Langfuhr, ekskleryka, uczestnika wszystkich pogrzebów na Zaspie.
Jedziemy wi´c teraz, po tym jak Grass zaprosi∏ mnie do Êrodka, w trzy
wozy ekipy filmowej na plan filmu. Cel nasz: tereny po∏o˝one na nadmorskich,
niemal bezludnych kraƒcach Gdaƒska. Droga nasza wieÊç b´dzie w pobli˝u Westerplatte, w przed∏u˝eniu gdaƒskich Stogów, gdzie zainscenizowano cmentarz
katolicki na Zaspie, w jego kszta∏cie sprzed wielu lat. Filmowaç si´ tam b´dzie
scen´, gdy Schugger Leo wr´cza Oskarowi ∏usk´ naboju.
Od Grunwaldzkiej skr´camy w lewo, w Alej´ Leningradzkà, gdzie rezyduje zespó∏ filmowy. Samochód z Grassem przystaje na moment. Grass wysiada,
po minucie wraca, zastaje kilka osób, w tym i mnie, wpatrzonych w zarys Starego Miasta od jego po∏udniowej strony. Ulica Ogarna widoczna jak na d∏oni,
w g∏´bi akcenty wertykalne, smuk∏a wie˝a gdaƒskiego ratusza, ci´˝ka winieta koÊcio∏a Panny Marii. Mówi´, ˝e ta flankujàca Stare Miasto ulica Ogarna przez to, ˝e
jest po∏o˝ona obok turystycznych traktów, zdaje mi si´ najbardziej staromiejska
w klasycznym sensie. Grass kiwa ze zrozumieniem g∏owà. Niejednà przecie˝ kwesti´ w swych ksià˝kach tej Hundegasse poÊwi´ci∏.
— Na tej ulicy jeszcze przed I wojnà Êwiatowà — informuj´ go — mieÊci∏a si´ w latach 1908—1912 redakcja „Gryfa Kaszubskiego” Aleksandra Majkowskiego. Po „Skôrbie Kaszebsko-S∏owiƒskiej Mowë” Ceynowy i „Dru˝bie” tego˝
Majkowskiego z 1905 roku by∏a to trzecia gazeta w dziejach kaszubskiego czasopiÊmiennictwa.
Nie wiem, czy znane mu by∏y te fakty. Jego Gdaƒsk by∏ przecie˝ w zgo∏a
innym miejscu.
Dopiero co, przed dwoma laty, schodzi∏ do szcz´tu uliczki, koÊcio∏y i kamienice gdaƒskiego Starego i G∏ównego Miasta. Z planu wyobraêni naniós∏ je na
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plan filmowy, gdy zdarzy∏o si´, ˝e Grass-narrator filmu opowiedzia∏ swój Gdaƒsk.
Na Ogarnej zaÊ ekipa B´benka nakr´ci∏a sekwencj´ z udzia∏em Aznavoura jako Sigismunda Markusa, ˝ydowskiego sklepikarza z pasa˝u gdaƒskiej Zbrojowni, drobnego kupca objawiajàcego raz za razem s∏aboÊç do mamy Oskara i zazdrosnego o jej mi∏oÊç do Broƒskiego. Wspó∏uczestniczy∏ w nakr´caniu tej sekwencji Daniel Olbrychski. Zdumienie przygodnych widzów budzi∏ jego wyglàd
zewn´trzny, jak˝e odmienny od tego, który zna polska widownia z filmów
z udzia∏em tego aktora.
Mijamy wi´c Przeróbk´, Stogi, pojawia si´ las po obu stronach szosy,
zresztà mocno ju˝ przerzedzony, taki sobie miejski las. Dalej sà przystanie jachtowe gdaƒskich klubów (zza drzew srebrzy si´ gdaƒska rafineria). Przed nami
Górki Zachodnie, gdzie, nieopodal Wis∏y Âmia∏ej, nad samym brzegiem gdaƒskiej
zatoki, plener tego sprowadzajàcego nas tutaj filmu.
Filmowego Oskara widaç ju˝ z daleka. ˚ywo porusza si´ w swoich wyd∏u˝onych porci´tach na szelkach, w bia∏ych podkolanówkach. Biega tu i tam ze
swoim dzieci´cym, z marzeƒ wyniesionym b´benkiem (drugi, zapasowy, le˝y
w wielkich rozmiarów pudle). Dzieƒ jest ch∏odny. Gdy powieje od morza, charakteryzatorka i Angela Winkler podbiegajà do ch∏opca, opatulajàc go czym si´ da
lub porywajà do cyrkowego wozu s∏u˝àcego ca∏ej ekipie za swoistà filmowà baz´.
Tak jak literacki Oskar jest postacià wiodàcà ksià˝ki, rodzajem jej naiwnie màdrego narratora, tak i ten filmowy spe∏nia niezwykle wa˝kà rol´; jego bowiem oczami oglàdaç b´dziemy akcj´ ca∏ego filmu. Nie dziwota wi´c, ˝e David
(Oskar) z filmowego planu niemal nie schodzi. To o nim rzek∏ raz Schlöndorff:
— JeÊli ch∏opcu coÊ si´ stanie, ca∏y film b´dzie mo˝na do kub∏a wrzuciç.
I ch∏opiec zdaje si´ wiedzieç o tym, bo bryka, ile tylko si´ da. Co chwila
pada na traw´ i wo∏a przeraêliwie: Fuss ist gebrochen! Fuss ist gebrochen! I wtedy ca∏a ekipa wydaje z siebie okrzyk grozy. A gdy David Êmieje si´ z kawa∏u, s∏ychaç zewszàd g∏´bokie i donoÊne westchnienia ulgi.
Lecz niech no tylko Schlöndorff zakrzyknie: „Kamera!”, wówczas twarz
ch∏opca powa˝nieje z miejsca, t´˝eje w skupieniu. Niczym wytrawny aktor sprawuje si´ w sekwencji wr´czania mu przez Schugger Leo ∏uski naboju. Kolejny dubel, nast´pny, i jeszcze nast´pny. Ju˝ jest ich oko∏o dziesi´ciu. Na oko widaç, ˝e
nikt tu taÊmy i pieni´dzy nie ˝a∏uje.
Niczym rasowy aktor umie David zafiksowaç ka˝dy ruch, ka˝dà jego wersj´, bo przecie˝ ˝adna do poprzedniej ca∏kiem nie jest podobna. Umie zachowaç
uprzednio przyj´ty wyraz twarzy, w chwili gdy Marek Walczewski, przez ekip´
zwany po prostu Markiem, wypowiada owo sakramentalne, troch´ zwariowane
Requiescat in pace. Po czym gwi˝d˝e na ∏usce naboju jakby dla zach´ty. W spo-
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sób przeciàg∏y, z kieszonki czarnej kamizelki (na∏o˝onej na bia∏à plastykowà koszul´) wyjmuje jednà kart´ z talii, odrzuca jà daleko od siebie, w stron´ poszczerbionego czasem murku, okalajàcego katolicki cmentarz na Zaspie. Gra Walczewskiego wzbudza szepty podziwu ca∏ej ekipy, a i ze strony samego Grassa, jest bowiem Walczewski w tej roli tyle samo zwariowany, co i demoniczny. ¸ysa g∏owa,
wielkie oczy jeszcze pot´gujà to wra˝enie.
Przez te dwie filmowe godziny, poÊród szumu wód gdaƒskiej zatoki,
Grass jest uwa˝ny. Nieraz ustawia si´ za statywem kamery (operatorem filmu jest
Czech), chce na filmowà scen´ spoglàdaç tak, jak jà oglàda sama kamera, cz´sto
zaglàda w wizjer, nierzadko przy tym si´ pochyla. Widaç ju˝ na oko, ˝e ten film
w miar´ post´pu prac nad nim, coraz bardziej staje si´ i jego filmem. I ˝e identyfikuje si´ z jego twórcami.
Po jakimÊ dwunastym uj´ciu widaç, ˝e Schlöndorff, napi´ty jak tygrys
przed skokiem, decyduje si´ uznaç t´ sekwencj´ za zakoƒczonà. I tak si´ staje.
Jeszcze wi´c tylko obiad z filmowej garkuchni. Na jutro zapowiada si´
Malbork (Marienburg) i tam˝e sekwencja po˝aru. Gdy Grass szykuje si´ ju˝ do
drogi powrotnej, jest sposobnoÊç, by zaprosiç go na jedno z kolejnych corocznych spotkaƒ pisarzy kaszubskich we Wdzydzach.
— Gdzie to jest? Wdzydze... — mi´tosi w ustach to s∏owo.
— Niedaleko KoÊcierzyny. Jak˝e˝ si´ ta wieÊ nazywa∏a po niemiecku?...
Nie przypomn´ sobie.
— Prosz´ wi´c narysowaç mi drog´ — mówi.
Co te˝ i robi´ na skrawku papieru, nanoszàc naƒ tras´ przez ˚ukowo, KoÊcierzyn´ i dalej nieco na po∏udniowy-zachód od tego miasta.

Spotkanie trzeciego stopnia
Zgodnie z danà obietnicà przyjecha∏. Z Ute, swà przysz∏à ˝onà, z zawodu
solistkà gry na organach, i z dwojgiem kaszubskiego kuzynostwa, dzieçmi Jana
Krause, niegdyÊ rolnika z Bysewa, dziÊ po prostu emerytowanego mieszkaƒca
podgdaƒskiego Brzeêna, Zygmuntem i Marià. Tà, której rysy twarzy i charakteru
przeka˝e Marii Kuczorze z powieÊciowego Turbota. Ch∏opaka, teraz m´˝czyzn´
na schwa∏, pami´tam jeszcze z wizyty w ich kaszubskim, bysewskim domu, dziewczyn´, wówczas uczennic´, pozna∏em dopiero teraz.
W tych podkoÊcierskich stronach nie by∏ Grass, co si´ niebawem wyjaÊni,
ni razu. Po∏udniowych Kaszub ca∏kiem wi´c sobie nie oswoi∏. Pozory, tylko pozo-
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ry. Boç o Konitz, o Chojnicach, a i o staroÊcie z le˝àcej nieopodal Tucholi niejednà stron´ w swych powieÊciach (choçby w Psich latach) zapisa∏. Nie mówiàc ju˝
o bardziej na po∏udnie od Chojnic po∏o˝onej Kosznajderii.
Jedyna luka to w∏aÊnie ów Behrend, czyli kaszubska KoÊcierzyna. Piaszczysta, bielicowa okolica, za to bogata w jeziora, jakich gdzie indziej nie uÊwiadczysz. W samych Wdzydzach rozlewiska okolone zewszàd pagórkowato rozk∏adajàcym si´ iglastym lasem, pe∏ne wysp („wdzydzkie morze”) i zabudowaƒ ch∏opskich o charakterze rustykalnym, niemal pierwotnym.
Zatem i Wdzydz jak dotàd nie zna∏ jeszcze. O istnieniu skansenu budownictwa drewnianego z terenu Kaszub wieÊç go jakoÊ nie dosz∏a. I o wyspie Glonek s∏ynnej jako legendarne siedliszcze pary kochanków z powieÊci Majkowskiego ˚ycie i przygody Remusa. S∏ynnej i tym tak˝e, i˝ mieszka∏a na niej Weronika,
ukochana Floriana Ceynowy z powieÊci Franciszka Fenikowskiego Zapad∏y zamek. Nie móg∏ te˝ wiedzieç, ˝e to w scenerii Wdzydz w∏aÊnie rozgrywa∏a si´ mi∏oÊç Moniki z powieÊci Wyspa, autorstwa wileƒskiej Kaszubki, Ró˝y Ostrowskiej.
To „jezioro mi∏oÊci” omywa wzgórza, na których rozpostar∏ si´ wdzydzki skansen, liczàcy ju˝ blisko 30 zgromadzonych z terenu ca∏ych Kaszub obiektów wiejskiego budownictwa drewnianego.
Trafi∏ wi´c Grass na spotkanie pisarzy kaszubsko—pomorskiego kr´gu
kulturowego chyba nie ca∏kiem przypadkiem, skoro mia∏a byç na nim mowa o literaturze wyros∏ej z kaszubskiego pnia. A takà jest równie˝ proza autora Blaszanego b´benka. Ta, która nie jest dlaƒ, jak chcà tego niektórzy krytycy zachodnioniemieccy, jedynie sentymentalnà podró˝à do krainy dzieciƒstwa (choç niewykluczone, ˝e tak w∏aÊnie odbiera je nad∏absko-nadreƒski czytelnik), do w∏asnych
wspomnieƒ, do miejsc i spraw dobrze znanych.
Czy˝ wi´c sà jego ksià˝ki rodzajem powrotu do owych proto-Polaków,
jakimi zobaczy∏ Kaszubów Volker Schlöndorff, zwierzajàcy si´ z tego w którymÊ
ze swoich polskich wywiadów prasowych?
To po cz´Êci mia∏o si´ tu w∏aÊnie wyjaÊniç. Jako ˝e o nowoczesnym, udajàcym swojskie, b´dzie si´ mówiç tutaj we Wdzydzach. O kalkomanii b´dàcej zabawà dzieci o ubogiej wyobraêni. O pojedynczych wypadkach pisarskiego trafienia w powszechny system odczuwania i jego — o ironio — degradacji tà drogà.
O manowcach pisarskiej popularnoÊci. O niebezpieczeƒstwie sytuacji istnienia
ludu bez literatury i nie mniej srogiego — istnienia literatury bez ludu. Wreszcie
o tego ludu dzisiejszej odmiennoÊci. A jednak tylko swojskoÊç — padnà tu i takie
s∏owa — jest w stanie obroniç swojà integralnoÊç psychicznà i spo∏ecznà w sytuacjach, które jej zagra˝ajà.
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Dalej zaÊ by∏o ju˝ o samym Grassie. O jego kaszubskim rodowodzie,
o roli prze˝yç z m∏odoÊci autora „gdaƒskiej trylogii”, o znaczeniu tego, co lokalne i co do rangi ogólnego podniesione byç mo˝e. Si∏à autorskiej kreacji, wizjà
i osobistym talentem autora.
— To wszystko istnieje w rzeczywistoÊci? Te wszystkie miejsca i postaci z powieÊci? —
dziwi∏ si´ niemo˝ebnie re˝yser Blaszanego b´benka, Volker Schlöndorff. — Sàdzi∏em,
˝e to wszystko zosta∏o wymyÊlone. — I zaraz doda∏: — Jak to poeta z ma∏ej sprawy potrafi stworzyç wielkà metafor´, w której zawarty jest jego Êwiat, który potem czytelnicy
przyjmujà za w∏asny, ergo: uniwersalny.

I nagle tu we Wdzydzach mówi si´ o fenomenie gdaƒsko-kaszubskich tematów w pisarstwie Güntera Grassa. Pisarstwie, w du˝ych fragmentach wr´cz kaszubskim, choç funkcjonujàcym dotàd poza obr´bem kaszubskiej kultury. I mówi si´ o fenomenie literatury funkcjonujàcej poza obszarem czysto kaszubskiego
piÊmiennictwa, niejako od zewnàtrz. JeÊli zaÊ od Êrodka, od wewnàtrz, to raczej
jàdra sprawy kaszubskiej, tego, co w jego tradycji archaiczne, pierwotne, bo blisko ludzi i ich spraw.
Jak to wi´c jest, wyrazi ktoÊ swà wàtpliwoÊç, i˝ Grass opisujàcy swà ojczyzn´ w j´zyku niemieckim, mieszkajàcy stale w Berlinie Zachodnim, b´dàcy lojalnym obywatelem RFN, kocha Kaszuby i lud kaszubski, i ani na moment nie
przestaje si´ czuç Niemcem i na g∏os deklaruje si´ ze swojà przynale˝noÊcià do
niemieckiej cywilizacji. Co wi´cej, powiada si´ — choçby Schlöndorff tak twierdzi — ˝e odwiecznie na pograniczu niemieckim by∏o tak (on wie coÊ o tym, bo
10 lat mieszka∏ we Francji), i˝ trzeba by∏o wyostrzyç swoje poczucie niemieckoÊci, swojej przynale˝noÊci. Skàd wi´c ta nagle objawiona s∏aboÊç do kaszubskiego tematu, wieloÊç polskich (pod postacià kaszubskà, lecz nie tylko) wàtków
w jego pisarstwie? Pytania mno˝à si´ i ju˝ tak jest, ˝e pozostanà w zawieszeniu.
Jedno jest pewne: Grass umie — i chce — powiedzieç wi´cej o tym ludzie
od niejednego naszego, w∏asnego, telewizyjnego oleodruku. A powo∏ujàc si´ niezmiennie na swoje kaszubskie pochodzenie, orzeka, i˝ jest z tego dumny. Bo, jak
mówi o tym Jan Broƒski, jego powieÊciowy Kaszuba: „Kaszubi byli tu zawsze,
jeszcze przed Polakami, daleko wczeÊniej ni˝ Niemcy”.
To troch´ tak, jak w tej anegdocie, ponoç autentycznej, opowiedzianej
przez innego pisarza z Kaszub rodem, Aleksandra Jant´-Po∏czyƒskiego. Indagowani przezeƒ Kaszubi, zatrudnieni w chicagowskiej rzeêni, o to, ilu tu pracuje rodaków, odrzekli mu: „Sà tu dwaj Ruski (z zaboru rosyjskiego), dwaj Galoni (z Galicji) i my, trzej Poloki”.
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Przerwa w sesji na literackie kaszubskie tematy zostaç ma wykorzystana
na ods∏oni´cie we wdzydzkim skansenie pomnika jego za∏o˝ycieli, Izydora i Teodory Gulgowskich. Podje˝d˝amy niedu˝ym mikrobusem, jest wi´c okazja objaÊniç goÊciowi, kim byli oni oboje. Izydor, autor wiekopomnego, jeszcze po niemiecku pisanego, dzie∏a o etnografii Kaszub Von einem unbekantem Volke, z zawodu wdzydzki nauczyciel (tacy tu niegdyÊ nauczyciele na kaszubskich rubie˝ach
bywali). Z reakcji Grassa wnosz´, i˝ chyba znana mu jest ta praca naukowa, jedyna w swoim rodzaju. I o Teodorze mówi´ mu s∏ów kilka, o niej, de domo Fethke, siostrze proboszcza z pobliskiego Wiela, wywodzàcej si´ — tak, tak — z familii Kosznajdrów. O niej opowiadam, rych∏o ˝onie Izydora, nauczycielce i za∏o˝ycielce wdzydzkiej szko∏y haftu dla miejscowych dziewczàt (dzi´ki niej tak˝e jest
mo˝liwy obecny renesans haftu, i pojawienie si´ tego haftu na m∏odzie˝owych
blue jeans, jego wzorów na elewacjach domów i w ich wn´trzach). I o tym, i˝ to
w∏aÊnie Teodora zakupi∏a w 1906 roku chat´ od miejscowego gospodarza Hinca
i uczyni∏a z niej zaczàtek skansenu budownictwa kaszubskiego.
W∏adze miejscowe ju˝ sà. Trwajà przemówienia. Za chwil´ odb´dzie si´
uroczystoÊç ods∏oni´cia pomnika. Dokonajà jej trzy drobne staruszeczki, jak si´
okazuje, ostatnie z pozosta∏ych przy ˝yciu uczennic Teodory Gulgowskiej. Dr˝àce r´ce tych wdzydzanek trzymajà bia∏o-czerwone goêdziki. Szepcà coÊ mi´dzy
sobà. Najwyraêniej ustalajà kolejnoÊç, w jakiej majà wystàpiç. Widocznie nie ma
w tej sprawie zupe∏nej zgodnoÊci, bowiem jedna z nich w pewnym momencie
wyst´puje przed pozosta∏e, co wzbudza gwa∏townà reakcj´ jej towarzyszek.
— Ja by∏am pierwsza! — próbuje przeszkodziç tamtej w rychlejszym podejÊciu do pomnika druga z ekshafciarek. Szarpià si´ z sobà nieco, co wzbudza
weso∏oÊç zebranych oficjeli i goÊci. Grass, wyczulony na komizm sytuacyjny i grotesk´, równie˝ mru˝y oczy w uÊmiechu na swój w∏asny sposób.
Po chwili, co wa˝ne, pomnik d∏uta Wawrzyƒca Sampa jest definitywnie
ods∏oni´ty. Osadzony jest na wysokim cokole przybranym w z∏ote liÊcie, które zewszàd go okalajà. U szczytu zaÊ zwrócone ku sobie twarze ich obojga — Teodory
i Izydora.
Pora najwy˝sza na zwiedzenie skansenu. Roli przewodnika po nim podejmuje si´ jego kustosz, przyby∏y tu przed kilkunastu laty po studiach etnografii na Uniwersytecie Warszawskim, magister Tadeusz Sadkowski. Prowadzi po terenie, na którym stojà chaty podcieniowe i te z cz´Êciowym podcieniem, nale˝àce niegdyÊ do nieco ubo˝szych kaszubskich wieÊniaków. Wska˝e na zagrod´
kompletnà, takà jakà niegdyÊ byç mog∏a, gdy prócz domu mieszkalnego by∏a
w niej stodo∏a i stajnie. „To piec do wypiekania chleba?”, upewnia si´ Grass
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w pewnym momencie, zdradzajàc niema∏e rozeznanie w wy˝ywieniowej materii.
(„Jedzenie to równie˝ smakowanie kawa∏ka sera, kawa∏ka chleba...”, jak powiedzia∏ Adamowi Krzemiƒskiemu w wywiadzie dla „Polityki”). W obr´b murków
z kamienia zaprowadzi zwiedzajàcych kustosz tego skansenu. Poka˝e chat´
mieszczàcà pod jednym dachem i mieszkanie, i stodo∏´, i obor´. W nast´pnej kolejnoÊci wska˝e t´, która jakby z dwóch cz´Êci jest zbudowana, jednej wy˝szej
i d∏u˝szej, drugiej zaÊ o jakiÊ metr ni˝szej, za to krótszej i wyprowadzonej jakby
z tej pierwszej.
— Zamieszkiwa∏ jà niegdyÊ — objaÊni fachowo przewodnik — kaszubski
„drzymalita” (nazwany tak od nazwiska Micha∏a Drzyma∏y), Jan Pelpliƒski, do czasu eksmisji przez w∏adze pruskie, w wyniku czego by∏ zmuszony zamieszkaç
w zbudowanym przez siebie napr´dce wozie na ko∏ach, na co ju˝ przepisy ówczesnych w∏adz zezwala∏y.
Zaprosi do by∏ej szkó∏ki wiejskiej, jeszcze zaciemnionej, ale ju˝ na powrót sposobionej do pe∏nienia swej dawnej funkcji.
— B´dzie si´ w niej uczyç dzieci kaszubskie ludowych obyczajów, historii tego regionu, jego kultury materialnej. W ten sposób skansen o˝ywi si´,
tchnie si´ weƒ ˝ycie.
Na koniec poka˝e nam typowo kaszubskà chat´ od Êrodka.
W tym momencie Zyga, kaszubski pociotek Grassa, nie wytrzyma.
— Tutaj sà te prawdziwe Kaszuby — szepnie mi na boku. — Od nas z Bysewa za blisko by∏o do miasta.
A s∏owa te wypowie w czystej, rdzennej kaszubszczyênie. To chyba wi´c
jego majàc na myÊli, gdy ju˝ opuÊcimy skansen, Grass powie: „Czasami mi si´
zdaje, ˝e na Kaszubach ju˝ tylko moi krewni mówià po kaszubsku”. I zdajàc sobie spraw´ z ca∏ej przewrotnoÊci tych s∏ów, uÊmiechnie si´ szelmowsko.
Jeszcze odwiedziny w chacie pani WiÊniewskiej, czo∏owej wdzydzkiej
hafciarki. Pani W∏adys∏awa rozk∏ada na stole swoje cudownoÊci w siedmiu kaszubskich kolorach. Zyga a˝ zapia∏ z zachwytu na widok tych wszystkich obrusów,
kilimów i serwetek w wieloÊci kszta∏tów i deseni.
A przy okazji wyjaÊniona zosta∏a kwestia niemieckiej nazwy Wdzydz.
Sanddorf, tak nazywa∏y si´ wtedy, gdy nale˝a∏y do pruskiego zaboru...
A˝ wreszcie nadesz∏a pora poszukiwania grzybów — prawdziwków, maÊlaków i gàsek. Przypomn´ s∏owa Grassa: „Kiedy patrz´ na grzyb, widz´ zawsze
troch´ wi´cej ni˝ grzyb”. Potem by∏ powrót na uroczystà wieczerz´, podczas której dosz∏o do wr´czenia nagród m∏odym kaszubskim poetom wyró˝nionym
w konkursie na twórczoÊç w gwarze kaszubskiej. Grass przez ca∏y czas z uwagà
s∏ucha∏ wierszy recytowanych przez samych autorów, z ∏atwoÊcià poddawa∏ si´
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ich melodii oraz rytmowi. A szczególnà uwagà obdarzy∏ twórczoÊç Krystyny Mu˝y, czarnow∏osej poetki wywodzàcej si´ ze s∏awnego rybackiego rodu z helskiego
pó∏wyspu.
To wtedy tak˝e, gdy nad Wielkà Wodà wdzydzkiego jeziora zapad∏
zmierzch wieczorny, Lech Bàdkowski wr´czy∏ Grassowi pamiàtkowy medal z bràzu wybity z okazji setnej rocznicy urodzin Aleksandra Majkowskiego, medal z gryfem pomorskim na rewersie, przyznawany za zas∏ugi w dziele twórczej popularyzacji Kaszub i Pomorza w Êwiecie.
Podczas zaÊ zaimprowizowanej z Grassem konferencji spytano go o ocen´ niemieckiego przek∏adu ˚ycia i przygód Remusa pani Brehmer. Okaza∏o si´,
i˝ jest mu on znany i ˝e jego zdaniem nie w pe∏ni oddaje walory orygina∏u.
— A co by si´ sta∏o — spyta∏em Grassa wprost — gdyby paƒscy rodzice
miast do Niemiec, jak to si´ sta∏o w czterdziestym piàtym, wyjechali za miejskie
rogatki, nieopodal, powiedzmy do Bysewa?
— Napisa∏bym Blaszany b´benek po polsku — odrzek∏ mi po prostu.
Minà∏ rok z niedu˝ym ok∏adem. Filmowy Blaszany b´benek przeszed∏
przez ekrany co bardziej reprezentacyjnych kin zachodniej Europy, gdy znalaz∏em si´ w Pary˝u. Przez miesiàc pobytu w departamentalnym Tours Êledzi∏em
paryskà pras´ i wcià˝ znajdowa∏em w niej anonse, ˝e w niedu˝ym kinie „Eppé de
Bois” wyÊwietlajà nieprzerwanie film o skàdÊ mi znajomym tytule: Le tambour.
Wrzawa czyniona przeze mnie wokó∏ filmu Schlöndorffa najwyraêniej zrobi∏a
swoje, bowiem tego dnia, na jedynym zresztà seansie o siedemnastej, stawili si´
przed kinem niemal wszyscy uczestnicy niedawnego kursu j´zykowego w Tours.
Jak si´ okaza∏o, nie bez pewnych trudnoÊci odnaleêliÊmy interesujàce nas kino
w piàtym arrondiessement, nieopodal koÊcio∏a Âwi´tego Micha∏a i rozmaitych
targowisk, gdzie obok oÊwietlonego neonem napisu cinéma, wisia∏ niedu˝y, za
to jak˝e wdzi´czny plakat reklamujàcy film, na którym ma∏y Oskar siedzi zadumany na schodach domu, trzymajàc przed sobà b´benek w bia∏o-czerwone p∏omyki.
Liczàcà ledwo kilka rz´dów salk´ zape∏nili w jednej trzeciej Niemcy, jakiÊ Japoƒczyk i piàtka Polaków.
Posz∏y napisy czo∏owe i lista aktorów, gdzie obok Angeli Winkler, Mario
Adorfa i Aznavoura, tak˝e nazwisko Daniela Olbrychskiego. I zaraz potem pojawi∏o si´ na ekranie Bysewo z babkà i jej siedmioma spódnicami, z ˝andarmami
i uciekajàcym przed nimi Koljaiczkiem. Scena na gdaƒskim Fischmarku z goràcymi ceg∏ami dla ogrzania, ze skrzynkami pe∏nymi ryb, i deklaracja Broƒskiego
o tym, ˝e Kaszubi byli tu zawsze, Niemcy odchodzili i przychodzili, Polacy przy-
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chodzili i odchodzili, a oni tu trwali. Deklaracja, która powoduje, ˝e jest mi cieplej ko∏o serca. Potem nast´puje coÊ jakby zarysowanie miejsca i czasu akcji.
A wi´c Gdaƒsk mi´dzywojnia. Dom Matzeratha i jego sklep kolonialny, jak si´
niegdyÊ mówi∏o. Wuj Oskara, jego Poczta Polska. Mi∏oÊç pokàtna, acz nami´tna,
wuja z mamà Oskara. W ksià˝ce jak gdyby bardziej przez ch∏opca akceptowana
ani˝eli w filmie. Znakomity epizod Markusa, ˝ydowskiego sprzedawcy z pasa˝u
gdaƒskiej Zbrojowni; grany przez Aznavoura w taki sposób, i˝ epizod urasta do
jednej z najbardziej wyrazistych ról w ca∏ym filmie. Aznavour jest pi´knie prosty
w scenie rozmowy z mamà Oskara, niezrównany w sekwencji na kartuskim cmentarzu, skàd go, ˚yda przecie˝, dwóch drabów napr´dce wyprowadza. Tak oto
i mój kartuski cmentarz podszed∏ do mnie, hen, do Pary˝a.
Film ma znakomite tempo, znaç robot´ wytrawnego scenarzysty. Wiele
w nim scen bardzo ekspresyjnych, jak choçby ta z w´gorzami na jelitkowskim
brzegu morskim i z Matzerathem, nie brakuje scen naturalistycznych.
A wokó∏ rozciàga si´ Êwiat widziany oczami dziecka. Na tyle okropny
i nie do zaakceptowania, i˝ dziecko odmawia roÊni´cia, w czym jest ukryty protest i niezgoda na to, co wokó∏. Na capstrzyki i hackenkreuze, na parteitagi i Forstera, na pochodnie i chóralne Êpiewy, na kl´sk´ Poczty Polskiej (doprawdy, to
szczyt filmowej roboty) i rozstrzelanie ukochanego wuja.
Daniel Olbrychski bardzo si´ podoba∏ ca∏ej polskiej cz´Êci widowni. Podoba∏a si´ jego rezygnacja z min i grymasów, prostota i krwistoÊç postaci, lecz
i pewna dezynwoltura uzyskana przez u˝ycie wyrafinowanie prostych Êrodków
wyrazu.
Mnie zaÊ osobiÊcie przypad∏y do gustu obrazy starego kartuskiego cmentarza i s∏u˝àca im za t∏o czasza trumienna parafialnego dolnego koÊcio∏a. Rezerwà nape∏ni∏o mnie zaÊ usytuowanie sceny stypy po Êmierci mamy Oskara w... sàsieku, w stodole po prostu, z Gustawem Holoubkiem w roli ksi´dza.
Oto ma∏y Oskar objawia swój nieoczekiwany talent: rozbija w odruchu
protestu witryny sklepowe, okna przy Tartacznej i Rycerskiej, okulary, pojemniki anatomopatologiczne w lekarskim gabinecie. To, co w powieÊci metaforyczne,
niedookreÊlone, w filmie z koniecznoÊci staje si´ dos∏owne, na co wypada przystaç, bowiem taka jest uroda sztuki filmowej.
Nast´puje ca∏a seria scen z kar∏ami. W cyrku i poza nim, po cywilnemu
i w hitlerowskich mundurach. Bebra szaleje wprost na ekranie. Wkrótce w ten
mundur wbija si´ tak˝e najm∏odsza, na pewno zaÊ najmniejsza, ofiara tej wojny,
która znacznà cen´ zap∏aci za t´ nie przez siebie rozp´tanà wojn´: cen´ rozstania
z babcià, uosobieniem ciep∏a domowego, po˝egnania z Kaszubami i z Polskà.
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Scena z Oskarem, wyciàgajàcym z wagonu swe szczup∏e ràczki i wo∏ajàcym z rozpaczà w g∏osie (po polsku): „babciu!”, choç odbiega nieco od literackiego pierwowzoru, przecie˝ nie k∏óci si´ ca∏kiem z prawdà zarówno literackà, jak i ˝yciowà, co ju˝ samo w sobie uzasadnia w pe∏ni takie w∏aÊnie jej skonstruowanie.
Bo ktoÊ ju˝ kiedyÊ w bardzo podobnych okolicznoÊciach tak w∏aÊnie odje˝d˝a∏...
A potem si´gnà∏em po B´benek, by sprawdziç zakoƒczenie ksià˝ki.
Jest-jest-jest, mówi∏ pociàg, który uciekajàcego Oskara wióz∏ do Pary˝a. (...) Zamierza∏em dojechaç metrem do Porte d’Italie, a stamtàd wziàç taksówk´ na lotnisko Orly. (...)
Wysiad∏em jednà stacj´ przed Porte, na Maison Blanche. (...) Oskar nie chcia∏ ju˝ jechaç
na lotnisko, uzna∏, ˝e Maison Blanche jest du˝o bardziej oryginalny ni˝ lotnisko Orly
i — jak si´ okaza∏o — nie omyli∏ si´; na tej stacji znajdujà si´ bowiem ruchome schody,
które mia∏y wzbudziç we mnie troch´ wznios∏ych uczuç.

(1978—1980)
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Oko zostawione w Gdaƒsku
4 czerwca roku 1981. Tego by ˝aden pisarz nie wymyÊli∏. Owego przyjazdu tych dwóch ludzi, Litwina i Niemca, do Polski jak do siebie. Obaj z zachodniej
strony Êwiata przyjechali. Autor Ocalenia drogà powietrznà, autor „gdaƒskiej
trylogii” autostradà. Przyjechali jeden do Warszawy, drugi do Gdaƒska. Oba powroty odby∏y si´ w chwale i s∏awie, po latach pomijania i przemilczania. Obaj uzyskali z∏ote runo akceptacji oficjalnej i entuzjazm czytelników zbudowany na niema∏ej znajomoÊci ich dorobku twórczego — dorobku Czes∏awa Mi∏osza i Güntera Grassa.
O drugim wieÊç nios∏a, ˝e mia∏ niespodziewane k∏opoty wizowe; wy∏oni∏y si´ niemal w momencie wsiadania do samochodu. „Gdaƒsk nie jest przygotowany na pana wizyt´”, mia∏ us∏yszeç autor Blaszanego b´benka niemal w przeddzieƒ swojego wyjazdu do miasta nad Mot∏awà.
W Gdaƒsku tymczasem, w tym jego Gdaƒsku, gdzie si´ urodzi∏, chodzi∏
do szkó∏, gdzie wychodzi∏ nad morski brzeg, jeêdzi∏ tramwajem do Jelitkowa,
skàd wybiera∏ si´ nieraz do Bysewa na pobliskie Kaszuby, gdzie Êwiadkowa∏ historii i gdzie zosta∏ wcielony do Hitlerjugend; skàd wyjecha∏ na front w mundurze oddzia∏ów pomocniczych Luftwaffe pod sam ju˝ koniec wojny, w chwili gdy
liczy∏ sobie siedemnaÊcie wiosen, otó˝ w tym jego Gdaƒsku pojawi∏y si´ nagle
plakaty z jego podobiznà. A na jednym z nich jego autoportret ze Êlimakiem win-
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niczkiem zamiast lewego oka, autoportret nawiàzujàcy do Dziennika Êlimaka,
z dwóch fragmentów jedynie w Polsce znanego. I inny jeszcze plakat z jego podobiznà na planie pierwszym, w karminowej obwódce, gdzie w pochyleniu,
z okularami nasuni´tymi na czubek nosa pisze coÊ, mo˝e kolejne zdanie Turbota, powieÊci-giganta, której akcja w du˝ej cz´Êci toczy si´ w Gdaƒsku, na Starym
i G∏ównym MieÊcie, lecz i w kantynie stoczni gdaƒskiej, gdzie umiejscowi∏ Mari´,
swojà rzeczywistà krewniaczk´.
— Ju˝ jest, ju˝ minà∏ granic´ kraju (po dwugodzinnym na niej postoju)
— oznajmi∏ mi z wyraênym podnieceniem w g∏osie zarzàdca Sieni Gdaƒskiej
z D∏ugiego Targu, który niejednà wystaw´ w ˝yciu prze˝y∏, lecz, kto to wie, w podobnych okolicznoÊciach ˝adnej jeszcze nie szykowa∏. I si´gnà∏ do biurka po zaproszenie na wystaw´ grafik, której otwarcie mia∏o odbyç si´ nazajutrz, po
uprzednim ca∏onocnym jej montowaniu.
— Ju˝ minà∏ L´bork — us∏yszy w s∏uchawce swojego telefonicznego aparatu wiceszef gdaƒskiego Wojewódzkiego OÊrodka Kultury, mgr Barbara Madajczyk.
— Zbli˝a si´ do Wejherowa — jak refren piosenki zabrzmià te s∏owa dyktowane przez telefon redaktorowi naczelnemu kaszubskiego pisma „Pomerania”
Wojciechowi Kiedrowskiemu. „Ju˝ jest, ju˝ przyjecha∏”, odetchnà z ulgà w g∏osie
gdaƒszczanie, w chwili gdy dojdzie ich uszu wieÊç, i˝ zatrzyma∏ si´ we Wrzeszczu
przy Grunwaldzkiej. W domu nale˝àcym do Urz´du Wojewódzkiego, o charakterze rezydencjonalnym, o czym mog∏aby stanowiç sama ju˝ jego nazwa — Dom
Francuski. Na stó∏ wy∏o˝one zosta∏y arkusze grafik sporych rozmiarów. Grass zasiàdzie do ich zamaszystego, jak to jest w jego stylu, podpisywania, co ju˝ na drugi dzieƒ uwieczni gdaƒska popo∏udniówka „Wieczór Wybrze˝a”.
Po raz pierwszy Grass zosta∏ zaproszony do Gdaƒska ca∏kiem oficjalnie,
przez: Prezydenta Miasta Gdaƒska, Oddzia∏ Gdaƒski Zwiàzku Literatów Polskich,
Zwiàzek Polskich Artystów Plastyków z siedzibà w Gdaƒsku, Wojewódzki OÊrodek Kultury i Mi´dzyuczelniany Klub Studentów „˚ak”.
I ten jego orszak wcale d∏ugi i ˝wawo teraz za nim post´pujàcy. ˚ona
Ute, smuk∏a, o pó∏ g∏owy od Güntera wy˝sza, p∏owow∏osa, z w∏osami misternie
pospinanymi w tyle i z boków g∏owy. Orgelspielerin, taki Feliks Ràczkowski
w spódnicy, nadto zaÊ Grassa osobisty sekretarz i stra˝ przyboczna w jednej osobie. I jego muza kwieciÊcie-grzybowa, jeszcze z Wdzydz sprzed dwóch lat i wspólnych po kaszubskim lesie w´drówek. Nadto ros∏y Anselm Dreher, w∏aÊciciel galerii, z tych najbardziej ambitnych, jakich mia∏em dotàd sposobnoÊç poznaç. Nadto z rodziców, co oka˝e si´ ju˝ póêniej, wywodzàcych si´ z Grudziàdza i Che∏m-
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˝y. Wysoki, z nieod∏àcznym czarnym beretem na g∏owie. I równie jak on wysoki,
nie mniej sympatyczny, drugi z berliƒczyków, Fritze Margull, wydawca przepi´knego, opas∏ego katalogu grafik autora Turbota. I jeszcze Leonard Bàk-Leszczyƒski, wspó∏organizator — obok Zwiàzku Polskich Artystów Plastyków w Gdaƒsku
i jego prezesa Wies∏awa Kobyliƒskiego — wystawy tych grafik w Sieni Gdaƒskiej,
w miejscu pami´tnym z przemówieƒ Forstera i samego Hitlera, z parteitagów. To
tam nazajutrz odb´dzie si´ wernisa˝ prac graficznych Grassa. O dziesi´ç metrów
od sikajàcego strumieniami wody Neptuna, symbolu miasta nad Mot∏awà.
Grass zatrzyma∏ si´ w hotelu „Hevelius”. Stàd jest tylko ze sto metrów do
domu, w którym ten gdaƒski astronom mieszka∏ i pracowa∏ za ˝ycia, blisko jest
te˝ na Korzennà do Ratusza Staromiejskiego, w swoim wn´trzu kryjàcego jak˝e
stylowà Sal´ Mieszczaƒskà, miejsce spotkania Güntera Grassa z czytelnikami.
W ci´˝kiej marynarce, z którà Grass nie rozstaje si´ w najwi´kszy nawet
upa∏, w koszuli bez krawata, za to z ko∏nierzem wysoko postawionym, zasiàdzie
za sto∏em z t∏umaczem i prowadzàcym to spotkanie, pierwsze oficjalne w mieÊcie
jego urodzenia i m∏odoÊci, prezesem Oddzia∏u Gdaƒskiego Zwiàzku Literatów
Polskich, Boles∏awem Facem. A wsz´dzie wokó∏, na krzes∏ach, na parapetach
okien, na pod∏odze i w drzwiach wejÊciowych, t∏umy jego czytelników, wiernych
wyznawców i tropicieli ka˝dego jego s∏owa, ka˝dego niuansu i szczegó∏u z map
jego wspomnieƒ z dzieciƒstwa. Zwolennicy wszystkiego, co pograniczne, co nietuzinkowe, co wielowarstwowe. Mi∏oÊnicy wszystkiego, co gdaƒskie i co pomorskie, co kaszubskie i co przymorskie, co kàpie si´ w lokalnym kolorycie, majàc zarazem walor uniwersalnoÊci, co bogate wyobra˝eniowo i co wreszcie jest po prostu dobrà literaturà o Êwiatowym sznycie.
— Na wst´pie, ludziom m∏odym zw∏aszcza, chcia∏bym przypomnieç kilka
szczegó∏ów z biografii naszego goÊcia — powie w swoim wprowadzeniu autor
Rzeêni Heroda, Boles∏aw Fac. — Jego niewol´ amerykaƒskà, jego przynale˝noÊç
do Zwiàzku Post´powych Pisarzy Zachodnioniemieckich, jego 20 ksià˝ek (6 powieÊci, 2 du˝e opowiadania, 2 sztuki, 4 tomy wierszy, 4 tomy esejów), powiedzieç chcia∏bym o pi´ciomilionowym nak∏adzie jego ksià˝ek w Êwiecie, o przek∏adzie Blaszanego b´benka na 21 j´zyków, wskazaç chcia∏bym na jego „czu∏e faworyzowanie wszystkiego co polskie”, na jego spotkanie z robotnikami Gdyni w siedemdziesiàtym pierwszym (jest taka fotografia — on przemawiajàcy i taki smutny
pan w ciemnych okularach stojàcy tu˝ za nim), o jego liÊcie otwartym do Gierka
pisanym w pi´ç lat póêniej, ju˝ po czerwcu. „Apelujemy do I Sekretarza, aby dotrzyma∏ obietnicy reform, a odpowiedzialnoÊci za czerwiec szuka∏ wokó∏ siebie”,
pisali intelektualiÊci wówczas, jego zaÊ podpis widnia∏ pomi´dzy innymi.
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— Przeczytam paƒstwu poemat Kleckerburg — zaproponowa∏ Grass.
I pop∏yn´∏y strofy tego poematu wypowiedziane g∏osem mocnym i nawyk∏ym do publicznego mówienia i czytania. S∏owa trafione, bo o Wrzeszczu, o jego domu, o cmentarzu, który ju˝ nie istnieje, o czasie „gdym w Br´towie znalaz∏
p∏yt´ z grobu, kiedym papiery porusza∏ w archiwum i w pi´ciu mowach w hotelu pytanie: Urodzony kiedy i gdzie, dlaczego?”.
To by∏o w czasach rentmarki.
Tu, przy Mot∏awie, która jest dop∏ywem.
Gdzie Forster rycza∏ i Hirsch Fajngold milcza∏,
tu gdzie swe pierwsze buty
zdziera∏em, a gdy umia∏em mówiç,
uczy∏em jàkaç si´: piasek, lejàca si´ bryja,
do ulepienia zamków, a˝ mój dzieci´cy pa∏ac
gotykiem si´ spi´trza∏ i rozpada∏. (...)
Nie na Siennej Grobli i ∏àkach podmiejskich,
nie na Korzennej — ach, gdybym to ja
jednak urodzi∏ si´ mi´dzy spichrzami na wyspie!
obok browaru, niedaleko Zaspy
to sta∏o si´, dziÊ ulica ta
zwie si´ po polsku Lelewela — tylko numer
z lewej strony drzwi zosta∏, jest.

¸adnie i stosownie do miejsca zabrzmia∏y wersety tego gdaƒskiego poematu. Zapachnia∏y Hanzà, Kaszubami, Pomorzem i Polskà.
— Chcia∏bym ostrzec paƒstwa przed traktowaniem Oskara Matzeratha jako postaci autobiograficznej — powie na wst´pie. — W jego infantylizmie i w niech´ci do wzrastania, widzia∏em symptom czasów naszego wieku. Oskar jest moim okiem pozostawionym w Gdaƒsku, nie jest natomiast mnà, Günterem Grassem.
— Jest pan autorem noweli Kot i mysz. Prosz´ powiedzieç, czy jest
ona ca∏kowità fikcjà literackà, czy mo˝e raczej opar∏ jà pan na konkretnym zdarzeniu?
— Nowela Kot i mysz oparta jest oczywiÊcie na faktach. Faktem by∏o np.
wychowanie m∏odzie˝y w duchu ideologii faszystowskiej. Innym realnym pod∏o˝em jest dla przyk∏adu los polskiej ma∏ej floty we wrzeÊniu i paêdzierniku 1939
roku. Akcja Kota i myszy rozgrywa si´ w wi´kszoÊci na zatopionej u wejÊciu do
Nowego Portu jednostce polskiej. Poniewa˝ wszyscy ch∏opcy w moim wieku, tak˝e i ja, zara˝eni byliÊmy militaryzmem, znaliÊmy wszystkie jednostki, nie tylko
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polskie, ale i obce, rozpoznaliÊmy, ˝e zatopionà jednostkà jest stawiacz min „Jaskó∏ka”.
— Jest w Blaszanym b´benku moment, kiedy Oskar próbuje narysowaç,
okreÊl´ to magicznie, punkty na swoim rodzinnym zdj´ciu. Koƒczy si´ to niepowodzeniem. JednoczeÊnie ksià˝ki pana utkane sà z faktów, takich jak obrona
Poczty Polskiej czy cytowany w powieÊci autentyczny numer dokumentu — numer wyroku Êmierci, czy te˝ nazwy polskich okr´tów wojennych. Jednak w pewnym momencie ten dokumentalizm si´ rozwiewa. Na przyk∏ad w Kocie i myszy
podana jest wersja propagandy niemieckiej, która podawa∏a, ˝e polskie okr´ty
wojenne zosta∏y wcielone do angielskiej floty, co nie jest zgodne z prawdà, bowiem polska marynarka zachowa∏a swojà niezale˝noÊç. Takich ucieczek w ksià˝kach pana jest wi´cej. Czy jest to zabieg Êwiadomy? Czy odwo∏ywanie si´ do gazetowych wersji jest celowe? Czy mo˝e pan zdradziç powody takich zabiegów?
— Uwa˝am si´ za pisarza realistycznego, ale uwa˝am te˝, ˝e fantazja i wyobraênia pisarza muszà wzbogacaç fakty, zanim zostanà one przeniesione na papier. Na przyk∏ad w Blaszanym b´benku jest fragment, w którym akcja zaczyna
si´ zupe∏nie realistycznie: jazdà tramwajem. Po Êredniku jazda ta przeradza si´
w fantastycznà, nadrealnà podró˝, by po kolejnym Êredniku, w trzeciej cz´Êci wypowiedzi, obie te wersje: naturalistyczno-realistycznà i fantastyczno-nadrealnà
po∏àczyç ze sobà tak, aby stworzyç nowà wartoÊç narracji.
— Czy widzia∏ pan film Stanis∏awa Ró˝ewicza Wolne miasto?
— Nie, nie widzia∏em tego filmu. Ale opowiem wam, jak robi∏em w Gdaƒsku studia nad Blaszanym b´benkiem. By∏o to w roku 1958. By∏em wówczas
w Gdaƒsku po raz pierwszy od czasu wojny. Dokumentowa∏em swojà przysz∏à
ksià˝k´. Oprowadza∏a mnie po mieÊcie pani redaktor Anna Górna z „G∏osu Wybrze˝a”. Zaczà∏em te˝ szukaç Êladów po obroƒcach Poczty Polskiej. Oficjalne materia∏y mówi∏y, i˝ wszyscy jej obroƒcy zgin´li. W Warszawie otrzyma∏em kilka nazwisk tych, którzy prze˝yli, z dwoma z nich rozmawia∏em. I t´ wersj´ zdarzeƒ
uzna∏em za prawdziwà, wbrew temu, co si´ wówczas oficjalnie mówi∏o. Chcia∏bym jeszcze powiedzieç, ˝e mia∏em osobisty powód, aby zajàç si´ sprawà obrony
Poczty Polskiej. Mój wujek, Franciszek Krause, nale˝a∏ bowiem do obroƒców
poczty i wraz z innymi zosta∏ rozstrzelany na Zaspie. By∏ to fakt, który mnà
wstrzàsnà∏ i stanowi∏ motor nap´dowy do napisania Blaszanego b´benka.
— Czym jest dla pana Gdaƒsk?
— Osobistym doÊwiadczeniem. Mam sentyment do tego miasta i wszystkiego, co si´ w nim dzieje. By∏em dumny z walki polskich robotników w Gdaƒsku w roku 1970. I z tego, ˝e w sierpniu 1980 wszystko odby∏o si´ bez walki i bro-
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ni. SpontanicznoÊç tego ruchu oporu, jego nieprzystawalnoÊç do centralistycznych koncepcji widzenia pewnych spraw, jego oddolnoÊç, wszystko to zyskiwa∏o
mojà g∏´bokà sympati´. I to, ˝e robotnicy chcieli wreszcie sami o sobie stanowiç.
Mnie si´ wydaje, ˝e ten ruch potwierdza intencje Ró˝y Luksemburg.
— Jaka jest pana definicja Gdaƒska? Co to jest takiego gdaƒskoÊç? Kto jest
gdaƒszczaninem?
— Jest oczywiÊcie pewnà kontynuacjà w historii tego miasta, ˝e gdaƒszczanie cz´sto byli przep´dzanymi przez innych uciekinierami. Tu si´ przybywa∏o
i stàd si´ bardzo cz´sto odchodzi∏o. Ostatnio przybyli tutaj w 1945 roku osadnicy z okolic Wilna i Bia∏egostoku. Mo˝e to znajomoÊç historii jest powodem, ˝e to
miasto cechuje zawsze pewna tolerancja.
— Chcia∏bym zapytaç, na ile czuje si´ pan Kaszubà?
— MyÊl´, ˝e kultura w malarstwie, literaturze czy w handlu powstaje
z przemieszania si´ ró˝nych kultur. Czyste rasy sà zdegenerowane. Kaszubi, którzy musieli prze˝yç te wszystkie pochody przez ich ziemie, przetrwali. Ten rodzaj
witalizmu jest mi bardzo bliski. Cz´Êç jego tkwi tak˝e i we mnie. Ze strony mojej
matki ca∏a rodzina pochodzi z Kaszub. Kaszubi zawsze cierpieli, poniewa˝ silniejsze narody zawsze chcia∏y narzuciç im, kim sà lub kim powinni si´ staç. Dla Polaków zawsze byli niedostatecznie polscy, dla Niemców — niemieccy, i zawsze
dostawali lanie zarówno od Niemców, jak i Polaków. Je˝eli teraz jest lepiej, to
znaczy, ˝e Polacy zrozumieli, ˝e mo˝na byç dobrym Polakiem, b´dàc Kaszubà.
— Czy pan nie jest za ma∏o niemiecki dla Niemców?
— Dla tych Niemców, którzy dok∏adnie wiedzà, co jest niemieckie, na
pewno. Ale wychodzàc z za∏o˝enia, ˝e Niemcy to fantastyczna mieszanka ludnoÊci germaƒsko-s∏owiaƒsko-celtyckiej, zdefiniowanie si´ jako Niemiec nie przychodzi mi z trudem, poniewa˝ czuj´ si´ mocno zwiàzany z niemieckà mowà, tak˝e
z literaturà i zale˝noÊç t´ przenosz´ na mój stosunek do narodu i jego historii.
Ale wcià˝ otrzymuje listy nast´pujàcej treÊci: „Te Paƒskie ksià˝ki o Gdaƒsku sà
straszne, co si´ w nich zgadza, to numery linii tramwajowych”.
— Czy wierzy pan w charakter narodowy?
— Charakter narodowy to napuszone s∏owo. Naród polski ma szczególnà histori´, zwiàzanà z tym, ˝e Polacy ˝yli w kraju podzielonym przez zaborców.
Na wygnaniu, na emigracji, musieli ˝yç, tworzyç, kszta∏towaç swojà kultur´, nauk´, wiedz´ i to w∏aÊnie zawa˝y∏o na charakterze Polaków, w odró˝nieniu od
Niemców, którzy ciàgle ˝yli w podzielonych na ksi´stwa Niemczech, nie majàc nigdy pe∏nej ÊwiadomoÊci narodowego kompleksu i dlatego uwa˝am, ˝e ka˝dy demagog i krzykacz, który stawa∏ na czele mas i proponowa∏ Niemcom organizowa-
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nie ruchów zjednoczeniowych, znajdowa∏ ∏atwy pos∏uch. Natomiast je˝eli mówimy o szowinizmach narodowych, sà one wsz´dzie, tak˝e i w Polsce.
— Gdy spotyka∏em Niemców z Republiki Federalnej i rozmawia∏em z nimi o panu, s∏ysza∏em: „Mo˝e to i dobry pisarz, ale on sprzeda∏ Gdaƒsk Polakom”.
— W Niemczech jest oczywiÊcie wielu b∏aznów, którzy nie wyciàgn´li
˝adnych wniosków z lekcji historii. Od dawna jestem za to atakowany. Uwa˝am,
˝e Niemcy rozp´tali wojn´ i jà przegrali, a oddanie Gdaƒska jest jednym
z ust´pstw, na które w wyniku tego musieli pójÊç. Zw∏aszcza ˝e Polska straci∏a
swoje ziemie na wschodzie i przesun´∏a si´ w kierunku zachodnim. Bardzo cz´sto musz´ si´ spieraç z polskimi i niemieckimi szowinistami, którzy zawsze chcieli mi wyt∏umaczyç, jakie germaƒskie lub niemieckie szczepy zamieszkiwa∏y w VIII
i w IX wieku t´ czy tamtà stron´ Odry. Ludzie ci najch´tniej chcieliby przeprowadziç granice na podstawie tych dowodów czy przes∏anek. OczywiÊcie ten g∏upi spór niesie tylko nienawiÊç. Trzeba uÊwiadomiç sobie, ˝e naród, który z w∏asnej woli rozpoczyna wojn´, Êciàgajàc na inne narody krew, ∏zy i zbrodni´, musi
za t´ wojn´ zap∏aciç. Takie jest moje przekonanie. Dziesi´ç lat temu uczestniczy∏em w za˝artej dyskusji, czy Kopernik by∏ Polakiem, czy te˝ Niemcem. Rozstrzygnà∏em ten spór stwierdzajàc: Kopernik by∏ Kaszubà.
— Chcia∏em zapytaç o paƒskà mi∏oÊç do Gdaƒska, do jego architektury,
jego atmosfery. Opisuje pan Gdaƒsk — miasto koÊcio∏ów, miasto wie˝. Gdy pan
mia∏ szesnaÊcie lat, musia∏ si´ pan rozstaç z Gdaƒskiem. Jak pan dziÊ odnajduje
to miasto, tzn., co w architekturze miasta, w jego urodzie pan akceptuje, a co pana dra˝ni?
— Zawsze docenia∏em wysi∏ek Polaków w tak wiernej historycznie odbudowie Gdaƒska i innych zniszczonych wojnà miast. Dla porównania: w RFN
i NRD wi´cej substancji miejskich zniszczono po wojnie ani˝eli podczas jej trwania. Te akty barbarzyƒstwa trwajà jeszcze do dzisiaj. Naturalnie, jeÊli chodzi
o Gdaƒsk pewne rzeczy mo˝na widzieç krytycznie. Choçby nowe osiedla mi´dzy
Wrzeszczem i Oliwà, gdzie powtórzono grzechy zachodniego nowoczesnego budownictwa miejskiego. No i ta przepaÊç w jakoÊci ˝ycia. Czyta∏em w gazetach, ˝e
pla˝a i ca∏a zatoka zosta∏y zamkni´te i nie tylko nie mo˝na si´ kàpaç, ale nawet
i opalaç si´ na piasku.
— Chcia∏bym zaproponowaç panu tworzywo do jednej z kolejnych paƒskich ksià˝ek. Pod Kartuzami jest wieÊ o nazwie Gor´czyno. Z niej to pochodzà:
zast´pca dowódcy obrony Poczty Polskiej w Gdaƒsku, Flisykowski, tam jest pochowany i stamtàd wywodzi si´ jedna z ofiar grudnia, nadto w tej wsi urodzi∏ si´
ojciec gdaƒskich pi´cioraczków. Lecz co innego mnie interesuje: relacja wzajem-
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na pomi´dzy pisarzem i grafikiem. Znane sà przyk∏ady wielu pisarzy i poetów
uprawiajàcych twórczoÊç malarskà czy graficznà. W Polsce choçby Kraszewski,
w Niemczech Goethe. Jak pan traktuje swojà grafik´? Czy nie obawia si´ pan, i˝
pana twórczoÊç literacka stanowi pewien rodzaj protezy dla jego twórczoÊci graficznej? Bo przecie˝ dopiero po wystawie w Pary˝u niemiecka krytyka plastyczna
szerzej zaj´∏a si´ panem jako grafikiem.
— Wystawa, którà jutro b´dà mogli paƒstwo poznaç, udowodni chyba, ˝e
grafik´ traktuj´ na równi z literaturà. Grafika mo˝e byç autonomicznym uzupe∏nieniem, a nie ilustracjà mojej literatury.
— Czyta∏em pi´ç lat temu, ˝e zajmuje si´ pan równie˝ rzeêbà, czy nadal
jà pan uprawia?
— Po osiemnastu latach przerwy znowu zaczà∏em rzeêbiç. Chcia∏em odpoczàç od literatury. Ale przy tym pozostan´: przy pisaniu, grafice i rzeêbieniu.
Obiecuj´, ˝e muzyki komponowaç nie b´d´...
Na koniec zaÊ powiedzia∏ od siebie:
— Trzeba chyba wpierw utraciç swoje miasto, by byç w nim z takimi honorami przyjmowanym.
Nast´pnie odczytano oÊwiadczenie Rady Programowej Klubu Studentów
Wybrze˝a „˚ak” o przyznaniu Günterowi Grassowi Nagrody Czerwonej Ró˝y. Moment to by∏ szczególny, gdy˝ niejako tym samym autor Blaszanego b´benka w∏àczony zosta∏ ostatecznie w krwiobieg kulturowy Gdaƒska, Pomorza i tego wszystkiego, co by∏o i jest wa˝ne w tym mieÊcie. Dalej zaÊ zosta∏y wypowiedziane s∏owa nadziei, i˝ wszystkie ksià˝ki laureata zostanà w Polsce wydane przez gdaƒskiego edytora, Wydawnictwo Morskie.
Godzina 18.00, Sieƒ Gdaƒska na D∏ugim Targu. Grafiki ju˝ zawieszone
w liczbie sztuk 34. Sporych rozmiarów plansze, na których uczeƒ berliƒskiego
rzeêbiarza Hansa Hartunga, niegdysiejszy student Akademii Sztuk Pi´knych
w Düsseldorfie, wystawia prace w mieÊcie swojego urodzenia. W chwili gdy doczeka∏ si´ ju˝ pewnego uznania w tym fachu, w∏asnej galerii i sztabu techniczno-edytorskiego.
Tylko rzeczy najstarsze, najpierwsze, tutaj pominà∏. Ale sà rysunki Êlimaków. Grzyby te˝ sà. I buty... Te wszystkie prace pod wzgl´dem precyzji rysunku
przyrównywane sà cz´sto do dokonaƒ graficznych samego Albrechta Dürera.
Wi´c buty. Mocno schodzone, zm´czone, zu˝yte, przenoszone.
Sà i ryby. OÊlizg∏e, wijàce si´ na wszystkie strony w´gorze. G∏owy rybie
na pr´tach, z wytrzeszczem oczu, brutalne. My dwoje, tak tytu∏uje swojà prac´,
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na której kraby i twarz kobieca. Als das Märchen niemals war, tym podpisem sygnuje rysunek oÊci rybich z okularami w drucianej oprawie na pierwszym planie.
Turbot z no˝em. Turbot jeszcze w pi´ciu innych wersjach, rodzaj szczegó∏owego
studium tej ryby znanej z jego s∏awnej powieÊci. Pojawia si´ g∏owa rybia z oÊciami, obraz rybiej destrukcji. I jeszcze Polnische Ganz. A tak˝e autoportret Grassa
w kucharskiej czapie.
— Te wszystkie moje prace darowuj´ Gdaƒskowi z ˝yczeniem, a˝eby by∏y ogólnodost´pne — powie na tym wernisa˝u.
Seria medali dla Grassa. Od zarzàdu G∏ównego ZPAP wr´czony Grassowi osobiÊcie przez jego szefa, Jerzego Puciat´. A tak˝e medal upami´tniajàcy
uk∏ad w K´pnie, wybity przez Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie. Ten uk∏ad,
w czym Grassa objaÊniam ju˝ osobiÊcie, który przesàdzi∏ przed szeÊciuset laty
o z∏àczeniu Pomorza z Wielkopolskà. Przemówià jeszcze prezydent miasta,
docent Jerzy M∏ynarczyk, oraz Lech Kobyliƒski, szef gdaƒskich plastyków.
Nazajutrz wizyta u gdaƒskiego wydawcy na Szerokiej, jego Breitgasse.
Grass jest serdeczny. Widaç, ˝e czuje si´ tu dobrze, swojsko. Rozmowa schodzi
z miejsca na temat wydaƒ ksià˝ek oraz opcji wydawniczych. KtoÊ wspomina o ju˝
istniejàcych umowach. „Uwa˝am, ˝e wszystkie dotychczasowe wygas∏y — powie
Grass — i ˝yczy∏bym sobie, a˝eby wszystkie moje ksià˝ki ukazywa∏y si´ w Wydawnictwie Morskim i w Gdaƒsku”.
Piàtkowe popo∏udnie 6 czerwca. W trzy auta jedziemy spod „Heveliusa”
pod gdaƒski uniwersytet. Przy hali „Olivii” skr´camy w lewo pod morenowe
wzgórze w g∏´bi. Jeszcze jeden skr´t w lewo i przed nami nowoczesna zabudowa gdaƒskiej uczelni. Grass wie, ˝e humanistycznej uczelni nigdy w jego mieÊcie
nie by∏o. „Technische Hochschule”, owszem, tak. Lecz za chwil´ dojdzie do
punktu kulminacyjnego w prowadzonym od d∏u˝szego czasu na tej uczelni przez
profesor Mari´ Janion konwersatorium „grassowskim”.
— Witamy pana Güntera Grassa —powie pani profesor. — JesteÊmy szcz´Êliwi, myÊleliÊmy o panu wielokrotnie. OpowiadaliÊmy o panu. Odby∏y si´ u nas cztery wielogodzinne konwersatoria w ciàgu dwóch ostatnich lat. UÊwiadomiliÊmy sobie, ˝e Gdaƒsk to pana „trójkàt bermudzki”. Ma pan tutaj swoje grono znawców i wyznawców, teraz mamy
pana, na kilka godzin, ˝ywego. Trudno sobie wyobraziç stan entuzjazmu, w jakim si´
znajdujemy od momentu, kiedy dowiedzieliÊmy si´, ˝e pan wreszcie do nas przyje˝d˝a.
Mamy do pana wiele spraw, du˝o zapytaƒ. B´dziemy prosili o wiele odpowiedzi na wiele kwestii. Sam pan powiedzia∏, ˝e Blaszany b´benek zosta∏ napisany dla dwóch spo-
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∏ecznoÊci — polskiej i niemieckiej. B´dzie wi´c zapewne cieszy∏o pana, ˝e przyw∏aszczamy sobie jego arcydzie∏o, ˝e czytamy je, ˝e zadajemy mu swoje pytania, gdy˝ sprowadzamy je, jak ca∏à znanà nam jego twórczoÊç, w ca∏oÊç naszej odr´bnej, a zarazem tak
powiàzanej z Europà kultury. Ju˝ od Arystotelesa tak si´ rzeczy majà, ˝e ka˝da wielka
teoria bytu zawiera równie˝ literatur´. Nie ma bowiem bytu bez literatury i w takim w∏aÊnie porzàdku pan nas interesuje. MyÊmy ju˝ od dawna z panem wspó∏˝yli, mamy nadziej´, ˝e paƒska cielesna obecnoÊç b´dzie si´ wiecznie odnawia∏a. To jest poczàtek naszego obcowania z panem. I ˝e ju˝ nikt inny nie przeszkodzi, a˝eby by∏ pan duchowo
i cieleÊnie obecny z nami i byÊmy mogli byç z panem tak, jak tego naprawd´ chcemy.

A potem padnà liczne pytania. O historiozofi´ Turbota. O stosunek do
„filozofii historii” Hegla. O sposoby kontaktowania si´ z przesz∏oÊcià (wywodzenie z siebie, dopuszczenie do g∏osu kucharki), o sposoby dochodzenia do przesz∏oÊci (rekonstrukcja). O apologi´ Schopenhauera (gdaƒszczanina jak i Grass)
w Dzienniku Êlimaka i przeciwstawienie go Heglowi (opozycja trwa∏a to czy tylko przejÊciowa?), o ró˝nic´ pomi´dzy doÊwiadczeniem historycznym i egzystencjalnym, z których to pytaƒ Grass poweêmie wniosek o zaproszenie do wielogodzinnego wyk∏adu. Po czym opowie si´ za niejednolità interpretacjà jego ksià˝ek,
wieloznacznà i wielowàtkowà (przyk∏ad obrazu Picassa oglàdanego przez dziesi´ç osób zda mu si´ czymÊ podobnym w tym wzgl´dzie). „Wszystkie interpretacje sà mo˝liwe, ka˝da reakcja jest w pe∏ni uprawomocniona, nawet najbardziej
nieprawdopodobna, bo i ona zosta∏a wyprowadzona z dzie∏a sztuki”, tak rzecz t´
ujmie. Po czym lojalnie ostrze˝e przed interpretacjà jego ksià˝ek wedle modelu:
„Co autor chcia∏ przez to powiedzieç?”. Co do zachwiania w chronologii zdarzeƒ... W ludzkiej ÊwiadomoÊci te˝ pojawiajà si´ one w sposób wielce chaotyczny i niekonsekwentny, nie w chronologicznej kolejnoÊci. „Historycy — dopowie
— winni wiedzieç, ˝e dokumenty sà pisane z regu∏y przez zwyci´zców. Ci pokonani, zniewoleni, ci, którzy stanowià mniejszoÊç, sà pozbawieni g∏osu”.
I o Êredniowieczu napomknie. O jego historii zapisanej przez jeden procent umiejàcych pisaç. Stàd u niego pisarska ch´ç oddania g∏osu tym pozosta∏ym.
I antynomia z Heglem: „Dla mnie historia jest pozbawiona wszelkich regu∏, Hegel zaÊ twierdzi∏, i˝ ma sens sama w sobie”. W ten sposób ka˝da zbrodnia polityczna mo˝e byç wyt∏umaczona procesem historycznym. I Stalin, i Hitler, i epoka
kolektywizacji.
Dalej b´dzie o poj´ciu „zniesienia”, o fascynacji, j´zykowej czysto,
Heideggerem. Profesor Maria ˚migrodzka zwierzy si´ z traktowania przez siebie „gdaƒskiej trylogii” jako tej, którà da si´ zatytu∏owaç wspólnie Kot i mysz. Poniewa˝ problemy jednostki i w∏adzy totalitarnej wsz´dzie tu sà obecne. Stàd taka
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rola protestu, odmowy i odosobnienia w tym proteÊcie. I nagle to pisarskie przyznanie si´ do nurtu plebejskiego. Do Opitza, Griemshausena, w imi´ czynienia
porzàdków we w∏asnym domu. „Niemniej chcia∏abym zauwa˝yç, ˝e pot´pienie
tradycyjnej kultury niemieckiej jest u pana za ostre”. Po czym zwierzy si´ pani
profesor, czym w czasie okupacji by∏a ta kultura dla ludzi kraju okupowanego,
który przecie˝ nie uto˝samia∏ hord hitlerowskich z Goethem czy Mannem.
Rola ironii w utworach Grassa to kolejny temat rozwa˝aƒ. Zerwanie
z metafizycznà ironià romantycznà. Unoszenie si´ pisarza ponad koncepcjami
(Stern, Rabelais) w imi´ pisarskiej wolnoÊci. Grass zaÊ w odpowiedzi przyzna, i˝
Êwiadomie przeciwstawi∏, zw∏aszcza w Blaszanym b´benku, problemy polskie
niemieckim.
Zastanawiajàce w stereotypach jest to, ˝e pozorujà rzeczywistoÊç i w ten sposób literatura staje si´ „sprawozdaniem z pomy∏ek”. Potrzeba Polakom prawdopodobnie zwrócenia si´ ku w∏asnej tragicznej historii pisanej przez gangsterów, do których zaliczam
zarówno polskich królów, jak i Krzy˝aków, pruskich w∏adców itp. Przecie˝ wielki dorobek kulturalny nie powstrzyma∏ Niemców przed OÊwi´cimiem, ca∏a ta XIX—wieczna
wielka kultura z jej filozofià. Tak˝e w tej chwili zaczyna si´ chwiaç poj´cie idealizmu
XIX wieku. Czy˝by proces oÊwiecenia europejskiego uleg∏ ca∏kowitemu za∏amaniu?
Czy˝ nie wierzyliÊmy przez wieki, ˝e przez przyswojenie dorobku kultury b´dziemy
wszyscy màdrzejsi? Czy˝ to nie by∏a straszna omy∏ka? Czy˝ ten szok, którym by∏ OÊwi´cim, czy˝by mia∏ on tak rozleg∏e dzia∏anie na Êwiecie, ˝e to ju˝ nigdy si´ nie powtórzy?
A tych 15 milionów ludzi, którzy co roku umierajà z g∏odu? Liczba, która w przysz∏ym
roku ma jeszcze wzrosnàç. Co zaÊ ironii si´ tyczy: Tomasza Manna w Niemczech si´ czyta, podziwia, delektuje si´ jego sztukà s∏owa, ale zawsze przy tym si´ powie: „On jest
nazbyt ironiczny”. Przeplatanie si´ wydarzeƒ jest w Kandydzie i u Döblina.

Profesor Janion: „Dobrze, ˝e pan wspomnia∏ Döblina, bo nigdy nie potrafi∏am zrozumieç paƒskiej fascynacji tym pisarzem”.
Spytajà go tu jeszcze o Turbota, jako o ksià˝k´ kucharskà i o obsesj´ kulinarnà wyra˝onà wczeÊniej ju˝ w Dzienniku Êlimaka.
Profesor Janion: „Jak by Grass odpowiedzia∏ na pytanie: jak ˝yç w totalitaryzmie?”.
Paƒstwo wymagacie ode mnie zbyt wiele. Istnieje wielu pisarzy zarówno w polskiej, jak
i niemieckiej literaturze, którzy nie prze˝yli totalitaryzmu. Ironia jest formà oporu wobec totalitaryzmu. Tam gdzie istnieje tylko jedna ideologia, ironia jest niedopuszczalna. KiedyÊ chcia∏em napisaç ksià˝k´ o tym, co by si´ sta∏o, gdyby Hitler zosta∏ przyj´ty
do akademii malarskiej w Wiedniu. Ile by Êwiatu zosta∏o przez to oszcz´dzone. Gdyby
na egzaminie ktoÊ orzek∏: nie jest to malarz zbyt zdolny, ale jeden wi´cej niezdolny ma-
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larz Êwiatu nie zaszkodzi. I wówczas obecny na tym egzaminie prof. Zygmunt Freud dostrzeg∏by, ˝e ten m∏odzieniec w przysz∏oÊci mo˝e zechcieç mÊciç si´ na Êwiecie za swà
pora˝k´ egzaminacyjnà. I wówczas, ju˝ w 1933 roku, by∏by profesorem, za rzàdów Hitlera nie mia∏by ˝adnych trudnoÊci.

B´dzie jeszcze o Camusie i jego Micie Syzyfa. O Melancholii Dürera
i szoku Oskara z Blaszanego b´benka. O epizodycznym charakterze naszego pobytu na ziemi, o oddemonizowywaniu faszyzmu i ksià˝ce pani Hannah Arendt
o Erichu Eichmannie. O tendencji, bezpoÊrednio po wojnie w Niemczech pojawiajàcej si´ (to s∏owa Grassa), do przedstawiania faszyzmu jako pomy∏ki, okresu
op´tania, uwiedzenia, które zaciemnia∏o obraz w sposób ca∏kowity. Rozmawia∏o
si´ o heideggerowskim „cz∏owieku jako nicoÊci” i pesymizmie Artura Schopenhauera i Fryderyka Nietzschego.
— Wol´ napisaç jeszcze jednà ksià˝k´, ani˝eli samemu interpretowaç
swoje ju˝ napisane ksià˝ki — uzna∏ Grass pod koniec tej dysputy. — Ani˝eli samemu si´ szufladkowaç. — Te s∏owa wypowie zresztà nie bez uÊmiechu.
— Czy przewiduje pan mo˝liwoÊç sfilmowania Turbota?
— Chyba tak. TrudnoÊç jedyna to problem obsadzenia g∏ównej roli. Byç
mo˝e Herbert Wehner nadawa∏by si´ do tej roli?
I tak oto dope∏ni∏ si´ jakby ów nadto teoretyczny dyskurs na temat roli
ironii w literaturze, a tak˝e w jej op∏otkach.
Profesor Janion: „JesteÊmy bardzo wymagajàcy. Kiedy pan znowu do nas
przyjedzie?”.
Grass: Chcia∏bym du˝o i cz´sto, choç zale˝y to nie tylko ode mnie. Jako
wróg centralizmu nie id´ do Warszawy, co mi zbytnio sprawy nie u∏atwia. Ze swoimi ksià˝kami te˝ ciàgn´ do gdaƒskiego wydawcy.
(1981)
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W miejsce zakoƒczenia
A przecie˝ poszed∏ i do sto∏ecznego wydawcy tak˝e. Oto na poczàtku roku 1983, w cztery lata po edycji w tzw. drugim obiegu, ukaza∏ si´ w Paƒstwowym
Instytucie Wydawniczym Blaszany b´benek w cytowanym tu po wielekroç przek∏adzie S∏awomira B∏auta. W dwudziestotysi´cznym nak∏adzie, daleko niedostatecznym jak na powsta∏e w tym czasie czytelnicze zapotrzebowanie. Dobre i to na
poczàtek, jako ˝e — odpukaç w niemalowane — szykujà si´ wydania kolejne tej
ksià˝ki.
I sypn´∏o recenzjami, glosami, dyskusjami redakcyjnymi. O tej ksià˝ce
i o fenomenie pisarstwa Güntera Grassa w ogólnoÊci.
Garbate ˝ycie Oskara Matzeratha — zauwa˝y∏ z tej okazji w tytule wielostronicowej recenzji Bohdan Czeszko na ∏amach „Nowych Ksià˝ek”. „O dziejach
ksià˝ki Blaszany b´benek, pisa∏ autor Pokolenia, mo˝na by napisaç bardzo ciekawà i bardzo pouczajàcà opowieÊç z czasów najnowszych w historii Polski. Cukrowa∏a si´ ta ksià˝ka i ulegiwa∏a lat kilkanaÊcie. Doczeka∏a si´ tak˝e wydania w wydawnictwie nieoficjalnym, obros∏a legendà, by wreszcie w chwale odby∏a si´ jej
oficjalna inkarnacja. Nie pami´tam, by jakiekolwiek inne dzie∏o literackie mia∏o
podobne przyj´cie i rozg∏os”.
W „Polityce” — co nie by∏o niczym niezwyk∏ym — zabra∏ g∏os jeden
z pierwszych admiratorów pisarstwa Güntera Grassa na polskim gruncie, Adam
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Krzemiƒski. Krzyk gówniarza z b´bnem na brzuchu, tytu∏uje swój esej w numerze ze stycznia 1984 roku. Tekst ten nadto opatrzony jest listem Grassa do autora artyku∏u:
T´ ksià˝k´ zaczà∏em pisaç, gdy mia∏em 26 lat. Gdy pi´ç lat póêniej ukoƒczy∏em r´kopis,
by∏em Êwiadomy, ˝e ten temat — Danzig, Gdaƒsk, Niemcy i Polacy — nigdy mnie nie
opuÊci, b´d´ zmuszony wcià˝ na nowo i w zmieniajàcych si´ kwestiach zmagaç si´
z nim. Dobrze, ˝e teraz polscy czytelnicy sami mogà sobie wyrobiç poglàd na t´ ksià˝k´, poniewa˝ napisa∏em jà przede wszystkim dla niemieckiego i polskiego czytelnika.

Elementy rewindykacyjne. Trudno, a˝eby by∏o inaczej w sytuacji, gdy
czo∏owa powieÊç pisarza ukazuje si´ w çwierç wieku od jej pojawienia si´ na niemieckim rynku wydawniczym. KtoÊ wypomni krytykowi X, ˝e przed laty wielu potraktowa∏ Blaszany b´benek jak „kamieƒ narodowej obrazy”. Przypomnienie niegdysiejszej opinii pisarzy Y, Z na odleg∏oÊç tchnàcych, jak napiszà z obecnej okazji, „zaÊciankowà parafiaƒszczyznà i zemocjonalizowanym patriotyzmem”. Sà to
s∏owa Stefana H. Kaszyƒskiego pomieszczone w poznaƒskim „Nurcie” z kwietnia
1984 roku. Niechaj krytycy krytykami b´dà, pisarze zaÊ pisarzami... Taka te˝ p∏ynie nauka ze sporów niegdyÊ wysoko ponad czytelniczymi g∏owami toczonych.
Dokona∏ si´ przeto „Güntera Grassa powrót do êróde∏”, do Gdaƒska, na
jego Kaszuby, co te˝ skwapliwie odnotowa∏o pismo Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego „Pomerania”. A tak˝e „G∏os Wybrze˝a” w sporej rozprawce zamieszczonej w numerze z 10-11 marca 1984 roku. Jej tytu∏: Âwiat podglàdany. A tak
jeszcze niedawno w innym trójmiejskim dzienniku ukaza∏ si´ ów kryptoartyku∏
Günter Grass — och, ach. Rewindykacje, rewindykacje...
Tymczasem, w charakterze jeszcze jednej namiastki, krà˝y po naszych
domach wideokasetowa wersja filmu Volkera Schlöndorffa pod∏ug powieÊci
Grassa. Od czegó˝ inwencja rozmaitych firm polonijno-ajencyjno-prywatnych?
Odbywajà si´ nadto pokazy publiczne tego filmu w ramach dzia∏aƒ Dyskusyjnych
Klubów Filmowych. Smak zakazanego owocu utrzymuje si´ wi´c w najlepsze.
Szykuje si´ pierwsze polskie wydanie wierszy Grassa, majàce zapoczàtkowaç seri´ pozosta∏ych edycji wraz z Psimi latami i powieÊcià Z dziennika Êlimaka.
Zdarzajà si´ nadto edycje elitarne, traktujàce o pisarstwie Güntera Grassa. Jak praca Zbigniewa Âwiat∏owskiego Gdaƒska trylogia Güntera Grassa, Wroc∏aw 1982. Tom studiów poznaƒskiej germanistyki (Studia Germanica Posnaniensia XII, Poznaƒ 1983). Prócz prac autorów z Ratyzbony, Kopenhagi i Amsterdamu zawierajàcy szkic Edyty Po∏czyƒskiej Günter Grass w Polsce. A tak˝e, wcale
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skrupulatnà, bibliografi´ polskich t∏umaczeƒ Grassa i prac o Grassie z lat
1959—1981, autorstwa Marii Wojtczak.
A wszystko na polskim gruncie zacz´∏o si´ za sprawà obszernej babcinej
spódnicy i niejakiego Koljaiczka Êciganego przez kartofliska kaszubskiej wsi Bysewo. W miejscu, gdzie dziÊ znajduje si´ podgdaƒskie lotnisko R´biechowo. Gdyby
wówczas ów Koljaiczek, m´˝czyzna wzrostu niezbyt s∏usznego, zosta∏ przez pruskich ˝andarmów doÊcigni´ty, byç mo˝e w ogóle nie zaistnia∏by Blaszany b´benek.
W kilka dni po ukazaniu si´ w tygodniku „Forum” polskiego przek∏adu
wywiadu, jakiego w∏oskiej „Panoramie” udzieli∏ Günter Grass, a ponad miesiàc
od momentu wydrukowania fotografii z Waldheide, gdzie mieÊci si´ amerykaƒska baza wojskowa, jako ilustracji do rozmowy z czo∏owym w RFN krytykiem literackim, Fritzem J. Raddatzem, w grudniu 1984 roku w ÊródmieÊciu Warszawy,
w bezpoÊrednim sàsiedztwie domów towarowych „Centrum” oraz Âciany
Wschodniej, w oczy przechodniów zaglàda∏ z plakatów Oskar Matzerath o twarzy
dwunastoletniego aktora Davida Bennenta z filmu Volkera Schlöndorffa. Wszystkie plakaty reklamowa∏y dwudniowe seminarium Centralnego Klubu Studentów
Warszawy „Hybrydy”, poÊwi´cone osobie i dzie∏u autora Blaszanego b´benka.
Ju˝ zaÊ wewnàtrz — sceneria nieomal studia telewizyjnego, z mnóstwem
monitorów, ze starannie zaaran˝owanà scenografià, na którà sk∏adajà si´ du˝ych
rozmiarów fotografie Gdaƒska oraz Wrzeszcza. Na równi tego dawnego, jak
i poddanego procesowi powojennej rekonstrukcji.
Jest poÊród tych zdj´ç tak˝e i jedno z Grassem u wejÊcia do jego dawnego domu, miejsca narodzin i dzieciƒstwa przy obecnej ulicy Lelewela, niegdysiejszej Labesweg.
Sam zaÊ temat seminarium móg∏by wydaç si´ komuÊ nieco anachroniczny. Oto bowiem w licznych prasowych enuncjacjach Grass wypowiada takie s∏owa: „Wspó∏czesny Êwiat znajduje si´ w r´kach aferzystów”. I dalej ciàgnie:
„Wspólnotà europejskà rzàdzi masa g∏upców, którzy majà pstro w g∏owie”. Ma∏o
mu tego, wi´c dorzuca: „A sytuacja wspó∏czesnego Êwiata na tyle si´ ustabilizowa∏a, w sensie negatywnym, ˝e przed sobà widzimy tylko ciemnoÊç, a nawet —
negujemy samo poj´cie przysz∏oÊci: jest to sytuacja ca∏kiem nowa. Pierwszy raz
bowiem zdarza si´, ˝e wypowiedê pisarza traci racj´ bytu. Pracujemy nad przysz∏oÊcià, która nie istnieje”.
Oto skrajnemu pisarskiemu pesymizmowi towarzyszy niema∏y optymizm
organizatorów seminarium — grupki studentów z Warszawy — Romana Gutka,
S∏awomira Rogowskiego, Andrzeja Wójtowicza — oraz profesor Marii Janion
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z Uniwersytetu Gdaƒskiego. Jak gdyby najwa˝niejszy by∏ tu fakt reedycji Kota
i myszy, dwukrotnego wydania Blaszanego b´benka, zapowiedê rych∏ego pojawienia si´ na pó∏kach ksi´garskich Wierszy wybranych Grassa. Nadto jeszcze
Psich lat, Z dziennika Êlimaka oraz Spotkaƒ w Telgte. A zatem zapowiedê przysz∏ego wysypu ksià˝ek Grassa?
Tutaj liczy si´ nade wszystko polska recepcja dzie∏a Grassa. Wysoka fala
zainteresowania pisarstwem i fenomenem jego twórczoÊci. Skoro wi´c tak, uznano zapewne, warto pokusiç si´ o rodzaj dwudniowego seminarium i wydanie
pi´ciu ksià˝ek poÊwi´conych osobie pisarza z kaszubsko-gdaƒsko-polsko-niemieckiego pogranicza.
Na pierwszy ogieƒ posz∏a projekcja dwóch filmów pod∏ug utworów
Grassa. Tego sprzed wielu lat, z roku 1967 — Kota i myszy w re˝yserii Hansajürgena Pohlanda z Larsem oraz Peterem Brandtami, synami ówczesnego burmistrza Berlina Zachodniego, Willy'ego Brandta, w rolach Mahlkego (m∏odszego
i starszego). Zrealizowany on zosta∏ w koprodukcji z polskim zespo∏em filmowym „Rytm”. Zaraz zaÊ po nim Blaszanego b´benka Schlöndorffa, dla ilustracji
i niejako dla wizualnego wprowadzenia w temat. Dla ∏atwiejszego poj´cia i zrozumienia oraz dla rozjaÊnienia mroków, je˝eli takowe istnia∏y. Dla uatrakcyjnienia po prostu, boç nie dla wyr´czenia samej literatury z jej naczelnych powinnoÊci — wzruszania s∏owem i myÊlà. Skoro sam Grass objawi∏ spore zainteresowania tym, w jaki sposób adaptujà go dla potrzeb sztuki tak bardzo masowej, jakà
sta∏o si´ kino w ostatnich dziesiàtkach lat. Ta zresztà fascynacja kinowym ekranem zaprowadzi Grassa a˝ do przewodniczenia obradom jury festiwalu filmowego w Cannes.
Trzeciego filmu wed∏ug Grassa, z nim samym w roli cicerone po gdaƒskim Starym i G∏ównym MieÊcie, zabrak∏o. Co si´ odwlecze... Wa˝ne, i˝ zosta∏
niegdyÊ, dzi´ki rekomendacji redaktora Jerzego Ambroziewicza, pokazany w II
programie polskiej telewizji.
Tymczasem obecnoÊç swà na seminarium zg∏osili profesorowie Maria Janion i Franciszek Ryszka. Literaturoznawca i komparatystka w jednej osobie, oraz
historyk dziejów III Rzeszy. Maria Janion znów ujawni∏a swà ogromnà fascynacj´
dzie∏em Güntera Grassa i spróbowa∏a umieÊciç je w ciàgu rozwojowym literatury i filozofii (Jaspers i Adorno) XX wieku.
Z Ryszkà inna ca∏kiem sprawa. Od lat nale˝a∏ do najwczeÊniejszych admiratorów dzie∏a Grassa. To on na ∏amach sto∏ecznej „Wspó∏czesnoÊci” publikowa∏, w chwil´ po ukazaniu si´ w RFN Psich lat, pierwsze szkice na temat tej niezwyk∏ej ksià˝ki. Niewiele ust´powa∏ w tym wzgl´dzie Andrzejowi Wirthowi, któ-
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ry z racji przebywania na Zachodzie by∏ wówczas najbli˝ej fenomenu twórczoÊci
Güntera Grassa.
Punkty odniesienia prozy Grassa — powiada Maria Janion — do problemu niemieckiej winy. Do tego, jak pisaç po OÊwi´cimiu. Dylemat niegdyÊ przedstawiony przez Tadeusza Ró˝ewicza, trapiàcy w równym, jeÊli nie w jeszcze wi´kszym, stopniu Tadeusza Borowskiego. MyÊl filozoficzna Karla Jaspersa jako zaplecze intelektualne dla pisarstwa Grassa. Proza Tomasza Manna i jawna ch´ç przewalczenia owego „niemieckiego ducha”, tkwiàcego immanentnie w prozie autora Czarodziejskiej góry oraz Doktora Faustusa.
Franciszek Ryszka po wyg∏oszeniu zachwytów nad Psimi latami, a tak˝e
nad samym Grassem („Najwi´kszy pisarz drugiej po∏owy XX wieku”), skoncentruje si´ w swej wypowiedzi na teoretykach faszyzmu, czyli swych kolegach po historycznym piórze — Jaecklu oraz Joachimie Fescie, autorze monografii Hitlera.
Tymczasem Leszek Szaruga, krytyk Êredniego pokolenia, zabierajàc g∏os
w dyskusji wyrazi swój sprzeciw wobec odbywajàcych si´ na sali niebezpiecznych
— jego zdaniem — prób stratyfikacji literatury.
I raz jeszcze film — telewizyjny tym razem. Zatem jak gdyby w sam raz
pasujàcy do owych licznych monitorów. Wywiad, jakiego udzieli∏ Grass jednej
z zachodnioniemieckich stacji telewizyjnych. S∏owa o ponurych latach pi´çdziesiàtych, sportretowanych przezeƒ w drugim tomie Blaszanego b´benka, wobec
którego pewne filmowe plany posiada Volker Schlöndorff. S∏owa oceny filmu
zrealizowanego pod∏ug tomu pierwszego. „Ma on swoje braki. Rola KoÊcio∏a nie
zosta∏a w∏aÊciwie przez Schlöndorffa odczytana. A przecie˝ by∏a znaczna na tym
protestancko-katolickim pograniczu”. Przyzna Grass nadto:
Z poczàtku myÊla∏em, i˝ ten film mo˝e zrobiç tylko ktoÊ „stamtàd”. Oboj´tne, Niemiec
czy Polak, Kaszubo-Polak czy te˝ Kaszubo-Niemiec. Potem jednak zmieni∏em zdanie. Bo
te˝ trzeba by∏o kogoÊ, kto powiedzia∏ o sobie, i˝ we Francji majà go za Niemca, w Niemczech zaÊ za Francuza, aby owej pogranicznej problematyce by∏ on w stanie sprostaç.

O Psich latach wyrazi swój sàd, ˝e najbardziej sobie ceni w∏aÊnie t´ ksià˝k´. Bo te˝ i najwi´cej spraw, które go naj˝ywiej obchodzà, pomieÊci∏ w tej w∏aÊnie ksià˝ce. Opowiada o latach szeÊçdziesiàtych. O swej agitacji za SPD, du˝o
wi´kszej wówczas ani˝eli dziÊ, gdy przysta∏ do tej partii jako jej cz∏onek. Mówi
o swym ˝alu z powodu rozpadni´cia si´ koalicji SPD-FDP. O nadziejach zwiàzanych z partià „Zielonych” — której aktywnym cz∏onkiem a˝ do Êmierci by∏ inny pisarz, Heinrich Böll — i przysz∏ej, kto wie, koalicji SPD z tà w∏aÊnie partià. Mówi
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o Bundeswehrze. Jak zwykle niezbyt przychylnie. O dwóch paƒstwach niemieckich. O potrzebie ostatecznego uregulowania i uznania polskiej granicy zachodniej, jako elementu odkupienia niemieckiej winy. O degrengoladzie wspó∏rzàdzàcej w RFN partii CDU.
W tym momencie telewizyjny obraz z lekka zafaluje, po chwili ca∏kiem
si´ urwie, na wizji pojawi si´ przeurocza spikerka oÊwiadczajàc, i˝ tak oto wywiad
z panem Grassem si´ zakoƒczy∏.
Seminarium grassowskie — jego pierwsza cz´Êç — te˝ zbli˝a∏o si´ do swego koƒca, a dowiod∏o paru rzeczy: tego, ˝e niemo˝liwe jest jednak mo˝liwe. I ˝e
mo˝na wyjÊç naprzeciwko spo∏ecznemu zainteresowaniu — zw∏aszcza ludzi m∏odych, studentów — fenomenem twórczoÊci Güntera Grassa, jego inspiratorskà
funkcjà dla sztuki filmowej, lecz tak˝e dla myÊlenia historycznego i filozoficznego, którego za sprawà swych ksià˝ek jest kontynuatorem.
Ju˝ wkrótce — w maju roku 1985 — nastàpi powrót do Grassa w drugiej
cz´Êci seminarium „Hybryd”. Wype∏nià jà dywagacje Boles∏awa Faca na temat
wieloÊci wàtków kaszubskich w powieÊciach Güntera Grassa. Po nich nastàpià
rozwa˝ania t∏umacza ksià˝ek Grassa na polski, pana S∏awomira B∏auta, który niejedno ujawni ze swej alchemii „natchnionego Übersetzera”.
Fizycznà nieobecnoÊç samego Grassa cz´Êciowo zastàpi∏a wystawa prac
fotograficznych poÊwi´conych ˝yciu i osobie „berliƒczyka z gdaƒskiego przeszczepu”. Od najstarszych, wzi´tych z kronik i albumów rodzinnych, jak to zdj´cie, gdy pó∏toraroczny Günterek prowadzony za ràczki przez matk´ i babk´,
w marynarskiej czapeczce oraz kurteczce, spaceruje po jednym z parków Langfuhr, poprzez rodzinny portret na pla˝y. Reprodukowa∏a je berlinianka, Maria
Rama, stale ju˝ odtàd towarzyszàca z fotograficznym aparatem Grassowi.
A oto jego zdj´cia ju˝ powojenne. Gdy gra na tarce w orkiestrze usi∏ujàcej byç grupà skiflowà. Uj´cie z pracowni rzeêbiarskiej u Pankoka, gdy szuka swego miejsca na ziemi. A tu w ∏ó˝ku, czytajàcy „Die Zeit” w czasach nag∏ej popularnoÊci Blaszanego b´benka i gdy fotografii jego autora stale przybywa.
Do Gdaƒska wraz z Grassem wybierze si´ inny jego fotograf nadworny —
Uwe Rau. Od polskiej strony przywitajà go swymi fotograficznymi aparatami —
czemu osobiÊcie b´d´ Êwiadkowa∏, kreacyjna Nina Smolarz oraz portretujàcy
Krzysztof Giera∏towski. Nie zabraknie wi´c zarówno zdj´ç berliƒskiej pracowni
Grassa w wieloÊci uj´ç, jak te˝ z planu Blaszanego b´benka na gdaƒskich Stogach
czy te˝ z kàpieli w gdaƒskiej zatoce w Sobieszewie, nadto jeszcze podczas jego
spotkaƒ z czytelnikami w gdaƒskim Ratuszu Staromiejskim na Korzennej, gdzie
w drugim tle ujrz´ i swojà twarz w kilku wersjach.
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A jeszcze Grass przed domem przy Lelewela 13. Z czwórkà swych dzieci
oraz pierwszà ˝onà, Annà, w tym˝e samym miejscu. Ze Êlimaczà skorupà w oku.
Wreszcie widziany na szczycie wie˝y Bazyliki Mariackiej w Gdaƒsku, wyraênie
podekscytowany mo˝liwoÊcià ujrzenia Gdaƒska z tak dla siebie nieoczekiwanej
perspektywy.
Te w∏aÊnie zdj´cia stanowi∏y rodzaj corpus delicti dla s∏ów wypowiadanych po sàsiedzku w ramach grassowskiego seminarium...
Ju˝ kilka lat temu woja˝owa∏ do Nikaragui. W wyniku kilkutygodniowego w tym kraju pobytu sta∏ si´ zdeklarowanym zwolennikiem nowej formy ustrojowej panujàcej po rewolucji w tym kraju. Nie kry∏ si´ z tym zresztà wobec masowych Êrodków przekazu nad Renem i ¸abà. A tak˝e i wobec tych obcoj´zycznych, którym siebie udziela raz za razem. Jego fotografie, w´drujàcego po wsiach
nikaraguaƒskich, rozmawiajàcego z przywódcami tego kraju, by∏y wówczas publikowane na pierwszych stronach gazet zachodnioniemieckich. Nie min´∏o wiele
czasu i autor Blaszanego b´benka po raz kolejny uda∏ si´ za ocean. Tym razem
do USA, a to na osobiste zaproszenie Normana Mailera — w Polsce znani sà jego
Nadzy i martwi oraz reporta˝ o làdowaniu na Ksi´˝ycu — prezydenta mi´dzynarodowej sekcji zwiàzku pisarzy. W Nowym Jorku odby∏ si´ bowiem w poczàtkach
roku 1986 kongres Pen Clubu. Grassa nie mog∏o, rzecz jasna, na nim zabraknàç.
A by∏ to dla gospodarzy kongres wa˝ny, gdy˝ od roku 1966 nie by∏ on organizowany na terenie ich kraju. Oddajmy g∏os hamburskiemu tygodnikowi „Der Spiegel”, który w numerze z 20 stycznia 1986 roku zauwa˝y∏ ju˝ na samym wst´pie,
tu˝ pod winietà tytu∏owà zawierajàcà te s∏owa — „Grass atakuje Ameryk´”:
Norman Mailer, prezydent mi´dzynarodowej sekcji zwiàzku pisarzy, mia∏ pecha ze swymi goÊçmi. Na urzàdzony po raz pierwszy od 1966 roku kongres Pen Clubu w Stanach
Zjednoczonych zaprosi∏ goÊci ze wszystkich systemów spo∏ecznych i politycznych. Na
liÊcie zaproszonych goÊci widnia∏o te˝ nazwisko sekretarza stanu USA, George’a Schultza, a tak˝e cz∏onka Pen Clubu, Güntera Grassa. Pierwszy konflikt mia∏ miejsce, gdy tylko o obecnoÊci Schultza dowiedzia∏a si´ sala obrad. Temat kongresu: Wyobraênia pisarzy a paƒstwo.

Ju˝ pod adresem tego has∏a sformu∏owa∏ Grass, na samym wst´pie kongresu, kilka z∏oÊliwych komentarzy. „Kto jeszcze dzisiaj podnieca si´ owà american way of life, nie mo˝e nie ignorowaç milionów g∏odnych ludzi w tym kraju” —
powiedzia∏.
Potem g∏os zabra∏ czo∏owy pisarz amerykaƒski Saul Bellow, syn — jak napisze „Der Spiegel” — rosyjsko-˝ydowskich rodziców, który mówi∏, a sala przyj-
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mowa∏a jego s∏owa z aplauzem, o wolnoÊci, jakà cieszà si´ w USA intelektualiÊci.
Wówczas do mikrofonu, ju˝ po raz drugi, podszed∏ Günter Grass.
Niech no Bellow tak bardzo si´ nie zachwyca amerykaƒskà demokracjà — powiedzia∏.
— Nie daje ona bowiem amerykaƒskim obywatelom jedynie wolnoÊci. Powinna nadto
dawaç ˝ywnoÊç oraz miejsce zamieszkania. Tymczasem w nowojorskiej dzielnicy
Bronx, najbiedniejszej z nowojorskich pi´ciu dzielnic, mieszkajà „tr´dowaci” tego wielonarodowoÊciowego miasta. Ch´tnie chcia∏bym kiedyÊ us∏yszeç, oÊwiadczy∏ Grass, jak
si´ w po∏udniowym Bronksie realizuje has∏a wolnoÊci i demokracji.

Na sali obrad kongresu zawrza∏o. Bellow zirytowa∏ si´ wystàpieniem
Grassa. Mia∏ on, Bellow, na myÊli ogólne uwarunkowania, nie zaÊ wyjàtki od regu∏y. Nigdy nie wàtpi∏ w to, i˝ w jego kraju pope∏nia si´ b∏´dy czy grzechy. OczywiÊcie istniejà rewiry biedy i sà te˝ pope∏niane b∏´dy.
Ripostowa∏ Wasilij Aksjonow: „Jest rzeczà arcyciekawà, ˝e pisarze zachodnioniemieccy z takà ∏atwoÊcià krytykujà wszystko co amerykaƒskie”.
Wspar∏ Grassa pisarz po∏udniowoafrykaƒski Breytane Breytenbach, mówiàcy o systemie apartheidu panujàcym w jego kraju i o tym, ˝e wolnoÊç i dobrobyt ˝yjà z braku wolnoÊci i z wyzysku przewa˝ajàcej cz´Êci ludnoÊci Êwiata.
Próbowa∏a przywo∏aç do opami´tania Güntera Grassa po∏udniowoafrykaƒska pisarka Nadine Gordimer, przypominajàc, ˝e niemiecka mowa — nie przeszkadza∏o jej, i˝ Grass mówi po angielsku — nazbyt jest obcià˝ona erà Hitlera.
„Na koniec — komentuje tygodnik «Der Spiegel» — powiedzieli oni to,
co zawsze mówià przy podobnych okazjach”.
Upolitycznienie kongresu Pen Clubu sta∏o si´ ju˝ jednak nieodwo∏alnym
faktem. Polip polityki zrobi∏ swoje. Literatura zosta∏à zepchni´ta na plan drugi.
Grassowi by∏o jednak tego ma∏o. W kwietniu wzià∏ udzia∏ w kongresie intelektualistów w Budapeszcie. W stolicy kraju, który jako pierwszy w gronie krajów Europy Wschodniej wyda∏ u siebie Blaszany b´benek. Znów stanà∏ przy mikrofonie, raz jeszcze przemawia∏. Jak zawsze z emocjà w g∏osie, dajàc si´ porwaç
swemu politycznemu instynktowi.
Powróci∏ do kraju, gdy rozpoczyna∏a si´ organizowana przez Luchterhand Verlag promocja jego najnowszej ksià˝ki — Die Rättin (Szczurzyca). Z miejsca odby∏ si´ „sàd nad Szczurzycà”. Po dwóch powieÊciach z lat 1979—1980 —
Das Treffen in Telgte (Spotkanie w Telgte) oraz Kopfgeburten oder die Deutschen sterben aus (P∏ody umys∏u, czyli Niemcy wymierajà), przyj´tych doÊç spokojnie przez krytyk´ i czytelników, w∏aÊnie liczàca 512 stron druku Szczurzyca
mia∏a byç powrotem Grassa do wàtków z poprzednich, zw∏aszcza zaÊ gdaƒskich,
powieÊci.
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Obsiedli go z miejsca. Marcel Reich-Ranicki, niegdyÊ nasz rodak, bard
nadwiÊlaƒskiej krytyki lat pi´çdziesiàtych, po wyemigrowaniu do RFN „papie˝ zachodnioniemieckiej krytyki”, jak si´ o nim zwyk∏o mówiç, a i pomniejsi krytycy
pocz´li sobie na Grassie u˝ywaç do woli. Wolfram Schlutter na ∏amach „Frankfurter Rundschau” przyzna ∏askawie: „Günter Grass znalaz∏ si´ w dobrym towarzystwie wÊród tych, którzy ponieÊli kl´sk´”. I powo∏uje si´ na Heinricha Bölla
Frauen vor Flusslandschaft — (Kobiety przed rzecznym pejza˝em). A przecie˝ Joachim Kaiser z ˝yczliwej Grassowi „Süddeutsche Zeitung” g∏ówny akcent pochwalny k∏adzie na j´zyku Grassa. „Grass pisze tutaj, oÊwiadcza Kaiser, r´kà cudownie lekkà, pozbawionà skurczów. Jego j´zyk nie jest przy tym tanià zadyszkà,
nie jest te˝ modny, lecz rzetelny, ˝ywy i bogaty”.
Grass trafnie odczyta∏ te i im podobne s∏owa, to jest ukryte w nich szyderstwo. Zdumia∏ si´ z tego powodu, wydawa∏ si´ byç tym obrotem sprawy mocno rozgoryczony.
Dla nas zaÊ jest wa˝ne, i˝ pomimo cz´Êciowego tylko umieszczenia akcji
tej powieÊci w „ba∏tyckim bajorku”, wiele jej wàtków powraca raz jeszcze do
miejsc dla Grassa magicznych.
Oto szeÊçdziesi´cioletni b´bnista z Blaszanego b´benka, Oskar Matzerath. Jego 104-letnia babka Anna Koljaiczek obchodzi w∏aÊnie w Gdaƒsku swoje
kolejne, nadnaturalne jakby, urodziny. Oskar wybiera si´ na nie tak˝e. „W niedziel´ przypadajà urodziny babki Oskara, w niedziel´ upadnie Wineta”, pisze
Grass. Rysuje obraz Kaszuby w Êmierci. Tej atomowej. Gdy ocalejà jedynie szczury, w´drujàce swobodnie po wn´trzach najbardziej zabytkowych gdaƒskich koÊcio∏ów.
I jak si´ to u Grassa sta∏o ju˝ pewnà tradycjà, wystawa grafik towarzyszy
promocji jego nowej ksià˝ki. W czasopismach wielkonak∏adowych uka˝e si´ z tej
okazji fotografia Grassa na tle najnowszych jego prac z wernisa˝owà szklankà wina w r´ku i ze skr´tem pomi´dzy palcami. Na Êcianie w bliskim tle wiszà jego prace. Jak zwykle perfekcyjne technicznie, znakomite pod wzgl´dem u˝ytych Êrodków wyrazu artystycznego. Oto spostrzegamy panoram´ gdaƒskiego Starego
i G∏ównego Miasta z wieloÊcià gotyckich i pogotyckich wie˝yc, na pierwszym zaÊ
planie owa szczurzyca z finezyjnie podwini´tym ogonkiem. Podpis pod zdj´ciem:
Spojrzenie po zimowych jab∏kach.
Krytyk „Rheinischer Merkur”, Paul Reitze, powo∏a si´ na mow´ narratora powieÊci wyg∏oszonà przed Bundestagiem, której kluczowà partià jest wniosek, a˝eby w drodze porozumieƒ mi´dzynarodowych ocaliç w czasie przysz∏ej,
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atomowej wojny, choçby jedno jedyne miasto — mianowicie Gdaƒsk. „Makabryczne to i wzruszajàce zarazem” — pisze krytyk Paul Reitze.
W czerwcu natomiast roku 1986 obradowa∏ w Hamburgu 49 Mi´dzynarodowy Kongres Pen Clubu. Przypomniano z tej okazji Johna Galsworthy’ego,
który jako przewodniczàcy prezydium Pen Clubu przez dziesi´ç lat usi∏owa∏ nie
dopuszczaç spraw politycznych pod obrady kolejnych kongresów. I Hermanna
Hesse, który zaleca∏ pisarzom abstynencj´ politycznà. Ale te˝ i Tomasza Manna,
który uwa˝a∏, i˝ wszystko to samooszukiwanie si´: „Nie ucieknie si´ w ten sposób od polityki, najwy˝ej umknie si´ w fa∏szywà stron´”.
Grassowi, jakby w przeczuciu, ˝e to i tak mu nie wystarczy, wyznaczono
limit dziesi´ciu minut na jego przemówienie. I sta∏o si´. Zaatakowa∏ on z miejsca
Peruwiaƒczyka Mario Vargasa Llos´, zresztà prezydenta Pen Clubu w latach
1976—1979, za to, ˝e rozpowszechnia o nim wierutne k∏amstwa, podczas gdy
on, Grass, dlatego mi´dzy innymi naskoczy∏ na Llos´, ˝e ten nazwa∏ Kolumbijczyka Gabriela Garci´ Marqueza „kurtyzanà Fidela Castro”. Przyby∏a te˝ do Hamburga intelektualistka amerykaƒska — goÊci∏a w naszym kraju w roku 1981 — Susan
Sontag. Wyrazi∏a ona solidarnoÊç z Günterem Grassem, chwalàc go zarazem za jego agresywnoÊç wobec ka˝dego konformizmu.
Sensacjà tych obrad by∏o jednak zgo∏a co innego. Otó˝ Grass z∏o˝y∏ godnoÊç prezydenta zachodnioniemieckiej Akademii Sztuk. Powód? Wybiera si´ on
na rok, mo˝e d∏u˝ej, do Indii. Z∏oÊliwi ∏àczà t´ decyzj´ z nieprzychylnym przyj´ciem przez krytyk´ jego Szczurzycy. Nie wyglàda na to, a˝eby tak w∏aÊnie by∏o.
Boç przecie˝ nie brak∏o z tej okazji krytyk tyle samo sà˝nistych — jak ta Güntera
Schable w „Spieglu” — co i napastliwych.
Sam zaÊ Grass powo∏uje si´ z tej okazji na potrzeb´ stosownego dystansu do wielu spraw. ˚al wobec tego, i˝ na miejsce swego rocznego exodusu nie
wybra∏ on... Gdaƒska oraz Kaszub, gdzie zapewne zosta∏by równie serdecznie, je˝eli nie bardziej ani˝eli w Kalkucie, przyj´ty. Bàdê, co bàdê znalaz∏by si´ wówczas
jak najbardziej u siebie.

Zarzeka∏ si´, i˝ w Indiach pozostanie przez rok. Po˝egna∏ si´ z przyjació∏mi i pojecha∏ — jak z miejsca to okreÊlono — na ów gigantyczny Êwiatowy Êmietnik. Rozeêlony na krytyk´ literackà, chyba te˝ troch´ zm´czony doÊç ha∏aÊliwym
rynkiem wydawniczym RFN. Pisa∏ stamtàd: „Mam bruliony pe∏ne notatek i rysunków. Z tego mo˝e powstaç ksià˝ka o cz∏owieku na Êmietnisku Êwiata...”
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Na dobrà spraw´ ju˝ powsta∏a. Zwierzy∏ si´ z tego pó∏ roku póêniej — tylko przez szeÊç miesi´cy wytrzyma∏ w klimacie nie∏atwym dla Europejczyka — na
zaimprowizowanym (którym to ju˝ z rz´du?) grassowskim seminarium w... Karpaczu. By∏y wi´c pytania o Szczurzyc´, o rynek wydawniczy w Republice Federalnej, o ruch pozorny, jaki wznieca swà ha∏aÊliwoÊcià, o nowà ksià˝k´ z∏o˝onà, jak
si´ okazuje, z notatek, rysunków i wierszy. Skoro wi´c móg∏ ju˝ przybyç do Polski osobiÊcie — na dwukrotne zaproszenie sto∏ecznych „Hybryd” nie móg∏ zareagowaç, tak jak sobie tego ˝yczy∏, przybyciem na nie — i to w asyÊcie krytyków zachodnioniemieckich, nie móg∏ Grass tej sposobnoÊci przegapiç, a˝eby si´ nieco
nie podroczyç, odrobin´ nie rozmazaç. Wszystko to mia∏o zaÊ miejsce w kraju,
gdzie choç twórczoÊç Grassa jest wcià˝ doÊç mocno zapoznana, przecie˝ stale
mo˝e liczyç na niezmiennie ˝ywy odbiór czytelniczy.
Jak zaÊ niedawno si´ okaza∏o, tak˝e i teatralny. Bo oto na deskach toruƒskiego Teatru im. Wilama Horzycy odby∏a si´ na wiosn´ roku 1987 premiera sztuki Güntera Grassa Powódê (Hochwasser), w przek∏adzie docenta Karola Toeplitza z Uniwersytetu Gdaƒskiego. NieobecnoÊç sceniczna Grassa — autora dramatycznego, pomimo istnienia wielu jego sztuk (w swoim czasie istnia∏ projekt opublikowania jednej z nich w przek∏adzie Boles∏awa Faca na ∏amach miesi´cznika
„Dialog”, niestety nie dosz∏o do tego) — zastanawia∏a od wielu lat krytyk´, nie tylko zresztà teatralnà. Toruniacy to, jak wiadomo, twarde pierniki. Nie tylko powa˝yli si´ na inscenizacj´ napisanej w dwóch wersjach w latach 1957 oraz 1963 sztuki, ale te˝ wybrali si´ z nià na tournée do RFN. Miejscem jej prezentacji by∏a le˝àca nad Morzem Pó∏nocnym Brema.
Nie da si´ powiedzieç, a˝eby widzowie walili na spektakl w Toruniu
drzwiami i oknami. A przecie˝ liczy si´, i˝ w teatrze Krystyny Meissner pozostajà
na bakier z wszelkà zaÊciankowoÊcià, wa˝à si´ nawet na wspó∏czesny repertuar
RFN-owski. W dodatku wcale trafny, bo korespondujàcy z epokà elektrowni atomowych Czarnobyla i ˚arnowca. Tamto grassowskie zagro˝enie jest chwilowe,
wkrótce przemija, ludzie zaÊ powracajà do uprzednich przyzwyczajeƒ i... narowów. Pobyt na „Êmietnisku Êwiata” uÊwiadomi∏ autorowi Szczurzycy, ˝e jego wizje literackie znajdujà potwierdzenie w rzeczywistoÊci. I w∏aÊnie na te tematy wiedzie z Günterem Grassem dialog polski s∏uchacz — jak w Karpaczu w maju roku
1987 — czy widz teatralny oglàdajàcy spektakl w re˝yserii Józefa Skwarka, w scenografii Józefa Pankiewicza.
(1984—1987)
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Cz´Êç II
Uznany i nagrodzony
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Polowanie z nagonkà,
czyli b´bnienie po blasze
Fenomen recepcji pisarstwa Güntera Grassa w Polsce polega na widocznym rozziewie, jaki od poczàtku, tj. od ukazania si´ w roku 1959 na rynku zachodnioniemieckim powieÊci Blaszany b´benek, istnia∏ w odbiorze spo∏ecznym
i, by tak rzec, oficjalnym. Ten pierwszy, ju˝ od razu pe∏en rewerencji, objawów
nieskrywanego entuzjazmu, ten drugi — pe∏en pomruków niezadowolenia, zasadzajàcy si´ na wybudowaniu wysokiego muru niech´ci dla pisarstwa tego
gdaƒszczanina z berliƒsko-hamburskiego przeszczepu.
DziÊ, po latach wielu, które min´∏y od tamtej pory, mo˝na domyÊlaç si´
jedynie, jakie zabiegi szczegó∏owe towarzyszy∏y zak∏adaniu licznych blokad, barier, utrudnieƒ w dost´pie do pisarstwa Grassa na polskim gruncie. Niejedno
w tym wzgl´dzie mogà mieç do powiedzenia t∏umacze jego utworów, dokonujàcy translacji w sposób cz´sto heroiczny, pozostawieni nieomal samym sobie. Niejedno wiedzà tak˝e redaktorzy pism literackich z tamtego czasu. A ju˝ dyrektorzy
wydawnictw, takich jak Czytelnik, PIW czy Wydawnictwo Morskie mogà uchodziç
za prawdziwe autorytety w tym wzgl´dzie.
Przypomnijmy, niejako dla równowagi, jaki to by∏ czas. Schy∏ek lat 50.,
bo na nie to przypada∏ wykwit talentu, wr´cz geniuszu pisarskiego Güntera Gras-

—129 —

sa, cechowa∏a pewna odwil˝ w stosunkach ludzie kultury — politycy. Przy czym
miarà polityka tamtego czasu by∏ status pracownika aparatu partyjnego co najmniej wojewódzkiego szczebla. Jednak o dost´pnoÊci dóbr kultury zachodniej na
polski rynek decydowa∏ nade wszystko wydzia∏ kultury KC. Ministerstwo Kultury
i Sztuki by∏o wobec niego jedynie kornym s∏ugà. To z bia∏ego partyjnego domu
sz∏y wszelkie dyspozycje w kwestii, co naród mo˝e oglàdaç w kinie, czytaç do poduszki, jakie malarstwo ma prawo kontemplowaç w Gdaƒsku. Polski Paêdziernik
da∏ pewien oddech w tym wzgl´dzie. To wówczas by∏o mo˝liwe wydanie dwóch
ksià˝ek Gombrowicza (tomu opowiadaƒ Bakakaj oraz powieÊci Ferdydurke).
Tak˝e i z zachodu transmitowano co nieco literatury z gatunku tej „awangardowej”. Uprzednio mo˝liwy by∏ druk oraz wydanie dzie∏ Sartre’a, Simone de Beauvoir, André Malraux, wyraênie sympatyzujàcych z komunizmem, bàdê — jak
Roger Gaurady, Henri Barbusse — b´dàcych cz∏onkami partii komunistycznych
w swoich krajach.
Z Grassem wszelako by∏a zupe∏nie inna historia. Zdeklarowany sympatyk
zachodnioniemieckiej socjaldemokracji, dopokàd ta pozostawa∏a w opozycji do
kolejnych rzàdów chrzeÊcijaƒskich partii w kraju nad Renem, a zatem opozycyjnie usposobiony do kolejnych kanclerzy Adenauera, Kiesingera, Erharda (ten nazwa∏ go wr´cz kiedyÊ „szczekajàcym pinczerkiem”), a tak˝e takich postaci ˝ycia
politycznego w swoim kraju, jak Franz Josef Strauss. Osobisty przyjaciel Willy'ego
Brandta, jeszcze jako burmistrza Berlina Zachodniego, mimo to w kraju nad Wis∏à nie by∏o mu lekko. Mniejszy mia∏o to jednak zwiàzek z jego w∏asnymi poglàdami (oraz partii z którà sympatyzowa∏), wi´kszy ze stanem umys∏ów, nade
wszystko tych partyjnych, w PRL-u. Ten zaÊ stawa∏ si´, w miar´ odchodzenia od
zdobyczy Paêdziernika (polskiego) coraz bardziej dogmatyczny, by nie rzec
wsteczny. Cechowa∏a go kompletna blokada na Êwiat, orientacja wschodnia by∏a
zalecana nade wszystko. Panowa∏a pe∏na nieufnoÊç wobec wszelkich nowinek
nadchodzàcych z zachodu. JeÊli nadto przychodzi∏y one w lewicujàcym z lekka
opakowaniu, tym bardziej wymaga∏y czujnoÊci ze strony ewentualnych partnerów do rozmów w Polsce zwanej Ludowà.
Pami´tamy charakterystyczny dyszkant W∏adys∏awa Gomu∏ki z kolejnych
partyjnych mównic. Jego s∏owa rzucane w stron´ audytorium, tak a˝eby z nale˝ytà uwagà odbierane by∏y o wiele dalej. Owi „rewizjoniÊci zachodnioniemieccy...”
zdawali si´ byç g∏ównà groêbà dla systemu panujàcego wówczas w PRL-u, choç
przecie˝ socjaldemokracja zachodnioniemiecka nieraz dawa∏a sygna∏y, nazwijmy
je, post´powe. List biskupów polskich do niemieckich pe∏en by∏ tonów pojednawczych, wr´cz przepraszajàcych. Tym wi´kszà wzbudza∏o to wÊciek∏oÊç oficjalnych czynników. Mia∏o nie byç wówczas jakiejkolwiek alternatywy dla pomys∏ów
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i realizacji biegnàcych z domu na skrzy˝owaniu Nowego Âwiatu i Alej Jerozolimskich.
Wyobraziç sobie jedynie mo˝na, jakim szokiem dla polskiej polityki mi´dzynarodowej i stosunków wzajemnych PRL-u z RFN-em musia∏o byç obj´cie steru rzàdów nad Renem przez SPD. Zanim jednak do tego dosz∏o, w sferze spraw
kulturalnych zabierali g∏os owi partyjni luminarze literatury w osobach Jana Dobraczyƒskiego oraz Wojciecha ˚ukrowskiego.
Obaj mocno niegdyÊ zwiàzani z enkawuidalnym PAX-em, którego rodowód wprost od gen. Sierowa nie podlega ju˝ dziÊ ˝adnym wàtpliwoÊciom. Wydajàcy kolejne swe ksià˝ki w sto∏ecznej oficynie z ulicy, na równi Mokotowskiej
i Chocimskiej. Wr´cz zawdzi´czajàcy swój arcywysoki literacki status osobie Boles∏awa Piaseckiego o falangistowskiej linii rodowodu. Stale pozostajàcy w orbicie dzia∏aƒ stosownego wydzia∏u w KC. Uczestniczàcy w kolejnych naradach najwy˝szego szczebla, mimo ˝e — a mo˝e w∏aÊnie dlatego? — i˝ nigdy nie splamili
si´ cz∏onkostwem w PZPR-ze. Obaj zdeklarowani katolicy. Jeden wykona∏ rozbijacki numer, iÊcie mafijny, w momencie zawieszenia „Tygodnika Powszechnego”,
drugi, wykorzystujàcy swe wàtpliwe narratorskie usposobienie, by∏ sta∏ym goÊciem telewizyjnego okienka. Obaj spotkajà si´, by odtàd rami´ w rami´ podà˝aç
ku tylko im obu wiadomemu celowi w porze stanu wojennego.
Póki co jednak rzucajà si´ z impetem godnym lepszej sprawy na... debiutanckà powieÊç Güntera Grassa. Dlaczego jednak czynià to dopiero w roku 1963,
nie zaÊ zaraz po ukazaniu si´ Die Blechtrommel w Luchterhandverlag? Jeszcze
jedna z tajemnic partyjnej alkowy. Zapewne wtedy dopiero wysz∏y odnoÊne dyspozycje z partyjnego „bia∏ego domu”. A by∏o to w dwa lata po tym, jak podczas
berliƒskiego kongresu pisarzy 34-letni wówczas Günter Grass zaatakowa∏ ludzi
z bezpoÊredniego otoczenia Waltera Ulbrichta. Po 13 sierpnia 1961 roku, gdy stanà∏ Grass w obronie Anny Seghers w jej otwartym proteÊcie przeciwko wybudowaniu muru berliƒskiego.
Fragmenty powieÊci Blaszany b´benek, w przek∏adzie Teresy J´tkiewicz,
znane ju˝ by∏y w kraju z ∏amów „Nowej Kultury”. Nie mog∏y owe fragmenty ujÊç
uwadze czynników partyjnych. Prze∏kn´∏y je. Czeka∏y jedynie stosownego momentu — i w∏aÊciwych piór — a˝eby zaatakowaç. Okazja nadarzy∏a si´ ju˝ wkrótce. Z odporem wobec Grassa wyrusza — na ∏amach „Kierunków” (a jak˝e, PAXowskich; nr 36 z 1963 r.) Jan Dobraczyƒski...
Mamy wi´c do czynienia z postacià arealnà, umieszczonà w Êwiecie naturalistycznym,
skàpanym w skatologii i erotyce. Na dobitk´ erotyzm Grassa wcià˝ ko∏uje wokó∏ spraw
religijnych. Kilka stron ksià˝ki — stron, a nie scen, gdy˝ w tej przegadanej ksià˝ce ciàgle si´ mówi, a ma∏o pokazuje — ma charakter obrzydliwie bluênierczy.
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W tym miejscu przywo∏uje Dobraczyƒski cytat z Grassa — zaiste przepi´kny. Zaczyna si´ on od s∏ów:
W ca∏ych Prusach Wschodnich tartaki i warsztaty obróbki drewna s∏u˝y∏y za materia∏ dla
p∏omieni uczuç narodowych. Jak zawsze w przesz∏oÊci, postaç Panny Marii ∏àczy∏a si´
z tymi po˝arami i byli Êwiadkowie, którzy twierdzili, ˝e widzieli nad dachami p∏onàcych
tartaków Matk´ Boskà, ubranà w koron´ Królestwa Polskiego.

Pe∏en obaw o nie doÊç „ohydne” dla polskiego ucha brzmienie tych s∏ów
Dobraczyƒski flekuje powieÊç Grassa...
Nie ∏udêmy si´ jednak, ˝e Grass patrzy ˝yczliwie na polskoÊç Gdaƒska. W jego ksià˝ce
nade wszystko jest jakaÊ nihilistyczna drwina ze wszystkiego: nie szcz´dzi on jej ani
swoim, niezale˝nie od tego czy sà hitlerowcami, czy nimi nie sà, ani Polakom. Idea∏em
Grassa wydaje si´ dziÊ absolutne zoboj´tnienie dla jakichkolwiek idea∏ów. Hitlerowcy
dra˝nià Grassa swym okrucieƒstwem, Polacy —g∏upotà i sk∏onnoÊcià do walczenia
o prawo do polskoÊci. [...] Ten dzieci´cy poemat o polskiej g∏upocie najlepiej, jak si´
zdaje, ilustruje postaw´ Grassa. [...] Trudno si´ dziwiç, ˝e ksià˝ka Grassa spotka∏a si´
z goràcymi pochwa∏ami ze strony paryskiej „Kultury”.

To ostatnie zdanie mia∏o zapewne byç przys∏owiowym gwoêdziem do
trumny pisarza, szykowanej mu przez luminarzy PRL-owskiej literatury spod znaku pseudokatolickiego, z dawien dawna z moskiewskà centralà NKWD sprzysi´˝onego PAX-u. Jerzy Giedroyc i paryski Maison-Laffitte to by∏a naówczas sama, jak
wiadomo, ohyda i renegactwo. Niejako upodmiotowienie wszelkiego z∏a. Kto kuma∏ si´ z tym wra˝ym wydawnictwem, lubo te˝ z kim owo wydawnictwo si´ kuma∏o, choçby w formie przychylnej recenzji jego ksià˝ki, ten by∏ trupem ju˝ za ˝ycia.
I Grass mia∏ zostaç pogrzebany zawczasu. Zanim jeszcze zaistnieje w sposób oficjalny na polskim rynku. Bo przecie˝ ukaza∏a si´, i to w tym samym 1963
roku, nak∏adem wydawnictwa „Czytelnik” minipowieÊç Grassa Kot i mysz w przek∏adzie Ireny oraz Egona Naganowskich. I wówczas zabra∏ g∏os — któ˝by inny? —
Wojciech ˚ukrowski...
Zgrabnie, w kieszonkowym formacie — pisa∏ na ∏amach „Kultury”, liberalizujàcej, pragnàcej uchodziç za zwierciad∏o myÊlenia grona polskich intelektualistów tamtego czasu, lecz zapewne przymuszonej decyzjà najwy˝szych czynników do druku tej elukubracji — wydano u nas najs∏abszà z ksià˝ek Grassa Kot i mysz [Dwie zaledwie powieÊci wyda∏ Grass do tej pory, a ju˝ ˚ukrowski wie, ˝e druga z nich jest tà najs∏abszà, skàd czerpie tyle wiedzy i przekonania w tej materii? — R.C.]. Powtórzenie obsesyjnego motywu
ucieczki w Êwiat ch∏opi´cy znany nam z Blaszanego b´benka. Skoro naszych cmokierów tak przypar∏o i Grass mimo trudnoÊci z papierem musia∏ byç przyswojony, to trzeba by∏o mieç odwag´ wydaç jego pierwszà nagrodzonà ksià˝k´. No pewnie, ˝e by∏aby
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nieco k∏opotliwa i nie pasowa∏a do uk∏adnych pochwa∏ zawartych we wst´pie do Kota
i myszy, ale mo˝na by jakiÊ sensowny komentarz napisaç, który by ksià˝k´ ustawi∏.

„Przypar∏o”, „ustawi∏”, to by∏a stylistyka tamtych, pragnàcych uchodziç za
wszechw∏adnie liberalne, czasów. Pora jeszcze nie by∏a stosowna do Êwi´towania
okràg∏ej rocznicy urodzin autora Kamiennych tablic w akompaniamencie generalskich toastów, skrzynek wódki zakàszanych kwaszonymi ogórkami w mieszkaniu przy ul. Karowej. Jeszcze red. Zenona Macu˝anka nie sp´dza∏a in corpore redakcji „Nowych Ksià˝ek” na te pijatyki. Jeszcze Tadeusz Kijonka, jedyny sprawiedliwy w tym gronie, nie le˝a∏ pijany jak bela pod sto∏em dla skuteczniejszego niepami´tania o swej w tym gronie obecnoÊci. Ju˝ jednak by∏ czas jak najbardziej
stosowny po temu, a˝eby przyk∏adaç, sekowaç, zdawa∏o si´ wówczas na zawsze
odsàdzaç od wszelkiej czci oraz wiary pisarstwo Güntera Grassa. A ˝e kiedykolwiek zapadnà decyzje krajowego, w pe∏ni legalnego, bez poprawek cenzorskich,
wydania Blaszanego b´benka, równie˝ nie by∏ Wojciech ˚ukrowski w stanie
wówczas w najtajniejszych snach przypuÊciç. Jednak na wszelki wypadek wyrokowa∏, gromi∏, przesàdza∏…
˚eby mnie nikt nie posàdza∏ o go∏os∏ownoÊç i stronniczoÊç, spróbuj´ dokonaç ma∏ej
konfrontacji. Andrzej Wirth [jak pami´tamy, przymuszony w roku 1968 do emigracji
z kraju — R.C.] pisze o „pomys∏owoÊci konstrukcyjnej w wynajdywaniu fabu∏ u Grassa”,
hm… Ch∏opak, bohater powieÊci, ma wystajàcà grdyk´ i ten mankament fizyczny determinuje jego post´powanie. ˚eby odwróciç uwag´ od szyi, ch∏opak wiesza sobie na
piersi medalik, Êrubokr´t, a potem jak autor poetycznie nazywa — „metalicznà koniczynk´” — hitlerowski ˝elazny krzy˝. Prawda, ˝e to niezwykle Êwie˝e i odkrywcze?

Âladu poczucia humoru, nadmiar za to poczucia honoru u autora Piórkiem flaminga oraz Lotnej...
Nie dajmy sobie zabe∏taç w g∏owie — ca∏kowicie pewien swego wali na odlew Wojciech
˚ukrowski. — Próbujmy sami myÊleç — agituje. — Ostra walka o zysk w krajach kapitalistycznych, konkurencja mi´dzy wydawnictwami zmusza do wylansowania przynajmniej raz do roku jakiejÊ nowej gwiazdy. Czytelnika trzeba zaskoczyç, bo skoro wszystko ju˝ zosta∏o opisane, no to zabawmy si´ w odwracanie ustalonych poj´ç, niech˝e
ksià˝ka b´dzie jak wyzwanie, mo˝liwie drastyczna. ˚eby si´ dobrze sprzedawa∏a, powinna kopaç czytelnika, pluç mu w twarz, szydziç z jego uczuç. [...]
Polacy u Grassa — wali z obu rurek swego krytycznego sztucera — sà godni litoÊci, g∏upcy niezdolni do sensownego dzia∏ania, ob∏àkani podpalacze, taki rodzaj podludzi, którymi naród panów z samego powo∏ania w ciàgu lat okupacji ˝yczliwie si´ opiekowa∏.
Nawet jak Niemcy wyje˝d˝ajà, wysiedleni z Gdaƒska, jeszcze im Polacy gwa∏cà kobiety
i rabujà walizki. To Blaszany b´benek, a w Kocie i myszy jak z tymi ciàgotkami do polskoÊci?
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Bohater chce mieç trofea z zatopionego polskiego minowca, wi´c nurkuje ze Êrubokr´tem, wyrywa co tylko si´ da. Dziewczyna obiecuje si´ oddaç temu, kto wy∏owi dla niej
zbutwia∏e zw∏oki poleg∏ego polskiego marynarza... Grdyk´ — zwornik fabularnej narracji — w koƒcu przys∏ania ˝elazny krzy˝, który bohater dostaje za strzelanie do partyzantów w Borach Tucholskich i palenie radzieckich czo∏gów.

I pomyÊleç, i˝ karykatura, widoczna go∏ym okiem, scen zabaw na jelitkowskiej pla˝y w gronie 10-12-latków mia∏a przywieÊç ˚ukrowskiego do podobnych konstatacji, si´gajàcych a˝ mordowania partyzantów oraz niszczenia radzieckich tanków. Trzeba st´˝enia szczególnie z∏ej woli a˝eby takimi oczami te
sprawy, tak owà scen´, jednà z wielu w tej ksià˝ce bardzo pi´knych, bo kreacyjnych, ujrzeç.
Dochodzi do sfilmowania w RFN Kota i myszy. W rolach ch∏opców w tym
filmie wyst´pujà dwaj synowie burmistrza Berlina, póêniejszego kanclerza Willy'ego Brandta. Koproducentem tego filmu jest, kierowany naówczas przez Jana
Rybkowskiego, zespó∏ filmowy „Rytm”. Sà wi´c jakieÊ próby kontrakcji. Nie wszyscy w Polsce dali si´ wówczas zwariowaç. Nie da∏ na pewno duet t∏umaczy Kota
i myszy, nie da∏o wydawnictwo Czytelnik. Nie dali gospodarze Gdaƒska, udzielajàcy gdaƒskich plenerów dla nakr´cenia scen odwiedzin Wrzeszcza przez narratora tego filmu. Sam jednak film Pohlanda przelecia∏ przez polskie peryferyjne
ekrany kinowe i przepad∏ gdzieÊ w bezpami´ci. Od czasu do czasu bywa wygrzebywany przez rozmaitych hobbystów ze sto∏ecznymi „Hybrydami” na czele.
Gwoli sprawiedliwoÊci: istnia∏o ju˝ w tamtych latach grono publicystów,
w tym i z kr´gów zbli˝onych do tych oficjalnych, goràcych or´downików twórczoÊci Güntera Grassa. Do nich nale˝a∏ autor znakomitej Historii literatury niemieckiej XX wieku Wilhelm Szewczyk, Franciszek Ryszka, pierwszy admirator powieÊci Psie lata na polskim gruncie, Jan Koprowski, a tak˝e Micha∏ Misiorny, publicysta „Trybuny Ludu”, lecz tak˝e t∏umacz rozdzia∏u Blaszanego b´benka (ukaza∏ si´ na ∏amach „˚ycia Literackiego”) oraz M.(arian) P.(odkowiƒski) w tej˝e samej „Trybunie Ludu”. Ci ludzie, wielce znaczàcy w polskim pejza˝u literackim
tamtych nie∏atwych lat, stanowili rodzaj nieformalnej grupy kontrnacisku wobec
rozjuszonych dà˝eƒ sekciarskich duetu Dobraczyƒski—˚ukrowski.
Ju˝ jednak wielkimi krokami zbli˝a∏ si´ czas ods∏oni´cia partyjnej przy∏bicy — wydarzenia marcowe. A tak˝e — o paradoksie — moment podpisania
w grudniu 1970 roku traktatu pokojowego pomi´dzy RFN a PRL. W polityce wewn´trznej W∏adys∏aw Gomu∏ka ponosi kl´sk´ za kl´skà. Jest kraƒcowo skonfliktowany z ludêmi kultury. W polityce zagranicznej natomiast dochodzi do wzniesienia toastu za pomyÊlnoÊç stosunków wzajemnych. Na pierwszym planie wid-
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niejà sylwetki Willy'ego Brandta, W∏adys∏awa Gomu∏ki, Waltera Scheela oraz Józefa Cyrankiewicza. Uwa˝ne oko dostrze˝e jednak w t∏umie ich okalajàcym wàsiastà sylwetk´ autora Blaszanego b´benka.
Andrzej KuÊniewicz oprowadza∏ wówczas pisarza po Warszawie, z czego
po latach zwierza∏ si´ w swej prelekcji w ZLP na Krakowskim PrzedmieÊciu. Wraz
z Grassem przyby∏ wówczas w delegacji kulturalnej inny „przesiedleniec ze
wschodu”, Siegfried Lenz rodem z E∏ku.
Nale˝a∏o zatem przynajmniej zamówiç przek∏ad Blaszanego b´benka na
j´zyk polski. Dzie∏a tego na rzecz PIW-u podjà∏ si´ S∏awomir B∏aut. W m∏odoÊci
sta∏ na czele nieopisanego dotàd buntu m∏odzie˝y lubelskiej przeciwko postanowieniom referendum roku 1947. On, przysz∏y redaktor „Po prostu” Ryszard Turski, a tak˝e przysz∏y rektor UMCS w Lublinie prof. Leszek Skrzyd∏o byli wówczas
trzema z grona czterech aresztowanych uczniów lubelskich szkó∏. B∏aut ukoƒczy∏, choç z trudem, studia i zatrudni∏ si´ w... „Kierunkach”. Pisywa∏ recenzje, krytyki, by wreszcie, po swych przenosinach do pracy w telewizyjnej „Kobrze”, gdzie
te˝ poznaliÊmy si´ przed laty ju˝ wielu, przystàpi∏ do t∏umaczenia Blaszanego b´benka.
Czyni∏ to jak gdyby na przekór wszystkiemu oraz wszystkim, jednak na
wyraênie odczuwane zapotrzebowanie oddolne na t´ genialnà debiutanckà powieÊç Grassa. Có˝, w szeregach partyjnych tamtego czasu nie brakowa∏o ludzi
Êwiat∏ych, wykszta∏conych. Zapewne Andrzej Wasilewski, dyrektor PIW-u, nale˝a∏
do ludzi tego rodzaju. Zamówi∏ wst´p do krajowego wydania powieÊci Die Blechtrommel u... Romana Bratnego. I jest to szkic, co tu kryç, znakomity! Linia odporu wobec twórczoÊci Grassa nie przebiega wi´c teraz wcale pomi´dzy partià a czytelnikami, lecz pomi´dzy ludêmi z PZPR-em po cichu sprzymierzonymi, bez owej
czerwonej legitymacji za pazuchà, oraz cz´Êcià najbardziej dogmatycznych cz∏onków KC a ca∏à resztà.
Rozpoczyna si´ twardy, cz´sto prowadzony w g∏´bokim utajnieniu, bój
o polskie wydanie arcydzielnego utworu Grassa. Po recenzji wewn´trznej pióra
Franciszka Ryszki rzecz ca∏a nie jest jeszcze przesàdzona, choç zezwala si´ na dokonanie zoficjalizowanego przek∏adu tej powieÊci na rzecz PIW-u. Dochodzi do
wymiany listów pomi´dzy Andrzejem Wasilewskim a Günterem Grassem. Gdy ju˝
przek∏ad jest na ukoƒczeniu, Wasilewski, nie w ciemi´ bity, zamawia ów wst´p
u „zaufanego cz∏owieka partii” Romana Bratnego. Chce w ten sposób jak gdyby
ubezpieczyç swoje, wielce ryzykowne od samego poczàtku, redaktorskie dzia∏anie. Posy∏a do Franciszka Mamuszki, historyka, znawcy spraw gdaƒskich, proÊby
o swoiste skolacjonowanie niemieckiego nazewnictwa ulic, placów Gdaƒska
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z obecnie istniejàcym. S∏owem: czyni si´ wszystko, a˝eby jednak powieÊç ta,
z ró˝nych zresztà wzgl´dów, tak˝e i tych dyplomatycznych, w Polsce nareszcie si´
ukaza∏a.
„Daremne ˝ale, pró˝ny trud, bezsilne z∏orzeczenia”, chcia∏oby si´ u˝yç
w tym miejscu s∏ów Poety. Rzàd Gomu∏ki zostaje zmieciony protestem robotników Gdaƒska, Gdyni, Szczecina. Nadchodzi, pe∏na powierzchownego optymizmu, era rzàdów ekipy Gierka.
G∏os, nie ca∏kiem nieoczekiwanie, zabiera Stefan Lichaƒski, jeszcze jeden
z krytyków literackich z kr´gu PAX-owskiego. Radzi on wydawnictwu wszczàç
rozmowy z Grassem o wprowadzenie, zdaniem krytyka niezb´dnych, korekt w jego powieÊci, tak a˝eby nie zosta∏y zranione uczucia religijne oraz patriotyczne
(sceny obrony Poczty Polskiej w Gdaƒsku) Polaków. Ripostujà nadto niektórzy
cz∏onkowie wysokich gremiów kulturalnych KC, jak dla przyk∏adu tow. Edward
Makuch. Dzia∏ania ich wszystkich majà decydujàcy wp∏yw na wstrzymanie edycji
Blaszanego b´benka ad Kalendas Graecas. Jeszcze list swój do PIW-u Êle Anna
Stolz, podobnie czyni Ferdynand Michoƒ, syn bohaterskiego obroƒcy Poczty Polskiej. To wszystko wspiera oficjalne czynniki w ich uprzednio podj´tych decyzjach.
Rutynowany strateg kompromisu — pisze Martin Sander w swej pracy Der andere Blick
— Deutsche Schriftsteller aus polnischer Sicht (1945-1986) — odpowiada synowi dyrektora Poczty Polskiej w Gdaƒsku w formie listownej: „Raz jeszcze przejrzeliÊmy fragmenty powieÊci dotyczàce w jakimÊ stopniu osoby Paƒskiego ojca i nie znaleêliÊmy w nich
niczego uw∏aczajàcego jego czci...”.

Taki by∏ ton, na takim pi´trze rozgrywa∏y si´ w latach 1970-72 zabiegi redaktorskie wokó∏ krajowego wydania Blaszanego b´benka. Nast´pujàce po nich
mia∏y zostaç wype∏nione jedynie, mo˝na tak wnioskowaç, przesàdzajàcà rzecz ca∏à na „nie” krytykà Micha∏a Misiornego w jego artykule Problemy moralnoÊci, szeroki wybór i kodeks wymagaƒ na ∏amach „Trybuny Ludu”, nr 306 z 1976 roku.
Powiada w nim o pewnych fragmentach tej˝e powieÊci, które stawiajà polskiego
wydawc´ w arcytrudnej sytuacji. „Nale˝y liczyç si´, utrzymuje Misiorny, ze swoimi czytelnikami (?), z ich uczuciami. Nadto jeszcze z katolickoÊcià Polaków,
z kultem Maryi”.
PomyÊleç tylko: „Trybuna Ludu”, w przymierzu z Wydzia∏em Kultury KC,
strzegà katolickich Okopów Âw. Trójcy. Ustalajà te˝, co z tradycji Polski przedwrzeÊniowej i tej wrzeÊniowej winno byç i w jakiej formie pokazane. Te same si∏y sprawcze, które przez blisko pó∏wiecze nie interesowa∏y si´ materialnymi
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szczàtkami obroƒców Poczty Polskiej (zanim spychacz tego za nich nie za∏atwi∏),
domagajà si´ klarownych osàdów na temat przebiegu dzia∏aƒ obroƒczych we
wrzeÊniu roku 1939. Taki to jednak by∏ wówczas czas. Jeszcze niezbyt odleg∏y,
przeto pami´tamy go a˝ nadto dobrze. Na stra˝y moralnoÊci stawali ludzie
z gruntu amoralni, na stra˝y katolickoÊci notoryczni ateiÊci, wr´cz uczestniczàcy
na co dzieƒ w procesie aktywnej ateizacji kraju, prowadzàcy bardziej lub mniej
utajnionà wojn´ z KoÊcio∏em. Ci ludzie chcieli mieç jednak naówczas rzàd polskich dusz, przeto uzurpowali sobie prawo do wspó∏decydowania o wszystkich
istotnych dla Polaków sprawach. W tym — last but not least — o tym co im czytaç
wolno i nale˝y.
I sta∏o si´, i˝ w chwili zaistnienia drugiego wydawniczego obiegu mo˝liwa by∏a podziemna edycja Blaszanego b´benka z zaznaczeniem: „bez zgody i wiedzy t∏umacza”. Wiadomà by∏o rzeczà, i˝ t∏umacz nie tylko wiedzia∏, ale i wyra˝a∏
pe∏nà swà zgod´ na t´ — poprzedzonà wst´pem Lecha Bàdkowskiego — edycj´
w NOWEJ.
Potem by∏a pierwsza „solidarnoÊciowa” odnowa. Wznowione zosta∏o —
w Wydawnictwie Morskim — opowiadanie Kot i mysz. Przez Êwiatowe ekrany
w triumfalnym pochodzie przesz∏a ekranizacja Blaszanego b´benka dokonana
przez Volkera Schlöndorffa. Wzi´li w niej liczny udzia∏ wybitny polscy aktorzy
(z Gustawem Holoubkiem, Danielem Olbrychskim, Markiem Walczewskim, Mieczys∏awem Czechowiczem, Wojciechem Pszoniakiem, Zygmuntem Hübnerem).
W mi´dzyczasie wybucha jednak w Polsce stan wojenny. Film Schlöndorffa od∏o˝ony zostaje z kretesem na polskie archiwalne pó∏ki. D∏ugo, bardzo d∏ugo zdj´ty
z nich nie zostanie. Stanie si´ to dopiero w po∏owie roku 1992, kiedy to na jego
uroczystà premier´ do Gdaƒska przyb´dzie realizator tego obrazu. Ju˝ w latach
70. i 80. odbywa∏y si´ liczne pokàtne — w tym i dla gremiów partyjnych, lubujàcych si´ w szykowaniu sobie rozmaitych perwersyjnych widowisk — pokazy. Kilka z nich odby∏o si´ w gmachu KW w Gdaƒsku. Podobny sukces „podziemny”
spotka jedynie film Jerzego Skolimowskiego R´ce do góry oraz Przes∏uchanie Ryszarda Bugajskiego. Rzecz ciekawa: oba wejdà w kilka lat póêniej na polskie ekrany, film Schlöndorffa natomiast jako ostatni z tego grona.
Za to ukaza∏o si´ — w roku 1982 — PIW-owskie, okrojone, ocenzurowane (o wesz za ko∏nierzem ˝o∏nierza radzieckiego) wydanie Blaszanego b´benka.
Ma ono Êwiadczyç o liberalizmie polityki kulturalnej tamtego czasu. Tak samo,
jak uprzednio emisja — w drugim programie TV — filmu pt. Drogocenna przesz∏oÊç, w którym Grass wystàpi∏ w roli cicerone po swoim mieÊcie.
Na ∏amach prasy wybrze˝owej, piórami zakamuflowanych za pseudonimami publicystów (jeden o nazwisku „Zwarra”, drugi „Derdowski”), ukazujà si´
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paszkwile na osob´ oraz dzie∏o Güntera Grassa. Przytocz´ jedynie fragment artyku∏u „Edwarda Derdowskiego” (Kazimierza Kretowicza), jaki ukaza∏ si´ w „Dzienniku Ba∏tyckim” z dn. 30-31.07.1982 roku... Artyku∏ ów zatytu∏owany by∏ Günter
Grass — och, ach!. Jego koƒcowy fragment brzmia∏ w ten oto sposób: „Najpierw
przyby∏ Got i spó∏kowa∏ z Kaszubem. DziÊ przyje˝d˝a do Gdaƒska Günter Grass
i przesypia si´ ze swojà kaszubskà krewniaczkà”. Pod os∏onà stanu wojennego
w Polsce wychyn´∏y upiory g∏upoty oraz prostactwa.
Na ∏amach nieodrodnego dziecka tamtej, nie odesz∏ej ca∏kowicie w niepami´ç, epoki, tygodnika „Tu i teraz” kierowanego, co warto przypomnieç, przez
Kazimierza Koêniewskiego, przedwojennego harcerza, po dziÊ dzieƒ wzi´tego
publicysty tygodnika „Polityka” oraz „Nie”, ukazuje si´ rozprawa niejakiej Zofii
Rybickiej (nigdy uprzednio a i póêniej równie˝ nieznanej) pt. Polskie echa „Blaszanego b´benka”.
Raz jeszcze na ∏amach tygodnika „RzeczywistoÊç” objawia si´ Jan Dobraczyƒski. Tym razem pisze on list do redakcji, b´dàcy rodzajem polemiki z artyku∏em A. Godlewskiej na temat Blaszanego b´benka. „To tyle — dla przypomnienia,
˝e nie tylko ˚ukrowski dostrzega∏ antypolskoÊç ksià˝ki Grassa” — pisze Dobraczyƒski.
Ile˝, swojà drogà, dobrego samopoczucia by∏o w ówczesnym szefie
PRON-u, Êwierzo awansowanym do stopnia... genera∏a.
Polska druga odnowa nie we wszystkim sprzyjaç b´dzie osobie — bo
dzie∏u ju˝ zaszkodziç nie b´dzie w stanie, wobec nawa∏u ksià˝ek Grassa na polskim rynku wydawniczym — autora Blaszanego b´benka. Oto w porze czynionej
przez Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przymiarki do wr´czenia
Grassowi doktoratu honoris causa tego˝ uniwersytetu, ozwà si´ rozmaite m∏odzie˝owe przyczó∏ki organizacji katolickiej w naszym kraju. Zarzucà mu, w oddolnym studenckim proteÊcie, nadmiernà lewicowoÊç, wr´cz sprzyjanie Nikaragui, Kubie oraz... Zwiàzkowi Radzieckiemu. Otrzyma Grass tym sposobem cios
w podbródek ze strony tych samych nieomal si∏, które przez tyle lat, choç pod
nieco innà przykrywkà, sekowa∏y jego osob´ oraz dzie∏o.
„Poznaƒska wojna o Grassa” zakoƒczy si´ jego zwyci´stwem. Przyjmie
honorowy doktorat osobiÊcie w Polsce Wolnej i Niepodleg∏ej. Choç nie we
wszystkim wolnej od g∏upoty i ograniczonoÊci. Z tà jednakowo˝, z niez∏ym skutkiem, sam dawa∏ sobie rad´ przez dziesiàtki lat. Do tego przywyk∏ niejako. I przywykli wraz z nim adherenci jego, we wszystkim niepodleg∏ego, pisarstwa...
(1992)
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Grass na Êmietniku Êwiata
Tà podró˝à zaskoczy∏ wszystkich. Do Indii, on klasyczny Europejczyk ze
sk∏onnoÊcià do przyglàdania si´ Êwiatu ze wszelkich mo˝liwych stron, zw∏aszcza
zaÊ od podszewki (tak jak gdyby wierzchnia strona zjawisk daleko mu nie wystarcza∏a), wybra∏ si´ w sierpniu 1986 roku. Ma∏o tego. Wciàgnà∏ do ca∏ej sprawy swà
˝on´ Ute. I jak dzieje si´ to zazwyczaj w podobnych sytuacjach w jego kraju —
wszelkie mo˝liwe i niemo˝liwe mass media. Z poczàtku urwa∏ im si´ z uwi´zi. Nie
by∏o tak, jak w przypadku bohatera opowieÊci o 80-dniowej podró˝y dooko∏a
Êwiata, o której zawczasu wiedzieli wszyscy, którzy powinni byli wiedzieç. Nie,
tak jednak nie by∏o. Mimo ˝e na osob´ Grassa ostrzà sobie z´by nad Renem reporterzy wszelkiej maÊci, kamery telewizyjne, agencyjni sprawozdawcy, specjaliÊci od tzw. special interviews.
By∏o to wkrótce po ukazaniu si´ w Niemczech powieÊci Szczurzyca.
Grass, najwyraêniej z lekka zdegustowany sposobem jej przyj´cia przez krytyk´,
w pewnym stopniu tak˝e i przez czytelników (bo jedno z drugim ma jednak, co
by o tym nie rzec, pewien zwiàzek), rozczarowany do wszystkiego wokó∏, postanowi∏ zmieniç coÊ w swoim bezpoÊrednim otoczeniu. NajproÊciej by∏o w tej sytuacji zmieniç miejsce sta∏ego pobytu.
˚e jednakowo˝ wybierze odleg∏e Indie, tego doprawdy nikt nie móg∏ si´
spodziewaç. Choç gdy uprzednio odwiedza∏ Daleki Wschód czy Nikaragu´, zdra-
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dza∏ swà fascynacj´ tzw. trzecim oraz czwartym Êwiatem. By∏o wi´c tak, jak gdyby zapragnà∏ nagle odetchnàç, oderwaç si´ od europejskiego zgie∏ku. Tylko czemu w takim razie zamieni∏ go na zgie∏k i tumult zgo∏a innego rodzaju, bo po∏udniowoazjatycki? A to ju˝ zapewne pozostanie tajemnicà samego Grassa i mo˝e
mieç swe rzeczywiste praêród∏o w niezagas∏ej ˝àdzy poznania, w nieledwie m∏odzieƒczej potrzebie sycenia si´ wcià˝ nowymi doznaniami.
Osiad∏ na d∏u˝ej w Kalkucie. Choç przew´drowa∏ wraz z ˝onà ca∏e Indie
wzd∏u˝ i wszerz, na d∏u˝ej postanowi∏ zamieszkaç w∏aÊnie w tym mieÊcie. Wytrwa∏ w nim do stycznia roku 1987...
Mia∏ przy tym przez ca∏y czas oczy szeroko otwarte. Pod r´kà zaÊ a˝ dwa,
w pe∏ni koegzystujàce z sobà, twórcze warsztaty. Oba opanowane w stopniu
wr´cz wyÊmienitym. Ten pisarski i ten plastyczny. Graficzny nade wszystko, jako
˝e warsztat grafika oka˝e si´ Grassowi podczas tego jego pobytu nieomal niezb´dny.
Zaj´cia mia∏ wi´c co niemiara. I tak oto powsta∏ Grassa poemat Zunge
zeigen (Pokazywanie j´zyka) wespó∏ z dziennikiem, na równi tym s∏ownym, jak
i obrazowym. Przede wszystkim jednak du˝y cykl rysunków zatytu∏owany Calcutta. Grass szkicuje bowiem samo miasto. To parterowe, co najwy˝ej kilkupi´trowe o odrapanych, nierzadko zmursza∏ych murach.
Na pierwszym planie le˝à uznojone, utyt∏ane w ulicznym kurzu postaci.
Os∏abione z g∏odu, z wyczerpania, z os∏abienia na skutek doskwierajàcego im,
wprost bijàcego z wysokiego nieba, upa∏u. Le˝à w okoleniu stert beczek, jakichÊ
porzuconych, z gruntu niechcianych przedmiotów. Ludzie w skuleniu, w zg´szczeniu. Ludzie niepotrzebni, odrzuceni, ze spo∏ecznego i paƒstwowego marginesu.
Grass stosuje nag∏e zbli˝enia. Niczym kamerà filmowà, niczym za pomocà transfokatora podchodzi do nich nie na bezpiecznà, a na bezpoÊrednià odleg∏oÊç. Jak choçby do owych ràk z kastowego ulicznego tramwajowego wagonu.
I notuje, stale notuje, notuje bez przerwy, jak gdyby nie chcia∏ uroniç ni
s∏owa z w∏asnych przemyÊleƒ, dotyczàcych tego, co w∏aÊnie oglàda, co atakuje jego oczy i wyobraêni´. Na równi t´ pisarskà i plastycznà. „Dzi´kujmy Bogu – zapisuje – ˝e w naszym klimacie mamy doÊç powietrza”. Co znaczà te jego s∏owa?
JakàÊ przewag´ europejskiej rzeczywistoÊci wynikajàcà z ró˝nic kulturowo-cywilizacyjnych? Byç mo˝e…
Oto wi´c ludzie-˝aby, ludzie-kraby. I co gorsza: ludzie-hieny. ˚erujàce,
poszukujàce, penetrujàce, ledwo egzystujàce. To wcale nie jest piek∏o Êwiata. To
równie˝ nie jego odbyt (anus mundi). To „tylko” Êmietnik Êwiata. Jego gigantyczne odpadowisko. A zatem ludzkie szkielety w mnogoÊci postaci. Znamy je, my
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Europejczycy, z gett oraz zza krat obozów koncentracyjnych. Teraz rozpoznajemy je w realiach zwyczajnych, po prostu codziennych. W scenerii niczym
nieudrapowanej, b´dàcej nieledwie folklorem ulicy. Lecz i folklorem one nie sà.
Folklor bowiem zak∏ada jednak pewnà odÊwi´tnoÊç. Tu zaÊ ma si´ do czynienia
— Grass ma — z przeci´tnoÊcià, z pewnà normà obyczajowà.
A zatem po podró˝y na Daleki Wschód, do Nikaragui, po podró˝ach do
Portugalii, ta jest najbardziej bodaj ekspiacyjna. I najmniej zarazem turystyczna.
Najbardziej zarazem twórcza. To w∏aÊnie Kalkuta ma si´ znajdowaç na Grassa linii wspó∏czucia, wspó∏rozumienia i wspó∏odczuwania. Pary˝, Rzym, Madryt, Nowy Jork. Wszystkie te miasta i wiele innych, na rozmaitych kontynentach, odwiedza∏ po wielekroç. Miast by∏o w ˝yciu Grassa zawsze bardzo wiele. I co do jednego by∏y to gigantyczne miejskie metropolie. Z Berlinem oraz Gdaƒskiem na czele. I jeszcze z Hamburgiem, pod którym pomieszkuje dziÊ równie˝.
A teraz jakby je wszystkie zapragnà∏ nagle odrzuciç. Jak gdyby czerpa∏ jakàÊ przewrotnà wr´cz radoÊç ze zbli˝enia si´ do Êwiatowego infernum symbolizowanego przez miasto-cierpienie. Miasto-ludzkà Golgot´.
Gdzieniegdzie mignie Êwi´ta krowa, zaraz jednak rzuci na kolana obrazem wegetujàcych w rurze kanalizacyjnej. Uka˝e wrony w sàsiedztwie stosów
ludzkich czaszek. Kazimierz Brandys pisa∏ niegdyÊ — w Listach do pani Z. —
o tym, ˝e obraz nabitej ludzkimi nagimi cia∏ami pla˝y dziwnie mu si´ nak∏ada na
obraz obozu koncentracyjnego. „Zamieniç, droga pani Z. — pisa∏ Brandys — to ˝e
chcà, na to ˝e muszà”... W Kalkucie jednakowo˝ ci ludzie „muszà”. W ten sposób
˝yç. I w ten sposób odpoczywaç. W ten sposób poddawaç si´ zm´czeniu i spowolnieniu. Bo w ten w∏aÊnie sposób bronià si´ przed zb´dnà utratà energii.
Chwilami te rysunki Grassa bywajà jakoÊ podobne do indyjskich rysunków Tadeusza Kulisiewicza czy Andrzeja Strumi∏∏y. Tamte jednak, gdy je sobie
przypomnieç, ró˝ni∏y si´ od Grassowskich nade wszystko sposobem postrzegania i dostrzegania, sposobem patrzenia, oglàdu pewnych spraw, zawczasu uznanych za jedynie wa˝ne. Nawet bowiem, gdy staje si´ Grass na krótkà chwil´ reporterem, z miejsca powraca do w pe∏ni turpistycznej (pe∏nej objawów odczuwanej brzydoty) stylistyki. Choç nie czyni tego bynajmniej gwoli epatowania. Czuç
w nich po prostu prawd´.
Szkicowa∏ tam, na miejscu. Odr´cznie. Z niewielkiego oddalenia. Nierzadko z hotelowego balkonu. Naga rzeczywistoÊç bowiem kreowa∏a mu si´ tu˝
obok tych wszystkich na europejskà miar´ pomyÊlanych luksusów. Sàsiadowa∏a
ze zgo∏a innymi cywilizacyjnymi Êwiatami. Dopiero po powrocie do domu z tych
odr´cznie czynionych w Kalkucie rysunków tworzy∏ owe malowid∏a-olbrzymy.
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Chwilami pojawia si´ w nich Grass dawny. Wtedy zw∏aszcza, gdy swà g∏ow´, uprzednio zdekapitowanà, swój autoportret sytuuje na kalkuckim Êmietniku.
Czy te˝ wówczas, gdy nasad´ nosa na swej twarzy przek∏uwa ∏odygà liÊcia. Z miejsca pojawia si´ ten dawny Grass z cykli Êlimaczych, butowych, rybich, niedopa∏kowych, w których naturalizmów wszelkiej maÊci nie brakowa∏o. Rysunki z Kalkuty zdajà si´ pozostawaç na przed∏u˝eniu tamtych. Ich nieledwie prostà konsekwencjà. Te z Indii nastàpiç musia∏y, je˝eli Grass pragnà∏ byç w porzàdku z samym sobà, z trapiàcym go ciàgle od wewnàtrz niepokojem. Z jego ca∏ym warsztatem twórczym. Z jego wr´cz twórczà alchemià.
Zaledwie dwa lata min´∏y od jego pobytu tam, hen, w Azji, gdy zawita∏
ów zbiór, ów cykl rysunków, do „jego” Gdaƒska, gdzie w jednej z sal Ratusza
G∏ównomiejskiego odby∏ si´ wernisa˝ wystawy jego — bagatela — 77 prac. Organizatorem okaza∏o si´ byç hanzeatyckie, niejednà wi´zià historycznà powiàzane
z Gdaƒskiem, miasto Brema. Bo to Brema w∏aÊnie zakupi∏a od Grassa w akcie
niewczesnej ekspiacji wszystkie te prace, po czym postanowi∏a uczyniç samemu
Grassowi przyjemnoÊç nie byle jakà, wystawiajàc je wszystkie w mieÊcie jego urodzin oraz m∏odzieƒczego wzrastania. W mieÊcie, któremu nieomal ca∏à swojà
twórczoÊç — w ka˝dym bàdê razie okaza∏à jej cz´Êç — poÊwi´ci∏.
10 paêdziernika 1989 roku. Ratusz G∏ównomiejski w Gdaƒsku. Jego reprezentacyjne wn´trza zdajà si´ pozostawaç w dziwnym stylistycznym kontraÊcie
z naturalizmem rysunków Grassa. Z ich niejednokrotnà dos∏ownoÊcià.
Günter Grass jako pochodzàcy z Gdaƒska — powiedzia∏ w swoim wprowadzeniu do
gdaƒskiej wystawy w Ratuszu G∏ównomiejskim szef bremeƒskiej Kunsthalle Hans Joachim Maske — powinien powróciç do tego miasta ze swymi rysunkami. Tym bardziej
˝e w roku 1959, tu˝ po ukazaniu si´ Blaszanego b´benka w du˝ym stopniu dziejàcego
si´ w Gdaƒsku, Senat Miasta Bremy podjà∏ skandalicznà decyzj´ o niewr´czeniu,
uprzednio mu przyznanej, swej literackiej nagrody. ByliÊmy szczególnie radzi, gdyÊmy
mogli zakupiç ten cykl rysunków [za sum´ 70 tys. marek — R.C.]. Ten absolwent Akademii Sztuk Pi´knych w Düsseldorfie, krytyczny europejski intelektualista, problemy tego Êwiata potraktowa∏ jako rodzaj wyzwania. W miejsce aparatu fotograficznego trzyma
w r´ku szkicownik. Krótkie teksty dope∏niajà jego wra˝enia. Tam na miejscu by∏ dokumentalistà. Po powrocie artystà. Pos∏ugujàc si´ ekspresywnoÊcià, dà˝y jednak do estetyzacji. Te rozmaite drastyczne sceny wynikajà nie tyle mo˝e z charakteru ukazywanych
postaci, ile z przestrzeni, w jakiej zosta∏y osadzone. O wiele bardziej znany jako pisarz
ani˝eli jako plastyk, w∏aÊnie w cyklu kalkuckim po raz pierwszy wydaje si´ konkurowaç
ze swoimi tekstami literackimi.
Kalkuta
absurdalne miasto,
w którym nic tylko n´dza
krzyczàca do nieba.

(1990)

—142 —

Powrót do wolnego miasta
Gdaƒsk dwukrotnie bywa∏ „wolnym” z nazwy w swej bujnej historii: po
raz pierwszy w epoce wojen napoleoƒskich (1807-1815), po raz drugi z woli postanowieƒ Ligi Narodów i traktatu wersalskiego po I wojnie Êwiatowej, w wyniku uk∏adu si∏, jaki narodzi∏ si´ skutkiem kl´ski Prus w tej wojnie. Wespó∏ wi´c
z odzyskaniem przez Polsk´ niepodleg∏oÊci w 1918 roku — po 123 latach trwajàcej nocy zaborów — u ujÊcia Wis∏y do morza, w jej dorzeczu znaczonym Mot∏awà, rodzi∏ si´ twór od samych swych poczàtków niedoskona∏y. Grass historyk —
sporo w nim dziejopisarskiej formacji — te˝ zapewne jest zdania, i˝ grozi∏o to samemu miastu. Jego pe∏na nazwa: Wolne Miasto Gdaƒsk. Z niemiecka: Freie Stadt
Danzig. Grozi∏o to jemu oraz jego bezpoÊrednim okolicom, a mia∏o si´ okazaç,
˝e i Êwiatu ca∏emu, wieloÊcià konfliktów, wszcz´ciem niema∏ych burz dziejowych. Ile jednak w tym sàdzie wiedzy póêniejszej, nak∏adanej na uprzednià, ile
zaÊ ch∏odnego dystansu do spraw — zdawa∏oby si´ odleg∏ych — trudno ju˝ dziÊ
powiedzieç.
Samo zaÊ s∏owo: „wolne”. Na ile ulega∏o si´ jego urodzie? Na ile by∏o ono
„uwodliwe” dla takiego gdaƒskiego patrioty, jakim Günter Grass, rocznik 1927,
by∏ — czy chcia∏ tego czy te˝ nie — na dobrà spraw´ od chwili swych narodzin.
Nie darmo powsta∏y w przesz∏oÊci miasta terminy takie, jak „Danziger”, „Danzi-
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gerzy”. O swojej rodzonej babce rodem ze Âwi´tego Wojciecha spod Gdaƒska ja
sam opowiadam mym rozmówcom znad ¸aby i Renu nie inaczej, jak o „eine Danzigin”. O „gdaƒszczance” po prostu, co w moich ustach znaczy o wiele wi´cej,
ani˝eli gdy myÊl´ o warszawiance, krakowiance czy poznaniance.
I oto zjecha∏ Grass do Gdaƒska w to jesienne d˝d˝yste popo∏udnie, nieledwie w listopadowy wieczór roku 1989. Zawczasu wiadomym te˝ by∏o, i˝, jak
zwyk∏ to by∏ czyniç od zawsze, przyb´dzie nie sam, lecz w towarzystwie córki noszàcej imi´ Helena (zapewne od imienia matki Grassa), dziecka pocz´tego w jego zwiàzku z tajemniczà — o której w Gdaƒsku wiadomo najmniej — panià
architekt. A tak˝e w asyÊcie jego nieod∏àcznego, przy podobnych okazjach, kompana Fritze Margulla, jednoczeÊnie wyk∏adowcy berliƒskiej Hochschule der Kunste i osobistego drukarza Grassa. Nadto zaÊ w orszaku nie mog∏o zabraknàç Gerharda Steidla, wydawcy rodem z Getyngi. Pisarz, stroniàcy od wszelkich automobilów, wyr´cza∏ si´ obu panami w dziele prowadzenia samochodu na trasie Berlin—Gdaƒsk.
Przyjecha∏ Grass na zaproszenie Prezydenta Miasta Gdaƒska oraz Muzeum Historii Miasta Gdaƒska. Do miasta — kto wie? — po raz trzeci w swej historii „wolnego”. Choç on zapewne uzna, i˝ najbardziej wolnym by∏o ono wówczas, gdy wcale w szyldzie s∏owa tego nie nosi∏o. Gdy uprawia∏o handel z ca∏ym
nieomal Êwiatem, nade wszystko zaÊ, bo byli najbli˝ej, z kolejnymi królami paƒstwa polskiego. Lecz i z Holendrami, z Flamandami, ze Szkotami, z ca∏à bez ma∏a Skandynawià.
Objawem jednym z pierwszych tej „wolnoÊci” by∏o tak bardzo otwarte
potraktowanie osoby Güntera Grassa przez w∏adze „jego” miasta. Odkàd bowiem
zajaÊnia∏a na literackim firmamencie gwiazda autora Blaszanego b´benka, tak si´
zawsze jakoÊ sk∏ada∏o, ˝e ilekroç gdaƒski ratusz wraz z przyleg∏oÊciami, przybudówkami kulturalnymi okazywa∏ nieco ˝ywsze zainteresowanie jego osobà, tylekroç pachnia∏o wokó∏ kulturalno-spo∏ecznà, a i politycznà tak˝e, odnowà. Zgo∏a
nieerenburgowskà odwil˝à. I na odwrót: gdy tylko atmosfera wokó∏ jego osoby
robi∏a si´ nieco bardziej duszna, tyle razy by∏o to wynikiem ogólnych, nierzadko
o polityczno-spo∏ecznym kontekÊcie, klimatów.
I nagle teraz, na równi pragnà Go w ratuszu ca∏kiem wspó∏czesnym —
w Urz´dzie Miasta — jak i w tym historycznym: G∏ównomiejskim. Kryjàcym
w swym wn´trzu owe przecudnej urody sale. Jak t´ Czerwonà z jej clou, obrazem
p´dzla Izaaka van den Blocka w cz´Êci plafonowej. T´ Bia∏à, pe∏nà znaków po
wspania∏ej miasta tego przesz∏oÊci. W jeszcze innych salach Ratusza G∏ównego
Miasta — bo i takà nosi on nazw´ — otwarto przed niespe∏na miesiàcem wystaw´
rysunków tego „przybysza z Kalkuty”.
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Na wernisa˝ swej wystawy Grass ju˝ nie zdà˝y∏. By∏y zaÊ wówczas obecne najwa˝niejsze tamtà porà gdaƒskie persony, co ju˝ kaza∏o przypuszczaç, i˝
wszystkie lody na linii autor Blaszanego b´benka—w∏adze miasta skrusza∏y bez
reszty, z kretesem stopnia∏y i sp∏ywa∏y raz na zawsze Mot∏awà do Ba∏tyku. I — kto
wie? — przyjdzie niebawem czas, i˝ wspó∏czesny Gdaƒsk szczyciç si´ b´dzie swym
honorowym obywatelem Günterem Grassem. Ju˝ marzyç nie Êmiem: ufunduje
mu te˝ mo˝e za jego liczne literackie, i nie tylko, zas∏ugi... jednà ze staromiejskich
kamieniczek. Restaurujàc jà uprzednio jako, bo ja wiem, Dom Literatury im. Güntera Grassa? Owo miejsce, gdzie pami´ç o historycznej i ca∏kiem wspó∏czesnej tradycji tego miasta w sposób szczególny by∏aby kultywowana. Pomarzyç zawsze
wolno...
Oto wi´c na D∏ugiej, wsparty o stela˝e, napis du˝ych rozmiarów „Günter
Grass — Calcutta” zach´ca licznych w tym miejscu przechodniów do odwiedzin
zabytkowych ratuszowych wn´trz. W zaledwie siedem lat po owych — lecz nie
wypominajmy —prasowych gdaƒskich napaÊciach na osob´ oraz dzie∏o Grassa,
taka odmiana. Kto cierpliwy, ten doczeka. Gdy autora owych napaÊci, jednego
z kilku, ju˝ bodaj nie ma poÊród nas, Grass, jego osoba oraz dzie∏o sà poÊród
gdaƒszczan ciàgle ˝ywe.
Pani ksi´gowa po raz pierwszy mnie pochwali∏a — przyzna w rozmowie szef Muzeum
Historii Miasta Gdaƒska mgr Adam Koperkiewicz. — Za frekwencj´ oraz dochody, które przynosi wystawa rysunków Grassa. Nawet wojskowi si´ na nià pchajà gromadnie
drzwiami i oknami. Co nazwisko, to nazwisko...

Pan dyrektor szefuje muzeum od ca∏kiem niedawna. Pragnie si´ przeto
wykazaç inicjatywà i pomys∏ami. Grass zaÊ napatoczy∏ mu si´ w jak najbardziej
stosownym momencie. Nie ma zaÊ, jak wiadomo, niczego bardziej korzystnego
od interesu obu stron.
Zakontraktowano, za jednym zamachem, a˝ trzy spotkania z autorem
„gdaƒskiej trylogii”. Konferencj´ prasowà — z samego rana w dniu 6 listopada —
i uroczysty wieczór z udzia∏em specjalnie zaproszonych goÊci. Obie odby∏y si´
w Sali Bia∏ej Ratusza G∏ównomiejskiego. I trzecie — z m∏odzie˝à studenckà.
Zw∏aszcza z tà spod znaku wielce w latach 80. zas∏u˝onego Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów. To spotkanie mia∏o miejsce na terenie, jak˝e dla Grassa sympatycznego z poprzednich w nim odwiedzin, Uniwersytetu Gdaƒskiego.
— Jak pan ocenia ostatnià wypowiedê Wa∏´sy? — strzeli z miejsca pytaniem o jednoznacznie politycznej wymowie Mariusz Wilk, jeden ze wspó∏auto-
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rów podziemnej „Konspiry”, jako pierwszy wyrywajàcy si´ do g∏osu w trakcie
konferencji prasowej.
Grass nie da si´ zbiç z panta∏yku. Zaprawiony w odpowiedziach na pytania-strza∏y, odpowie tym samym: — Którà z wypowiedzi pana Wa∏´sy mam oceniç, jako ˝e w ostatnim czasie pan Wa∏´sa wypowiada∏ si´ bardzo cz´sto?
— T´ na temat NRD i tego, ˝e lepiej by∏oby, a˝eby zmiany w kraju nad
Sprewà nie zachodzi∏y zbyt szybko.
— Uwa˝am poj´cie „zjednoczenia” za fa∏szywe — odrzeknie Grass
w przeddzieƒ otwarcia przez rzàd NRD swej zachodniej granicy. — Oba paƒstwa
niemieckie, które egzystujà po sàsiedzku, nigdy tak naprawd´ nie by∏y zjednoczone. Nie wiem, czy ktokolwiek w Europie ˝yczy∏by sobie, po doÊwiadczeniach historycznych, zjednoczenia Niemiec. Niemcy by∏y ju˝ kiedyÊ silne i zrzeszone, i dobrze wiemy co z tego wynik∏o dla Êwiata. Z drugiej jednak strony jest oczywiÊcie
wbrew naturze, ˝e poÊrodku Europy istnieje paƒstwo podzielone, nale˝àce do
dwu ró˝nych bloków militarnych oraz gospodarczych. Od wielu lat popieram polityk´ Willy'ego Brandta zbli˝enia obu paƒstw niemieckich. A wi´c gdyby uda∏o
si´ owo zbli˝enie NRD do modelu polsko-w´gierskiego, móg∏bym sobie wyobraziç, ˝e za 10-20 lat zaistnieje jakiÊ rodzaj konfederacji obu paƒstw niemieckich.
Nie by∏oby to pe∏ne zjednoczenie, a tylko federacja obejmujàca paƒstwa niemieckie w zakresie, powiedzmy, ochrony Êrodowiska.
I wówczas padnie z kàta sali, w którym w sk∏´bieniu pozostawa∏o grono
m∏odych ludzi, to sakramentalne pytanie:
— Jaki jest pana stosunek do nikaraguaƒskiej lewicy katolickiej?
— Pozna∏em na w∏asne oczy ruch sandinistowski. Wszystkie ró˝nice jakie
istniejà pomi´dzy katolicyzmem nikaraguaƒskim a, powiedzmy, tym polskim
spod znaku „SolidarnoÊci”. Tam, za oceanem, dominujàcà tendencjà jest ruch lewicowochrzeÊcijaƒski, w∏aÊnie katolicki. W Polsce ma on charakter prawicowonarodowego.
— Co Pan jednak sàdzi na temat rodowodu „SolidarnoÊci”? Nie kryjmy,
˝e u jego narodzin by∏a pierwsza wizyta w Polsce Jana Paw∏a II w roku 1979.
— Jest to jawne ideologiczne fa∏szerstwo — odpowie Grass g∏osem pe∏nym publicystycznej pasji. — „SolidarnoÊç” w Polsce narodzi∏a si´ du˝o wczeÊniej, bo w Grudniu 1970 roku, o czym zresztà pisa∏em, ˝e tu przypomn´, w mojej powieÊci Turbot. To ofiary gdaƒskiego Grudnia z∏o˝y∏y si´ na powstanie tego
ruchu. Co zaÊ Nikaragui si´ tyczy... Wielka woda Atlantyku oddziela kontynent
europejski od amerykaƒskiego. Trzeba jà najpierw przemierzyç, jak ja to zrobi∏em. Sàdzenie na odleg∏oÊç w tej sprawie prowadziç musi do pewnego oÊlepie-
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nia i jawnej niejednoznacznoÊci. I tylko je˝eli zada si´ sobie troch´ trudu spojrzenia na ten kraj bez zbytnich emocji, mo˝na dojÊç do jakichÊ sensownych wniosków. ˚yczy∏bym sobie jedynie znaku solidarnoÊci pomi´dzy sandinistami a polskà „SolidarnoÊcià”.
W tych s∏owach Grassa ukryte by∏o polemiczne ˝àd∏o. Tamci m∏odzi
z kr´gu „M∏odej Polski” wychwycà je i przeniosà ju˝ niebawem na zgo∏a inny
grunt...
— Jak Êrodowiska intelektualne w RFN przyj´∏y wypowiedê kanclerza
Helmuta Kohla na temat jego spotkania podczas wizyty w Polsce, na Górze Êw.
Anny, z przywódcami polskiego paƒstwa i narodu?
— W RFN jesteÊmy przyzwyczajeni, ˝e kanclerz Kohl co pewien czas w jakimÊ miejscu powie coÊ nieodpowiedniego. W przypadku kanclerza Kohla jest to
mo˝e szczególnie nieprzyjemne. Z drugiej znów strony pe∏na jednomyÊlnoÊç nie
zawsze jest osiàgalna, a mo˝e nawet po˝àdana, jak tego dowodzi praktyka koegzystencji „SolidarnoÊci” i PZPR. Jeden aspekt ca∏ej tej sprawy by∏ korzystny. Oto
m∏odzie˝ w RFN zacz´∏a pytaç, co te˝ takiego wydarzy∏o si´ na tej Annaberg?
A trzeba tu zaznaczyç, i˝ to co dla m∏odzie˝y w Polsce jest cz´sto oczywiste, gdy˝
rozumie ona znaczenie historii i zna jà, m∏odzie˝ w moim kraju wie o niej ca∏kiem niedu˝o. Póêniej znów pad∏a nazwa „Krzy˝owa”. I raz jeszcze m∏odzie˝ pyta∏a: „Kim te˝ by∏ hrabia von Moltke?”. Dowiedzia∏a si´ wówczas, ˝e zosta∏ on zamordowany za swà dzia∏alnoÊç opozycyjnà wobec Hitlera.
— Wiele, dok∏adnie 30 lat, musia∏o minàç zanim miasto Brema uzna∏o
Pana zas∏ugi dla literatury...
— By∏y pomi´dzy nami napi´te stosunki, lecz ten czas nale˝y ju˝ do
szcz´Êliwie przezwyci´˝onej przesz∏oÊci — odpowie Grass z uÊmiechem na twarzy.
— Czy ma Pan poczucie bycia Niemcem?
— Ich glaube schon — odpowie. [Ja zaÊ, nie chcàc niczego uroniç
z brzmienia orygina∏u jego wypowiedzi, pozwol´ jà sobie w tym miejscu zacytowaç dos∏ownie tak, jak zosta∏a sformu∏owana].
— Pisze Pan nieraz w taki sposób, jak gdyby Pana celem by∏a nadrz´dna
ch´ç przezwyci´˝enia dookolnej nudy...
— Je˝eli prawda nie jest nudna, to wówczas si´ jej poddaj´. Czasami jednak odbiegam od prawdy, aby nie byç nudnym.
— Barbara Madajczyk z Gdaƒskiej Agencji Informacyjnej. Czy pisarz powinien a˝ tak bardzo anga˝owaç si´ politycznie? Mówi´ o tym w zwiàzku z dzisiejszym przyj´ciem przez Lecha Wa∏´s´ wieloletniego (22 lata) wi´ênia Fidela
Castro. Julio Cortazar, gdy przed kilku laty by∏ w Gdaƒsku, stwierdzi∏, ˝e Kuba
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jest krajem wszelkiej szcz´ÊliwoÊci. Byç mo˝e mia∏ prawo tak uwa˝aç. Czy jednak
nie powinien by∏ si´ przed podobnymi sàdami powstrzymaç?
— Jestem bardzo krytyczny wobec nadmiernego zbli˝enia pisarza z jakàkolwiek partià politycznà. Odkàd zapisa∏em si´ do SPD, a uczyni∏em to, jak wiadomo, dopiero wówczas, gdy znalaz∏a si´ ona w opozycji do koalicji partii rzàdzàcych w RFN, oÊwiadczam wszem i wobec, ˝e jestem w niej i z nià dlatego, ˝e nie
reprezentuje ona ˝adnej doktryny. Jest otwarta na wszelkie wp∏ywy. Mog´ wi´c
sobie pozwoliç na to, a˝eby byç — surowym nieraz — krytykiem mojej partii.
Z pozycji socjaldemokratycznych mam, dla przyk∏adu, prawo krytyki doktryny socjalistycznej, bowiem w swym dotychczasowym wcieleniu ma∏o mi ona odpowiada. MyÊl´, ˝e dziÊ w∏aÊnie przychodzi pora na partie socjaldemokratyczne i mo˝e
dlatego w∏aÊnie popieram istniejàcà w Polsce Polskà Parti´ Socjalistycznà Jana Józefa Lipskiego. To w∏aÊnie do niej, jak mi si´ wydaje, nale˝y przysz∏oÊç.
— Co sàdzi Pan na temat koniecznoÊci zmian w ∏onie partii komunistycznych w krajach bloku wschodniego?
— Przejawy tych zmian obserwujemy obecnie w NRD. Oto zarówno
Kranz [ówczesny szef SED — R.C.], jak i Schabowski zachowujà si´ tak, jakby ca∏e ˝ycie byli reformatorami. Trzeba to oceniç jako zjawisko pozytywne. Jest to zarazem dowód na istnienie boskiej opatrznoÊci, w momencie, gdy wiatr historii
dmie tam ju˝ w ˝agle. Nie da si´ wykluczyç, i˝ w partiach komunistycznych dojdà teraz do g∏osu m∏odzi ludzie, których obecnoÊç w tych partiach podyktowana
by∏a dotàd wzgl´dami innymi ani˝eli czysty oportunizm. Którzy byli w niej dla
ideowej przynale˝noÊci. Taki krok naprzód uczyni∏a partia w´gierska.
— Czy popiera Pan poglàd, ˝e najlepszà drogà dla Polski jest ta socjaldemokratyczna?
— Nie mówi∏em o kierunku socjaldemokratycznym jako najlepszym dla
Polski. Chcia∏bym widzieç w Polsce bardzo silnà parti´ socjaldemokratycznà, jednak rozwijajàcà si´ na polskiej drodze ku przysz∏oÊci. Nie jestem ideologicznym
fanatykiem. Jestem na przyk∏ad, za grà wolnorynkowà. Interesujàcym wydaje mi
si´ byç model socjalny Szwecji. Jest dla mnie rzeczà komicznà, tragikomicznà
wr´cz, ˝e Lech Wa∏´sa przyjmuje u siebie i rozmawia z panià premier Wielkiej
Brytanii Margaret Thatcher, która, jak wiadomo, w swoim kraju jest najwi´kszym
wrogiem zwiàzków zawodowych. Ca∏kowicie zniszczy∏a siatk´ ochronnà, jaka istnia∏a uprzednio nad s∏abymi socjalnie grupami zawodowymi. Skutkiem tego istniejà obecnie w Anglii ca∏e grupy spo∏eczne wczesnokapitalistyczne.
— Wa∏´sa przyjà∏ panià Thatcher w okreÊlonej sytuacji, gdy „SolidarnoÊç”
by∏a zdelegalizowana. Wówczas zaÊ przyjmowa∏ wszystkich, pragnàcych sprawie
legalizacji dopomóc.
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— Tym niemniej zastanawia∏ mnie transparent g∏oszàcy: „Witamy panià
Thatcher w Stoczni Gdaƒskiej”.
— Jednak nie odpowiedzia∏ Pan na moje pytanie: „Jaka Polska le˝y w interesie Niemiec?”.
— Demokratyczna, z wieloÊcià poglàdów, praworzàdna. Polska, w której
bardzo wyraêne b´dà granice pomi´dzy w∏adzà wykonawczà a ustawodawczà.
I co bardzo le˝y mi na sercu — z ca∏kowicie oddzielonym od KoÊcio∏a paƒstwem.
Historia poucza nas, ˝e KoÊció∏ zawsze odgrywa∏ w dziejach paƒstw oraz narodów rol´ konserwatywnà.
— Od ostatniego pobytu Güntera Grassa w Polsce niejedno si´ zmieni∏o.
Mo˝na us∏yszeç w Gdaƒsku dêwi´ki carillonu dochodzàce z koÊcio∏a Êw. Katarzyny, byç mo˝e z innà melodià ani˝eli ta, którà pan Grass zapami´ta∏ sobie z czasów jego m∏odoÊci. Polacy odwiedzajà Wilno, szukajàc w tym mieÊcie êróde∏ swojej paƒstwowoÊci oraz polskoÊci...
— Mam wra˝enie, ˝e korzystny dla Polski obrót sytuacji ma swà faktycznà genez´ w sytuacji panujàcej obecnie w ZSRR. Przed kilku laty to, co si´ dzieje
tu obecnie, by∏oby nie do wyobra˝enia. Zakodowana w Polakach antyrosyjskoÊç
b´dzie musia∏a w tej sytuacji ulec gruntownej przemianie. Politycznie utraci∏em
niegdyÊ mojà ojczyzn´. Jednak jako rodowity gdaƒszczanin, od wielu lat regularnie przyje˝d˝ajàcy do Gdaƒska, szukajàcy w nim Êladów miasta Danzig, mam jà
nadal. B´d´ jednak przeciw wszystkim tym ludziom, którzy podwa˝aç b´dà trwa∏oÊç granic w Europie.
— A rola Gdaƒska w tym wszystkim?
— Dla mnie jest rzeczà ca∏kiem zrozumia∏à, i˝ to w∏aÊnie w Gdaƒsku zosta∏ zapoczàtkowany ruch „SolidarnoÊç”. Ju˝ niegdyÊ, przed wiekami, w XIV stuleciu, by∏ Gdaƒsk rodzajem ma∏ego, lecz autonomicznego paƒstwa rzemieÊlników. W tym te˝ mieÊcie rozkwita∏ barok w literaturze, w rzeêbie czy w architekturze.
— Czy wyobra˝a Pan sobie oba nasze kraje koegzystujàce w atmosferze
wzajemnego zaufania, gdy ta ogromna energia spo∏eczna, klimat niech´ci, pogardy, lekcewa˝enia zostanà prze∏o˝one na energi´ wspó∏pracy i wzajemnego uzupe∏niania si´? Czy te˝ mo˝e oba narody nadal b´dà liczy∏y na dalsze post´py „pierestrojki”?
— Jest to temat na godzinny referat. Nie bardzo obecnie wiemy, w jakim
kierunku pójdzie Europa. Toku wydarzeƒ, które nastàpià, nie jesteÊmy w stanie
przewidzieç. Przed laty powsta∏a EWG, ograniczajàc si´ do tzw. Europy Zachodniej. Ten proces otorbiania si´ zosta∏ przez to, co ostatnimi czasy sta∏o si´ w Eu-
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ropie Ârodkowej, powstrzymany. Wiem, ˝e W´grzy pragnà obecnie przy∏àczenia
si´ do tego bloku paƒstw. Z tym jednak trzeba uwa˝aç. W takiej Portugalii koncerny z RFN, Szwajcarii, Skandynawii wykorzystujà istnienie taniej si∏y roboczej.
Do Polski równie˝ koncerny z zachodniej Europy mogà zechcieç wejÊç, niby czyniàc to dla dobra Polski, faktycznie jednak liczàc na tanià si∏´ roboczà. Te problemy dotyczà ca∏ej Europy, choç mo˝e Polski w szczególnoÊci. Nie tylko politycznie, ale równie˝ ekologicznie, jako ˝e Polska le˝y pod tym wzgl´dem do najbardziej zniszczonych krajów Europy.
— Czy nie jest Pan zdziwiony politycznym charakterem stawianych Panu
pytaƒ?
— OczywiÊcie, przywyk∏em do tego rodzaju pytaƒ w RFN. Chcia∏bym jednak skorzystaç z obecnoÊci Paƒstwa, nak∏aniajàc Gdaƒsk do organizacji sesji naukowej poÊwi´conej roli i znaczeniu gdaƒskiego baroku w literaturze XVII wieku. Wtedy jej czo∏owym reprezentantem by∏ Martin (Marcin) Opitz, ten Êlàski poeta, sekretarz osobisty króla polskiego W∏adys∏awa IV, lecz tak˝e Andreas Gryphius czy te˝ Christian Hofmannswaldau. W Polsce, we Wroc∏awiu, mieszka
i tworzy [niestety, zmar∏ w roku 1989 — R.C.] najwybitniejszy znawca tego tematu prof. Marian Szyrocki.
Druga sprawa to osoba i dzie∏o Daniela Chodowieckiego, który ˝y∏ i tworzy∏ w Gdaƒsku. By∏ on znakomitym rysownikiem, majàcym, tak jak i ja, polsko-niemiecki rodowód. Pragnà∏bym unieÊmiertelnienia tej postaci przez miasto Gdaƒsk w jakiej bàdê postaci. Czy to poprzez pomnik, czy choçby tablic´ pamiàtkowà. Nie mo˝e te˝ byç tak, ˝eby ten wybitny rysownik by∏ ca∏kowicie usuni´ty z historii polskiej sztuki.
Trzecie moje ˝yczenie dotyczy gdaƒskich spichrzów po∏o˝onych na jednym z brzegów Mot∏awy. Nie mo˝e owa wyspa spe∏niaç jedynie funkcji dekoracyjnych. Ona musi ˝yç naprawd´. Przeto ˝yczy∏bym sobie i miastu, by przywrócona mu zosta∏a Wyspa Spichrzów w jej dawnym, handlowym kszta∏cie. By∏o to bowiem niegdyÊ prawdziwe centrum handlowe tej cz´Êci miasta. Centrum, jakiego,
o ile wiem, Gdaƒsk do dziÊ nie ma. Ponadto tam, w rejonie Münchgasse, znajdowa∏o si´ ostatnie getto ˝ydowskie w Gdaƒsku i stamtàd jeszcze w ostatnim roku
wojny wywo˝ono ˚ydów do Teresina, co upami´tni∏em w swojej ksià˝ce Z dziennika Êlimaka.
Od pewnego czasu Grassa uwa˝nie wys∏uchuje si´ w tym mieÊcie.
W mieÊcie do którego, jak ma∏o kto, ma stosunek osobisty. Wie o tym, zw∏aszcza
odkàd na szczycie wie˝y koÊcio∏a pod wezwaniem Êw. Katarzyny zawis∏ ów
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karylion. Odlany w ca∏oÊci przez holenderskich ludwisarzy na wyraêne ˝yczenie
i zamówienie w∏adz miasta Lubeki, posiadacza oryginalnego gdaƒskiego karylionu. Liczy on 32 dzwony. Ich nazwy upami´tniajà wielkich Gdaƒszczan, Polaków,
ofiary nazistowskiego ludobójstwa (ojca prof. Andrzeja Januszajtisa, zamordowanego w OÊwi´cimiu przez hitlerowców), papie˝a Jana Paw∏a II, prezydenta Weizsäckera, kardyna∏a Stefana Wyszyƒskiego, ludzi zas∏u˝onych dla polsko—niemieckiego pojednania nad Renem. I tylko osob´ Grassa pomini´to. W koƒcu
g∏ównego inspiratora, wspó∏autora (wraz z Romualdem Chomiczem, gdaƒskim
konserwatorem zabytków) tego pomys∏u.
Wielce skutecznie pomóg∏ Grass nag∏oÊniç t´ spraw´ w Republice Federalnej. Potem zaÊ potrafi∏ ukryç si´ w cieniu innych, m∏odszych od siebie ludzi.
A to z chwilà, gdy przysz∏o do realizacji pomys∏u, do obleczenia go w czyn. Ju˝
wi´cej nie pcha∏ si´ na afisz. Jak gdyby uzna∏, ˝e wykonanie zadania to ju˝ nie jego domena. Tak wi´c inni ludzie, nie Grass osobiÊcie, podj´li si´ po latach tego
dzie∏a — przywrócenia Gdaƒskowi jego carillonu. Nast´pnie zaÊ jego transportu
i ponownego po latach wielu zawieszenia.
Hans Eggebrecht, te˝ gdaƒszczanin zamieszka∏y po wojnie w Hamburgu,
mo˝e czuç obecnie pe∏nà satysfakcj´. Jego praca, liczne zabiegi wokó∏ usytuowania gdaƒskiego carillonu w koÊciele Êw. Katarzyny, zosta∏y przez autora „gdaƒskiej trylogii” w pe∏ni docenione. Starania wszystkich tych ludzi, którzy po drodze niejako, przy∏o˝yli r´k´ do tej sprawy. A byli wÊród nich Horst Werner Franke — bremeƒski senator, i pastor Bersbach z tej˝e hanzeatyckiej Bremy. I pastor
Schulze z Lubeki, gdzie po dziÊ dzieƒ w Marienkirche wisi ta oryginalna gdaƒska
„gra dzwonowa”.
Oda do radoÊci, skomponowana przez Ludwiga van Beethovena, zainaugurowa∏a w dniu 1 wrzeÊnia 1989 roku, na 50-lecie wybuchu wojny, prac´ gdaƒskiego karylionu. Grass nie by∏ na niej obecny. Nie lubi okràg∏ych rocznic, stroni
od nich, ile si´ tylko da. Ma on w∏asne szlaki, w∏asne drogi, które przemierza
w sposób tyle samo natchniony, co i nierzadko twórczy.
Nadejdzie przecie˝ tak d∏ugo oczekiwana chwila, gdy b´dzie móg∏ swà
córk´ Helen´ podprowadziç pod masywnà budow´ Katarzyny — w mi´dzyczasie
starannie odnowionà, z poszerzonym prezbiterium. Pos∏uchajà o jednej z pe∏nych godzin dêwi´ków koÊcielnych psalmów dobywajàcych si´ z dzwonów. Wizja pisarza-kreacjonisty spotka si´ w ten sposób z wizjà natchnionego cicerone
po swoim mieÊcie. Nie tylko takiego, który oprowadza, lecz i takiego, który oprowadzanie owo czyni, na ile si´ tylko da, atrakcyjnym.
Zajdzie Grass na ulic´ Straganiarskà, gdzie dokonuje si´ w∏aÊnie dzie∏o
podniesienia z powojennych ruin czterech kamieniczek na potrzeby czujàcego
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si´ w tym mieÊcie jak najbardziej u siebie Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego.
Jednà z licznych gdaƒskich bram wyjdà wraz z Helenkà nad bulwar Mot∏awy.
Grass powiedzie wzrokiem szeroko po ca∏ym przeciwleg∏ym nabrze˝u, przez tyle lat po wojnie sennym, zdawa∏o si´ popadajàcym w trwa∏à ruin´. Tymczasem...
Po latach na ukoƒczeniu sà ju˝ rz´dy domów na Wyspie Spichrzów, zyskujàcej
ca∏kiem nowe dla siebie znaczenie. Siedzib´ znajdzie tu Akademia Muzyczna,
Paƒstwowa Wy˝sza Szko∏a Sztuk Plastycznych. W∏aÊnie rozpocz´∏o si´ w tych
wn´trzach Êwiatowe seminarium tyczàce spraw architektury i rekonstrukcji zabudowy starych cz´Êci wielkich miast. G∏ównemu i Staremu Miastu przyda si´ przerzucenie pewnej cz´Êci jego dzia∏aƒ na drugi brzeg Mot∏awy. Ot, choçby gwoli
odcià˝enia tej pierwszej. I dla przydania miastu dodatkowych barw, akcentów
oraz odcieni. Dla wzbogacenia go o wcià˝ nowe wartoÊci. A wszystko dla powrotu do niegdysiejszej tego miasta s∏awy oraz chwa∏y.

Na wieczorne spotkanie z Grassem w Sali Bia∏ej Ratusza G∏ównomiejskiego przyby∏o kilkuset, specjalnie na t´ okazj´ zaproszonych, goÊci. Od poczàtku by∏o du˝o bardziej literacko ani˝eli z rana. Na poczàtek ceniony gdaƒski aktor
Jerzy Kiszkis odczyta∏ spory fragment Turbota w t∏umaczeniu Boles∏awa Faca, ten
o rozmowie, niegdysiejszych gdaƒskich pisarzy, Opitza i Gryphiusa. O wizji gdaƒskiego XVII stulecia, bogatego w myÊl prawdziwie europejskà, szcz´Êliwego we
wspó∏pracy, dostatniego. O Gdaƒsku harmonijnie wspó∏pracujàcym z ca∏ym nieomal Êwiatem. W czasie gdy w Niemczech toczy∏a si´ wojna trzydziestoletnia, tutaj, u ujÊcia Wis∏y do Ba∏tyku, panowa∏ spokój, a miasto by∏o jego oazà. To w∏aÊnie o tym opowiada ów rozdzia∏ ksià˝ki Grassa pi´knie interpretowany przez
wzi´tego gdaƒskiego aktora.
— Jako dziesi´cioletni uczeƒ nie mog∏em nawet marzyç, ˝e kiedyÊ b´d´
z takimi honorami witany w tym mieÊcie. ˚e moje grafiki b´dà w nim wystawiane. I ˝e mój Heimatstadt mnie do siebie zaprosi, nie pierwszy ju˝ raz zresztà. MyÊl´, ˝e gdyby Gdaƒsk obecny pozosta∏ dawnym Danzig, wszystko to by si´ nie sta∏o — oÊwiadcza Grass we wst´pie do dyskusji. — Rano niemal wszystkie pytania
dotyczy∏y polityki. Mam nadziej´, ˝e stug∏owa hydra polityki nie po˝re tego wieczora ca∏ego czasu Paƒstwa oraz mojego...
Dalej zaÊ opowie Grass o niegdysiejszej europejskoÊci swego miasta.
O jego otwartoÊci na Êwiat ca∏y. O owym Êwiatowym polorze, jaki zyska∏o na powrót i jaki posiada obecnie pomimo przewalenia si´ tylu wojennych frontów, w´drówek ludów, na skutek stawania si´ dziejów. „Polska nie jest p´pkiem Êwiata”,
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zaznaczy Grass w sposób czupurny. „I to wbrew temu co si´ powszechnie wydaje”.
Porà zatem, gdy „ba∏tyckie babie lato sta∏o za oknami”, gdy „Dobro nie
znajduje si´ samo, ono musi byç wielokrotnie odsiewane” — jak napisa∏ w Turbocie, gdy „To wszystko — rozkosz i boleÊç — muszà byç wielokrotnie spo˝ywane”, trwa w Sali Bia∏ej gdaƒskiego Ratusza G∏ównego dyskurs na temat „kompleksu polskiego” Güntera Grassa.
Nemo propheta pro domo sua, powiada Grass z odcieniem melancholii
w g∏osie. I z miejsca powo∏a si´ na przyk∏ad swego przyjaciela po piórze Salmana Rushdiego, jak i on sam pisarza epickiego.
— Niczym op´tany pisz´ wcià˝ o Gdaƒsku — zaznaczy. — Podobnie jak
Rushdie o Bombaju, z którego zosta∏ wyp´dzony i teraz grozi mu ukrywanie si´
do ostatnich dni jego ˝ywota. Obaj — stwierdzi Grass — doszliÊmy do wniosku,
i˝ posiadanie ojczyzny to dla pisarza coÊ wspania∏ego, bo gdy nawet nagle zosta∏o si´ z niej ekspulsowanym, mo˝na nadal pisaç o niej na jak˝e ró˝ne sposoby.
Je˝eli Polacy sà podmiotem mojego pisarstwa, to nade wszystko sà nimi Kaszubi.
Ci interesujà mnie w stopniu najwi´kszym. Gdy w jakiejÊ dyskusji na temat tego,
czy Kopernik by∏ Polakiem czy te˝ Niemcem uzna∏em, i˝ z ca∏à pewnoÊcià by∏
on... Kaszubà, zarówno Niemcy, jak i Polacy z miejsca zwrócili si´ przeciwko
mnie.
Widownia reaguje na te s∏owa znakomitego pisarza salwà Êmiechu.
Spytany o j´zyk niemiecki, o rol´, jakà w jego pisarstwie odgrywa, odrzeknie Grass, i˝ chcia∏by, taki cel zawczasu przyjà∏, ukazaç Êwiatu ca∏e jego bogactwo.
— Czemu jednak Turbot do dziÊ nie ukaza∏ si´ w Polsce? — zostanie
Grass zapytany przez g∏os z sali.
— Kto pisze tak bardzo opas∏e ksià˝ki, jak w∏aÊnie Turbot, ten musi
uzbroiç si´ w cierpliwoÊç.
— Czyta∏ Pan powieÊç Andrzeja Szczypiorskiego wydanà po niemiecku
w szwajcarskim wydawnictwie Diogenes?
— Czyta∏em jà, jak najbardziej. Zresztà, ca∏kiem niedawno porozmawialiÊmy sobie o niej z jej autorem w rozg∏oÊni radiowej w Hanowerze. Nasza rozmowa przedrukowana zosta∏a póêniej przez tygodnik „Die Zeit”. Tam, przed mikrofonami NordWestphalischeRundfunk Szczypiorski opowiedzia∏ mi, jak toczy∏y si´ jego pisarskie losy. Co porabia dzisiaj, gdy jest ju˝ senatorem. Jak ma∏o ma
czasu na pisanie. Mog∏em go bardzo dobrze zrozumieç, poniewa˝ i ja równie˝ anga˝uj´ si´ cz´sto w dzia∏alnoÊç politycznà w moim kraju. Nie musz´ dodawaç, ˝e
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ksià˝k´ Szczypiorskiego [mowa tu o powieÊci Poczàtek, w Niemczech znanej pod
nazwà Schöne Frau Seidenmann] bardzo sobie ceni´. W pewnych szczegó∏ach
przypomina mi ona powieÊç Rondo Kazimierza Brandysa.
Nagle, ni stàd ni zowàd, pada pytanie o warunki ˝yciowe „przesiedleƒców”...
— Niechaj nikt zarówno w Polsce, jak i w NRD nie wyobra˝a sobie ˝ycia
nad Renem wy∏àcznie w jasnych barwach. To co si´ g∏osi o tej sprawie w gazetach, nie jest wy∏àcznym wytworem komunistycznej propagandy. Moja kaszubska
babka cioteczna, gdy jà w roku 1958, jak tylko po raz pierwszy po wojnie przyjecha∏em w te strony, zapyta∏em: „Nie chcia∏abyÊ na sta∏e wyjechaç do RFN?”, odpowiedzia∏a mi: „Wiesz, Günterku, w Niemczech jest na pewno lepiej, ale w Polsce jest pi´kniej...”.
I raz jeszcze na sali rozleg∏ si´ przyjazny szmer pod adresem pisarza.
Zapytany o swe dotàd niewydane ksià˝ki, i czy sà takie, odrzek∏ Grass, i˝
takich nie ma. By∏y jedynie k∏opoty z ich wydaniem w niektórych krajach socjalistycznych lub faszystowskich. Zacz´∏y si´ one tak˝e od pewnego czasu ukazywaç
na terenie NRD.
Czy pisze? O czym pisze? — Podró˝owa∏ ostatnio troch´ ze szkicownikiem po swoim kraju. Prawdopodobnie wyniknie mu z tego album na temat krajobrazu naturalnego. Epicka ksià˝ka równie˝ znajduje si´ w jego polu widzenia.
W chwil´ póêniej, niczym bumerang, powraca sprawa ma∏ych kultur.
Grass pos∏u˝y si´ w odpowiedzi przyk∏adem stymulujàcej roli narodowoÊci ˝ydowskiej w ∏onie paƒstwa polskiego czy niemieckiego. Tego, co wnieÊli Irlandczycy do cywilizacji oraz kultury Królestwa Brytyjskiego.
Uwa˝am, ˝e wielkà g∏upotà jest w sposób nacjonalistyczny oceniaç dorobek kultury narodowej. Jedyne co mog´ zrobiç, to wezwaç Kaszubów, ˝eby czytali te, istniejàce ciàgle,
ksià˝ki wywodzàce si´ z nurtu literatury kaszubskiej.

Zapytajà go jeszcze o „kategorie interpretacyjne sztuki”. O Gdaƒsk —
miasto z charakterem. Przyzna, i˝ z ca∏à pewnoÊcià w swych powieÊciach bywa realistà. „Tak naprawd´ nie bior´ udzia∏u w dyskusjach na temat tego czym jest realizm magiczny, czym zaÊ nie jest”.
Do restauracji „Kubickiego”, po∏o˝onej nad samym brzegiem Mot∏awy,
zaproszeni na uroczystà kolacj´ goÊcie udadzà si´ spacerem bulwarem nadrzecznym. Grass z miejsca dobrze poczuje si´ w towarzystwie Jerzego Afanasjewa
[zmar∏ego w roku 1992 — R.C.], Boles∏awa Faca, Paw∏a Huelle — trójki gdaƒskich
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pisarzy rozmaitych pokoleƒ. Fac wystàpi w rok póêniej ze swà powieÊcià
o Wrzeszczu. O dzielnicy, z którà obaj z Grassem niejedno majà wspólne. Huelle zrobi∏ swoistà furor´ krytyczno-czytelniczà powieÊcià — postgrassowskà w charakterze — Weiser Dawidek, w ca∏oÊci rozgrywajàcà si´ w gdaƒskich realiach.
Ju˝ nad restauracyjnym sto∏em Jerzy Afanasjew spyta Grassa o stopieƒ
przydatnoÊci j´zyka niemieckiego dla pisania utworów o charakterze surrealistycznym. Marysia natomiast, Grassa kuzynka, porte parole postaci Marii Kuczorry z powieÊci Turbot (jest na jej kartach ostatnià, tà jedenastà, kucharkà gdaƒskà,
pracujàcà w kantynie Stoczni Gdaƒskiej podczas grudniowego, z roku 1970, strajku), nie da si´ goÊciom nazbyt d∏ugo prosiç o recytacj´ wiersza kaszubskiego,
niepozbawionego pewnych akcentów rubasznoÊci, tak bardzo pozostajàcych na
linii artystycznych zainteresowaƒ Grassa.

W kilka zaledwie dni po wyjeêdzie Grassa z Gdaƒska runà∏ z kretesem
berliƒski mur. W jego mieÊcie z przeszczepu runà∏ Mur-symbol zimnej wojny.
Mur-granica ustrojów, spo∏eczeƒstwa, paƒstw, choç nie narodów. Nie min´∏o kilka tygodni, gdy w liÊcie do swego gdaƒskiego przyjaciela napisa∏:
Jak wiesz, obawiam si´ tzw. „ponownego zjednoczenia Niemiec”, niczym diabe∏ Êwi´conej wody, a tak˝e tego, a˝eby wulgarna si∏a RFN nie zyska∏a w ciàgu niewielu lat nag∏ego przyspieszenia. Wówczas to, gdyby NRD doda∏a do tego swój wk∏ad kapita∏u, pozostawa∏aby zawsze jeszcze mo˝liwoÊç poproszenia w Polsce o azyl; ponownego niemieckiego szaleƒstwa pot´gi nie móg∏bym znieÊç. Wizyta Kohla u was, jak by∏o do przewidzenia, by∏a ciàgiem nietaktów. Lecz dla mnie by∏o jeszcze bardziej okropne, ˝e nowy polski rzàd, z powodu rozpaczliwej sytuacji gospodarczej, zrezygnowa∏ z okazji odpowiedzi na Kohla n´dzne zagadywanie problemu granic: ju˝ teraz rysuje si´ zale˝noÊç
od si∏y finansowej RFN i przez to nowa bieda w polskiej historii.

Grass emigrujàcy do Polski premiera Tadeusza Mazowieckiego? Fac podsuwa∏ myÊl, by ju˝ wówczas poszukaç Grassowi w Warszawie jakiej intratnej posady. Poczyni∏em w tej sprawie pierwsze, na razie dyskretne, kroki...
(1991)

—155 —

Poznaƒska wojna o Grassa
Przed kilku laty nad Renem ukaza∏a si´ ksià˝ka niemieckiego germanisty
Martina Sandera Der andere Blick — deutsche Schriftsteller aus polnischer Sicht
(1945-1986). Jest w niej rozdzia∏ zatytu∏owany Fascynacja i obrona — Günter
Grass. Powsta∏ ten rozdzia∏ ni mniej ni wi´cej tylko ze studiów nad korespondencjà w sprawie PIW-owskiego wydania Blaszanego b´benka. Z pochylenia si´ Sandera nad korespondencjà, jakà wiód∏ by∏ z Grassem ówczesny dyrektor tej oficyny Andrzej Wasilewski, z propozycjami licznych poprawek, skrótów, retuszów.
Nadto nad listem znawcy gdaƒskiego tematu Franciszka Mamuszki, domagajàcego si´ dwuj´zycznych nazw miejscowoÊci w powieÊci Grassa. Nie ulega wi´c wàtpliwoÊci, i˝ by∏ szef PIW-u ju˝ wówczas rodzajem medium, rodzajem pasa transmisyjnego obiekcji, które wzbudzone zosta∏y uprzednio, choçby dzia∏aniami pp.
˚ukrowskiego i Dobraczyƒskiego w partyjnym bia∏ym domu.
JakaÊ wesz za ko∏nierzem ka∏muckiego ˝o∏nierza radzieckiego, wyzwoliciela Gdaƒska w roku 1945? Do skreÊlenia! Ten fragment Blaszanego b´benka nie
móg∏ spodobaç si´ PZPR-owskim „stra˝nikom Êwi´tego ognia”. Gra w skata podczas boju o Poczt´ Polskà w Gdaƒsku? To˝ to narusza jednà z narodowych relikwii! Do wyretuszowania! Takiego zdania by∏ Dobraczyƒski oburzajàcy si´ na
równi na erotyzm Grassa i na jego naturalizm, na skàpanie wszystkiego, jak rzecz
t´ ujà∏, w „skatologii”, na pokazanie „erotyzmu w kontekÊcie spraw religijnych”.
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Wniosek: powieÊç ma charakter obrzydliwie bluênierczy i do legalnego wydania
si´ nie nadaje.
A˝ dosz∏o — pod koniec lat 70., gdy ju˝ istnia∏ KOR oraz wydawnictwo
NOWA — do zawarcia umowy z Grassem na drugoobiegowe wydanie Blaszanego
b´benka. Podpisywali jà Miros∏aw Chojecki, szef NOWEJ oraz Adam Michnik,
obecny by∏ nadto zaprzysi´g∏y sojusznik Grassa w Polsce Boles∏aw Fac. Zresztà to
w jego wrzeszczaƒskim mieszkaniu do podpisania tej umowy dosz∏o.
Tym oto sposobem Grass sta∏ si´ w Polsce pisarzem drugoobiegowym.
Jak uprzednio Tadeusz Konwicki za sprawà Ma∏ej apokalipsy i Kompleksu polskiego, jak Kazimierz Or∏oÊ, autor Cudownej meliny, jak Marek H∏asko z Pi´knymi dwudziestoletnimi. Rzecz jednak w tym, i˝ Grass by∏ ju˝ wówczas wydawany
na ca∏ym niemal Êwiecie (z Japonià oraz... W´grami w∏àcznie). Kandydowa∏ do literackiej Nagrody Nobla. Fortunnie dla jego przeciwników owej nagrody nie
otrzyma∏. Wtedy, gdy w Polsce z ca∏à mocà toczy∏ si´ pierwszy — wcale nie zwyci´ski — bój o Grassa.
Dla samej literatury jednakowo˝ taka sytuacja wcale korzystna nie by∏a.
Lata mija∏y, polski czytelnik zaÊ nadal niewiele o Grassie wiedzia∏. Drugoobiegowe — dwa bodaj, jedno ze wst´pem Lecha Bàdkowskiego, drugie wst´pu tego
pozbawione — wydania Blaszanego b´benka ukaza∏y si´ w ∏àcznym nak∏adzie 4
tys. egzemplarzy. I to w sytuacji, gdy w Êwiecie edytorzy sypali wydaniami kieszonkowymi spod znaku „Pingwina”.
Stan wojenny. W paêdzierniku roku 1982 na ∏amach „Die Zeit” ukazuje
si´ artyku∏ Grassa, w którym autor Blaszanego b´benka opowiada o swych odwiedzinach w Ameryce Ârodkowej, o swej reakcji na zaproszenie Ernesto Cardenala,
w jednej osobie ministra kultury, poety i katolickiego kap∏ana w rzàdzie nikaraguaƒskich sandinistów. O swej sympatii do sandinistowskiej rewolucji.
A w ogóle bli˝sza mi by∏a Polska — napisa∏ wówczas. — Nie przypuszcza∏em jednak, jak
bardzo zbli˝ony jest zawodowy ruch „SolidarnoÊci” do sandinistów z Nikaragui. ˚e nieuchronna zale˝noÊç Polski od ZSRR jest odbiciem równie groênej zale˝noÊci Ameryki
Ârodkowej od USA.

I dalej ciàgnà∏:
Zbli˝enie mi´dzy sandinistami i „SolidarnoÊcià” by∏oby jednak trudne, bowiem jedni
i drudzy wiedzà o sobie niewiele lub te˝ majà zgo∏a fa∏szywe o sobie wyobra˝enie. Mocarstwo, które zagra˝a sandinistom, chce byç uwa˝ane za obroƒc´ „SolidarnoÊci” — tak
jest zresztà w Polsce (przez nieÊwiadomoÊç) odbierane. Natomiast imperium u wschodnich granic Polski, gotowe w ka˝dej chwili do interwencji, mieni si´ patronem wszystkich ruchów wolnoÊciowych w Trzecim Âwiecie. Tam rozpowszechniane sà fa∏szywe
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doniesienia agencji TASS: „«SolidarnoÊç», to kontrrewolucja”, tu zaÊ wierzy si´ temu co
mówi „G∏os Ameryki”: „Nikaragua ju˝ wkrótce znajdzie si´ w r´kach kubaƒsko-sowieckich”.

I koƒczy swój wywód w artykule publikowanym na ∏amach „Die Zeit”:
Kiedy wróciliÊmy, w Polsce przy pomocy armatek wodnych i gazów ∏zawiàcych rozp´dzano kolejne demonstracje. Staromodne i pogrzebane w XIX w. s∏owo „solidarnoÊç”
na nowo zmartwychwsta∏o. Spotka∏em je w Polsce i w Nikaragui. Od˝ywa ono na przedpolach i zapleczach wielkich mocarstw. Oby i nam sta∏o si´ znów bliskie.

Wkrótce znów przyjecha∏ do Polski. Mimo stanu wojennego, na zaimprowizowanym spotkaniu w jednej z willi w Gdyni Or∏owie obecni byli podziemni
dzia∏acze, poÊród nich zaÊ grupka gdaƒskich libera∏ów zgrupowanych wokó∏
swego teoretycznego organu „Przeglàdu Politycznego”. Pok∏osiem tego spotkania by∏ obszerny wywiad, który ukaza∏ si´ w piÊmie. Autorzy odnieÊli si´ do „karko∏omnego” ich zdaniem porównania ruchu sandinistowskiego oraz „SolidarnoÊci”. „Genezy tego typu porównaƒ — prowokujà Grassa — doszukaç si´ mo˝na
w Paƒskim przekonaniu, ˝e Êwiat ma obecnie tylko jednego wspólnego wroga.
Wrogiem tym jest imperializm — niezale˝nie od jego zabarwienia”. Nawiàzujà do
faktu odtràcenia przez Papie˝a-Polaka swej d∏oni Ernesto Cardenalowi przy powitaniu. Wskazujà na ró˝nic´, ich zdaniem istotnà. Oto bowiem sandiniÊci rzàdzà. „SolidarnoÊç” natomiast — nie.
Grass w odpowiedzi podkreÊla „tendencje antydemokratyczne” KoÊcio∏a
w przesz∏oÊci i powiada, ˝e Êcis∏y zwiàzek „SolidarnoÊci” z KoÊcio∏em mo˝e
w przysz∏oÊci doprowadziç do ujawnienia si´ owych niedemokratycznych tendencji.
Na tym jednak Grass nie poprzestaje. Dostrzega i takà perspektyw´, i˝
w przysz∏oÊci „SolidarnoÊç” mo˝e zostaç wykorzystana przez ruchy prawicowe,
które pos∏u˝à si´ nià dla celów antykomunistycznych. „SolidarnoÊç” jako ruch
wy∏àcznie zwiàzkowy jest dla Zachodu niezbyt atrakcyjna. Zachodem rzàdzà bowiem konserwatyÊci i prawicowcy. „SolidarnoÊç” wstrzàsa podstawami leninizmu, stanowiàc dla ZSRR zasadnicze niebezpieczeƒstwo. Pisarz podkreÊla socjaldemokratyczny charakter wielu dzia∏aƒ „SolidarnoÊci”.
Tak˝e i styl myÊlenia polskiej opozycji jest tà tradycjà napi´tnowany. Np. wszystkie propozycje Adama Michnika, z którymi si´ zetknà∏em, to radykalne tezy socjaldemokratyczne. To, ˝e jest on przy tym Polakiem i myÊli w sposób narodowy, jest dla mnie oczywiste.
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Rzuca ponadto: „Uwa˝a∏em, ˝e spo∏eczeƒstwa zachodnie powinny braç
przyk∏ad z „«SolidarnoÊci», gdy˝ same zrobi∏y si´ t∏uste i gnuÊne”. Przypomina
nieodleg∏e fakty z przesz∏oÊci:
...˝àdania [„SolidarnoÊci” — R.C.] by∏y w gruncie rzeczy socjalistyczne — ˝àdania rad robotniczych, decentralizacji gospodarki, kontroli nad zak∏adami pracy. I to, co na Zachodzie rzuci∏o nam si´ w oczy, to fakt, ˝e kiedy KoÊció∏ katolicki usi∏owa∏ te ˝àdania ograniczyç i z∏agodziç, na bramie Stoczni Gdaƒskiej ukaza∏ si´ napis: „Madonna strajkuje!”.
Wielu, w tym tak˝e i mnie, uspokoi∏ wtedy ten fakt, dowodzàcy, ˝e pot´ga KoÊcio∏a jest
tak˝e ograniczona.

W odpowiedziach na kolejne pytania przechodzi Grass do oceny „SolidarnoÊci” jako ruchu zwiàzkowo-spo∏ecznego.
To co mnie zaskoczy∏o i przyciàgn´∏o — to si∏a idei i jednoczeÊnie zachowanie pragmatyczne. Pokaza∏ to w∏aÊciwie Wa∏´sa — wszystkie ˝àdania zosta∏y doprowadzone do
okreÊlonego punktu i to, co nas tak zdziwi∏o, ˝e wówczas nagle da∏y si´ s∏yszeç tony nacjonalistyczne. I przypominam sobie dok∏adnie, ˝e ostatnie wybory na zjeêdzie „SolidarnoÊci” zosta∏y wygrane w∏aÊnie przez na wskroÊ robotnicze skrzyd∏o zwiàzku, eksponujàce ˝àdania socjalne. OczywiÊcie, istnia∏o tak˝e skrzyd∏o narodowe, reprezentowane przez liczne grupy nacjonalistyczne, które na mnie zrobi∏y wra˝enie wprost szowinistycznych, ale zosta∏y one chyba odrzucone przez wi´kszoÊç „SolidarnoÊci”. Nale˝a∏oby do tego wszystkiego dodaç jeszcze, ˝e w Polsce nigdy nie dosz∏o do tego, aby
robotnicy byli razem z intelektualistami (z wyjàtkiem roku 1956, ale to inna sprawa).
W marcu 1968 robotnicy uderzyli w studentów, którzy opuÊcili ich za to w roku siedemdziesiàtym. Dopiero „SolidarnoÊci” uda∏o si´ dokonaç integracji ca∏ego spo∏eczeƒstwa. Niebezpieczeƒstwo wyizolowania si´ jest jednak zawsze aktualne.

Zrelacjonowa∏em tak obszernie tamten wywiad z roku 1983, udzielony
przez Grassa drugoobiegowemu periodykowi „Przeglàd Polityczny”, nie bez kozery. Oto bowiem w styczniu roku 1990 z poznaƒskiej strony rozlegnie si´ g∏os
tyle samo niespodziewany, co donoÊny. Z miejsca zosta∏ on wzmocniony przez
mass media. Otó˝ za podstaw´ i uzasadnienie mia∏ on, mi´dzy innymi, tamten
wywiad sprzed lat...
W tym miejscu kilka zdaƒ o kulisach ca∏ej sprawy. W Polsce istnieje kilka
znaczàcych instytutów filologii germaƒskiej. Do najbardziej dynamicznych spoÊród nich zalicza∏ si´ wroc∏awski z prof. Marianem Szyrockim, znakomitym znawcà niemieckiego baroku, i prof. Norbertem Honszà, wybitnym znawcà literatury
niemieckoj´zycznej XIX i XX wieku. Równie ceniony by∏ instytut poznaƒski
z prof. Hubertem Or∏owskim, prof. Stefanem H. Kaszyƒskim, doc. Edytà Po∏czyƒskà. Za sprawà tego w∏aÊnie grona osób — z okazji Tygodnia Kultury RFN w Polsce, jaki odby∏ si´ w paêdzierniku 1988 roku — znaczna cz´Êç jego obchodów
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przypad∏a wówczas na stolic´ Wielkopolski. Rodzajem clou by∏o publiczne spotkanie Güntera Grassa z czytelnikami urzàdzone w Poznaniu.
I, jak to ju˝ jest tradycyjnie w przypadku spotkaƒ z cz∏owiekiem obdarzonym niema∏ym temperamentem politycznym, wr´cz agitatorskim, miast o literatur´ w sali poznaƒskiego kina (aula uniwersytecka akurat by∏a zaj´ta) pytano
Grassa o stosunek do krajów Trzeciego Âwiata, o Zwiàzek Radziecki i pierestrojk´, o NRD i o RFN, o praskà wiosn´ i Dubczeka, o Indie, które niedawno by∏ odwiedzi∏ (enigmatycznie t∏umaczàc si´ z faktu przyspieszonego z nich powrotu).
„By∏em sceptykiem”, powiedzia∏. „Jako Europejczyk chcia∏em odwiedziç Indie.
Chcia∏em bowiem wiedzieç o tym kraju, o tym narodzie to, co jest dla niego istotne”. Mówi∏ te˝: „W Polsce nie wszyscy chcà si´ pogodziç z tym, co dzieje si´
w Zwiàzku Radzieckim”.
Troch´ prowokowa∏, jak to w jego stylu, dra˝niàc widowni´ w jednym
czy dwóch momentach. Nie nazbyt jednak. „By∏em w Moskwie” dopowie, „dotknà∏em przeobra˝eƒ w tym kraju niejako osobiÊcie...”. I po chwili: „By∏em
w NRD na spotkaniu z czytelnikami. Spotka∏em si´ z nimi w Magdeburgu, w Halle, w Erfurcie. Marzy mi si´ Europa z otwartymi granicami, w której ka˝dy mieszka tam, gdzie ma na to ochot´”.
Poza, troch´ ra˝àcym w swej formie i retoryce, wystàpieniem pewnego
niemieckiego Polaka z Münster, nic szczególnego, co uzasadnia∏oby póêniejsze
poznaƒskie reakcje, na tym spotkaniu si´ nie wydarzy∏o. Rzec by mo˝na, i˝ przebieg∏o ono w atmosferze obustronnej polsko-niemieckiej, czy jak kto woli gdaƒsko-berliƒsko-poznaƒskiej serdecznoÊci.
Poznaƒscy germaniÊci zwierali si´ w sobie. Szykowali si´ (w roku 1983
ukaza∏ si´ 12. tom pisma „Studia Germanica Posnaniesia” w du˝ej cz´Êci poÊwi´cony dzie∏u i recepcji dzie∏ Grassa w Polsce) do ca∏kiem ju˝ oficjalnego wystàpienia w sprawie przyznania autorowi Blaszanego b´benka doktoratu honoris causa Uniwersytetu Poznaƒskiego im. Adama Mickiewicza. Rada w rad´ postanowili,
by korzystajàc z pobytu Grassa w mieÊcie nad Wartà, zapytaç go o wst´pne zdanie w tej sprawie.
Grass pochyli∏, jak to w jego sta∏ym zwyczaju, g∏ow´ w stron´ swych interlokutorów, zapali∏ skr´ta i poprosi∏ o... 24 godziny do namys∏u. Pragnà∏ poradziç si´ w tej kwestii ˝ony, akurat nieobecnej w tej chwili. Zagadni´ty nazajutrz
odpowiedzia∏ z rewerencjà: „B´dzie to dla mnie wielki zaszczyt...”.
Wszcz´to przeto dzia∏ania organizatorskie towarzyszàce zazwyczaj przyznaniu honorowego doktoratu. Przede wszystkim sporzàdzony zosta∏ ów Wniosek Instytutu Filologii Germaƒskiej o nadanie Günterowi Grassowi godnoÊci
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Doktora Honoris Causa UAM. Nosi on dat´ 11 stycznia 1989 roku. Zaczyna si´ od
s∏ów adresowanych do Rady Wydzia∏u Neofilologii z proÊbà o poparcie wniosku
Instytutu Germanistyki. Dalej podpisana pod dokumentem doc. Po∏czyƒska
wspomina Êwiatowy charakter pisarstwa Grassa, okolicznoÊç, i˝ jego ksià˝ki sà
prze∏o˝one na wiele j´zyków Êwiata, w tym równie˝ na j´zyk polski. „Znaczàcym
wàtkiem przewijajàcym si´ przez ca∏à jego twórczoÊç jest tematyzacja problematyki polsko-niemieckiego pogranicza kulturowego”. Przypomina o spo∏ecznym
i politycznym zaanga˝owaniu Grassa w sprawy w∏asnego kraju, Europy i Trzeciego Âwiata.
Swym pasjom politycznym — zauwa˝a doc. Po∏czyƒska — daje wyraz zarówno poprzez
twórczoÊç literackà, eseistycznà, jak i przez bezpoÊredni udzia∏ w ˝yciu publicznym.
Godzi si´ przypomnieç jego pe∏ne temperamentu opowiedzenie si´ po stronie zachodnioniemieckiej socjaldemokracji na prze∏omie lat szeÊçdziesiàtych i siedemdziesiàtych,
jego czynny udzia∏ w kampanii Willy'ego Brandta. Günter Grass — pisze doc. Po∏czyƒska w swym uzasadnieniu — nale˝y do architektów porozumienia polsko-niemieckiego
[...]. Konkludujàc: wniosek o nadanie doktoratu uzasadniamy g∏´bokà wymowà humanistycznà ca∏ej jego twórczoÊci oraz pe∏nà zaanga˝owania postawà spo∏ecznà.

Mija∏y miesiàce. Do powy˝szego wniosku swój, o wiele bardziej szczegó∏owy, do∏àczy∏ prof. Marian Szyrocki z Uniwersytetu Wroc∏awskiego. Pisa∏ o „formule wra˝liwoÊci na z∏o spo∏eczne”, o „pot´pieniu z∏a politycznego we w∏asnej
ojczyênie”. O tym, ˝e Grassa „oburzenie na tragedi´ Czechos∏owacji przybiera
konkretny kszta∏t, podobnie jak w dziejach wspó∏kszta∏tujàcych profil nowej lewicy”. I dalej: „Nie zgubi∏ si´ w swym stosunku wobec Trzeciego Âwiata, ale
i równie˝ wobec siebie, budujàc w∏asne odruchy Europejczyka krajów dobrobytu w konfrontacji z Kalkutà — symbolem skrajnej n´dzy”. O sprawach polskich
równie˝ pisa∏ prof. Szyrocki niejedno...
Temat polski, mitologia polska, likwidacja mitów, w których tkwimy do dziÊ, ciep∏a
sympatyka dla polsko-kaszubskich korzeni, s∏owem Polska i sprawy polskie w systemie
medium nowoczesnego paƒstwa, oto wk∏ad Grassa do stosunków kulturalnych polsko-niemieckich, wk∏ad byç mo˝e istotniejszy od wszelkich delegacji oficjalnych.

22 maja 1989 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wyrazi∏o zgod´ na
wszcz´cie doktorskiej promocji, czyniàc jej promotorem prof. Huberta Or∏owskiego.
Nie tak dawno tytu∏ ten poznaƒski uniwersytet przyzna∏ — tak, tak — „zas∏u˝onemu dla stosunków polsko-brytyjskich londyƒskiemu wydawcy”, jak napisano w uzasadnieniu (opublikowa∏ m.in. tom przemówieƒ Wojciecha Jaruzelskiego), Robertowi Maxwellowi. Szykowa∏ podobny doktorat znakomitemu me-
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diewiÊcie prof. Aleksandrowi Gieysztorowi (wr´czony mu zosta∏ w styczniu 1990
roku). Wiele wi´c zdawa∏o si´ wskazywaç na to, ˝e tak˝e proces wr´czenia tej nominacji Grassowi zakoƒczy si´ rych∏o i bezboleÊnie.
4 czerwca 1989 roku Polacy poszli do urn wyborczych, g∏osujàc na Polsk´ demokratycznà, pluralistycznà, Polsk´ jakà Grass tak w swej prozie, jak w publicystyce, a tak˝e w wystàpieniach publicznych pragnà∏ ujrzeç, której pragnà∏ doczekaç i której narodziny na swój sposób, choç z oddali, stymulowa∏. Nie móg∏
wówczas, w tamte dni czerwcowe polskich wyborów, spodziewaç si´, i˝ poniekàd rykoszetem Polska wielog∏osowa przeciwko niemu samemu si´ obróci i raz
jeszcze stanie si´ tak, jak w porzekadle o „rewolucji, która zjada w∏asne dzieci”.
Mo˝na rzec krótko i lakonicznie, i˝ to nie Grass pcha∏ si´ na afisz, ˝e bardziej mo˝e uniwersytetowi w Poznaniu powinno by∏o zale˝eç na mianowaniu
doktorem honorowym swej uczelni kogoÊ o niepodwa˝alnym Êwiatowym autorytecie. Tymczasem...
Kilka s∏ów o samej procedurze. Doktorat honorowy przyznawany jest na
posiedzeniu Senatu uczelni. Sta∏o si´, i˝ w wyniku czerwcowych wyborów,
w procesie przemian demokratycznych w naszym kraju, w sk∏ad tego cia∏a, prócz
pracowników rektoratu, a tak˝e osób wnioskujàcych, weszli nadto reprezentanci
organizacji studenckich, ju˝ nie formalni jak dawniej bywa∏o. NiegdyÊ o osobach
delegatów stanowili ci spod znaku ZSP i by∏o po sprawie. Studenci statystowali
w wyborach zawczasu dokonanych przez ludzi od nich starszych, a zatem màdrzejszych. To jednak zmieni∏o si´. Oto w sk∏ad uniwersyteckiego Senatu weszli
przedstawiciele Niezale˝nego Zrzeszenia Studentów (NSZ), organizacji o nazwie
„M∏oda Polska”, przedstawiciele Zwiàzku Harcerstwa Polskiego, reprezentant samorzàdu studenckiego, PZPR, SD, ZNP, a tak˝e zwiàzku zawodowego „SolidarnoÊç”. S∏owem — wszystkich organizacji afiliowanych przy uczelni. Wkrótce uznano, i˝ „czynnik polityczny” w ogóle nie b´dzie bra∏ udzia∏u w posiedzeniach Senatu. Rzecz jednak w tym, ˝e owe organizacje studenckie i m∏odzie˝owe w∏aÊnie
takie polityczne aspiracje prezentowa∏y w tamte, co by o nich nie rzec, rewolucyjne dni... Nie inaczej by∏o podczas owego posiedzenia Senatu Uniwersytetu Poznaƒskiego w styczniu roku 1990 w sprawie przyznania doktoratu honorowego
Günterowi Grassowi.
Oto w punkcie: „Kto jest przeciwko?” wsta∏ ze swego senackiego fotela
przedstawiciel Zwiàzku Akademickiego „M∏oda Polska” Jacek Turczyƒski i na g∏os
odczyta∏, zawczasu przez siebie oraz przewodniczàcego Ko∏a Akademickiego
Zjednoczenia ChrzeÊcijaƒsko-Narodowego Macieja Srebro spreparowany dokument...
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Nadanie tytu∏u doktora honoris causa uniwersytetu jest tradycyjnym publicznym
wyrazem potwierdzenia wartoÊci dzie∏a wyró˝nionej osoby oraz szacunku, uznania
a tak˝e poniekàd podziwu dla tej osoby. Uwa˝amy, ˝e Günter Grass nie zas∏uguje na takie wyró˝nienie.
1. Günter Grass publicznie, konsekwentnie i aktywnie anga˝owa∏ swojà osob´
i twórczoÊç w popieranie komunizmu. I czyni∏ to bynajmniej nie wtedy, kiedy komunizm by∏ ma∏o groênym zjawiskiem intelektualnym, ale wówczas, gdy realizowa∏ masowe ludobójstwo. Popiera∏ on komunizm w czasie, gdy jego cenà by∏y potworne i niespotykane zbrodnie w Chinach i Kambod˝y. Oceny swojego zaanga˝owania nigdy nie
zmieni∏.
2. Mimo tragicznych doÊwiadczeƒ historii G. Grass sta∏ si´ wspó∏odpowiedzialny za
konsekwencje rewolucji komunistycznej, którym udzieli∏ swego poparcia na Kubie,
w Nikaragui, w Afganistanie.
3. W swojej twórczoÊci literackiej, publicystycznej i w publicznych wystàpieniach
G. Grass jest kontestatorem tradycyjnych wartoÊci kultury europejskiej — rodziny,
w∏asnoÊci, ojczyzny, szacunku dla Êwi´toÊci i wolnoÊci religii.
4. Kultura europejska wypracowa∏a uniwersalne kryteria pi´kna i prawdy. Dlatego
m.in. pisarze popierajàcy nazizm, których cechowa∏ dobry i interesujàcy styl (np. Brasillach, Hamsun) pozbawili si´ swoim wyborem publicznego uznania i szacunku. Ta zasada w równym stopniu dotyczy G. Grassa.
Uwa˝amy, ˝e pozytywne podj´cie wniosku o nadanie Günterowi Grassowi tytu∏u
doktora honoris causa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza b´dzie wyraênym opowiedzeniem si´ po stronie antywartoÊci, których Grass swoim dzie∏em i ˝yciem broni nie od
dzisiaj. Dobre imi´ naszej uczelni zostanie wówczas splamione. Poznaƒ 16.01.1990 r.

Konsternacja. Wkrótce posiedzenie Senatu w tej sprawie zostanie prze∏o˝one na inny termin, do czasu szczegó∏owego uzasadnienia — w postaci dowodów na wszystkie powy˝sze stwierdzenia — ze strony dwóch m∏odzie˝owych organizacji. Organizacji, z których notabene tylko jedna — „M∏oda Polska” — jest afiliowana przy uniwersytecie, druga — Zjednoczenie ChrzeÊcijaƒsko-Narodowe,
choç formalnie jest partià politycznà (szefuje jej prof. Wies∏aw Chrzanowski),
praw takich nie posiada.
Poznaƒska germanistyka formu∏uje odpowiedê na postawione zarzuty:
By∏ Günter Grass w naszym kraju — piszà germaniÊci z Poznania — przez przesz∏o
dwadzieÊcia lat obiektem zabiegów dyscyplinujàcych niektórych instytucji, udanych,
niestety, ingerencji cenzury oraz niewybrednych ataków cz´Êci krytyki literackiej. Niepokoiç musi fakt, ˝e dzisiaj dzie∏o i postawa Grassa nie mogà si´ broniç same, ˝e potrzebujà w naszym kraju obiektywnej obrony. W przedmowie do tomu Polskie pytania
o Grassa wydanym w roku 1989 pod redakcjà Marii Janion przez Klub Studencki „Hybrydy” czytamy m.in. na temat niedosz∏ej w roku 1985 wizyty Grassa w Warszawie:
„Trwa∏o nasze oczekiwanie na Godota. ZadawaliÊmy sobie pytanie, kto nie lubi Grassa
w Polsce, cz∏owieka który sta∏ w pierwszym rz´dzie za Willym Brandtem kl´czàcym
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przed Pomnikiem Pami´ci Pomordowanych ˚ydów w Warszawie. Seminarium odby∏o
si´ bez Grassa, filozofa pokuty i pojednania”. Dlaczego nie ceni si´ serdecznego przyjaciela Polski, przeciwnika wszelkich — niezale˝nie od ich proweniencji — totalitarystycznych tendencji, autentycznie wspierajàcego demokratyczne przemiany w Polsce?
Dawa∏ temu Grass wyraz nieraz; w swoich dzie∏ach literackich, w swej publicystyce oraz
w swych publicznych wystàpieniach. Przypomnijmy choçby to ostatnie, z wrzeÊnia
ubieg∏ego roku, w gronie polskich intelektualistów: Tadeusza Ró˝ewicza, Krzysztofa
Zanussiego czy Andrzeja Szczypiorskiego.
Nie sposób polemizowaç z zarzutami, zawartymi w piÊmie przedstawicieli Zwiàzku
Akademickiego „M∏oda Polska” oraz Ko∏a Akademickiego Zjednoczenia ChrzeÊcijaƒsko-Narodowego do J.M. Rektora i Senatu UAM. Zarzuty pod adresem G. Grassa sà
bowiem go∏os∏owne, sà pomówieniami pozbawionymi wszelkiej tkanki dowodowej.
Zarzut, i˝by Günter Grass kontestowa∏ „tradycyjne wartoÊci kultury europejskiej” natomiast nale˝a∏oby — wedle rozumienia autorów polemicznego pisma — odnieÊç do
wszystkich wybitnych wspó∏czesnych pisarzy europejskich. ˚aden z trzech powojennych niemieckoj´zycznych laureatów literackiej Nagrody Nobla na przyk∏ad, a wi´c
Hermann Hesse, Elias Canetti czy Heinrich Böll, nie by∏by wówczas godzien tytu∏u doktora honoris causa jakiejkolwiek polskiej uczelni.
Przyznajàc tytu∏ doktora honoris causa mo˝na naraziç si´ na wstyd publiczny. Sà tego przyk∏ady. Ale na wstyd i szyderczy Êmiech we „wspólnym europejskim domu” mo˝na si´ te˝ naraziç n i e przyznajàc niekiedy tego tytu∏u.

Burza w szklance wody? Zasadnicza dyskusja Êwiatopoglàdowa? Próba
powa˝nego — nie tylko od strony racji artystycznych, lecz równie˝ myÊlowych,
Êwiatopoglàdowych — spojrzenia na literatur´? Nigdy dotàd owi m∏odzi ludzie
z akademickich kr´gów poznaƒskich nie objawili si´ ze swoimi zainteresowaniami literackimi. Trudno by∏oby gdziekolwiek znaleêç choçby jakiÊ fragment ich sàdu w tej sprawie. I nagle oto taka bomba, jak si´ zdaje pod∏o˝ona przez zupe∏nie
kogo innego...
Lecz oto swojà ocen´ „sporu o Grassa” wyjawi∏a inna grupa poznaƒskiej
m∏odzie˝y, skupiona, dla odmiany, w organizacji — tak˝e niedawno za∏o˝onej —
o nazwie „WolnoÊç sumienia”...
Wyra˝amy g∏´bokie ubolewanie — piszà w swoim inseracie — wynikajàce z powodu stanowiska Zjednoczenia ChrzeÊcijaƒsko-Narodowego, Zwiàzku Akademickiego
„M∏oda Polska” w sprawie wniosku o nadanie Günterowi Grassowi doktoratu honoris
causa.
Powody, dla których zdaniem powy˝szych organizacji Günter Grass nie zas∏uguje
na to wyró˝nienie, nie majà nic wspólnego z merytorycznà argumentacjà, sà natomiast
jaskrawym przejawem katolicko-narodowego szowinizmu, a tak˝e pospolitej demagogii.
Zarzut jakoby Günter Grass publicznie, konsekwentnie i aktywnie anga˝owa∏ swojà osob´ i twórczoÊç w popieranie komunizmu, gdy jego cenà by∏y potworne i niespo-
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tykane zbrodnie, jest nie tylko bezzasadny, w ˝aden sposób nie dajàcy si´ obroniç, ale
tak˝e obraêliwy dla cz∏owieka, który swój autorytet zaanga˝owa∏ w demaskowanie
prawdziwego oblicza totalitaryzmu i przemocy, zw∏aszcza zaÊ hitleryzmu. Pomys∏, by tego intelektualist´ obarczaç odpowiedzialnoÊcià za zbrodnie ludobójczych re˝imów, jest
absurdalny.
Nie po raz pierwszy organizacje takie, jak „M∏oda Polska” i ZChN dajà do zrozumienia, ˝e tylko one wiedzà najlepiej, co stanowi wartoÊç w kulturze. Stanowisko przez nie
przedstawione swojà arbitralnoÊcià i nietolerancjà przypomina do z∏udzenia doktryn´
„jedynie s∏usznego Êwiatopoglàdu”, jakby si´ zdawa∏o dostatecznie ju˝ skompromitowanà. Nie przewidujà one tolerancji dla odmiennych poglàdów, domagajà si´ m.in. kastracji literatury w imi´ rzekomo niepodwa˝alnych „tradycyjnych wartoÊci kultury europejskiej”. W ich oÊwiadczeniu pobrzmiewajà tony stalinowskiej propagandy lat pi´çdziesiàtych.
Zdecydowanie protestujemy przeciwko ˝àdaniu ZChN i „M∏odej Polski”, które
przez swój brutalny napad na Güntera Grassa postawi∏y si´ w jednym szeregu z tymi,
od których oficjalnie si´ odcinajà.
Uwa˝amy wystàpienie to za cz´Êç bezsensownego, rozp´tanego ostatnio przez niektóre si∏y politycznego „polowania na czarownice”. Sàdzimy, ˝e uleg∏oÊç wobec ich ˝àdaƒ doprowadziç mo˝e w konsekwencji do ukszta∏towania si´ w Polsce ustroju dyktatury Êwiatopoglàdowej.

Telewizyjny „Teleexpress” ju˝ nazajutrz po ukazaniu si´ tego oÊwiadczenia — a jest to audycja oglàdana w Polsce przez miliony widzów — skonstatowa∏
lakonicznie, jak to w jego stylu:
W Poznaniu trwa spór o Güntera Grassa. M∏odzie˝ spod znaku „M∏odej Polski” oraz
Zjednoczenia ChrzeÊcijaƒsko-Narodowego uwa˝a Grassa za zwolennika ustrojów totalitarnych. Inna cz´Êç m∏odzie˝y poznaƒskiej jest zdania, ˝e Grass jest uosobieniem antytotalitaryzmu...

Postanowi∏em pojechaç do Poznania, a˝eby na miejscu zapoznaç si´
z istotà tego „sporu o Grassa”. Uda∏em si´ bezpoÊrednio do samych zainteresowanych.
— Pan Maciej Srebro? — spyta∏em przez telefon.
— S∏ucham pana.
— Chcia∏bym umówiç si´ na spotkanie w sprawie doktoratu Grassa.
— Zaraz wyje˝d˝am.
— Mo˝e wi´c porozmawiamy przez telefon?
— Prosz´ bardzo.
— Co pan studiuje?
— Prawo. Jestem studentem V roku. Pracuj´ na uczelni.
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— Dwa s∏owa o organizacji, którà pan reprezentuje.
— Zjednoczenie ChrzeÊcijaƒsko-Narodowe jest partià politycznà. Taki
posiada status formalny. Ja jestem szefem ko∏a akademickiego tej partii, której
w∏adzami naczelnymi kieruje pan prof. Wies∏aw Chrzanowski.
— Co wywo∏a∏o waszà reakcj´ na propozycj´ przyznania doktoratu
Günterowi Grassowi?
— BezpoÊrednià przyczynà by∏y publiczne wypowiedzi Grassa na ∏amach
zbli˝onego do Kongresu Libera∏ów drugoobiegowego „Przeglàdu Politycznego”,
jego poglàdy polityczne tam prezentowane. Tam oraz na jednym z ostatnich publicznych spotkaƒ, jakie Grass odby∏ na jesieni w Gdaƒsku [chodzi o konferencj´
prasowà, która odby∏a si´ w Ratuszu G∏ównomiejskim w Gdaƒsku, na którà przyby∏a tak˝e gromadka gdaƒskich „m∏odych wÊciek∏ych”, indagujàca wówczas Grassa o spraw´ Nikaragui — R.C.].
— Jego poglàdy na co?
— Na wiele dziedzin. Odró˝nienia wymaga tutaj sfera spraw literackich
od politycznych.
— Je˝eli literackich, to w których czy do których utworów i jakie macie
panowie uwagi?
— Uwa˝amy, ˝e pisarz powinien strzec pewnego etosu. Dla mnie ów
etos, z którym si´ uto˝samiam, wyrasta na pod∏o˝u etyki katolickiej. Na gruncie
wartoÊci rodziny, uznania w∏asnoÊci, sacrum. Nie uwa˝amy, ˝e burzycielom tych
wartoÊci nale˝y dawaç doktoraty.
— Z na ile dok∏adnej znajomoÊci utworów Grassa wyprowadzacie panowie swoje wnioskowanie?
— Nie przeczyta∏em, rzecz jasna, wszystkich ksià˝ek Grassa. Znam jedynie Kota i mysz oraz Blaszany b´benek. Ju˝ jednak w tych jego ksià˝kach dostrzegam pewnego rodzaju atak, prób´ obra˝ania wartoÊci, które sà bliskie w moim
i kolegów ˝yciu. My w swoim myÊleniu o literaturze obracamy si´ w sferze wartoÊci sformu∏owanych przez ksià˝ki Jean Francois Revela oraz Ernsta Jüngera.
Stoimy na gruncie wartoÊci przez tych pisarzy sformu∏owanych.
Druga sfera spraw to polityka. Jest taki mit, ˝e Grass, zakazany przez komunistycznà cenzur´, tym samym niejako otoczony byç powinien nimbem nieomal Êwi´toÊci. O ile˝ bardziej od Grassa przemawia do nas w swym myÊleniu
Henryk Krzeczkowski, autor ksià˝ki Po namyÊle. Postaw´ Grassa uto˝samiamy
z wyborami Jean Paul Sartre'a, który jecha∏ zachwycaç si´ Zwiàzkiem Radzieckim.
To nie jest bez znaczenia, ˝e pisarz o Êwiatowej s∏awie wypowiada si´ publicznie,
i to przychylnie, o rewolucji w Nikaragui. Nie mam jednak nic przeciwko temu,
a˝ebyÊmy umówili si´ na bardziej akuratnà rozmow´ w tej sprawie.
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Wyrazi∏em zgod´. Do spotkania w pierwszym umówionym terminie nie
dosz∏o. Mego interlokutora zatrzyma∏a awaria samochodu, którym mia∏ na nie
przybyç. Dosz∏o zaÊ do spotkania w kawiarni „Sukiennicza” na poznaƒskim rynku. Z duetu Srebro—Turczyƒski przyby∏ jedynie ten pierwszy. Sta∏y korespondent
pisma „M∏oda Polska”, ukazujàcego si´ wówczas w Gdaƒsku, na to spotkanie si´
nie stawi∏.
— Bardzo jestem zaniepokojony nieobecnoÊcià mego kolegi — zauwa˝y∏
ju˝ na wst´pie naszej rozmowy, która z koniecznoÊci musia∏a byç powtórzeniem
racji przekazanych ju˝ uprzednio przez telefon — szef akademickiego ZChN.
— Osoba Grassa — us∏ysza∏em — jest to przyk∏ad na to, ˝e anga˝owanie
si´ w popieranie komunizmu wp∏ywa w jakimÊ stopniu na ocen´ dzia∏alnoÊci pisarskiej danego cz∏owieka, w tym przypadku Grassa. Pisarz po prostu ponosi
w takich wypadkach wi´ksze od innych ryzyko. Jest te˝ dla mnie jasne z lektury
jego ksià˝ek, i˝ kontestuje on model rodziny chrzeÊcijaƒskiej. Rol´ ma∏˝eƒstwa,
powo∏anie do ˝ycia. Prosi∏bym jednak, a˝eby moje sàdy tu wyg∏aszane traktowane by∏y w sposób wy∏àcznie opisowy. Nie chcia∏bym wnikaç w ˝ycie osobiste
Grassa, mnie ono nie interesuje, za to bardzo obchodzi mnie, jaki model rodziny wspiera on pisarskim talentem w swoich ksià˝kach. Otó˝ uwa˝am, ˝e nie jest
to model, który z mego punktu widzenia wart jest poparcia i upowszechnienia.
— Jak jednak rozumie pan owà „w∏asnoÊç”, o której mowa jest w waszym
dokumencie?
— Z punktu widzenia metafizycznego jest to coÊ, co kszta∏tuje osobowoÊç, co pozwala dzieciom stawaç wobec historii przy wyposa˝eniu ich w Êwiat
pewnych wartoÊci.
— Pada te˝ w waszym dokumencie poj´cie „ojczyzny”...
— Grass jest zdecydowanym internacjonalistà, z czym równie˝ si´ nie
zgadzamy.
— „Szacunek dla Êwi´toÊci”...
— Kiedy w∏aÊnie Grass nie wykazuje owego szacunku.
— „WolnoÊç religii”...
— JesteÊmy zdania, ˝e Grass jest przeciwnikiem wolnoÊci religii.
— Jedno ju˝ tylko na koniec pytanie: czy uwa˝a pan, ˝e wniosek organizacji studenckich ZChN i „M∏odej Polski” Senat UAM uwzgl´dni?
— Nie. Uwa˝am, ˝e zostanie on odrzucony. Wierz´ jednak, i˝ w wyniku
tej sprawy, jej zaistnienia, zacznie si´ jakiÊ ruch myÊli, jakaÊ publiczna dyskusja —
a tak bardzo nam ich brakuje — wokó∏ wartoÊci w ˝yciu oraz w literaturze zasadniczych. Tak, byÊmy w swym zachwycie dla literatury jako takiej tych zasadni-
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czych wartoÊci z oczu nie stracili. Nie tylko bowiem politykom, tak˝e i pisarzom,
zw∏aszcza tym o Êwiatowej s∏awie, nale˝y patrzeç na r´ce, zaglàdaç na karty ich
ksià˝ek bez owego ciel´cego zachwytu, towarzyszàcego zazwyczaj odbiorowi literatury.

W nieca∏e dwa tygodnie póêniej, co mo˝e nie ma zbyt istotnego znaczenia dla poznaƒskiego sporu o Grassa, w Nikaragui, którà niegdyÊ w gronie kilkorga intelektualistów europejskich odwiedzi∏ by∏ Günter Grass, dokona∏a si´ swoista pokojowa rewolucja wyborcza, w wyniku której sandiniÊci z Ortegà na czele
w demokratycznych wyborach oddali w∏adz´ — ju˝ wyst´pujàc po cywilnemu —
ugrupowaniom opozycyjnym pani Chamorro. Owe wydarzenia mimowiednie
uczyni∏y pokaênà cz´Êç polemiki wokó∏ osoby Grassa nieaktualnà. ˚ywa pozosta∏a cz´Êç druga. Tak zwana „sprawa Grassa”. Wstydliwa, ˝enujàca, groteskowa. Odsy∏ajàca do jak najbardziej historycznych, zdawa∏oby si´, polemik Boya sprzed
ponad pó∏ wieku. Âwiadczàca, ˝e polski zaÊcianek jest nieÊmiertelny. Co zaÊ tyczy si´ samego honorowego doktoratu, to zosta∏ on jednak Grassowi przyznany.
(1993)
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Grass i Rushdie
To ju˝ drugi list Güntera Grassa do autora Szataƒskich wersetów. Pierwszy opublikowa∏y swego czasu „Zeszyty Literackie”. Ju˝ wówczas Grass sk∏ada∏
ho∏d m´stwu, odwadze, bezkompromisowoÊci swego kolegi po piórze. Teraz —
fragmenty drugiego listu, wolno mniemaç spore, opublikowa∏a „Gazeta Wyborcza” z 11-12 kwietnia 1992 r. — uczyni∏ podobnie. Znów w jego s∏owach pobrzmiewa∏a nutka patosu. Najwyraêniej ulubi∏ jà sobie odkàd pióro prozaika oraz
poety, rylec grafika, d∏uto rzeêbiarza zastàpi∏o mu pióro publicysty. A ˝e i w tym
warsztacie czuje si´ nad wyraz swobodnie, jego s∏owa zaciekawiajà, intrygujà,
wr´cz porywajà. Dokàd?
Przyjrzyjmy si´ fragmentom tego listu do przyjaciela od lat paru pozostajàcego w odosobnieniu, w ukryciu, w czymÊ w rodzaju balonu ochronnego, jaki
nad Salmanem Rushdiem rozciàgn´li Brytyjczycy. Rzàd Jego Królewskiej MoÊci,
który poczu∏ si´ w obowiàzku chroniç swego niegdyÊ podopiecznego.
My, Niemcy, dobrze wiemy, czego nale˝y si´ wystrzegaç, a co w danej chwili jest dla nas
korzystne — zaczyna Grass swà episto∏´, rodzaj listu otwartego, który zapewne ma byç
i jest s∏yszalny, co tu kryç, w ca∏ym cywilizowanym Êwiecie. — Nasza pozycja to Europa
— ciàgnie Grass tonem, jak to w jego stylu, z lekka przeÊmiewczym. — [...] Jak wi´c mogà byç traktowane w oczach naszych faryzeuszy skargi jakiegoÊ hinduskiego pisarza,
który w dodatku sam si´ wpakowa∏ w sytuacj´, trzeba przyznaç, fatalnà?
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Dalej jest ju˝ ca∏kiem powa˝nie. Padajà s∏owa: „Mimo wszystko, Salmanie, nie jesteÊ sam”. W ten sposób wspiera Grass swego bodaj nie tylko koleg´,
bo przyjaciela, po niekonwencjonalnym piórze.
Z pewnà dezynwolturà poczyna sobie Grass z osobà Jezusa. Dla wydobycia efektu porównawczego o skali wr´cz niewyobra˝alnej, konfrontuje postaw´
Rushdiego z „m∏odym, trzydziestokilkuletnim cz∏owiekiem z Nazaretu”, z „∏agodnym buntownikiem”, z „rozsierdzonym wykidaj∏à ze Êwiàtyni”, z „opozycjonistà
uczonym w pismach”, z „rewolucyjnym pod˝egaczem zamkni´tym w koÊcio∏ach”.
Posuwa si´ Grass do opisu konfliktu irackiego jako zjawiska oswobodzonego z historycznego i militarnego kontekstu, tak jakby ktoÊ uprzednio podpaliwszy kuwejckie szyby naftowe nie mia∏ zamiaru podpaliç Êwiata ca∏ego. Wypreparowuje swoje myÊli. Epatuje obrazem ˝o∏nierza chorwackiego, wieszajàcego
bombki (tak naprawd´ granaty) na Êwiàtecznej przyfrontowej choince. Nazywa
go wr´cz swoim i Salmana Rushdiego bratem. W czym˝e to? W niewczesnym pacyfizmie o co od dawna Grassa podejrzewaliÊmy? W anarchizmie? Zapewne równie˝.
Bo oto Salman Rushdie napisa∏ rodzaj skargi pt. Tysiàc dni w balonie.
Grass zaÊ przychodzi, stara si´ przyjÊç, autorowi Szataƒskich wersetów w sukurs.
I czyni to, jak zawsze, z pasjà, z wyobraênià.
Có˝, nie przyjecha∏ Günter Grass do Gdaƒska na moment ekshumacji
zw∏ok oraz pogrzebu ofiar hitlerowskiego szaleƒstwa w tamtym pami´tnym wrzeÊniu. Nie przyjecha∏ do swojego Gdaƒska, mimo ˝e by∏ w nim oczekiwany tego
dnia jak ma∏o kto. Zawar∏ wszak na kartach swojej powieÊci arcydzie∏a Blaszanego b´benka obraz, jak˝e sugestywny, obrony Poczty Polskiej w Gdaƒsku. Tego
zaÊ wczesnokwietniowego dnia roku 1992 grzebano 38 rozstrzelanych przed ponad pó∏wieczem na Zaspie. ZaÊ poÊród tych pocztowców by∏ tak˝e wuj Grassa,
Franciszek Krause, poczmistrz rodem z podgdaƒskiego, kaszubskiego Klukowa
oraz Bysewa.
Dlaczego nie przyjecha∏? Nie by∏o mu po drodze? Wàtpiç nale˝y. Do
Gdaƒska jest Grassowi po drodze zawsze. Jak po wielekroç by∏o uprzednio.
Rzecz w tym, i˝ na kartach swojej powieÊci Grass zawar∏ obraz obrony tej˝e Poczty doÊç swoisty, metaforyczny, wr´cz obrazoburczy dla wielu. W ka˝dym razie naruszajàcy ich poczucie dobrego smaku czy wr´cz osobistej godnoÊci. Otó˝ kaza∏
pocztowcom w trakcie jej obrony graç — ni mniej ni wi´cej — w skata. Patos historii prze∏ama∏ — zdawa∏o Mu si´, i˝ mia∏ do tego prawo jako artysta — zwyk∏oÊcià, rodzàcà skojarzenia iÊcie surrealistyczne. A gdy si´ to ujrza∏o w sposób zmaterializowany na filmie Volkera Schlöndorffa, odnosi∏o si´ wra˝enie obrazoburczoÊci bodaj jeszcze bardziej wyrazistej.
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Tyle ˝e Grass upodoba∏ sobie nak∏uwanie rozmaitych balonów. Balonu
nazistowskiego chamstwa, pró˝noÊci i podleg∏oÊci. Balonu hitlerowskiej buty.
Balonu domowego prostactwa, w jakim sam by∏ si´ wychowa∏ w scenerii Heil Hitler i hitlerowskich ubiorów na odÊwi´tne okazje.
Bywa, co tu kryç, blasfemiczny, Êwi´tokradczy. Lekcewa˝àco poczyna sobie z kultem Matki Boskiej Cz´stochowskiej. Nic dziwnego, i˝ pisarz, który podobnie poczyna∏ sobie z Mahometem, jest mu jakoÊ tam bliski. Czuje si´ z nim
intelektualnie spokrewniony. Sk∏onny jest wizj´ Êwiata wyobra˝onà przez innych
— wielomilionowe rzesze Arabów — nazywaç „ograniczonà” i „absolutnà”. Sugeruje, i˝ Êwiatopoglàd tego rodzaju by∏ Salmanowi Rushdiemu narzucony i podany do wierzenia, a gdy ten przeciwko temu zaprotestowa∏ w sposób, w jaki uzna∏
za stosowny — piórem Êmig∏ym, b∏yskotliwym — staje, po raz kolejny, w obronie
pisarza.
Zapewne jest to rodzaj „pokrewieƒstwa z wyboru”, jak zatytu∏owano
w „Gazecie Wyborczej” g∏osy dyskusyjne w sprawie Salmana Rushdiego.
Twierdz´, i˝ nie mo˝na nie czytaç Szataƒskich wersetów. NieznajomoÊç
tej ksià˝ki niczego nie usprawiedliwia. Nie mo˝na te˝ nie czytaç Blaszanego b´benka czy Turbota, przed t∏umaczeniem którego w ca∏oÊci na j´zyk polski — w∏aÊnie z powodu owych akcentów anty-Maryjnych — wzbraniajà si´ dziÊ, gdy ju˝
mo˝na Grassa przek∏adaç oraz wydawaç, czo∏owi polscy t∏umacze. Nie chcà, nie
chcieli ju˝ przed paru laty, i bodaj poglàdów swoich w tej materii nie zmienili
i jeszcze d∏ugo nie zmienià.
Pomi´dzy uczuciami religijnymi a religijnym fanatyzmem istnieje g∏´boka przepaÊç. Pierwsze — zrodzone sà z arcydelikatnej tkanki uczuç intymnych,
z obcowania z Bogiem, z prawdà objawionà. Drugie — majà swoje êród∏o w zachowaniach fanatycznych, stadnych, majàcych na podor´dziu aparat przemocy
i represji, policj´, wojsko, zast´py zwyk∏ych bandziorów przebranych w s´dziowskie togi.
Czytam, ˝e Günter Grass wystàpi∏ w roku 1978 z KoÊcio∏a katolickiego.
Sta∏ si´ osobà niewierzàcà. I jak najbardziej wolno mu tak by∏o uczyniç. Widocznie mia∏ po temu sobie wiadome powody. Jak ma powody trwaç przy KoÊciele jego rodzona siostra Wiltraut.
Bodaj jednego nie wzià∏ Günter Grass pod uwag´ w chwili, gdy — majàc
lat 28 — przyst´powa∏ do pisania swej debiutanckiej powieÊci: mocy swego pióra. Mocy swego pióra nie wzià∏ pod uwag´ zapewne równie˝ Salman Rushdie. Si∏y swoich s∏ów, ich noÊnoÊci i pot´gi oddzia∏ywania.
W kraju katolickim, jakim w zdecydowanej przewadze jest Polska, tolerancja myÊlenia innego ni˝ w∏asne jest znaczna. OsobiÊcie wr´cz nie pami´tam —
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prócz kilku g∏osów wyraênie koniunkturalnych, podyktowanych doraênà potrzebà politycznà — ataków na osob´ czy te˝ dzie∏o Grassa z powodu ukazywania kultu Maryjnego w daleko innej postaci od tej zalecanej przez KoÊció∏ katolicki.
Grassowi si´ upiek∏o, gdy˝ jego g∏os nadszed∏ z daleka, z zachodu, bieg∏
na wschód w stron´ kraju wówczas programowo laickiego, zarazem opozycyjnie
wobec tych struktur oficjalnych usposobionego. Z Rushdiem ca∏kiem inna sprawa. On rewiduje mahometanizm niejako od Êrodka. A ponadto czyni to bez owej
artystycznej, formalnej os∏ony. Bez owej swoistej wizyjnoÊci, cechujàcej wszelkie
utwory prozatorskie Güntera Grassa.
I dlatego, jak sàdz´, nie nale˝a∏o czyniç przedwielkanocnych porównaƒ
Rushdiego do postaci Chrystusa. Chrystus bywa∏ kamienowany, Rushdiego niektórzy te˝ majà zamiar ukamienowaç, lecz chyba jednak nie z tego samego powodu...
(1993)
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Blaszany polityk
Temperament polityczny czy wr´cz pasj´ polityka przysz∏y autor Blaszanego b´benka przejawia∏ odkàd wch∏onà∏ w siebie to wszystko: obraz p∏onàcej
z hitlerowskiego podpalenia gdaƒskiej synagogi. To, ˝e jako dziecko prawie,
wcielony zosta∏ do oddzia∏ów pomocniczych Luftwaffe. I jeszcze ten czas, gdy
z chwilà wejÊcia Amerykanów znalaz∏ si´ w obozie przejÊciowym przez nich urzàdzonym.
Z opowieÊci rodzinnych, gdaƒskich, lecz i kaszubskich, powzià∏ zapewne owà niech´ç do wyzwolicieli w mundurach z czerwonà gwiazdà, owych gwa∏cicieli oraz grabie˝ców jego miasta. To miasto bowiem, nie baczàc na jego skomplikowanà histori´, wielowarstwowy i wielonarodowoÊciowy sk∏ad (Niemcy, Polacy, ˚ydzi), zwyci´ska Armia Czerwona potraktowa∏a wy∏àcznie jako gniazdo
pangermanizmu oraz miejsce, w którym rozp´tana zosta∏a II wojna Êwiatowa. Has∏o „Bit’ Germaƒca”, „Smiert’ faszystam” wykwit∏o wówczas na murach tego jego
miasta. Dla niego zaÊ by∏o jednà z pierwszych, pobieranà na ˝ywo lub przekazanà mu w rodzinnym przekazie póêniej nieco, lekcjà historii. Historii pojmowanej
jako pasmo udr´k, gwa∏tów, majàcych swe prawdziwe êród∏o w nadrz´dnym
przekonaniu wodzów paƒstw i narodów o ich kreacyjnej roli w historii, o ich misji dziejowej. Z jednej strony — obrony przed skoÊnookà barbarzyƒskà Azjà,
z drugiej — walkà z faszyzmem i narodowym socjalizmem.
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Bardzo wczeÊnie zetknà∏ si´ Grass z dwoma najwi´kszymi totalitaryzmami XX wieku. Odczu∏ wr´cz ich dzia∏anie na sobie. Wmiesza∏y go bowiem w odm´t wojny. W dzie∏o zniszczenia m∏odoÊci jego i sàsiednich pokoleƒ. Doszcz´tnego zburzenia (naloty dywanowe, podpalenia) ca∏ych miast.
Jeden totalitaryzm — uosobiony w Rosjanach — wyp´dziç go mia∏ po
wsze czasy z jego miasta. Drugi — wymyÊlony przez jego wspó∏ziomków — sprawi∏ owo nieszcz´Êcie ludzi takich jak on: wyzutych z nag∏a ze wszystkiego co posiadali, zmuszonych do przesiedlenia. Do w´drówki ca∏ych narodów o z górà tysiàc kilometrów w kierunku zachodnim.
O wiele bardziej ambiwalentny stosunek ani˝eli do Rosjan (Ukraiƒców,
Uzbeków, Kazachów) objawia Grass do Amerykanów. Niech´ç do nich powziàç
móg∏ w roku 1945, gdy po upadku hitlerowskiej Rzeszy znalaz∏ si´ — czy móg∏
wówczas przypuszczaç, i˝ los mimo wszystko okaza∏ si´ dlaƒ ∏askawy? — w obozie jenieckim nadzorowanym przez owych „Amies”. Pewnie objawiali mu si´
wówczas jako butni zwyci´zcy, odrobin´ byç mo˝e prostaccy, nie nazbyt patyczkujàcy si´ z pokonanymi. Doznaç móg∏ wówczas Grass niejednego upokorzenia,
które sobie zapami´ta∏ na wszystkie czasy. Nigdzie, jak na razie, na kartach ˝adnej ze swych ksià˝ek — mo˝e dopiero taka powstanie? — nie zawar∏ Grass wspomnieƒ z tamtych lat, pe∏nych zapewne surowych, wr´cz srogich prze˝yç. Nie napisa∏ jak dotàd, w sposób szczegó∏owy, o tym co wtedy prze˝ywa∏. I jak pod wp∏ywem ówczesnych prze˝yç odmienia∏o si´ jego spojrzenie na stosunek Rosjan wobec Amerykanów (zimna wojna), pozostajàcych w politycznym, nierzadko pe∏nym przejawów nieskrywanej wrogoÊci, dystansie. By∏o tak, jak gdyby Plan Marshalla oraz jego zbawienne dla RFN skutki niczego nie zmieni∏y w niech´ci Grassa do armii okupujàcej jego kraj. Oni wszak pozostali. Nie brakowa∏o ich w jego
Berlinie, w Wiesbaden, w tylu innych miejscach narodzonego z rozmaitych Bizonii oraz Trizonii kraju. Tak˝e i ów cud gospodarczy sprokurowany przez kanclerza Ludwiga Erharda, nie do pomyÊlenia bez ingerencji Amerykanów, nie by∏
w stanie odmieniç owego niech´tnego stosunku Grassa do najwa˝niejszego
z czterech okupantów. Nic dziwnego, i˝ swà niech´cià Êcigaç ich b´dzie hen do...
Nikaragui. Twierdz´ wr´cz, ˝e w tle akcesu do zachodnioniemieckiej socjaldemokracji pozostaje u Grassa jego stosunek do Amerykanów. Do rodzàcego si´ „drapie˝nego kapitalizmu” w wydaniu niemieckim. Do tworzàcej si´ w szybkim tempie „arystokracji pieniàdza”. Lecz tak˝e, a mo˝e nade wszystko, do owych politycznych hegemonów uosobionych przez Êwiatowego potentata — USA. To si´
w Grassie zacz´∏o w owym roku 1945, gdy przebywa∏ w amerykaƒskim obozie jenieckim...
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Potem, w 1958 roku, by∏a wyprawa do Gdaƒska. Do „jego” Gdaƒska,
miasta, które w mi´dzyczasie zmieni∏o w∏aÊciciela oraz zarzàdc´. Lecz, które
wznosi∏o si´ z ruin w arcyszybkim tempie, czego nie dostrzec nie by∏ w stanie, za
co by∏ wdzi´czny nowym jego gospodarzom. Nawet gdy ci nie we wszystkim przypadli mu do gustu, a ich rodowód by∏ komunistyczny. Jak napisa∏ póêniej: „Wdycha∏em w nozdrza zapach Mot∏awy, w Bibliotece Gdaƒskiej kartkowa∏em rocznik
«Danziger Vorposten», spacerowa∏em po cmentarzu na Zaspie”.
To, i˝ w∏aÊnie nacjonalistycznie usposobione czasopismo bra∏ wówczas
do r´ki, to a nie inne uwa˝nie wówczas wertowa∏ na potrzeby swej pisanej wówczas ksià˝ki (Blaszanego b´benka), wynika∏o zapewne z przyj´tego zawczasu za∏o˝enia, i˝ w∏aÊnie w nacjonalistycznym zwierciadle naj∏atwiej b´dzie jemu samemu oraz jego narodowi si´ przejrzeç. To w∏aÊnie pismo bardziej od innych przylega∏o do ogólnonarodowych usposobieƒ wynik∏ych z epoki Hitlera.
Dociera∏ wówczas — ile˝ w tym by∏o przekory — do ocala∏ych z wojennej
po˝ogi gdaƒskich pocztowców. Wdawa∏ si´ z nimi w wielogodzinne dyskursy,
prowadzone na iÊcie surrealistycznym, bo komunistycznym tle. Oto on, przesiedleniec z Gdaƒska, on Niemiec, sympatyk ju˝ wówczas zachodnioniemieckich socjaldemokratów, w kraju zwanym podówczas Polskà Rzeczpospolità Ludowà rzàdzonym przez komunistów, rozmawia z pozostajàcymi na g∏´bokim spo∏ecznym
marginesie obroƒcami Poczty Polskiej w Gdaƒsku z roku 1939. Z pocztowcami,
których mia∏o oficjalnie nie byç. Którzy mieli zostaç co do jednego rozstrzelani
na Zaspie, teraz zaÊ nagle — we trójk´? w czwórk´? — zmartwychwstali. Wbrew
wszystkim oraz wszystkiemu. Wbrew oficjalnej propagandzie, która z jednej strony gloryfikowa∏a bohaterski czyn gdaƒskich obroƒców, stawia∏a im pomniki, ulicom, placom nadawa∏a ich imiona. Z drugiej jednak nie umia∏a sobie poradziç
z tymi ˝yjàcymi. (O fizycznych szczàtkach ofiar rozstrzelania nie wspominajàc. Te
zostanà odkopane... spychaczem dopiero w roku 1992 w trakcie robót budowlanych).
Grass, wówczas ju˝ dojrza∏y, bo niespe∏na trzydziestoletni m´˝czyzna,
z miejsca pojà∏ ca∏à groteskowoÊç tej sytuacji. Nie musia∏ jej nazbyt podkolorowywaç. Ona sama jawi∏a mu si´ jako taka. Starczy∏o, i˝ na powojennà polskà rzeczywistoÊç, ale i na niemieckà przedwojennà oraz t´ wojennà, spojrza∏ pod pewnym kàtem.
Jak˝e odleg∏à by∏a wówczas droga od ironicznego przeÊmiewcy do roli
sumienia narodu. Od artystycznego indywidualisty do nieomal narodowego sym-
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bolu. Na to miano cz∏owiek zapracowuje ca∏ym swoim — rasowego homo politicus — ˝yciem. Dopiero wówczas mo˝na pretendowaç w pe∏ni do roli moralisty.
Tego, który wskrzesza podstawowe racje moralne, utracone w zam´cie historii.
To wtedy, z poczàtku zapewne w akcie narodowej i osobistej ekspiacji, z∏o˝y akces do SPD. Stanie si´ jednym z najbardziej zawzi´tych agitatorów. Te jego zdj´cia, jak na jednej z ulic Berlina Zachodniego rozdaje ulotki propagandowe, jak
wr´cza przypadkowym przechodniom egzemplarze pisma-organu tej partii. Wydawa∏oby si´, i˝ powinien mieç serdecznie doÊç wszelkiej partyjnoÊci. Jednak
nie. Staje si´ wspó∏twórcà nowych, tych prawdziwie demokratycznych, Niemiec.
Dokonuje wyboru na niemal ca∏e swe doros∏e ˝ycie. Ma, co trzeba mu przyznaç,
przewodników niezgorszych. W osobach kanclerza (uprzednio burmistrza Berlina Zachodniego) Willy’ego Brandta. W osobie gdaƒszczanina, jak i on sam, Horsta Ehmkego. Pierwszy z tego duetu zw∏aszcza bardzo si´ Grassowi przys∏u˝y∏.
By∏ jego inspiratorem oraz natchnieniem. Wzià∏ go ze sobà do Polski w roku
1970, dla podpisania traktatu pokojowego pomi´dzy RFN oraz Polskà. Nic, ˝e tà
komunistycznà, innej wówczas nie by∏o na mapie Êwiata. Uk∏ad jednak wa˝y∏
wielce na wewnàtrzeuropejskich stosunkach. Na odpr´˝eniu, na zbli˝eniu wzajemnym wrogo dotàd (z nakazu Kremla oraz Bia∏ego Domu) usposobionych
wzgl´dem siebie paƒstw oraz narodów, na co dzieƒ sàsiedzkich, nawet je˝eli
przedzielonych Murem Berliƒskim i kordonem niech´ci paƒstwa o nazwie NRD.
3
Uderzenie w Grassa by∏o frontalne. „Szczekajàcym pinczerkiem” nazwa∏
go faktyczny autor zachodnioniemieckiego cudu gospodarczego kanclerz Ludwig
Erhard. Franz Josef Strauss równie˝ si´ po nim przejedzie. Nieskrywanà antypatià obdarzaç go b´dzie kanclerz RFN Kiesinger — z natychmiastowà wzajemnoÊcià
w ka˝dym z tych przypadków. W jednym z miast, w Bremie, nie zostanie mu wr´czona przyznana uprzednio przez kompetentne jury nagroda literacka. W innym
mieÊcie zostanie publicznie zniewa˝ony. W kraju rzàdzonym przez chadeków,
du˝o bardziej zdecydowanych w wyznawaniu poglàdów oraz zaciek∏ych w ich objawianiu, owa okolicznoÊç musia∏a nadaç pisarzowi ostroÊci w myÊleniu oraz
w formu∏owaniu osàdów. Tym bardziej ˝e i myÊla∏ zgo∏a inaczej w wielu kwestiach wewn´trznych oraz zewn´trznych, a jeszcze obdarzony zosta∏ niema∏ym
temperamentem publicystycznym i politycznym. Wet za wet. Polemika za polemik´. Dyskredytacja za dyskredytacj´.
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Nie przebierze si´ za Turka i nie uÊciÊnie d∏oni Franza Josefa Straussa na
jednym z Biertagów. Kostium oka˝e mu si´ zgo∏a niepotrzebny. Wszelka maska
oraz pozór. Wszelkie przebranie. I szminka polityczna tak˝e b´dzie mu zb´dna.
Nie przyklei sobie sztucznych rz´s. Nie uczyni swego wzroku bardziej wyrazistym
poprzez dodanie oczom kolorków czy te˝ cieni. Policzków sobie ró˝em nie przyprószy. Min oraz dàsów ˝adnych robiç przy tym nie b´dzie. Uderzaç b´dzie od
frontu. Jako wysuni´ta ku przodowi szpica zachodnioniemieckiej socjaldemokracji.
To mog∏o rodziç u inaczej myÊlàcych oniemienie z poczàtku, a zaraz potem wÊciek∏oÊç.
4
Choç przecie˝ do SPD wówczas jeszcze nie nale˝a∏. Nie by∏ cz∏onkiem tej
wpierw pozostajàcej w opozycji wobec CDU, póêniej zaÊ rzàdzàcej w RFN partii.
Nie chcia∏ do niej wstàpiç zw∏aszcza wtedy, gdy móg∏ zostaç posàdzonym o nadmiar politycznego (i ˝yciowego) koniunkturalizmu. Przyjaêni∏ si´, owszem, z burmistrzem Berlina Zachodniego Willym Brandtem. Tym reemigrantem z Norwegii.
Aktywnym uczestnikiem antyhitlerowskiego podziemia w tym kolaborujàcym
z III Rzeszà paƒstwie. Trzeba znaç troch´ nastroje towarzyszàce ludziom o tego
rodzaju biografii. Nie „umoczonym” w faszyzm, w nazizm, w hitleryzm. JeÊli wi´c
Grass wybra∏ sobie za najbli˝szego przyjaciela kogoÊ o tego w∏aÊnie rodzaju biografii politycznej, i jeÊli wyboru Aussiedlera w osobie Grassa dokona∏ Willy
Brandt, nie mog∏o to byç bez znaczenia oraz ró˝norakich konsekwencji. Zarówno psychologicznych, jak te˝ stricte politycznych.
Tak wi´c przyjaêƒ ta zaowocowaç mia∏a niejednà wa˝nà rzeczà i wydarzeniem istotnym w ˝yciu obu tych wielkich postaci. Wspólnym przedwyborczym
wiecowaniem. Owymi objazdami salonkà obszaru ca∏ej niemal Republiki Federalnej, co w sposób jak˝e plastycznie przedstawi∏ póêniej Grass na kartach Z dziennika Êlimaka. Rozjazdami od Bawarii po Szlezwik-Holsztyn. W trakcie tych podró˝y, tego ich obu wiecowania, w ogniu zadawanych im pytaƒ i formu∏owanych
a vista odpowiedzi, by∏ czas na niejedno przemyÊlenie. Na konkretyzacj´ niejednego sàdu oraz osàdu. Na pe∏ne wykrystalizowanie si´ wzajemnych postaw i stosunku do siebie obu dzia∏aczy politycznych.
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5
Póêniej przeto, w goràczce, troch´ pospiesznie, troch´ nie w jego stylu
napisa∏ owà ksià˝k´. Rodzaj dziennika, ale i osobistej spowiedzi. Rodzaj rachunku sumienia czynionego z samym sobà, ale i z ca∏ym pokoleniem. Ba, z ca∏ym narodem i z jego myÊlowà spuÊciznà. Aus dem Tagebuch einer Schnecke (Z dziennika Êlimaka) napisana w formie rozmowy z synem Raoulem sta∏a si´ czymÊ w rodzaju politycznej agitki, plakatu reklamowego jego partii. Ludzi takich jak on,
myÊlàcych o swoim kraju, o swoim narodzie. Tytu∏owym „Êlimakiem” — chyba
przez kokieteri´ — zostanie sam Grass. B´dzie nadto w tej ksià˝ce sporo o losie
˚ydów gdaƒskich. I tych zamieszka∏ych w Kartuzach, Wejherowie, KoÊcierzynie,
w podgdaƒskich okolicach. O ich hekatombie. To gwoli przedwyborczego przypomnienia z jakich racji — narodowo-socjalistycznych — wzrós∏ niegdyÊ faszyzm
oraz nazizm. Gwoli ekspiacji oraz rozliczenia z w∏asnà oraz narodu spuÊciznà.
6

Laustenausgleich — s∏owo wzi´te z tytu∏u jednej z jego najnowszych ksià˝ek — oznacza w oryginale tyle co „odszkodowanie”. Odszkodowania powojenne. W s∏owniku polsko-niemieckim — w jego polskim wydaniu — odnajduj´ w sàsiedztwie tego s∏owa króciutkie, jak˝e wiele mówiàce objaÊnienie: RFN, umieszczone w nawiasie. Tak jak gdyby do jakiegoÊ s∏owa istniejàcego realnie, da∏o si´
przypisaç jednà tylko paƒstwowà struktur´. A jeÊli, dajmy na to, przy s∏owie „odszkodowanie” inna r´ka umieÊci s∏owo „Rosja”? Rzecz to nie do wyobra˝enia? Jak
d∏ugo jeszcze? Bo na odszkodowania p∏ynàce z innych paƒstw jeszcze wówczas,
w chwili powstawania tamtego s∏ownika, pora jak gdyby stosowna nie nadesz∏a.
W podtytule Grass umieÊci∏ gniewne: „Przeciwko t´pemu nakazowi jednoÊci...”.
To w niej, w owej wysilonej upozorowanej jednoÊci dostrzega∏ Grass
praprzyczyn´ wszelkiego z∏a w historii Niemiec. W tej jednoÊci na si∏´. Wykoncypowanej w grach sztabowych t´pych ˝o∏daków o oficerskich (hochoficerskich)
szlifach. On — manifestacyjny zwolennik wszelkiej ró˝norodnoÊci, wielorakoÊci,
rodzajowoÊci (w tym, a jak˝e i tej kaszubskiej, a wi´c samoswojej poniekàd, i tej
gdaƒskiej). Admirator wieloÊci form i kszta∏tów rzeczy, mi∏oÊnik zawzi´ty owych
„ma∏ych ojczyzn”, poszczególnych paƒstw niemieckich, krain (WestPreussen,
OstPreussen), miast-paƒstw w sposób wr´cz demonstracyjny, przeciwstawia∏ si´
tej narzucanej mu na si∏´ jednoÊci. Od czasów Bizonii oraz Trizonii przeciwny by∏
restytucji pot´gi wynikajàcej z wszelkiej konsolidacji si∏ i Êrodków. Zbyt dobrze
zna∏ histori´ najnowszà, nade wszystko zaÊ dzieje obu Rzesz Niemieckich.
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A ˝e mia∏ przywilej patrzenia na wszystko z wysuni´tej daleko na wschód
gdaƒskiej flanki, tym ostrzej widzieç móg∏ istot´ tego zjawiska. Jego wszelkie
ograniczenia i niebezpieczeƒstwa. Nabraç musia∏ stosownego dystansu do wewnàtrzniemieckich sporów i kontrowersji. „Gdaƒska optyka”. Takim mianem
mo˝na by okreÊliç wektor politycznego myÊlenia Güntera Grassa.
7
Przyjdzie mi teraz odszukaç ten najpierwszy g∏os Grassa w publicznej
sprawie. G∏os brzmiàcy od razu jak˝e donioÊle: ów list otwarty do Anny Seghers.
Pe∏en rewerencji dla autorki Siódmego krzy˝a. G∏os protestu przeciwko radzieckim czo∏gom (daleko nie mia∏y, wysz∏y z koszar ulokowanych w tym mieÊcie) na
berliƒskich ulicach w roku 1961, a wi´c na krótko przed wybudowaniem pod
os∏onà nocy berliƒskiego muru, który w sposób jak˝e brutalny przedzieli∏ miasto
Grassa, miasto Alfreda Döblina, autora przez Grassa ulubionego zw∏aszcza za jego Berlin Alexanderplatz, uznawanego wr´cz za mistrza w piÊmie, jak˝e berliƒskiego pisarza. A by∏o to nadto miasto Frau Anne. „DziÊ niebezpiecznie ˝yç w Pani paƒstwie i nie mo˝na tego paƒstwa opuÊciç” — napisze w tym liÊcie.
Miasta, którego nie mo˝na opuÊciç, którego opuÊciç nie sposób. I miasta, które opuÊciç trzeba by∏o gwoli historycznych rozstrzygni´ç — wbrew swojej
woli. Duet pisarzy w sytuacji bez wyjÊcia. W sytuacji nie przez nich samych nakazanej. Powsta∏ej z woli faktycznych kreatorów historii. Gdaƒsk i Berlin. Berlin
oraz Gdaƒsk. Miasta jak˝e ró˝ne i jak˝e podobne zarazem. Miasta dziesiàtkami lat
frontowe. Miasta podpalane i burzone niemal w ca∏oÊci. Miasta, które mia∏y
szcz´Êcie do pisarzy, którzy je literacko uwznioÊlili i unieÊmiertelnili zarazem.
(By∏ nadto pisarz, nazywa∏ si´ Witold Gombrowicz, autor Berliƒskiego notatnika).
8
Jak˝e dziwne sà ówczesne przemówienia Grassa. Jak choçby to wyg∏oszone w trakcie kampanii wyborczej w roku 1965. Zaczyna je wiersz, poemat nieledwie. Gdzie Niemiec ma ojczyzn´ swà?. Z sarkazmem konstatuje, i˝ ma jà tam
„gdzie ka˝dy Francuz znaczy wróg. A ka˝dy Niemiec znaczy druh”.
Co si´ zaÊ tyczy tych prowincji — zauwa˝y wówczas po raz pierwszy z takà mocà —
Âlàsk, Pomorze, Prusy Wschodnie [Warmia, Mazury oraz Królewiec/Kaliningrad, to
gwoli przypomnienia m∏odszym czytelnikom — R.C.] — to ja, czyli ktoÊ, kto stamtàd po-
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chodzi, mog´ tylko ze zgrzytaniem z´bów i bijàc si´ w pierÊ powiedzieç prawd´: przepuÊciliÊmy te prowincje, przegraliÊmy je, straciliÊmy je rzucajàc wyzwanie Êwiatu.

9
Czy˝ móg∏ si´ Grass podobaç komukolwiek myÊlàcemu inaczej ni˝ on
o politycznych oraz historycznych sprawach? I czy˝ móg∏ wyrosnàç na wieszcza,
na „Goethego naszych czasów” ktoÊ, kto nie owija∏ w bawe∏n´ prawdy? Kto karci∏, ∏aja∏, miota∏ przekleƒstwa pod adresem w∏asnego narodu? Kto bluêni∏, zniewa˝a∏, ujawnia∏ k∏amstwa i niedopowiedzenia, przeinaczenia i przej´zyczenia,
kto szydzi∏ z cynizmu i dwulicowoÊci?
W roku 1967 w boƒskim klubie prasowym Grass wyg∏osi∏ przemówienie,
w którym, ju˝ po Êmierci Adenauera, wytyka∏ niedawnemu kanclerzowi przedwczesnà ch´ç ponownego zjednoczenia. Nie kry∏ pisarz, i˝ êle mu si´ owo „zjednoczenie” kojarzy. Posunà∏ si´ wr´cz do twierdzenia, i˝ dostrzega korzyÊci p∏ynàce z faktu rozdzia∏u Niemiec.
Kto wie, mo˝e myli∏ si´ Grass wówczas? A mo˝e nie myli∏ si´ wcale, tylko nam dzisiaj czytajàcym tak si´ wydaje? I tylko my jesteÊmy dziÊ sk∏onni naszà
póêniejszà wiedz´ o sprawie nak∏adaç na myÊli oraz dzia∏ania uprzednie, z pomini´ciem geopolityki, a zw∏aszcza uk∏adów politycznych obowiàzujàcych wówczas.
Bo przecie˝ prawda jest tego równie˝ rodzaju, i˝ nie móg∏ Grass pozwoliç sobie na dezynwoltur´ wi´kszà ani˝eli ukazanie Ka∏muka w sowieckim wojskowym mundurze, gwa∏càcego owà gdaƒszczank´. Nic ponad owà wesz za ko∏nierzem szynela tego ˝o∏nierza. Nic ponad te obrazy. Z realiami geopolitycznymi
nawet on musia∏ si´ liczyç. OkreÊla∏y one jakoÊ, wytycza∏y ramy jego pisarstwa.
Przede wszystkim te merytoryczne, bowiem od rygorów formalnych uwalnia∏ si´
zawsze arcy∏atwo. Kto wie, czy chwilami nie nazbyt ∏atwo.
Jest wi´c tak w jego ówczesnych rozwa˝aniach o ewentualnym zjednoczeniu Niemiec, jak gdyby uwa˝a∏, ˝e Niemcy podzielone, s∏absze, bardziej sà
ludzkie i humanistyczne. Bardziej do przyj´cia przez ludzi takich, jak on w∏aÊnie:
outsiderów niemieckiej rzeczywistoÊci.
10
1 Maja 1970 roku wyg∏osi∏ Grass w Baden-Baden przemówienie z wiadomej okazji. „JeÊli nie chcemy, aby data 1 Maja sta∏a si´ uroczyÊcie i g∏ucho brzmià-
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cà formu∏à, b´dziemy musieli postaraç si´ u progu lat siedemdziesiàtych o wype∏nienie jej nowà treÊcià”.
Tak móg∏by napisaç — dziÊ, nie wówczas — jakiÊ dzia∏acz partii postkomunistycznej w Polsce. JakiÊ Miller czy KwaÊniewski. A powiedzia∏ to Grass, tyle
˝e przed z górà çwierçwieczem. W tym tkwi jego prekursorstwo w myÊleniu o robotniczym, o Êwiatowym zasi´gu, Êwi´cie.
˚e te˝ Grass ju˝ wówczas nie sta∏ si´ sztandarowym pisarzem komunistycznej propagandy na Kremlu, w warszawskim gmachu KC, wr´cz w szeregach
enerdowskich bonzów! Co sprawi∏o, ˝e sta∏o si´ inaczej? Owa wesz za ko∏nierzem p∏aszcza radzieckiego ˝o∏nierza uwiera∏a do tego stopnia? Wizja Gdaƒska,
czyli miasta oglàdanego od zgo∏a innej strony? NieufnoÊç wobec ka˝dego kto
przychodzi∏ — choçby z wyciàgni´tà do zgody r´kà — z „tamtej” strony?
Nieraz wszak publicznie powiada∏: „W Niemczech pisarze bywajà niedoceniani, w Polsce zaÊ przeceniani”. I w ZSRR tako˝. Skoro Szo∏ochow, Katajew,
Erenburg bywali windowani na nies∏ychane szczyty, inni natomiast — Mandelsztam, So∏˝enicyn, Pasternak — gin´li w niewiadomych okolicznoÊciach, bywali skazywani na banicj´, izolowani w ∏agrach, w psychuszkach, spychani na spo∏eczny
margines.
Czy˝by zatem a˝ w sposób tak bardzo skrupulatny ich czytano? Czy˝by
takà noÊnoÊç przypisywano ka˝demu ich s∏owu zapisanemu i temu wyg∏oszonemu z mównicy? Mo˝e ca∏a „gdaƒska trylogia” Grassa w nadmiarze pachnia∏a
owym „zachodnioniemieckim rewizjonizmem” z przemówienia W∏adys∏awa Gomu∏ki? Z drugiej znów strony byç mo˝e nadmiernie twórczoÊç tego pisarza otwarta by∏a na pojednanie, zbytnio, zw∏aszcza porà zimnej wojny, odstr´cza∏a swym
— kto wie — wolnomyÊlicielstwem?
A przecie˝ to ten sam Gomu∏ka na pr´ dni przed swoim politycznym
upadkiem podpisze, parafuje wespó∏ z Willym Brandtem ów traktat pokojowy
z RFN. W polityce wewn´trznej uszykuje sobie wcale gustowny pogrzeb, w tej zewn´trznej natomiast, niczym szcze˝uja, otworzy si´ na owo nowe, nadchodzàce
ze strony zachodniego sàsiada, jedynie tworem o nazwie „NRD” oddzielonego od
kraju le˝àcego nad Wis∏à.
I któ˝ wówczas przyby∏ w orszaku kanclerza Brandta na chwil´ podpisania owego traktatu w Pa∏acu Namiestnikowskim przy Krakowskim PrzedmieÊciu
w Warszawie? Dwaj rasowi Aussiedlerzy — Siegfried Lenz i Günter Grass, czyli
niegdysiejsi mieszkaƒcy E∏ku oraz Gdaƒska, choç za „ich czasów” nazywa∏y si´
one inaczej.
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Tym bardziej by∏o to szokujàce, ˝e do tej pory na miano homo politici
mieli prawo sobie zas∏u˝yç pisarze starannie uprzednio wyselekcjonowani w rozmaitych „bia∏ych domach”. Nie mieli zaÊ tego prawa ci niewyra˝ajàcy zgody na aktualny stan rzeczy. Politykowaç mia∏ prawo Erenburg, nie by∏o to prawo dane,
choçby i w zmetaforyzowanej formie, Bu∏hakowowi czy So∏˝enicynowi. Móg∏ to
robiç Jerzy Putrament, nie mia∏ prawa Stefan Kisielewski czy Czes∏aw Mi∏osz.
Wszystko by∏o racjonowane, koncesjonowane.
I nagle, niczym filip z konopi, wyskoczyli pospo∏u Grass z autorem Heimatmuseum Lenzem. Korzystali obaj z tego danego im prawa wcale obficie. Zw∏aszcza Grass, mi∏oÊnik historii pod ka˝dà wr´cz postacià.
11
Pisze wi´c, przemawia. O Lasalle'u, o Marksie i Engelsie. O Programie Erfurckim. O — by nie byç posàdzonym o koneksje dogmatycznie socjalizujàcego —
swej antypatii do NRD. „Honecker i Strauss: w sensie ideologicznym dzieli ich
przepaÊç, ale dogmat zimnej wojny dzia∏a jednoczàco i budzi w nich nadziej´”.
„Kautsky i Bernstein – zauwa˝y — sà ojcami trwajàcego dziÊ konfliktu”.
W innym zaÊ miejscu: „Aleksander Dubczek i Ota Szik, teoretycy czechos∏owackiej reformy komunizmu, zostali po inwazji Czechos∏owacji znies∏awieni jako rewizjoniÊci”.
„Kiedy Willy Brandt i Willy Stoph, socjaldemokrata i komunista, spotkali si´ w Erfurcie, prezentowali sobà nie tylko historyczne rozbicie socjalizmu i narodu, ale te˝ dwa porzàdki spo∏eczne: prywatno-kapitalistyczny i paƒstwowo-kapitalistyczny”. Czy i dziÊ uwa˝a Grass podobnie? Bóg raczy to wiedzieç...
12
Móg∏ przeto uchodziç w partyjnych komunistycznych gabinetach za rewizjonist´. W ka˝dym razie za kogoÊ z gruntu „niepowa˝nego”. Za jakiegoÊ nieodpowiedzialnego typa, który od zewnàtrz, lecz do pewnego stopnia i od Êrodka
próbuje sobie ten komunizm ustawiaç na swoje podobieƒstwo. Bo jest ju˝ wówczas Grass po lekturze, jak˝e go zajmujàcej, So∏˝enicyna. To dla ludzi jego pokroju winien byç wstrzàs nie lada jaki. Choç i nie tak wielki, bo przecie˝ i uprzednio
wiedzia∏ on niejedno. Z∏udzeƒ, zw∏aszcza na temat podstaw sowieckiego systemu, od dawna nie mia∏ ˝adnych. Prawdziwe jednak korzenie „realsocjalizmu” poznaje dopiero teraz. Jego praktyk´ rozpoznaje w roku 1968 podczas inwazji
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wojsk sprzymierzonych (zadbano zawczasu, by nie by∏o poÊród nich enerdowskich) na Czechos∏owacj´. W Bievres pod Pary˝em wyg∏asza owych Siedem tez
o demokratycznym socjalizmie. Wie ju˝ wówczas, ˝e marksizm-leninizm oraz leninizm-stalinizm stanowià o faktycznym obliczu ideologii ze wschodu.
DomyÊlam si´, o co Grassowi chodzi nade wszystko: o obron´ niemieckiej socjaldemokracji przed wp∏ywami z zewnàtrz. Te okazaç by si´ mog∏y zgubne i po latach nie do przyj´cia, zw∏aszcza dla jej przeciwników. Ju˝ oni urzàdziliby jej — socjaldemokracji — prawdziwà ∏aêni´, zw∏aszcza w porze obalenia berliƒskiego muru. Suchej nitki by na niej nie pozostawili. Zw∏aszcza nacjonaliÊci
maÊci rozmaitej. Sz∏o zatem Grassowi o uwierzytelnienie si´ przed sobà samym
poprzez jawne i czynione raz na zawsze odci´cie si´ od ideologii zrodzonej na
gruncie przemocy. O rafinacj´ w∏asnych poglàdów i oglàdów swej — choç nadal
nie by∏ wówczas jej cz∏onkiem, bo przecie˝ rzàdzi∏a w jego kraju — partii. Skoro
zaÊ rzàdzi∏a, to on wola∏ pozostawaç poza nià. Tak na wszelki wypadek. By nie
zostaç posàdzonym o koniunkturalizm. O pretendowanie do godnoÊci, powiedzmy na przyk∏ad: konsula RFN w Gdaƒsku. On dobrze zna — lecz skàd? — cen´,
jakà p∏aci pisarz za p∏askie podporzàdkowanie si´ partyjnym rygorom. Wszelkim
partyjnym rygorom. Woli zatem im nie podlegaç. Woli zachowaç myÊlowà autonomi´.
13
Grass pisze ksià˝k´ P∏ody umys∏u albo Niemcy umierajà do dziÊ nieznanà w j´zyku polskim. W niej znajduje si´ ów fragment wzi´ty do Niemieckich rozliczeƒ. Ten o Fundacji Narodowej. Pisze: „Mam ÊwiadomoÊç, ˝e ˝yj´ poÊród zatroskanych o kultur´ barbarzyƒców”. Helmuta Schmidta chwali za g∏´bi´ jego
przemówienia oraz gani — dok∏adnie na odwrót, jak czyni si´ to dziÊ w Polsce —
za nieobecnoÊç w nim spraw kultury. Co najwy˝ej Kisiel dostrze˝e brak rozmyÊlaƒ o ekonomii w powodzi przemyÊleƒ o charakterze filozoficzno-polityczno-kulturowym. I na tym ca∏a inwencja krajowych publicystów si´ wyczerpuje. Inna
zgo∏a sprawa z Grassem. Gdy zabiera g∏os w sprawach kultury, bywa nad Renem
(szkoda, ˝e nie nad Mot∏awà) skwapliwie wys∏uchiwany.
14
SPD przegrywa wybory. Przechodzi do opozycji. Ster rzàdów w paƒstwie
obejmuje koalicja CDU-CSU. I dopiero wówczas Grass — dowiedziawszy si´
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o tym fakcie z radia w trakcie woja˝u po kraju — podejmuje nag∏à, spontanicznà
decyzj´ o wstàpieniu do SPD. Czyni to z determinacjà, niemal demonstracyjnie.
Dopiero wtedy, nie wczeÊniej. Dobrze wie, i˝ pisarzowi nie przystoi byç poÊród
zwyci´zców. I ˝e grozi∏oby to jego pisarstwu poczàtkiem koƒca. PoÊród zwyci´˝onych byç, to zaÊ jak najbardziej comme il faut. Z miejsca dowiaduje si´ o tym
kraj ca∏y, wr´cz ca∏a Europa, ca∏y kulturalny oraz polityczny Êwiat, od wysp japoƒskich, gdzie bywa cz´sto t∏umaczony, po USA, gdzie ju˝ takà sympatià jak w Kraju Kwitnàcej WiÊni go nie darzà. Zw∏aszcza odkàd, w czasie sp´du pisarzy Pen
Clubu na amerykaƒskim kontynencie, mocno da∏ si´ we znaki kilku czo∏owym pisarzom tego kraju.
Jest rok 1984. Nabiera Grass nowego ca∏kiem wigoru. Podà˝a — o zgrozo — do Nikaragui, za co sekowaç go b´dà, na równi, nacjonaliÊci polscy i niemieccy. Ciekawa sprawa, jak zgodnym chórem narzekaç b´dà na jego jawne sympatie sandinistowskie. Jak wyrzucaç mu b´dà nieskrywanà sympati´ dla przeobra˝eƒ w tym kraju. Inna ca∏kiem rzecz, czy nie postrzeganych z nadmiernym entuzjazmem. Tak jakby ca∏e jego myÊlenie na ten temat mia∏o przed wszystkim ostrze
antyamerykaƒskie.
Rusza na Daleki Wschód. Do Indii. Daje si´ poraziç, co ju˝ zakrawa na
jawnà wr´cz demonstracj´ — n´dzà indyjskiej ulicy. Wr´cz osiedli si´ w tym kraju, w Kalkucie, jakby chcia∏ na samym sobie uczyniç rodzaj eksperymentu, ile jest
w stanie wytrzymaç (wytrzyma∏ pó∏ roku, d∏ugo jak na obywatela RFN, kraju jak
˝aden inny cywilizowanego). W∏asnà ˝on´ przymusi do tego samego. Nic dziwnego, ˝e powróci ona stamtàd z objawami chorobowymi. Swej — hm... — konsternacji skrywaç ju˝ potem wobec Grassa nie b´dzie.
Udziela Grass wywiadu — Stefanowi Heymowi. Jego tytu∏: MyÊlàc
o Niemczech.
15
Do Polski przyby∏ jeszcze w czasie stanu wojennego, cieszàc si´ prawie
jak dziecko z nici przyjaêni nawiàzanej z polskà opozycjà, z polskim podziemiem.
NiegdyÊ zaowocowa∏a ona bezdebitowym wydaniem Blaszanego b´benka. Pragnà∏ wi´c, nie dziwota, byç poÊród — tego chcia∏y w∏adze stanu wojennego — pokonanych. Tak zaÊ naprawd´ dopiero teraz zwyci´skich. Raz wi´c jeszcze, tyle ˝e
na polskim tym razem gruncie, by∏ przyjacielem — tak b´dzie lepiej, du˝o bardziej precyzyjniej — pogn´bionej sprawy.
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To spotkanie wyda plon po latach, w kilka chwil po odniesionym przez
„SolidarnoÊç” zwyci´stwie wyborczym. B´dà to Niemieckie rozmyÊlania wydane
przez wsz´dobylskà NOWÑ.
16
W pi´çdziesiàtà rocznic´ wybuchu wojny Grass wyg∏asza mow´, w której
prócz s∏ów Wolnym MieÊcie, o Westerplatte, Poczcie Polskiej w Gdaƒsku, padajà
s∏owa o owej paradzie wojskowej sowiecko-hitlerowskiej w BrzeÊciu. D∏ugo bodaj i on o niej nie wiedzia∏. Nie oglàda∏ filmu z tego czynionego rami´ w rami´
przemarszu.
Wspomina o cierpieniach milionów Âlàzaków, Pomorzan, mieszkaƒców
Prus Wschodnich, o Wilnie, Lwowie, o martyrologii ˚ydów polskich i niemieckich. Na koniec zaÊ o obu Grudniach polskich. O „SolidarnoÊci” i stanie wojennym, który, jak uwa˝a, „unicestwi∏ nadzieje”.
„Polska potrzebuje pomocy, naszej pomocy, bo ciàgle jeszcze jesteÊmy
jej d∏u˝nikami”. I dalej: „Kto kwestionuje zachodnià granic´ Polski, ten nawo∏uje do zerwania uk∏adu. Kto tak mówi, kto dziÊ tak mówi, ten post´puje bezwstydnie i Êciàga na nas haƒb´”.
Có˝, ów d∏ug zaciàgnàç mieli Niemcy w stosunku do Polski i Polaków raz
jeszcze. A to w chwili runi´cia z kretesem muru berliƒskiego. Nie wdrapaliby si´
naƒ bez polskiej pomocy. Nie taƒczyliby po nim, nie odkorkowywaliby butelek
szampana gdyby nie ks. Jerzy, tylu innych ksi´˝y, gdyby nie KOR i radomsko-ursuskie „warcho∏y”, gdyby nie Papie˝ i opór milionów ludzi nad Wis∏à. Ten codzienny, konsekwentny. Paradoksalne: w chwili swego triumfu natychmiast si´
podzielili, gdy oni tam, nad ¸abà i Sprewà, jednak pozostajà z sobà w bli˝szej od
Polaków komitywie. Tego fenomenu Grass jeszcze nie wytropi∏, ale tylko czekaç,
jak nas nim przyszpilili. A ju˝ pora by∏aby najwy˝sza po temu, bo bez màdrego,
czu∏ego, wspó∏czujàcego doradztwa mo˝emy sobie z gruntu nie poradziç...
17
Jest wi´c Grass Êwiadkiem runi´cia berliƒskiego muru. Owego aktu niepokory i pojednania zarazem. Kilka dni wczeÊniej by∏ pisarz, niczego wówczas
niepodejrzewajàcy, w Gdaƒsku, gdzie opowiada∏ na spotkaniu w Ratuszu G∏ównomiejskim o tym, ˝e b´dzie lepiej gdy paƒstwa niemieckie nie b´dà zjednoczone, o swym projekcie konfederacji.
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Historia — stymulowana wydarzeniami w Polsce, w Czechos∏owacji, pierestrojkà w ZSRR, bieg∏a jednak wówczas niespodziewanie szybko. O wiele, jak
mia∏o rych∏o si´ okazaç, za szybko dla Grassa, któremu myÊl o owym zjednoczeniu, jako o czymÊ z gruntu z∏owrogim, przez dziesiàtki lat by∏a obca, obmierz∏a,
wr´cz nienawistna. Omyli∏ si´. Ludzka rzecz. Czy jednak wygra∏ w nim pisarz? Boj´ si´, ˝e mo˝e od tego byç obola∏y, wr´cz odurzony. Lecz pewno si´ myl´. Tak
∏atwo Grass okolicznoÊciom si´ nie k∏ania, by u˝yç nieco sparafrazowanych s∏ów
Norwida.
(1993)

—186 —

Grass albumowo uwznioÊlony
Kiedy m´˝czyzna naprawd´ zaczyna odczuwaç swà staroÊç? Czy wówczas
gdy w∏os na jego g∏owie zaczyna si´ przerzedzaç? Gdy m∏ode m´˝atki zaczynajà
mu ust´powaç miejsca w miejskich Êrodkach komunikacji? Gdy jego dzieci zaczynajà przyprowadzaç na prywatki kole˝anki, na które sam mia∏by ch´tk´, tylko,
jak by to powiedzieç, musi obejÊç si´ jedynie smakiem? Po stokroç nie, nie wtedy. Lecz wówczas, gdy zaczyna obchodziç, coraz liczniejsze, jubileusze...
Günter Grass d∏ugo, bardzo d∏ugo objawia∏ odpornoÊç na wszelkiego rodzaju akademijne uroczystoÊci. Zdawa∏ si´ byç wr´cz na nie impregnowany. Skutecznie si´ od nich izolowa∏, w sposób arcytrafny si´ od nich odcina∏ swà nonkonformistycznà postawà, swà, jak by rzecz t´ nazwa∏ Gombrowicz, „m∏odziankowatoÊcià”. Wcià˝ wycina∏ potencjalnym ceremonialistom jakiÊ „numer”. A to powiedzia∏ publicznie coÊ, co daleko odbiega∏o od norm przyj´tych za zwyczajowe.
To napisa∏ ksià˝k´, z którà nie zgadza∏a si´ przynajmniej cz´Êç owych nieskrywanych oficjalistów. I tak rzecz ta si´ mia∏a przez d∏ugie lata.
A˝ do momentu gdy ustrzelony zosta∏ Grass przez poznaniaków.
Profesor Hubert Or∏owski wraz z grupà swych akolitów tak d∏ugo chodzi∏ wokó∏
sprawy przyznania Grassowi doktoratu honoris causa Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu, a˝ uzyska∏ akceptacj´ „wszystkich Êwi´tych”. Mia∏ szcz´Êcie autor Blaszanego b´benka, i˝ „figa si´ ucukrowa∏a, tytuƒ ule˝a∏” dok∏adnie
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z nastaniem „polskiej wiosny” roku 1989. Bo gdyby ciut wczeÊniej, by∏aby jeno
sama dziÊ sromota. A tak... Wszystko odby∏o si´ nad wyraz akademijnie, dostojnie, zgodnie z zasadami uniwersyteckiej nobliwoÊci.
Dwa lata nie min´∏y od poznaƒskich gronostajów. Od chóralnie odÊpiewanego Gaudeamus, doprawdy niepasujàcego do pe∏nego przekory oblicza, ju˝
wówczas wieszcza. Autora Turbota nade wszystko, lecz i — w niejednej frazie
przewrotnego — B´benka. Nasta∏ rok 1991. Z pozoru taki sam jak wszystkie poprzednie. Grass zbli˝a∏ si´ do obchodów kolejnej, 64 rocznicy swych paêdziernikowych urodzin, kiedy to nak∏adem wydawnictwa Steidla, nowego, wcale m∏odego i pr´˝nego edytora z Getyngi (z kr´gów akademicko-uniwersyteckich) ukaza∏a si´ ksi´ga Vier Jahrzehnte (Czterdziestolecie). Opatrzona podtytu∏em: Ein Werkstattbericht. Próbujmy przet∏umaczyç ów rzeczownik, jak to u Grassa w sta∏ym
nieomal zwyczaju po stokroç z∏o˝ony, jako: Relacj´ z przebiegu dzie∏a, nie roszczàc sobie bynajmniej pretensji do wyczerpania wszelkich treÊci zawartych
w owym podtytule. Tkwi w nim bowiem nadto owo statt, co znaczyç mo˝e tyle
co „w zast´pstwie”, lub „zamiast” i zawiera ów element relatywizujàcy rzecz ca∏à,
nadajàc jej znamiona pomniejszonej solennoÊci. Zmniejszonej, bo wzi´tej w nawias relatywizmu.
Nie dajmy si´ zwieÊç Grassowi. Nie o ˝adne „zamiast” sz∏o mu tym razem. Nazbyt ca∏oÊç jest wypichcona gruntownie oraz z rozmachem.
W tym miejscu s∏ów kilka o faktycznym autorze tej ksi´gi albumu. To
Fritze Margull. Wyk∏adowca berliƒskiej Kunstakademie. M´˝czyzna s∏usznego
wzrostu, przystojny, inteligentny, na dok∏adk´ Grassowi oddany na dobre oraz
z∏e. Do tego stopnia, ˝e pisarz wozi go ze sobà wsz´dzie (a raczej pozwala si´
przezeƒ woziç) po wszelkich miejscach Republiki Federalnej, zwanej od pewnego czasu Niemcami, nadto zaÊ jeszcze po co najmniej kilku bàdê kilkunastu krajach Europy i Êwiata.
Jest, jak i Grass od powojnia, berliƒczykiem z tych najbardziej berliƒskich. W swoim czasie posia∏ niema∏e zamieszanie w kr´gach zbli˝onych do gdaƒskich intelektualistek. A by∏o to podczas Grassa odwiedzin Gdaƒska w roku 1981.
Mia∏em wówczas rzadkà przyjemnoÊç oprowadzania Fritzego po gdaƒskim Starym oraz G∏ównym MieÊcie. Niejeden niezwietrza∏y czasem, nieprzetràcony wojnà zau∏ek tego miasta mu wówczas ukaza∏em. I epitafia gotykiem pisane w Bazylice Mariackiej. I owà naÊciennà inskrypcj´ od strony podwórza dawnego ewangelickiego zboru, tam vis á vis Poczty Polskiej. Zdawa∏ si´ byç wówczas tym troch´ nieoczekiwanym obrazem miasta nad Mot∏awà przej´ty. Nagle objawi∏o mu
si´ ono dotykalnie, od nieco mniej sztafa˝owo-bedekerowej strony. Ju˝ i z opo-
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wiadaƒ samego Grassa móg∏ niejedno zmiarkowaç. Co innego jednak s∏owo mistrza (w jednej osobie szefa i protektora), co innego ca∏kiem przyjazne, bez kr´pacji zbytniej czynione, objaÊnienie rówieÊnika.
I teraz ów album, który nadszed∏ z Berlina ca∏y w celofanowym, wielce
starannym, chroniàcym przed zniszczeniem opakowaniu podró˝nym. Herausgegeben von G. Fritze Margull, wyczyta∏em na karcie tytu∏owej albumu. I, nieco poni˝ej tego miejsca, te s∏owa: Printed in Germany. A tak jeszcze niedawno Grass
optowa∏ za konfederacjà dwóch paƒstw niemieckich. Gdyby dosz∏o do spe∏nienia
jego projektów, intelektualisty, artysty, „kosmopolityka”, lecz nie polityka czystego,
czy˝ wówczas owo „drukowanie w Niemczech”, tak sobie myÊl´, by∏oby mo˝liwe?
I zaraz ta fotografia Grassa na rusztowaniu. Z ni to p´dzlem, ni d∏utem
w r´ce. Jak˝e przy tym m∏odego. Zdj´cie pochodzi z roku 1948. Zrobione zosta∏o w Düsseldorfie, gdzie Grass zapisa∏ si´ na studia, inaczej ni˝ obecni m∏odzi, nie
— by uniknàç s∏u˝by wojskowej, lecz przeciwnie, by po czasie owej s∏u˝by —
w wojskach pomocniczych Luftwaffe — odetchnàç nieco innymi sprawami. W tym
przypadku: studiami u Pankoka w tamtejszej Kunstakademie.
Grass kreÊli obraz zimy 1946/1947. Owych g∏odujàcych, zmarzni´tych tabunów ludzi. Tych, którzy „zg∏odniali marzli we w∏asnych ∏ó˝kach”.
Postawi∏em wówczas – napisze — wszystko na jednà kart´: zapisa∏em si´ do düsseldorfskiej Kunstakademie pomimo tego, ˝e i ona sk∏ad w´gla mia∏a zamkni´ty na klucz. Pozwoli∏em na poczàtek, a˝eby uczono mnie kunsztu rzeêbienia w kamieniu. Szykujàc
prace z piaskowca, marmuru. A by∏y to przede wszystkim portrety starych m´˝czyzn,
których zna∏em z autopsji ze wspólnego z nimi spania w domu Caritasu nadzorowanym
przez miejscowà rad´ miejskà, w którym wraz z nimi spa∏em w dziesi´cio∏ó˝kowym pomieszczeniu, zaliczajàc semestr zimowy 1948/49.

Ju˝ wówczas, przyznaje Grass, wymodelowa∏ w gipsie 90-centymetrowej
wysokoÊci rzeêb´ Dziewczyny. Album przechowuje zdj´cie tej rzeêby, wcale gustownej i proporcjonalnej, wraz z portretem Grassa z tamtego czasu. Niewinnie
uÊmiechni´tego m∏odzieƒca. Z za du˝ym w stosunku do twarzy nosem i z nazbyt
wystajàcà brodà. Za to z oczami niewinnymi w sam raz. I z fa∏dà sczesywanych na
bok ciemnych w∏osów. Wykonywa∏ nadto Grass reliefy na Êwi´te tematy (Ukrzy˝owanie, Golgota), jak˝e odleg∏ych od póêniejszych, nie tylko wyznaniowych, jego wtajemniczeƒ pe∏nych posmaku w pe∏ni Êwiadomego agnostycyzmu.
Ewald Matare, Otto Pankok. To byli ówczeÊni artystyczni nauczyciele
Grassa. A tak˝e Sepp Mages, którego po pierwszym semestrze zamieni∏ na Pankoka w∏aÊnie. O ∏asko fortuny, okaza∏ si´ on byç... pacyfistà.
Rzadko to sobie uÊwiadamiamy. Grass jest z wykszta∏cenia i z powo∏ania
niejako przede wszystkim artystà rzeêbiarzem, artystà grafikiem, artystà mala-
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rzem. Pisarzem jest z o wiele póêniejszego, ju˝ profesjonalnego w niejednym,
Êwiadomego wyboru. Na poczàtku wszelako, podczas nauki (boç nie studiów
˝adnych) w owej düsseldorfskiej Kunstakademie by∏ jeszcze wy∏àcznie rzeêbiarzem. Nawet mu do g∏owy wówczas nie przychodzi∏o, ˝e za lat par´ — ale dopiero wówczas — chwyci za pióro i oka˝e si´ ono dlaƒ wcale por´czne.
Na fotografii z obwoluty ksi´gi Fritze Margulla w s∏oiku po d˝emie, miodzie czy innych konfiturach, sà same jeno p´dzle oraz p´dzelki. Pióra ani wiecznego, ani choçby g´siego w nim nie uÊwiadczysz. I to pomimo faktu, i˝ wszystkie
one zdajà si´ pochodziç z czasu du˝o póêniejszego. Z tej epoki twórczoÊci Grassa, gdy, wcale udatnie, ∏àczyç b´dzie mistrzostwo pisarskie z plastycznym.
Ju˝ w pierwszych latach pi´çdziesiàtych, zwierza si´ Grass, zacz´∏o si´ jego z paszportem w r´ce zwiedzanie Êwiata.
Wass machen die Deutschen? Die Deutschen maschieren um die ganze
Welt ohne Geld. Dokàd udaç si´ najsampierw? Na po∏udnie, rzecz jasna. Do ciep∏ych krajów. Trzeba si´ odrobin´ wygrzaç, wystawiç twarz do s∏oƒca. Odkuç si´
za kilka arcymroênych ostatnich zim.
A zatem: Florencja, Perugia, Rzym, Palermo. Dotar∏ a˝ na Sycyli´. Przywióz∏ z tego woja˝u rodzaj szkicowego notatnika. Nazwie go sobie: W∏oska ksi´ga szkiców. Jak podró˝owa∏? Autostopem. Z czego ˝y∏ wówczas? Nie za bardzo pami´ta po latach wielu. Szkicowa∏ i pisa∏ — ju˝ wtedy — wiersze. Nigdy ich dotàd
nie publikowa∏. Teraz je w tej ksià˝ce oficjalizuje po raz pierwszy, tak bardzo wydajà mu si´ one obce, nie spod jego r´ki wyros∏e. A na owych szkicach W∏ochy
wydajà si´ jemu samemu po latach nieledwie idylliczne, wiersze zaÊ obce, jako
si´ rzek∏o. Rysunki zdradzajà r´k´ ju˝ wówczas wcale wprawnà. Rzec by mo˝na,
przypominajà rysunki „póênego Topolskiego”. A ˝e Grass jest tamtà porà mocno
„wczesny”... I nagle rozs∏onecznione po w∏osku zdj´cie Grassa na tle starorzymskiej figury. Jest na nim m∏odzieƒczo uÊmiechni´ty, pogodny, optymistyczny.
Nast´pne ferie — roku 1952 — sp´dza na autostopie we Francji. W szkicach wówczas powsta∏ych dostrzega si´ innà ju˝ zgo∏a rysowniczà manier´.
W wierszach — pomieszanie patosu z ironicznym egzystencjalizmem, w którym
rozpoznaç by mo˝na du˝o póêniejszego drumlist´, niejakiego Oskara Matzeratha.
Jest póêne lato oraz wczesna jesieƒ roku 1952. Grass maluje w Pary˝u
kolorowà akwarel´ z wiolonczelistà w planie g∏ównym. I pisze. Wiersze. Piórkiem, które zdradza niejakie, wcale spore, wyrobienie oraz artystyczny dryg oraz
usposobienie. A przecie˝ nie wie, i˝ kilka lat póêniej przyjedzie do tego miasta
nad Sekwanà, by zapoczàtkowaç tutaj, ma∏o tego, rozpisaç na wieleset stronic
swà debiutanckà, od razu genialnà ksià˝k´.
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Ona ju˝ w nim tkwi. Soki twórcze ju˝ w nim podchodzà ze wszystkich
stron — od strony poezji, rzeêby, grafiki oraz rysunku, rozmaitych, czynionych
odr´cznie, notatek. ˚e te˝ przechowa∏ to wszystko. Uzna∏ za wa˝ne. Nie za ˝aden
m∏odzieƒczy kaprys. I ˝e posiada∏, ju˝ wówczas, tyle samoÊwiadomoÊci pisarskiej
i artystycznej. Móg∏ przecie˝ próbowaç, szkicowaç, cyzelowaç, niszczàc co
uprzednio wymyÊli∏ i stworzy∏.
On zaÊ nie. Mo˝e dlatego, i˝ trafia∏ od razu w rzeczy sedno? I ˝e a˝ tylu
prób czyniç nie musia∏? Alchemia pisarza, artysty — tu jej w sposób nieomal fizyczny dotkniemy jeszcze niejeden raz. Metafory ju˝ wymaszerowujà, sam tak
rzecz t´ ujmie, spod jego pióra. åwiczy nadal. Obrabia je, buduje wcià˝ nowe
i nowe. Przybywa portretów ludzi. W ruchu, w scenkach ulicznych. Bo we Francji, inaczej ani˝eli w jego kraju, wszystko wyglàda normalnie. Kobiety wychodzà
na spacer z wózkami. Kumple z ulicy zbijajà si´ w ciasny kole˝eƒski kràg. Paniusie z sàsiedztwa swobodnie ze sobà plotkujà. Ubrani na czarno-bia∏o obs∏ugujà
go tamtejsi kelnerzy.
Rodzà si´ wiersze-impresje, wiersze-poetyckie reporta˝e.
W tamtym czasie Düsseldorf wydaje mu si´ nieledwie rodzajem „ma∏ego
Pary˝a”. A przecie˝ opuÊci to nadreƒskie miasto, stolic´ Nadrenii Pó∏nocnej
i Westfalii na rzecz Berlina. Personalnie zaÊ — dla kolejnego mistrza w artystycznym fachu — Karla Hartunga. „Nauczyciela — jak o nim napisze — z wyboru”.
„Gdzie dziewczyny z tamtych lat?”, chcia∏oby si´ zapytaç oglàdajàc fotografi´ Grassa z kole˝ankami i kolegami ze studiów przed frontonem düsseldorfskiej Akademii. Sympatyczne, zadbane. „Gdzie sà ch∏opcy z tamtych lat?”, z grupy skiflowej: band˝o, fleto-obój oraz tarka, po której, zas∏uchany w swe w∏asne
rytmy, palcami przebiera sam Grass. Kolejne artystyczne wcielenie. Z pewnoÊcià,
tamten czas preferowa∏ artystyczne wcielenie Grassa. Stanowczo, tamten czas
preferowa∏ artystyczne omnibusy. Nie specjalizujàcych si´ w jednym bàdê drugim
gatunku wyznawców jednej tylko ga∏´zi sztuki. Ludzi otwartych na wszystko co
dookolnie bogate, co nieledwie renesansowe.
Sà szkice, które Grass rozpoczyna w Düsseldorfie, wieƒczy zaÊ w Berlinie. Widnieje pod nimi podpis: Düsseldorf/Berlin 1952/1953. I jest reprodukcja
listu do „wielce szanownego prof. Hartunga” z proÊbà o przyj´cie w poczet studentów. Mówi w nim o swoich 25 latach, o dotychczasowej drodze artystycznej,
ale w sposób arcylakoniczny i skrótowy. I koƒczy: „Paƒski Günter Grass”. Na liÊcie widnieje data: 11.11.52.
W Polsce epicentrum socrealizmu, a pewien student düsseldorfskiej akademii zamarzy∏ sobie w∏aÊnie studia artystyczne, ich twórczà kontynuacj´ w Ber-
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linie. W tym mieÊcie-paƒstwie, gdzie stacjonujà wojska najwi´kszych armii ówczesnego Êwiata. Które z woli wielkich mocarstw przedziela granica dwóch paƒstw,
dwóch Êwiatów, dwóch kultur. On zdaje si´ sobie z tego niewiele robiç.
Berlin sta∏ si´ ju˝ wkrótce realnoÊcià, w której napotka∏em Ann´. Jako student Szko∏y
Wy˝szej Sztuk Ilustracyjnych ˝y∏em miesi´cznie za 50 marek stypendium, wyp∏acanego
z kasy mego ojca, który nie by∏ ju˝ wi´cej kupcem, lecz Ostflüchtlingiem [przesiedleƒcem ze wschodu]. Rzecz jasna nie od razu Berlin sta∏ si´ dla mnie samà realnoÊcià. To
troch´ musia∏o trwaç. Tak˝e i Anna podchodzi∏a i odchodzi∏a. W wierszach, a by∏o ich
53, jakie wówczas powsta∏y, jest ona ju˝ jednak obecna...

Jeden z nich nosi jej imi´ w tytule.
Nie l´kaj si´
Dopokàd pada deszcz
nikt nie zmiarkuje
i˝ twoje lalki p∏aczà.
Nie l´kaj si´
Nasze nazwiska zmieni∏em
Nikt nie powinien wiedzieç, jak si´ nazywamy
jak na siebie wzajem wo∏amy.

Dostrzega i rzeczy tkwiàce poza tym... Ot, choçby kontrast pomi´dzy zachodnioniemieckim myÊleniem o sztuce a wschodnioniemieckim bezrobociem.
By rzecz ujàç precyzyjniej: brakiem przemys∏u oraz mo˝liwoÊci zatrudnienia.
Dà˝y w swojej sztuce do informelu pomieszanego z figuratywnoÊcià.
W rzeêbach jego natomiast, o dziwo, przybywa kur, kogutów oraz ptaków. Mia∏by to byç pierwszy symptom przysz∏ej „faunizacji” zarówno jego prozy, jak i grafiki? Stosuje coraz nowsze techniki. Z zaci´ciem, dopiero teraz, oddaje si´ drzeworytowi. A tak˝e pierwszym — w roku 1954 — technikom metalorytniczym.
Kolorowe akwarele, poniektóre, z tamtego czasu noszà podpis: „Tessin”.
Czy˝by zatem przebywa∏ Grass w roku 1955 w polskim Cieszynie?
Na zdj´ciu-portrecie z owych lat jest czegoÊ smutny. Ubrany, jak zawsze,
w sweter i w spodnie sztruksowe. Te same, które nosi∏ w Düsseldorfie? Zapewne. We wn´trzu ju˝ jednak siedzi wcale gustownie urzàdzonym. Z jednà, sporych
rozmiarów, jego pracà oraz rodzajem lusterka w barokowej ramie wiszàcego na
Êcianie. To ju˝ zdaje si´ byç Grass-wn´trzarz niezgorszy. Grass umiej´tnie planujàcy swoje bezpoÊrednie otoczenie. U∏adzajàcy je na sposób wysmakowany, estetyczny.
Ju˝ czyni przymiarki do pierwszej edycji Die Vorzüge der Vindhühner.
Jest rok 1955. Pojawia si´ odlana w bràzie p∏astuga. Ów turbot, ryba flàdrowata
w treÊci oraz w formie.
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Pomimo tego, ˝e ju˝ wówczas modelowa∏em turbota, moim g∏ównym wówczas (rok
1955) motywem by∏y wyobra˝enia zielonych Êledzi. Kosztowa∏y wtenczas 35 fenigów za
pó∏ kilograma i ju˝ wkrótce zdominowa∏y koguta, tego tytu∏owego bohatera debiutanckiego tomu mych wierszy. Ten debiut poetycki umo˝liwi∏ mi jednak owe zaprosiny na
posiedzenie „Grupy 47”. Polaz∏em dotamtàd i znalaz∏em wcale wdzi´cznych s∏uchaczy,
co mo˝na by nazwaç pisarskim szcz´Êciem. A tak˝e to, ˝e ˝adnego t∏umacza wówczas
nie potrzebowa∏em. Od razu podszed∏ do mnie ktoÊ z Luchterhand Verlag w osobie jego lektora Petera Franka.

Mia∏o to miejsce w pewnej piwnicy przy Königsallee...
Peter Frank... Mia∏˝eby to byç ów natchniony redaktor, któremu zarówno Grass, jak i my wszyscy, jego wyznawcy oraz czytelnicy, tyle zawdzi´czajà? Ten,
który z wieluset stronic okazanych niebawem wydawnictwu, wypichci w swojej
redaktorskiej pracowni owà, jak˝e spoistà, „gdaƒskà trylogi´”. Spoistà, koherentnà, w ka˝dej z jej cz´Êci sk∏adowych gruntownie pomyÊlanà i przemyÊlanà. Mia∏˝eby byç to ten, który minipowieÊci Kot i mysz nada tytu∏ w∏aÊnie tego rodzaju,
nie zaÊ ów Ritterkreuzträger, proponowany przez jej autora.
„Podczas wszystkich tych lat dziwnie z sobà koegzystowa∏y rysowanie
oraz pisanie. Obie te dyscypliny melan˝owa∏y mi si´ w jakiÊ iÊcie fantastyczny
sposób. ˚y∏y z tego samego atramentu”. Zwierza si´ ze swego poddaƒstwa wobec
pisarstwa Franza Kafki. Jak choçby w cytowanym, a uprzednio niepublikowanym
wierszu Pod schodami.
Berlin w roku 1956. Günter Grass ukazuje twarz m´˝czyzny Êwie˝o o˝enionego (z Annà). Pod ciemnym, opadajàcym ku kàcikom ust wàsikiem. Oczy jego sà zmru˝one niczym od lampy b∏yskowej. W nieskazitelnie bia∏ej koszuli, krótko ostrzy˝ony, mocno ju˝ dostatni. Na tle jednej z jego wielu w∏asnych grafik. Jest
wi´c na zdj´ciu jak gdyby kompletny.
„Lata 1955/56. Rozpisa∏em si´ wówczas bardzo. Jury zwiàzku plastycznego odrzuci∏o moje prace, skutkiem czego ˝adna akademia sztuk pi´knych nie mog∏a mnie wi´cej u siebie trzymaç”.
O chwilo zbawienna! Jak˝e owocna w coraz bardziej rych∏e dokonania
oraz spe∏nienia. O ∏askawoÊci fortuny, która zdecydowa∏aÊ, i˝ plastyk ˝aden
z Grassa nie b´dzie. I˝ skoro do tej pory si´ niczym szczególnym nie by∏ wykaza∏,
to i zapewne w przysz∏oÊci b´dzie podobnie.
Niejeden pod ciÊnieniem tej chwili by si´ za∏ama∏. W ka˝dym razie z∏ama∏by p´dzle, rylce, rozbi∏ o Êcian´ pracowni m∏otki oraz d∏uta. Lecz nie Grass.
Owszem, od∏o˝y je wszystkie na pewien czas (potrwa ∏adnych par´ lat, lecz b´dzie to jak okamgnienie). Weêmie pióro do r´ki (na∏adowane po czubek atra-
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mentem) i kreÊliç pocznie poszczególne s∏owa, które ju˝ wkrótce u∏o˝à mu si´
w kszta∏t sztuk scenicznych o nast´pujàcych tytu∏ach: Wujek, wujek, Gniewne kucharki, TrzydzieÊci dwa z´by, jednoaktówka O dziesi´ç minut drogi do Buffalo.
Zilustruje tak˝e rysunkami wszystkie te sztuki, które na wspólne wydanie w jednej ksi´dze jeszcze troch´ poczekajà.
Zdarzy si´ za to — napisze — teatralna premiera. Wkrótce jednak nadejdzie chwila nieoczekiwanej zmiany miejsca sta∏ego pobytu, z Berlina na Pary˝, dokàd zabra∏a mnie
z sobà Anna, uprzednio zabrawszy z sobà par´ baletek. Ja mia∏em w∏aÊnie rozpocz´tà
proz´, bardziej jednak˝e w g∏owie, ani˝eli w torbie podró˝nej.

By∏o to stypendium artystyczne jego Êwie˝o wówczas poÊlubionej, przepi´knej, przeuroczej ˝ony Anny, matki czwórki jego dzieci.
Istnia∏y tak˝e polityczne uwarunkowania tej podró˝y — dopowie Grass — tym co
w dniu 17 czerwca 1953 roku ujrza∏em na Potsdamer Platz, a co dopiero w 11 lat póêniej zyska kszta∏t sztuki teatralnej Plebejusze szykujà powstanie [wydanie polskie: „Dialog” nr 7 z 1992 roku w t∏umaczeniu S∏awy Lisieckiej pod tytu∏em Próba powstania plebejuszy – R.C.]. To co sta∏o si´ wówczas z jeszcze niepodzielonym murem miasta. To
co mnie wówczas spotka∏o ze strony wschodnioberliƒskiego organu w∏adzy, ze strony
policji granicznej, a co opisa∏em w wierszu pt. Kontrola.
Wysiadaç wszyscy wówczas musieliÊmy
Nasze kufry podró˝ne otworzyç przy pomocy kluczy
I pokazywaç, co te˝ takiego znajduje si´ w ich wn´trzach

Mieç 30 lat w Pary˝u... Troch´ to gorzej ani˝eli mieç lat 20, jednak dla pisarstwa Grassa, jak ju˝ rych∏o mia∏o si´ okazaç, wcale niezgorsze mia∏o to mieç
konsekwencje.
Osiad∏szy w Pary˝u, po d∏ugich poszukiwaniach lokum, Anna uda∏a si´ na próby swojego baletu, ja zaÊ, po wy∏o˝eniu naszego dwupokojowego mieszkania licznymi obrazami, które ju˝ wkrótce przysch∏y, zabra∏em si´ ràczo do r´kopisu swej ksià˝ki o wcià˝
zmieniajàcych si´ tytu∏ach: Dobosz, Blaszany dobosz, nagle przywiedziony do tytu∏u
Blaszany b´benek, ju˝ nie mia∏em zbyt wiele czasu na sztuki plastyczne. Za wyjàtkiem
cyklu rysunków do libretta baletowego Wyp∏aszanie ptaka (Vogelscheuchen) ukszta∏towanego ostatecznie jako G´Ê oraz pi´ciu kucharzy, które póêniej trafi∏y, jako ilustracje,
do Psich lat. Powstawa∏y te˝ wówczas pierwsze moje linoryty. Zarysowa∏a si´ trudna
przyjaêƒ z poetà Paulem Celanem, tym ˚ydem z Czerniowców na Bukowinie rodem.
Praktycznie przyjaêƒ z Harry Kramerem, któremu ruchome figurki mojej ptasiej mena˝erii (mego ptasznika) pomaga∏y w ich umechanicznieniu. I naturalnie sporo wersji,
póêniej ukszta∏towanych jako ostateczne, wierszy. Takich jak, dla przyk∏adu, Narcyz czy
te˝ Bez parasola.
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A wokó∏ rozciàga∏ si´ Pary˝, którego Grass prawie wcale nie konsumowa∏. Którego nieomal wcale nie dostrzega∏, tak bardzo jego, mieszkaƒca Avenue
d’Italie 111 (w oficynie) zajmowa∏a sprawa jego, jak˝e w niejednym osobnego,
pisarstwa.
SpoÊród uratowanych po latach szkiców, sióstr szpitalnych dzier˝àcych w swych d∏oniach... w´gorze [ju˝ wówczas — R.C.], brakuje rysunków dajàcych si´ odnieÊç w jakiej
bàdê formie do mojej pierwszej powieÊci. Dopiero w 3 i pó∏ roku póêniej to pisanie
przybierze konkretny kszta∏t Blaszanego b´benka. To jednak wówczas, w tym moim
atelier, w tej kot∏owni, co nieco rozpoczà∏em pisaç. [...] By∏o to w czasie, gdy do w∏adzy we Francji doszed∏ genera∏ de Gaulle. Równie˝ i on odcisnà∏ swoje przemo˝ne pi´tno na Pary˝u, dla którego by∏em jedynie cudzoziemcem i w którym to mieÊcie nikogo
nie zna∏em, i dlatego zapewne na poczàtku 1960 roku podj´liÊmy decyzj´ o powrocie
do Berlina. By∏o teraz doÊç pieni´dzy i ch´ci do pisania wierszy...

Jeden nosi tytu∏ Przeciwakcje. Drugi tom wierszy pierwotnie mia∏ nosiç
tytu∏ W jajku. Ostatecznie zyska∏ on miano Gleisdreieck.
Na kolejnej fotografii w albumie piàtka kucharzy z przedstawienia premierowego sztuki Gniewni kucharze, która odby∏a si´ w berliƒskim Schiller—
Theater 16 lutego 1961 roku. Re˝yserowa∏ ów spektakl Walter Henn, pasujàc zarazem Grassa na dramaturga pe∏nà g´bà. A 9 czerwca roku 1961 w Galerii Hinterhof w Berlinie przy Oranienstr. 27 otwarta zostanie wystawa prac graficznych
Grassa pod tytu∏em Zakonnice, i czynna b´dzie codziennie w godz. 17—20.
Owe tytu∏owe Die Nonnen powsta∏y jeszcze w Pary˝u. To Pary˝, tak˝e
i pod wzgl´dem graficznym, okazaç si´ mia∏ ze wszech miar p∏odnym artystycznie miastem. Bo ˝e zawdzi´czaç b´dzie temu miastu — jaka˝ istnieje pewnoÊç czy
w innym by∏oby to mo˝liwe, skoro spe∏ni∏o si´ w∏aÊnie w nim, a nie gdzie indziej?
— najwi´kszà swà powieÊç, rzecz to dziÊ ca∏kiem pewna.
Wiadomà jest sprawà, i˝ wyprawia∏ si´ z Pary˝a do Gdaƒska oraz na swe
pradawne Kaszuby, jak˝e od nadsekwaƒskiej stolicy odleg∏e. Znalaz∏ — znaleêli,
bo oboje z Annà — czas sposobny, akuratny, w sam raz. By zapach Mot∏awy oraz
Raduni w swe nozdrza wziàç, pochyliç si´ nad rocznikami „Danziger Vorposten”
we wn´trzach szacownej Biblioteki Gdaƒskiej (neogotyk), szcz´Êliwie od wojny
i powojennej hekatomby ocala∏ych. A tak˝e odwiedziç Grassa babk´ ciotecznà
w nieodleg∏ym od Gdaƒska Bysewie. ˚adnego zdj´cia z rodzinnego albumu do
tej ksi´gi nie przemieÊci∏. A szkoda... By∏aby to rzecz jak gdyby z innego, nazbyt
osobistego, wymiaru? Niewykluczone. Ta ksi´ga od samego jej poczàtku pomyÊlana jest jako rodzaj osobistej, ale jednak, rekapitulacji. Rodzaj podsumowania
i zwieƒczenia niemal ca∏ego ˝ycia. Tak, jak gdyby dalszy ciàg nie obchodzi∏ go
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(Grassa) wcale. Jak gdyby wszystko, co mia∏o si´ w jego ˝yciu zdarzyç, ju˝ zdarzy∏o si´ naprawd´.
Knirscher, taki tytu∏ mia∏a nosiç, jak si´ okazuje, ta powieÊç, a faktycznie
Hundejahre (Psie lata). Plany szczegó∏owe, rozdzia∏ po rozdziale. Punkt po punkcie. Zawiàzek akcji po kolejnym zawiàzku. Wszystko nad wyraz precyzyjnie pomyÊlane i przemyÊlane, zaplanowane, uszczegó∏owione, wypunktowane. Planista
Grass. In˝ynier s∏owa. Jedna z wielu wersji jego ˝yciorysu.
Na zdj´ciu stoi ze skr´tem w r´ce (zaczà∏ paliç, wkrótce stanie si´ nieledwie na∏ogowcem) na strychu remontowanego w∏aÊnie przez siebie osobiÊcie
mieszkania. U jego stóp prawdziwe stosy m∏otków, d∏ut, pilników. Wy˝ej podnieÊcie strop, cieÊle, chcia∏oby si´ powiedzieç za Salingerem.
˚adnych wi´cej wierszy, sama tylko proza. Ponadto wiele planów, które pod rozmaitymi tytu∏ami na krótkà nieraz chwil´ zafunkcjonujà. Zgrzytajàcy przedzierzgnie si´
w Przep∏aszanie ptaków, potem w ¸upiny kartoflane. Podobnie jak rzecz si´ mia∏a z cyklem grafik Zakonnice, poÊród których znajdowa∏a si´ niejedna karykatura Bismarcka
oraz Ulbrichta.

A zatem Grass, ju˝ teraz, karykaturzysta. Jedno jeszcze z jego wielu artystycznych wcieleƒ oraz spe∏nieƒ. Grass-przeÊmiewca, dla wielu nieledwie obrazoburca. Zamachowiec na liczne pseudowartoÊci i pseudoÊwi´toÊci.
A wszystko to dokonywa∏o si´ na drugim pi´trze z jednej strony zbombardowanego
w latach wojny budynku [owo zdj´cie je w∏aÊnie ukazywa∏o – R.C.], który póêniej, po
jego, budynku, uporzàdkowaniu mia∏ wcale konkretny adres: Berlin—Schmargendorf,
Karlsbader Strasse 16. Mieszkanie liczàce cztery i pó∏ pokoju, które po narodzinach
w niedziel´ córki Laury, jako atelier pod dachem zosta∏o uczynszowione. Przy tej okazji zabawi∏em si´ w rodzaj cieÊli oraz stolarza w jednej osobie. Uprzednio te wn´trza
o wiele cz´Êciej by∏y nawiedzane przez go∏´bie ani˝eli przez ludzi. ˚yliÊmy w nich bez
telefonu szcz´Êliwi wcale d∏ugo.

I wówczas, w roku 1961, pojawi∏a si´ Eva Hönish (de domo Kuchenbecker), która nazywa∏a si´ wówczas Genee. Z poczàtku dla porzàdkowania korespondencji. „W∏aÊnie, napisze Grass, obchodzimy dziÊ wspólnie jubileusz 30-lecia pracy”.
W tym mieszkaniu zrodzi∏y si´ notatki do filmu dokumentalnego Dzieƒ
ojca, jego re˝yserem mia∏ byç Walter Henn. Zmar∏, zanim zabra∏ si´ do pracy.
I wtedy roboty nad filmem podjà∏ si´ Hansjürgen Pohland. Nic z tego jednak nie
wysz∏o, za to w pe∏ni powiód∏ si´ zamys∏ sfilmowania powieÊci Kot i mysz przez
producenta niedosz∏ego dokumentu. Ów Dzieƒ ojca natomiast przydaç si´ mia∏
Grassowi w 10 lat póêniej przy pracy nad Turbotem.
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To, i wiele innych rzeczy wy∏ania si´ z tej, jak˝e ˝yciowej Ksi´gi Güntera
Grassa. Dalej ju˝ jednak mocnymi krokami nadchodzi czas nam wszystkim wspó∏czesny. Coraz lepiej rozpoznany, coraz lepiej pospólnie wiadomy, nierzadko
w najdrobniejszych szczegó∏ach. Przeto i sama ksi´ga pe∏ni ju˝ tylko rol´ dope∏nienia.
„Dla Laury”, tak zadedykowa∏ Grass t´ swà jubileuszowà w ka˝dym szczególe ksi´g´. Córce swojej, artystycznie bodaj najbardziej przez siebie ukochanej
(jest ceramikiem z wykszta∏cenia), owej nosicielce, jako jedynej poza nim samym,
artystycznych familijnych sk∏onnoÊci Grassów. Skoro jeden z jego synów, ten najm∏odszy, jest dziÊ — tak, tak — pi∏karzem i to, dodajmy, niezgorszym; przez czas
pewien wydawa∏o si´ wr´cz, i˝ tej klasy, ˝e przyçmi blask nazwiska swego ojca,
choç na jak˝e inny, du˝o bardziej plebejski sposób.
Ale có˝: Plebejusze szykujà powstanie...
(1992)

—197 —

W pielgrzymce do Polski
A˝ nadszed∏ grudzieƒ roku 1992. W kilka miesi´cy po wrzeÊniowej edycji Wró˝b kumaka, od razu w kilkunastu j´zykach Êwiata (w tym i w j´zyku polskim w t∏umaczeniu, ju˝ tradycyjnie, S∏awomira B∏auta), w atmosferze owych targów ksià˝ki we Frankfurcie, na których odby∏ si´ swoisty wielki show wokó∏ najnowszej ksià˝ki Grassa, a na który zjechali si´ zewszàd wydawcy tej ksià˝ki (w tym
i Joanna Konopacka, szef Wydawnictwa Morskiego), po otwarciu owej berliƒskiej wystawy w Staatliche Kunsthalle przy Budapester Str. 42, uda∏o si´, za sprawà wsz´dobylskiego dyrektora warszawskiego Goethe Institut pana Nobbego, zaprosiç autora Wró˝b... do Polski.
I choç to Gdaƒsk wyda∏ t´ jego ksià˝k´, Warszawa raz jeszcze przechwyci∏a Grassa (wespó∏ z Poznaniem) dla siebie. Gdaƒskowi go nie u˝yczy∏a choçby
i na krótkà chwil´. Có˝, mo˝e zwiedzia∏ si´ Grass o mocno dychawicznej sytuacji
finansowej swego gdaƒskiego edytora? Niewykluczone. Informatorów posiada
on wszak w mieÊcie nad Mot∏awà niezgorszych. De facto og∏osi∏o ju˝ bankructwo. Lecz czy pójdzie pod m∏otek licytatora, dopiero si´ oka˝e. I tak si´ sta∏o, i˝
d∏ugi Wydawnictwa Morskiego posz∏y w niepami´ç; ca∏e odium odpowiedzialnoÊci przej´∏o na siebie wsz´dobylskie Paƒstwo, jego zaÊ, wydawnictwa baza materialna zosta∏a przekazana — tak, tak — Zrzeszeniu Kaszubsko-Pomorskiemu, któremu z kolei wielce uÊmiecha si´ wcale profesjonalny charakter tej placówki
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(choç du˝o mniej jej d∏ugi, bodaj kilkumiliardowe), jej baza materialna, jej drukarnia. A tak˝e opcje wydawnicze na dzie∏a wszystkie Güntera Grassa.
A zatem po raz drugi Instytut Goethego. Po raz pierwszy okaza∏ si´ niezastàpiony w roku 1987, podczas promocji Szczurzycy, czynionej na równi
w Warszawie (w Audytorium Maximum Uniwersytetu Warszawskiego wype∏nionym wówczas w ca∏oÊci zas∏uchanà widownià), jak i w Poznaniu.
Raz jeszcze przyby∏ Grass do Polski od stolicy poczynajàc (po raz pierwszy uczyni∏ to w roku 1970, na moment podpisania traktatu pokojowego Polska—RFN), choç tym razem bez zast´pu towarzyszy podró˝y. Nie wsparty Siegfriedem Lenzem jak wtedy, czy te˝ Peterem Handke (Lewor´czna kobieta) oraz
Horstem Bienkiem (Gliwicka trylogia), ju˝ zresztà od paru lat nie˝yjàcym. Sam
jeden przyby∏ w te nadwiÊlaƒskie strony. Jedynie z nieod∏àcznà w podobnych
przypadkach ˝onà Ute.
W zaproszeniu wspar∏ dyrektora Nobbe polski Pen Club, który zapragnà∏
goÊciç Grassa w swych progach, podobnie jak uprzednio Czes∏awa Mi∏osza i Stanis∏awa Baraƒczaka.
Wszystko zacz´∏o si´ tym razem w sposób od poczàtku profesjonalny,
zgodny z przyj´tym w podobnych przypadkach ceremonia∏em. Nieomal tak, jak
przed wojnà mia∏o to miejsce z Tomaszem Mannem. Autor Buddenbrooków,
przypomn´, uznany w latach trzydziestych za superklasyka, nie tylko niemieckiej,
ale i Êwiatowej literatury, prócz kilku spotkaƒ w pe∏ni oficjalnych — to jedna, acz
zda si´ istotna ró˝nica — spotka∏ si´ u Fukiera z bracià literackà. Przy kilkunastu
lampkach wina ∏atwiej by∏o wówczas o pe∏ne pisarskie zbratanie si´ twórców
znad Wis∏y z koryfeuszem literatury znad ¸aby i Renu. I kto wie, czy to nie tamto
ich spotkanie nie mia∏o pewnego wp∏ywu na póêniejsze ˝yciowe decyzje autora
Czarodziejskiej góry. Nie móg∏ on przystaç ni na anschluss Austrii, ni na aneksj´
Czechos∏owacji, tym bardziej nie na napaÊç na Polsk´ i... wyemigrowa∏. Grassowi, jak na razie przynajmniej, to nie grozi. Choç zarzeka si´ od czasu do czasu, ˝e
gdy mu ju˝ ca∏kiem b´dzie êle w Niemczech, wówczas osiàdzie na sta∏e w...
Gdaƒsku.
Przyby∏ przeto do Warszawy. Z miejsca porwali go dziennikarze i urzàdzili z nim sobie konferencj´ prasowà. Tytu∏y gazetowe g∏osi∏y nast´pnego dnia:
„Politycy to skiny w krawatach”. Bo te˝ tak dosadnie, niezbyt o nich korzystnie,
wyrazi∏ si´ Grass w trakcie, arcyupolitycznionej, jak to z Grassem, prasowej pogadanki.
Pod wieczór natomiast przyby∏ do Domu Literatury na ogólnodost´pne
spotkanie z czytelnikami pod auspicjami polskiego Pen Clubu. Jupitery, liczni fotoreporterzy, kamery wielu stacji telewizyjnych. Mnóstwo znajàcej si´ na rzeczy
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— i na pisarstwie Grassa, na ca∏ej jego twórczoÊci — publicznoÊci, szczelnie wype∏niajàcej pomieszczenia w sali widowiskowej Domu Literatury przy Krakowskim PrzedmieÊciu.
Artur Mi´dzyrzecki otworzy∏ ów wieczór od nast´pujàcych s∏ów...
Jego g∏os, niejednokrotnie, przewa˝a∏ szal´. Na rzecz godnych rozwiàzaƒ i solidarnych
decyzji. Korzystamy z okazji a˝eby za to wszystko Günterowi Grassowi podzi´kowaç. Za
jego wiedz´, nieomylne wybory, naturalnà niech´ç do wszelkich uzurpacji [oklaski z sali – R.C.].
Drogi Günterze, spotykamy si´ w momencie szczególnym. Tragiczny przyk∏ad Jugos∏awii pokazuje, do czego prowadziç mo˝e cynizm polityków. Na to rodzàce si´ zagro˝enie zwraca∏a uwag´ wspólna deklaracja polskich oraz niemieckich pisarzy, og∏oszona
w Warszawie i w Bonn 1 wrzeÊnia 1989 roku, w 50. rocznic´ agresji niemieckiej na Polsk´. Zewszàd dochodzà odg∏osy rodzàcych si´ nacjonalizmów. Spotykamy si´ z okazji
polskiego przek∏adu Unkenrufe. OczywiÊcie, ta powieÊç to historia mi∏oÊci Niemca
Aleksandra Reschkego i Polki Aleksandry Piàtkowskiej. Równie˝ nie brakuje w tej ksià˝ce ukochanych przez Grassa kaszubskich pejza˝y. I przypomnieç si´ mo˝e tak˝e Orzeszkowa. Jej „uszy same Êpiewajà”. Albo te˝ staropolskie: „˚a∏uj ropuchy w sadzie a m´drca w gromadzie”. (Z ca∏à pewnoÊcià si´gnà∏ pisarz do s∏ownika przys∏ów polskich). Jest
to równie˝ ironicznie-przewrotna kronika Polsko-Niemieckiego Towarzystwa Cmentarnego. Sà w tej ksià˝ce narzucajàce si´ koincydencje z g∏oÊnà powieÊcià Karela Czapka.
Ale wszystko u Grassa, i owo kumkanie ˝ab, osadzone jest w samym Êrodku aktualnoÊci. W wydarzeniach, jakie mia∏y miejsce w Polsce w latach 1989—1991. Wyst´pujà w tej
ksià˝ce Tadeusz Mazowiecki i Helmut Kohl. Prezydent Wa∏´sa. Z pisarzy Kazimierz
Brandys i Andrzej Szczypiorski. Mowa jest o „zupach Kuronia” i o komputeryzacji gdaƒskich biur. Z ogromnà obawà spoglàda Grass na swoje miasto, tym razem z wysokoÊci
17 pi´tra hotelu „Hevelius”. Ca∏a ta ksià˝ka osadzona jest w dzisiejszoÊci. W codziennym dniu. Nic dziwnego. Obok Heweliusza, Fahrenheita i Schopenhauera to w∏aÊnie
Günter Grass, jest najg∏oÊniejszym gdaƒszczaninem, a zarazem stra˝nikiem niemieckiej
demokracji w sercu wspó∏czesnej Europy. Jest bowiem ta demokracja pierwszym warunkiem autentycznych pojednaƒ. Tej˝e demokracji Günter Grass poÊwi´ci∏ ca∏à swà
twórczoÊç pisarskà. Niechaj wi´c czuje si´ na tej sali, jak u siebie.

Jacek Bocheƒski, autor Boskiego Juliusza, Tabu — pokusi si´ o rodzaj
laudacji na czeÊç Grassa w j´zyku niemieckim. B´dzie mówi∏ o rozmiarach autentycznej czytelniczej radoÊci, wynikajàcych z obcowania z twórczoÊcià autora Blaszanego b´benka. Wda si´ w, z lekka ironiczne, dywagacje na temat owego „∏ykania ˝aby”, owej tytu∏owej ˝aby. Przywo∏a osob´ Witolda Wirpszy, pisarza z polskoniemieckiego pogranicza, tak˝e tego twórczego, osiad∏ego w Berlinie t∏umacza
Tomasza Manna. Günter Grass twierdzi, a raczej twierdzi to narrator jego powieÊci, ˝e jako uczeƒ ∏yka∏ ˝ywe ropuchy. Twierdzi on wr´cz, ˝e t´ umiej´tnoÊç do
dzisiaj zachowa∏, choç nie sprawia mu ju˝ teraz ˝adnej przyjemnoÊci. Poj´cie:
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„jeÊç ˝ab´”, które nie jest ∏atwe do zdefiniowania, okreÊla jako ponoszenie przykrych konsekwencji niedobrego wyboru. Witold Wirpsza napisa∏ w latach 50.
esej, który by∏ jednym z pierwszych rozliczeƒ z marksizmem-leninizmem, w którym poruszy∏ problem „jedzenia ˝aby”. Wydaje si´, ˝e „jeÊç ˝ab´” mo˝na wtedy,
kiedy jest si´ zaanga˝owanym nie w proste interesy, lecz w jakiÊ cel wy˝szy. Byç
mo˝e literatura tu si´ koƒczy, je˝eli zajmuje si´ losem zbiorowym albo te˝ jeÊli
usi∏uje dotrzymaç kroku swoim czasom. Alternatywa: jeÊç ropuch´ lub jeÊç ˝ab´,
czyniona na zasadzie lingwistycznych odniesieƒ, na tym si´ w∏aÊnie koƒczy.
Günter Grass, jak to w jego zwyczaju, zaczyna od dywagacji na temat
wzajemnych polsko-niemieckich doÊwiadczeƒ w... jedzeniu ˝aby. Sà one, b´dzie
utrzymywa∏, co najmniej takie same jak te, które ∏àczà Niemców i Francuzów czy
te˝ Polaków i Francuzów. Tych Francuzów, którzy jak powszechnie o tym wiadomo, mocno sà zaprawieni na co dzieƒ w jedzeniu ˝abich udek, tak˝e i tych importowanych z Polski. Przypomnia∏, ˝e rozmaici krytycy czynià mu niejednokrotnie zarzut, i˝ jego trzy pierwsze powieÊci (Blaszany b´benek, Kot i mysz oraz Psie
lata) traktujà o jakimÊ Êwiecie zgo∏a nierealnym, nieistniejàcym nigdy i nigdzie,
tylko w umyÊle pisarza, w jego imaginacji wyros∏ym. Nic bardziej b∏´dnego. Bo,
jak si´ w ˝yciu coÊ szczególnie cennego utraci∏o, to — bywa tak — ma si´ do tego stosunek szczególnie goràcy i nabo˝ny. Odwiedza si´ ziemi´ swego dzieciƒstwa wcià˝ na nowo, przybli˝ajàc si´ do niej z up∏ywem lat, o paradoksie, coraz
bardziej. Bo tyle w nas jest dobrego i pami´tania wartego naprawd´, ile w nas jest
dzieciƒstwa, owego raju utraconego. W jego, Grassa przypadku, utraconego
w sposób niejako zamplifikowany, bo nie tylko w czasie, lecz tak˝e w geograficznej przestrzeni.
Tysiàcletnia perspektywa dziejów Gdaƒska stwarza pisarzowi ów szczególny przywilej owej „g∏´bi ostroÊci”. Szczególny i przez to, ˝e z dezynwolturà,
w uzurpacji sta∏ej i nieprzerwanej mo˝e on sobie pozwoliç, jak uczyni∏ to choçby w powieÊci Turbot, na pochylenie si´ nad czasem odleg∏ym choçby i o stulecia. Mo˝e sobie ów pisarz pozwoliç na budowanie doÊç dowolnych konstelacji figur i postaci. Na powroty do rozmaitych rajów, w tym i tych utraconego dzieciƒstwa w∏asnego, lecz i poprzednich pokoleƒ. Gdaƒsk, w dodatkowym stopniu,
okazaç si´ mia∏ dlaƒ twórczy i interesujàcy, przez swe wzajemne polsko—niemieckie, niemiecko-polskie konstelacje. I tak oto dosz∏o do napisania przezeƒ historii ˝ycia i przyjaêni pewnego wdowca oraz pewnej wdowy. W∏aÊnie w Gdaƒsku spotykajàcych si´ ze sobà. W tym mieÊcie rozpami´tujàcych w∏asne oraz ich
pokolenia prze˝ycia i doÊwiadczenia. Tu, wcale nie poniewczasie, okazujàcych
sobie uczucie przyjazne, na ich w∏asny sposób wr´cz mi∏osne. Ale znajdujàce jak
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gdyby uzasadnienie w owym tle historycznym, w owym pejza˝u, który ich przez
ca∏e ˝ycie okreÊla∏, który wyznacza∏ ich pojedyncze losy.
Ona przyby∏a z Wilna, on pochodzi z Gdaƒska (choç jak˝e innego od tego obecnego). Oboje poddani zostali zawirowaniom historii, przenosinom w nowe dla siebie i ich rodzin miejsca. A przecie˝ to miejsce, gdzie si´ urodzili, gdzie
ich ma∏a ojczyzna (Heimat) si´ znajduje, nie przestaje mieç dla nich ogromnego
znaczenia. W roku 1970 zaczà∏ Grass jednak rozumieç, ˝e nie tylko przesz∏oÊç —
ta gdaƒska, kaszubska, polsko-niemiecka — lecz i wspó∏czesnoÊç jest dla niego
wa˝na. I choç jako pisarz mo˝e sobie pozwoliç na traktowanie rzeczywistoÊci, jak
to powiedzia∏ Tomasz Mann, w imperfectum. Otó˝ od grudnia 1970 roku rozumie on, ˝e jego powinnoÊcià jest mówienie tak˝e i o teraêniejszoÊci. I w∏aÊnie
Unkenrufe — Wró˝by kumaka sà ksià˝kà zbudowanà na aktualnoÊci. Sprawia∏o
mu przewrotnà przyjemnoÊç tworzenia ksià˝ki równolegle z rytmem owej aktualnoÊci. Z tym co wydarza∏o si´ pomi´dzy rokiem 1989 a 1991.
Andrzej Szczypiorski, autor dobrze Grassowi znanej powieÊci Poczàtek,
podjà∏ si´ roli t∏umacza i prowadzàcego dyskusj´.
Powiedzia∏, po niemiecku, o rozmiarach uzurpacji j´zykowej jakà jest
próbowanie w obecnoÊci Grassa choçby rozmowy w tym j´zyku. Tym niemniej,
uzna∏, rozmawiaç trzeba, bo inaczej nie wypada. Starajàc si´ przy tym abstrahowaç od sarkastycznych s∏ów „papie˝a krytyki literackiej w Niemczech” Marcela
Reicha-Ranickiego, skàdinàd dobrze w Polsce znanego (by∏ przed laty „papie˝em
krytyki marksistowskiej w... Polsce”). A przecie˝ to w∏aÊnie Reich-Ranicki uzna∏
w swojej krytyce sprzed paru miesi´cy, i˝ tron literacki Grassa w Niemczech nie
by∏ nigdy podwa˝any. W trakcie lektury Unkenrufe on, Andrzej Szczypiorski, ˝aden przecie˝ znawca, tylko sympatyk niemieckiej literatury, mia∏ ca∏y czas pe∏nà
ÊwiadomoÊç, ˝e oto obcuje z najpi´kniejszymi stronicami prozy w ca∏ym niemieckim pisarstwie. Sà to najpi´kniejsze stronice prozy mi∏osnej, jakie kiedykolwiek
przedtem mia∏ okazj´ czytaç. W ca∏ej europejskiej literaturze znajduje si´ niewiele równie Êwietnych przyk∏adów prozy na tematy mi∏osne jak w∏aÊnie ta.
Szczypiorski opowiada dalej o roli Grassa nie tylko jako pisarza, poety,
artysty, lecz tak˝e niemieckiego moralisty na scenie ˝yciowej jego kraju. Jego s∏owa, nacechowane aktualnoÊcià, zawsze bywajà uwa˝nie wys∏uchiwane w ca∏ym
wspó∏czesnym Êwiecie. Odegra∏ i odgrywa nadal niebagatelnà rol´ w wychowaniu, w procesie ozdrowienia wzajemnych polsko-niemieckich stosunków, tak˝e
tych politycznych, lecz tych moralnych przede wszystkim. A tak˝e w okreÊlaniu
miejsca nas Europejczyków w Êwiecie wspó∏czesnym.
Na koniec uprawomocni∏ Andrzej Szczypiorski zebrane w sali sto∏ecznego Domu Literatury osoby do zadawania pytaƒ. I nie tylko pytaƒ, lecz tak˝e do
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wyra˝ania sàdów o rozmaitych sprawach tyczàcych dzie∏a oraz osoby Grassa i jego poglàdów na rozmaite tematy.
Nie oby∏o si´, na poczàtek, bez rytualnego w takich przypadkach pytania
o stopieƒ znajomoÊci j´zyka polskiego czy te˝ kaszubskiego. Ju˝ niegdyÊ na nie
odpowiada∏, i teraz odrzek∏, i˝ z czasów dzieciƒstwa swego pami´ta jedno zdanie. Zdawa∏o mu si´ wówczas, ˝e zosta∏o ono wypowiedziane po kaszubsku, okaza∏o si´, ˝e by∏o po polsku. To zdanie, które jego matka wykrzykn´∏a, gdy zobaczy∏a po czubek g∏owy umorusanego synka. Zawo∏a∏a wówczas rozg∏oÊnie:
„O Bosze, jak ti wyglondasz!”.
Alfred ¸aszowski, pisarz, krytyk, t∏umacz literatury szwedzkiej i niemieckiej zwierza∏ si´ z g∏´bi swego prze˝ycia po lekturze powieÊci Wró˝by kumaka.
Mówi∏ nadto o g∏´bokiej dziejowej krzywdzie, jaka wyrzàdzona zosta∏a obu narodom przez polityków. O dziejowej pomy∏ce, która dziesiàtki lat mia∏a cià˝yç na
stosunkach wzajemnych. I o roli pisarstwa Grassa dla zabliêniania si´ tych jak˝e
g∏´bokich ran. Jego pytanie sprowadza si´ do kwestii — czy pisarze mogà odegraç
jakàÊ rol´ w zbli˝eniu si´ obu spo∏eczeƒstw i czy mo˝e to byç rola znaczàca? Powie tak˝e o swym w∏asnym uczuciu wstydu, gdy oglàda, tak˝e i w Gdaƒsku, zatarte w sposób Êwiadomy Êlady po skomplikowanej przesz∏oÊci tego miasta, obu
narodów. „Ka˝dy cmentarz posiada swoje szczególne w∏aÊciwoÊci” — zauwa˝y Alfred ¸aszowski. Na koniec swego wywodu nazwie najnowszà powieÊç Grassa
„wielkim misterium o klimakterium”, które ma znakomità tradycj´ w niemieckiej
literaturze. Choçby w pisarstwie Tomasza Manna, u którego równie˝ wiek starczy
zostaje niejako uwznioÊlony, podniesiony do rozmiarów swoistego misterium.
Misterium Êmierci. Niewielu ludzi w sposób twórczy, podobnie jak Grass, jest
w stanie dotknàç tej sprawy. A to z tej prostej przyczyny, ˝e inni pisarze nie zajmujà si´ w stopniu równym, czy choçby podobnym Grassowi, przesz∏oÊcià. Na
koniec opowie, ˝e obyczaj „∏ykania ˝aby” mo˝e byç równie˝ rodzajem misterium,
jak sta∏ si´ nim w powieÊci Grassa. No i rzecz nie najmniej wa˝na: seksualnoÊç
prze∏amuje wszelkie granice oraz bariery. Narodowe oraz paƒstwowe (Êmiech na
widowni, Êmiech ˝yczliwy autorowi tych s∏ów).
Grass w odpowiedzi nieoczekiwanie mówi wa˝kie rzeczy. O nacjonalizmie, który jego zdaniem, bardziej przypomina, niestety, w swoim zewn´trznym
wyrazie wiek XIX, nie zaÊ powag´ i dostojeƒstwo wieku XX. Kilka zdaƒ póêniej
rzuca kwesti´ o liczbie polskich nazwisk na listach czo∏owych dru˝yn pi∏karskiej
Bundesligi, jako o wyrazie czegoÊ, co jednak sta∏o si´ ju˝ chyba w sposób nieodwracalny. Mówi o rodzaju „cudownej mieszaniny”, jakà by∏ Gdaƒsk jego m∏odoÊci. O tym swoistym tyglu narodowoÊciowo-wyznaniowo-kulturowym, jakim by-
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∏o to miasto-paƒstwo. O twórczym charakterze tego sàsiedztwa. Przypomina, ˝e
to w Gdaƒsku ca∏kiem wspó∏czeÊni jego mieszkaƒcy noszà si´ z zamiarem odwa˝enia si´ na rekonstrukcj´ jedynego istniejàcego niegdyÊ w Europie poza Anglià,
w∏aÊnie w mieÊcie nad Mot∏awà, teatru szekspirowskiego na wzór londyƒskiego
„The Globe”. O skali tego przedsi´wzi´cia. O jego rozmachu. O stopniu wyobraêni Polaków. Mówi o wspania∏oÊci polskiego irracjonalizmu, który na d∏u˝szà met´ zawsze okazuje si´ bardzo racjonalny. Tylko z takiego pluralizmu mo˝e wynikaç coÊ dobrego dla kultury i cywilizacji. Z tej wielowàtkowoÊci. Mówi, w sposób
wielce niekorzystny, o niektórych niemieckich politykach, którzy wzniecajà niemiecki racjonalizm. Je˝eli przewodniczàcy frakcji CSU w niemieckim parlamencie twierdzi, ˝e jesteÊmy wprawdzie we wschodnich Niemczech, ale w istocie sà
to przecie˝ Niemcy Ârodkowe, to przecie˝ jest to woda na m∏yn nacjonalistycznego, rewan˝ystowskiego myÊlenia. Doda∏ Grass uwag´ na temat zachowania niektórych reprezentantów mniejszoÊci niemieckiej w Polsce, za pieniàdze podatników niemieckich. Dobrze, i˝ mniejszoÊç zosta∏a uznana, bo kiedyÊ w ogóle zaprzeczano faktowi jej istnienia. Ta mniejszoÊç ma dzisiaj swà reprezentacj´ parlamentarnà. Muszà oni jednak zrozumieç, i˝ sà Niemcami, lecz obywatelami Polski. Istnieje zatem obowiàzek zachowania lojalnoÊci wobec paƒstwa, którego sà
obywatelami. Pisarz ceni sobie bardzo polskà uprzejmoÊç, ale powinna mieç ona
swoje granice. Poza tymi granicami nie powinniÊmy byç tak dalece tolerancyjni,
jak do tej pory.
Jeszcze d∏ugo zadawano pytania autorowi Wró˝b kumaka. Samemu
Grassowi, prócz wyznaƒ czysto literackich, odpowiedzi na te pytania s∏u˝y∏y, widaç to by∏o jak na d∏oni, zwierzeniom i deklaracjom natury daleko wykraczajàcej
poza literatur´, poza refleksj´ pisarskà.
Ubolewaç b´dzie, dla przyk∏adu, nad tak gruntownym, jak to ma obecnie miejsce w Polsce, odejÊciu od tradycji lewicowych. Wspomni osob´ Kautsky'ego, Ró˝y Luxemburg. Ale póki co dobrze, ˝e nie mamy ju˝ — zarówno Niemcy, jak i Polacy — „wielkiego brata”. Bogu niechaj za to b´dà dzi´ki... Rozwa˝aç
b´dzie meandry wczesnego kapitalizmu w Polsce w stylu Anglii, tej XIX-wiecznej.
Kapitalizmu ˝ar∏ocznego, pe∏nego znamion wyzysku i ucisku osób najbiedniejszych. Przypomni o roli partii demokratycznych, s∏u˝àcych socjalnemu przeciwstawieniu si´ drapie˝nym praktykom kapitalizmu. Wyrazi sàd, i˝ niektóre treÊci
socjalizmu, zw∏aszcza te socjalne, warto by przechowaç z po˝ytkiem dla wspó∏czesnoÊci. Tradycje europejskich demokracji w sposób Êcis∏y wià˝à si´ z tradycjà
ogólnà. Mówi o Heglu i o tym, jak zawa˝y∏ na myÊleniu niemieckim. Dialektyka
heglowska sta∏a si´ rodzajem legitymacji dla polityki i jej zgubnych praktyk. Wy-
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chodzàc z ˝elaznych regu∏ historii potrzebne jest dla przeciwwagi, myÊlenie lewicowe. Ró˝a Luxemburg by∏a tà, która w roku 1918 z wi´zienia napisa∏a w liÊcie
do Lenina, ˝e to co dzieje si´ w porewolucyjnej Rosji Radzieckiej jest niczym innym, jak zdradà rewolucji. Wizja lewicy Kautsky’ego by∏a odmiennà od tej, którà
póêniej realizowano w praktyce. Akcje strajkowe mia∏y w sobie pewne wàtki luksemburgizmu. Tak˝e i w dzia∏aniach strajkowych „SolidarnoÊci” tkwi∏y one
w sposób immanentny. Demokratyczna, nowoczesna socjaldemokracja to jest to,
czego Polsce obecnie brakuje. Jego zdaniem. Chyba nie tylko jego, dope∏ni Andrzej Szczypiorski. Polska scena polityczna jest taka, jaka jest. Liberalny wolny rynek nie rozwià˝e problemów. Wed∏ug niego, Grassa, potrzebna jest spo∏eczna
gospodarka rynkowa. Nie mo˝na wyrzuciç za burt´ ca∏ego doÊwiadczenia ruchu
robotniczego. Ca∏ego myÊlenia socjalistycznego z chwilà gdy upad∏ tamten poprzedni system. To myÊlenie w kategoriach etyki spo∏ecznej ma swojà przysz∏oÊç.
Jest potrzebne.
W tym samym mniej wi´cej czasie w Gdaƒsku, w Ratuszu Staromiejskim
przy ulicy Korzennej, po∏o˝onym u brzegów niezbyt ruchliwej w tym miejscu Raduni, nieopodal gdaƒskiego Wielkiego M∏yna, odbywa∏a si´ zorganizowana przez
Nadba∏tyckie Centrum Kultury sesja popularnonaukowa zatytu∏owana Pogranicze — literatura odzyskanych znaczeƒ, z udzia∏em t∏umaczy oraz wydawców. Jednym z jej uczestników by∏, bardzo na niej fetowany, nadworny t∏umacz Güntera
Grassa w Polsce, mieszkaniec sto∏ecznego ˚oliborza, lublinianin z urodzenia, S∏awomir B∏aut.
Pragn´ powiedzieç kilka s∏ów o innym aspekcie pogranicza — powiedzia∏ w swoim wystàpieniu. — O aspekcie j´zykowym. U Grassa aspekt j´zykowy to ró˝ne dialekty, dzisiaj ju˝ przewa˝nie martwe. Tak mówi∏a ludnoÊç ˚u∏aw, przedmieÊç gdaƒskich czy
Kosznajderii, tej krainy po∏o˝onej na po∏udnie od miasta Chojnice, owej „bramy Kaszub”. W owych siedmiu wsiach pomi´dzy Chojnicami a Tucholà. Grass ma niezwykle
wyczulone ucho na brzmienie tych wszystkich j´zyków, gwar. Jestem pe∏en podziwu
dla niego z racji pietyzmu z jakim te martwe ju˝ dialekty piel´gnuje w swoich ksià˝kach.
Ja ju˝ nie mówi´ o kaszubszczyênie, o zniemczonej kaszubszczyênie, która we wszystkich ksià˝kach Grassa, od Blaszanego b´benka, tam jest jej jeszcze stosunkowo niedu˝o, przez Psie lata, Âlimaka, Turbota, po Szczurzyc´, gdzie tej mowy jest ju˝ bardzo du˝o. To równie˝ jest dla t∏umacza jego ksià˝ek powa˝ne wyzwanie. W koƒcu wrzeÊnia tego roku, w ramach targów frankfurckich, bra∏em udzia∏ w imprezie: Unknenrufe in
dreizehn Sprachen. To by∏a mi´dzynarodowa premiera ostatniej ksià˝ki Grassa. Zjechali si´ t∏umacze ksià˝ek Grassa. CzytaliÊmy fragmenty naszych przek∏adów. Póêniej rozmawialiÊmy o trudnoÊciach t∏umaczenia Grassa z nim samym. Odby∏o si´ to wobec audytorium kilkuset osób. Jest to doÊç niecodzienne zjawisko, ˝e w 4 miesiàce po ukazaniu si´ orygina∏u ksià˝ki dochodzi do jej edycji od razu w trzynastu, i to najrozmait-
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szych, j´zykach Êwiata. Jest obecna w ca∏ej Skandynawii, we Francji, we W∏oszech,
w krajach Beneluksu. W Hiszpanii nawet w dwóch j´zykach, bo prócz hiszpaƒskiego
w kataloƒskim. A j´zyk hiszpaƒski otwiera dzie∏u Grassa bram´ na ca∏à Ameryk´ ¸aciƒskà. Jak si´ patrzy na map´ t∏umaczeƒ Grassa, z miejsca dostrzega si´ tak˝e bia∏e plamy. Wi´c przede wszystkim Jugos∏awia. Ten kraj kiedyÊ czyta∏ Grassa. Jest to swoiste signum temporis. Znak czasu, w którym brakuje miejsca na kultur´. Tak˝e i ca∏y Wschód
— od krajów ba∏tyckich przez Rosj´ i Ukrain´ nie zdoby∏ si´ na wydanie ksià˝ki Grassa.
Ale szykuje si´ ju˝ 9 wydaƒ w nast´pnych j´zykach. W Bu∏garii, Izraelu, Japonii, w Czechos∏owacji, na W´grzech, w Rumunii. Razem b´dà to niebawem 22 kraje. Ksià˝ka, jak
˝adna inna u Grassa o polsko—niemieckich sprawach, b´dzie poznawana nieomal
przez ca∏y czytajàcy ksià˝ki Êwiat. Jest coÊ symbolicznego w tej równoczesnoÊci. W prze˝ywaniu tego samego przez czytelników w ró˝nych krajach w tym samym czasie. Wydanie Wró˝b kumaka w tak rekordowym tempie jest ewenementem (dlatego, ˝e wszystkie uprzednie ksià˝ki Grassa ukazywa∏y si´ z opóênieniem blisko dwudziestoletnim.
Blaszany b´benek wr´cz z 25-letnim). MyÊl´, ˝e stanie si´ to od tego momentu praktykà sta∏à i niezmiennà.

(1994)
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Literacka turystyka t´sknoty
Rozmowa z Günterem Grassem
Urodzi∏ si´ 16 paêdziernika 1927 roku na jednym z gdaƒskich przedmieÊç o nazwie Langfur — Wrzeszcz, w rodzinie kupca, w∏aÊciciela sklepu z ulicy
Labesweg 13 oraz matki, gospodyni domowej, z pochodzenia swego Kaszubki.
Do czasu powo∏ania pod sam koniec wojny do oddzia∏ów pomocniczych Luftwaffe w wieku 17 lat mieszka∏ w Gdaƒsku. Wojna mia∏a sprawiç, ˝e ju˝ do tego miasta nie powróci na sta∏e. Rzecz w tym, i˝ osiad∏szy w Berlinie, ostatnio tak˝e
w okolicach Hamburga, stale do miasta nad Mot∏awà powraca. G∏ównie za sprawà kolejnych swych ksià˝ek, które, niemal bez wyjàtku, w du˝ych partiach rozgrywajà si´ w mieÊcie jego dzieciƒstwa i m∏odzieƒczego wzrastania.
— Panie Grass. Z górà 30 lat min´∏o odkàd odkry∏ Pan w sobie zainteresowanie gdaƒsko-kaszubsko-polskà tematykà. Odkàd w odleg∏ym Pary˝u rozpoczà∏ Pan pisanie ksià˝ki, która w ostatecznym swoim kszta∏cie zyska tytu∏ Blaszany b´benek. Co sprawi∏o, ˝e zainteresowa∏ si´ Pan wówczas tymi sprawami? Jaki
bodziec wewn´trzny stymulowa∏ to, a nie inne tematyczne zainteresowanie?
— Sam si´ nieraz nad tym zastanawiam. Bo przecie˝, gdy zaraz po wojnie zatrzyma∏em si´ na d∏u˝ej w Düsseldorfie (zapisa∏em si´ tam do Kunstakade-
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mie), du˝o bli˝szym doÊwiadczeniem winny byç mi choçby sprawy wojenne. To
by∏o w koƒcu bardzo silne prze˝ycie. Sama wojna. Obóz jeniecki. PrzyjÊcie Amerykanów...
— ...o których zresztà od tamtej pory nie wyra˝a si´ Pan z nadmiernym
entuzjazmem. Podobnie zresztà jak i o Rosjanach. O paradoksie jednak, z Amerykanami ma Pan na pieƒku od dawna. CzegoÊ im Pan nie jest w stanie darowaç.
Te liczne uszczypliwoÊci pod adresem „Ami”, „Jankesów”. Te publiczne polemiki z pisarzami amerykaƒskimi podczas obrad Pen Clubu. Sposób, w jaki wzià∏ si´
Pan za ∏by ze Styronem czy te˝ Baldwinem.
— W cz∏owieku rodzà si´ pewne mechanizmy obronne. Ze mnà inaczej
nie by∏o. Dookolna niemiecka rzeczywistoÊç lat 1945—1947 do najbardziej interesujàcych nie nale˝a∏a. Jeszcze troch´ estetyzowa∏em, w rzeêbie przede wszystkim, ale i w grafice. Przypomn´ jednak, ˝e ju˝ mia∏em wówczas za sobà owà
szkolnà prac´ pisemnà na temat Kaszubów i z Kaszubami w tytule. Te jednak
sprawy zaliczam raczej do pre-twórczoÊci. W sztuce winna si´ liczyç nade wszystko ÊwiadomoÊç twórcy, czy to malarza, czy to pisarza.
— Wiele Pan wówczas podró˝owa∏ po W∏oszech, po Francji, g∏ównie
zresztà autostopem. Powstawa∏y wówczas liczne szkice podró˝ne, rysunkowe.
Czy ju˝ wówczas wzbiera∏y w Panu owe tajemne moce sprawcze, które ka˝à Panu niebawem pochwyciç za pióro?
— Zapewne tak, choç nie mog´ tego powiedzieç z ca∏à pewnoÊcià. Pisa∏em sporo wierszy, które by∏y mieszaninà patosu i komizmu. Jednak ju˝ z tego
swoistego melan˝u da∏o si´ odczytaç przysz∏e cechy, chocia˝by Oskara Matzeratha z Blaszanego b´benka.
— Owa sk∏onnoÊç do groteskowego postrzegania rzeczywistoÊci by∏a
wi´c Panu w∏aÊciwa odkàd po raz pierwszy pochwyci∏ Pan za pióro. Po latach
zresztà uczynià Panu z tej sk∏onnoÊci koronny zarzut. Zw∏aszcza tu nad Wis∏à,
gdzie owa tradycja literacka nie by∏a zanadto obecna. By∏o to wszak w pejza˝u
przed Gombrowiczem. W ka˝dym razie przed tym Gombrowiczem znanym Polakom z Pornografii czy Trans-Atlantyku.
— Jeszcze bodaj dobitniej jest ta moja ówczesna sk∏onnoÊç widoczna
w wierszu Wiosna. W groteskowym widzeniu Êwiata posuwam si´ wr´cz do autoironii. Zw∏aszcza zaÊ owym koƒcowym „I splunà∏ wielobarwnà Êlinà w traw´”
(Spucte vielfarbig ins Gras), z grà s∏ów — Grass—Gras (trawa).
— My Polacy mamy wobec Pana, przyznaj´ to z r´kà na sercu, sk∏onnoÊci bardzo zaborcze. Bywa, ˝e traktujemy Pana osob´, ca∏à Jego twórczoÊç jak nieomal swojà w∏asnà, tutejszà, w niejednym polskà. Zw∏aszcza za sprawà owych
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licznych, tkwiàcych w niej wàtków gdaƒsko-kaszubsko-polskich. To one sprawiajà, ˝e jest Pan nam a˝ do tego stopnia bliski. Choç w odbiorze Paƒskiej twórczoÊci nie posuwamy si´ a˝ do tego — z ma∏ymi wyjàtkami, o których za chwil´ — by
jà nicowaç w imi´ dostrzegania objawów chwilowej s∏aboÊci. Jak zdarza si´ to
chocia˝by w Niemczech, gdzie bywa Pan nierzadko krytykowany. A to za form´,
to znów za treÊç. Raz z prawicowej flanki, to znów z patriotycznych (czy te˝ wr´cz
nacjonalistycznych) pozycji. Tymczasem Paƒska twórczoÊç niezbyt poddaje si´
zakwalifikowaniu do nurtu „literatury wysiedlonych”, choç niby wszystkie sk∏adowe w niej sà. Jednak kaliber tej Paƒskiej twórczoÊci, jej rozmach formalny sprawiajà, ˝e niezbyt Pan pasuje, tak˝e i polskim znawcom literatury tego rodzaju do
ich scientycznego schematu.
— No có˝... Z woli historii moja rodzina przenios∏a si´ do Niemiec. To
by∏a najpierw Bizonia, póêniej Trizonia. W Berlinie Zachodnim, gdzie zamieszka∏em, poszczególne strefy okupacyjne by∏y mocno widoczne. Âwiadkowa∏em
zresztà — w maju 1953 roku — owemu ludowemu robotniczemu powstaniu
w Berlinie Wschodnim. Bardzo mnie ono wówczas obesz∏o. Do tego stopnia, ˝e
napisa∏em w kilka lat póêniej sztuk´ scenicznà Die Plebejen machen den Aufstand
(Plebejusze szykujà powstanie).
— Przed rokiem ukaza∏a si´ ona drukiem tak˝e i w Polsce, w miesi´czniku „Dialog” (nr 7/1992). Inna Paƒska sztuka, Hochwasser (Powódê), zosta∏a wystawiona przez Krystyn´ Meissner w teatrze toruƒskim.
— Mia∏em sposobnoÊç obejrzeç ten spektakl podczas tournée tego teatru
w RFN.
— Powróçmy jednak do owej „literatury wysiedlonych”. Pod ziomkowskie schematy „literackiej turystyki t´sknoty” niezbyt Pan podpada∏. Odcina∏ si´
Pan od nich swym obrazoburstwem, groteskowoÊcià poszczególnych scen, gnomicznoÊcià g∏ównej postaci Blaszanego b´benka. Notabene, polski pisarz Tadeusz Konwicki, zagadni´ty w Paƒskiej sprawie, b´dzie zdania, ˝e ten ostatni czynnik — karze∏kowatoÊç g∏ównego bohatera — przesàdza w sposób ostateczny
o praniemieckich korzeniach Paƒskiego pisarstwa. Bo nawet w pisanych w Niemczech utworach dla dzieci (bracia Grimm), a pewno by∏ Pan pod ich silnym wp∏ywem, czego Pan nie ukrywa, pe∏no jest stworów tego rodzaju. Polskie krasnoludki zdajà si´ postaciami jedynie zewn´trznie do nich podobnymi. Niczym ponadto.
— Jak jednak inaczej mia∏em ukazaç Gdaƒsk mojej, coraz bardziej odleg∏ej, m∏odoÊci, jak nie poprzez ch∏opca, który zaprotestowa∏ przeciwko dalszemu
swemu roÊni´ciu? Ten chwyt formalny wyda∏ mi si´ najbardziej sensowny. Pozwoli∏ mi on, uzna∏em wówczas, na ekstrapolacj´ wielu spraw. Na opowiadanie
o nich tak, jakby zdarzy∏y si´ wczoraj.
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— I na infantylizacj´ wielu spraw. Na, jak gdyby, zatrzymanie w kadrze
wielu postaci, w tym i tych znanych z historii powszechnej. Postaç Gauleitera Forstera chocia˝by, czy nawet samego Hitlera. Jak Pan sàdzi, co tak bardzo zdenerwowa∏o w B´benku tych, którzy, zarówno nad Renem (zw∏aszcza politycy, rangi
Straussa czy te˝ kanclerza Kiesingera), jak i nad Wis∏à wieszali na Panu psy?
— Nie wiem, jak rzecz si´ mia∏a w Polsce, choç dosz∏y mnie s∏uchy, ˝e posz∏o o sekwencj´ obrony Poczty Polskiej w Gdaƒsku i gr´ w skata podczas tej˝e
obrony. Nadto jeszcze o gwa∏t ˝o∏nierza radzieckiego na gdaƒszczance i owe wszy
za ko∏nierzem Ka∏muka. W RFN z kolei niezbyt podoba∏ si´ klimat tej ksià˝ki. Atmosfera pamfletu na hitlerowskà rzeczywistoÊç.
— Tymczasem, co dobitnie pokaza∏ film pod∏ug Paƒskiej ksià˝ki, B´benek by∏ powieÊcià wybitnie realistycznà. Volker Schlöndorff dziwi∏ si´ wr´cz, ˝e
wszystkie miejsca, o których pisa∏ Pan w powieÊci, istniejà naprawd´. I z koniecznoÊci jedynie sceny z gdaƒskiej Zaspy musia∏ on filmowaç, czego by∏ Pan Êwiadkiem, na gdaƒskich... Stogach, tu˝ nad brzegiem morza.
— Nawet postaci Oskara wymyÊlaç nie musia∏em. Starczy∏o obdarzyç go
owà „doros∏à” w ka˝dym szczególe nadÊwiadomoÊcià i to wystarczy∏o, by akcja
powieÊci toczy∏a si´ ju˝ potem wartko.
— Gorzej, ˝e postaç wuja Franciszka z kaszubskiego Klukowa, w powieÊci nazwanego Jan Broƒski, niezbyt przypad∏a do gustu jego dzieciom.
— Wiem o próbach interwencji rodzinnych w tej sprawie. Pisarz ma jednak prawo do zabiegów tego rodzaju. W koƒcu nie pos∏ugiwa∏em si´ nazwiskami rzeczywistymi.
— Wystarczy∏o to jednak, aby na wiele lat zatrzymaç druk powieÊci w Polsce. Powiem Panu w zaufaniu. Mia∏o to sprzyjaç w przysz∏oÊci recepcji ca∏ej Paƒskiej twórczoÊci na polskim rynku czytelniczym. Atmosfera skandalu, towarzyszàca ksià˝ce, jej trwa∏a nieobecnoÊç wbrew jej randze dobrze robi pisarzowi. Nie
by∏ Pan zresztà w tym wzgl´dzie odosobniony. Z autorem Wyboru Zofii by∏o podobnie. Kto tylko ima∏ si´ polskiej tematyki, nara˝ony bywa∏ na zarzut zbyt ∏atwej
koniunkturalnoÊci. Z Panem by∏o gorzej jeszcze i przez to, ˝e zdaniem obroƒców
„Okopów Âw. Trójcy” obra˝a∏ Pan uczucia religijne Polaków, kult Matki Boskiej
Cz´stochowskiej. I za to w∏aÊnie bywa∏ Pan sekowany przez Jana Dobraczyƒskiego i Wojciecha ˚ukrowskiego. I znów: jedynie przysparzali Panu sojuszników,
zw∏aszcza w kr´gach inteligenckich.
— Mnie zawsze by∏o troch´ ∏atwiej, bo nie potrzebowa∏em t∏umacza. J´zyk niemiecki czyni∏ moje ksià˝ki bardziej dost´pnymi. Pisarz polski w mojej sytuacji mia∏by si´ z pyszna.
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— Powróçmy jednak do Pana pierwszych po wojnie odwiedzin Gdaƒska...
— By∏o to w roku 1957. By∏em w trakcie pisania B´benka. Brakowa∏o mi
troch´ realiów. Zna∏em je, lecz odrobiny pewnoÊci siebie przed wzi´ciem si´ za
bary z historià mi brakowa∏o. Wprost z Pary˝a, gdzie wspólnie z ˝onà Annà wówczas przebywaliÊmy, przyjechaliÊmy do Gdaƒska oraz na Kaszuby, gdzie w Bysewie odwiedziliÊmy mojà babk´ ciotecznà Ann´ Hoppe, mego przed kilku laty
zmar∏ego wuja Jana (Hannesa, jak go nazywa∏em). ZrobiliÊmy sobie wówczas kilka zdj´ç, które trafi∏y póêniej do albumu rodzinnego.
— Lecz nie do albumu wydanego z okazji 40-lecia Paƒskiej twórczoÊci pt.
Vier Jahrzehnte, a szkoda. Bardzo by∏y ∏adne. Jedno z nich wykorzysta∏em zresztà w roku 1972, kiedy to opublikowa∏em w sto∏ecznej „Kulturze” reporta˝ o Panu pt. Droga kaszubska. Po raz pierwszy spotkaliÊmy si´ jednak o wiele póêniej,
bo w roku 1978 na planie filmowym Blaszanego b´benka. Tak czy owak min´∏o
w∏aÊnie 20 lat odkàd zacz´∏o si´ moje pisanie na Paƒski temat. W kraju by∏ Pan
znany z opowiadania Kot i mysz w t∏umaczeniu Ireny i Egona Naganowskich,
nadto zaÊ z fragmentów B´benka, które si´ upycha∏o to tu, to tam.
— Zawsze by∏em zdania, ˝e w Niemczech sprawy literatury sà niedoceniane, w Polsce natomiast bywajà przeceniane. Takie nieodparte wra˝enie odnosi∏em na podstawie reakcji na moje kolejne ksià˝ki.
— Jednak troch´ szcz´Êcia mia∏ Pan równie˝. Wilhelm Szewczyk opublikowa∏ swojà Literatur´ niemieckà w XX wieku, w której sporo miejsca poÊwi´ci∏
Paƒskiej twórczoÊci. Prof. Franciszek Ryszka nie mia∏ doÊç s∏ów zachwytu dla powieÊci Psie lata. Tak˝e i w osobie Andrzeja Wasilewskiego, prominentnego wydawcy, mia∏ Pan wcale nie cichego sojusznika. Wkrótce zresztà by∏ gotowy przek∏ad B´benka pióra S∏awomira B∏auta.
— By∏em od tego bardzo daleko. Po napisaniu „gdaƒskiej trylogii” powróci∏em do gdaƒskiego tematu w Turbocie. To by∏a prze∏omowa jak gdyby sprawa: robotnicze protesty na Wybrze˝u w roku 1970. Zrozumia∏em wtedy, ˝e historia to jest tak˝e dzieƒ dzisiejszy. Ca∏kiem inaczej ani˝eli dotàd zaczà∏em podchodziç do spraw „mojego” miasta, do Gdaƒska. Zaczà∏em ˝yç nie tylko jego dawnymi, powiedzmy, hanzeatyckimi losami, czy te˝ okresem mi´dzywojennym czy
wr´cz wojennym, ale tak˝e i tym, co zdarza∏o si´ ca∏kiem aktualnie. Nadto jeszcze jedna z moich krewniaczek naprawd´ pracowa∏a wówczas w jednym z gdaƒskich punktów gastronomicznych. Tyle ˝e nie w kantynie Stoczni Gdaƒskiej, jak
opisa∏em to w Turbocie, ale w kawiarni klubu studenckiego „˚ak”. Przesuni´cie
akcentów i efekt by∏ gotowy. Wtopienie wàtków osobistych w nurt zdarzeƒ historycznych.
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— Podobnie, jak uprzednio uczyni∏ Pan z Janem Broƒskim. Nawet gdy
zmienia∏ Pan nazwiska bohaterom swoich „gdaƒskich” ksià˝ek, ∏atwo by∏o odcyfrowaç ich protagonistów i protoplastów. Odnosz´ nieraz wra˝enie, ˝e wr´cz lubuje si´ Pan w zabiegach tego rodzaju. To zresztà nadaje Paƒskim ksià˝kom walor szczególnej plastycznoÊci. Te nazwy ulic, placów, dzielnic, rzek. Ów gdaƒski
genius loci, który sprawia, ˝e staje Pan w jednym szeregu z takimi pisarzami jak
Kafka z jego Pragà, Joyce z Dublinem, Döblin (skàdinàd Paƒski, jak wiem, nauczyciel w prozie) i jego Berlin, Proust i jego Illiers (powieÊciowe Combray), jak Bruno Schulz oraz Drohobycz, wreszcie Wilno Tadeusza Konwickiego.
— Dobra literatura, mia∏em zaÊ ambicje tworzenia takiej, nie mog∏a, moim zdaniem, dziaç si´ „wsz´dzie i nigdzie”. Na to pozwoliç sobie nie mog∏em,
zresztà nie mia∏em najmniejszego zamiaru tak czyniç. Zbyt mocno by∏a we mnie
zakorzeniona owa gdaƒska, pograniczna w niejednym, tematyka. Przy okazji
chcia∏em coÊ wa˝nego powiedzieç moim rodakom. Bo przecie˝ jestem i czuj´ si´
Niemcem. Chcia∏em ich do czegoÊ namówiç, do czegoÊ nak∏oniç.
— W∏aÊnie. Agitacyjny ton Paƒskiego pisarstwa. Wydaje mi si´ on byç
w nim immanentnie obecny. Nie wprost, ale jednak. Do czego Pan agituje swoich rodaków?
— Do wyrwania z siebie hitlerowskich pozosta∏oÊci. Do wyrwania ich
wraz z korzeniami wszelkiego wàskonacjonalistycznego myÊlenia. Do uÊwiadomienia sobie rozmiarów „szlachetnego sàsiedztwa”. Jego roli i znaczenia. Choçby przez postaci wspólne naszej historii. Mam na myÊli postaç Saksoƒczyka
i gdaƒszczanina w jednej osobie — astronoma Heveliusa (Polacy pragnà z niego
zrobiç Heweliusza), Kopernika, którego ja sam w sporze czy by∏ on Polakiem, czy
te˝ Niemcem zaliczy∏em do grona... Kaszubów, gdaƒskiego myÊliciela z ulicy
Âwi´tego Ducha — Schopenhauera, fizyka Fahrenheita.
— Swojà drogà, dziwne to by∏o miasto, ten Gdaƒsk minionych wieków,
lecz i ten w którym Pan wzrasta∏.
— On ju˝ wi´cej nie powróci. Z woli Hitlera i Stalina tak si´ sta∏o. Nie ma
ju˝ dzisiaj w Gdaƒsku ˚ydów, choç byli tam przez kilka stuleci, nie ma ju˝ Niemców, ludzi innych wyznaƒ jest w nim bardzo niewielu.
— Uczestniczy∏em ca∏kiem niedawno w nabo˝eƒstwie zielonoÊwiàtkowców. Jest w Gdaƒsku parafia menonicka. Zbudowano od fundamentów meczet,
nigdy w tym mieÊcie uprzednio nieistniejàcy.
— Z sympatià odnotowuj´ odradzanie mniejszych na gruncie polskim religii.
— Ju˝ jednak dawny cmentarz ˝ydowski na Che∏mie znany jest bardzo
niewielu ludziom. Tymczasem inskrypcje na jego rozrzuconych w przestrzeni,
poroÊni´tych trawà, p∏ytach nagrobnych mówià, ˝e by∏ to cmentarz XVIII-wiecz-
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ny. O kompleksie spraw ˚ydów gdaƒskich napisa∏ Pan w Dzienniku Êlimaka...
— By∏ to rodzaj rozmowy prowadzonej z mymi dzieçmi. A mam ich, bagatela, a˝ dziewi´cioro...
— Na albumie Vier Jahrzehnte widnieje dedykacja: „Dla Laury”.
— Podczas poprzedniej mojej wizyty w Gdaƒsku wzià∏em ze sobà mojà
córk´ wywodzàcà si´ z trwajàcego doÊç krótko konkubinatu.
— Pozna∏em Helenk´. Odziedziczy∏a, jak bodaj ˝adne inne z Paƒskich
dzieci, zdolnoÊci po ojcu. Jak wiem, pisze, maluje. I rzecz nie bez znaczenia: jest
∏adnà, màdrà kobietà.
— Kocham wszystkie moje dzieci. Tak˝e dwójk´ dzieci mojej obecnej ˝ony Ute.
— Oddalenie. Jakà rol´ odgrywa ono w Paƒskim pisarstwie?
— Oddalenie oraz utrata. To dla mnie nieoczekiwana szansa spojrzenia
na szereg spraw z pewnego dystansu. A z oddalenia, jak wiadomo, lepiej widaç.
— I co Pan ujrza∏?
— Miasto-mozaik´ narodowoÊciowo-wyznaniowà. Histori´ pisanà zarówno wielkimi, jak i ma∏ymi literami, t´ rodzinnà, obecnà w ka˝dym z nas na swój
sposób.
— Nam o niej zbyt d∏ugo kazano milczeç.
— A˝ dosz∏o do dwóch kolejnych wybuchów spo∏ecznych, którym solidarnie, na ile tylko by∏o mnie staç, Êwiadkowa∏em.
— Upomnia∏ si´ Pan te˝ — w liÊcie do gen. Jaruzelskiego — o wypuszczenie z obozu internowania pisarza Wiktora Woroszylskiego. List Paƒski zaczyna∏
si´ od s∏ów: „Gdy napisa∏em list do gen. Pinocheta...”. Reakcja by∏a natychmiastowa. Autor ksià˝ek o Jesieninie, Majakowskim, Niekrasowie znalaz∏ si´ na wolnoÊci. Homo politicus. Takie miano przypisano Panu niejeden ju˝ raz. Co to oznacza?
— Nieoboj´tnoÊç na ludzkà krzywd´. Na wszelkie przejawy totalitaryzmu. Na ludzkà n´dz´.
— Tropi∏ jà Pan hen, w Kalkucie...
— Na rasowe i wyznaniowe przesàdy.
— Z KoÊcio∏a katolickiego w sposób oficjalny Pan wystàpi∏, stajàc si´
ex definitione agnostykiem.
— Na wszelkie przeÊladowania, chocia˝by, jak ostatnio, cudzoziemców
zamieszka∏ych na sta∏e bàdê okresowo w moim kraju. W momencie, w którym
moja partia opowiedzia∏a si´ w sposób oficjalny za ustawà o przesiedleƒcach,
podjà∏em decyzj´ o opuszczeniu szeregów SPD.
— Nieraz sobie myÊl´, jakby sprawy te mia∏y si´, gdyby ˝y∏ Willy Brandt...
— Mo˝e by si´ zastanowili?
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— „Grupa 47”. Jakà rol´ w Paƒskim ˝yciu odegra∏a przynale˝noÊç do niej?
— Bardzo znacznà. Ona mnie wr´cz do pewnego stopnia ukszta∏towa∏a.
To w∏aÊnie podczas spotkaƒ tej grupy dyskutowaliÊmy wiele spraw z gatunku
tych, o których powiedzieliÊmy tu sobie przed chwilà. Przede wszystkim — odpowiedzialnoÊç pisarza przed historià. Estetyzowaç mog∏em sobie — i robi´ to nadal — w grafice, cz´Êciowo w sztukach scenicznych. Czasami tak˝e w mojej poezji. Ju˝ jednak w prozie na luksus tego rodzaju pozwoliç sobie nie mog∏em.
Zresztà, wciàgn´∏y mnie wkrótce w swà orbit´ sprawy wielkiej polityki.
— Sta∏ si´ Pan wr´cz agitatorem SPD, nie b´dàc zresztà cz∏onkiem tej
partii...
— Jej cz∏onkiem sta∏em si´ natomiast wówczas, gdy znalaz∏a si´ ona
w opozycji do bloku rzàdowego CDU-CSU.
— To da∏o Panu pewien luksus w myÊleniu oraz w dzia∏aniu. Sprawy doraêne, rozmaitych chwilowych koniunktur, mog∏y pozostawaç odleg∏e.
— Nie mog∏em jednak milczeç wtedy, gdy moja partia opowiada∏a si´ po
niew∏aÊciwej, moim zdaniem, stronie w kwestii azylantów.
— Ma Pan równie˝ wcià˝ ˝ywy stosunek do Gdaƒska. Do wielu spraw tego miasta tyczàcych. Agituje Pan, dla przyk∏adu, na rzecz upami´tnienia postaci
Daniela Chodowieckiego. Tego rysownika, podró˝nika, autora ksià˝ki—albumu
o podró˝y do Gdaƒska.
— Do tego stopnia, ˝e patronuj´ nagrodzie — w wysokoÊci 10 tys. marek
rocznie — dla m∏odego artysty. Nagrodzie noszàcej w szyldzie imi´ tego twórcy z
Polski.
— W Gdaƒsku dzia∏ajà a˝ dwa, konkurujàce z sobà, Towarzystwa im. Daniela Chodowieckiego.
— Pragnà∏em nadto rekonstrukcji gdaƒskich spichlerzy, upami´tnienia
getta ˝ydowskiego w Gdaƒsku. Jego ulice, domy wcià˝ przecie˝ istniejà.
— A tak˝e synagoga we Wrzeszczu. MieÊci si´ w niej obecnie szko∏a muzyczna, lecz brakuje na tym budynku choçby tablicy informujàcej o historii tego
obiektu.
— Wszystko jest jednak na dobrej drodze.
— To, co si´ sta∏o ostatnimi laty w Europie, jak wiem, zaskoczy∏o nawet
Pana...
— Pami´tam, ˝e podczas mego pobytu w Gdaƒsku optowa∏em na rzecz
konfederacji dwóch paƒstw niemieckich.
— W tydzieƒ zaÊ póêniej mur berliƒski zosta∏ obalony.
— Có˝, i tak bywa z diagnostami historii.
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— Wyra˝a Pan swój goràcy protest przeciwko z∏emu traktowaniu przez
Arabów osoby oraz dzie∏a Salmana Rushdiego...
— Mam w pe∏ni jasny i do koƒca sprawdzony poglàd w tej sprawie. Rushdie to mój brat po pisarskim piórze. To ktoÊ, jak ja sam. Jego Midnightchildren
(Dzieci pó∏nocy), choç dziejà si´ w Bombaju, mog∏yby dziaç si´ w Gdaƒsku. To
taki hinduski Blaszany b´benek.
— Spodoba∏ si´ Panu film wed∏ug B´benka?
— Bardzo. Zresztà, nie znajàc si´ na sztuce filmowej, doceni∏em w pe∏ni
aspiracje Volkera Schlöndorffa do znalezienia ekwiwalentnego j´zyka filmowego
dla mojej, przecie˝ nie∏atwej, prozy.
— A film pod∏ug Kota i myszy?
— Pokazuje Gdaƒsk mojej m∏odoÊci. Nie wiem, doprawdy, jak si´ to
Pohlandowi uda∏o.
— Tak˝e i Gleb Panfi∏ow, autor Pokuty, jak wiemy, planowa∏ nakr´cenie
Szczurzycy?
— W koƒcu jednak nic z tego nie wysz∏o. Ciàgle powstajà w Niemczech
jakieÊ filmy o Gdaƒsku. W niejednym wzià∏em osobiÊcie udzia∏.
— Póêniej zaÊ, jak po nakr´ceniu filmu Drogocenna przesz∏oÊç, ca∏a sekwencja Paƒskiego udzia∏u w tym filmie trafi∏a na karty Turbota, tej bodaj jedynej — obok Miejscowego znieczulenia — dotàd nieprzet∏umaczonej na j´zyk polski Paƒskiej powieÊci.
— Szczurzyca równie˝ nie zosta∏a jeszcze wydana.
— Ale jej przek∏ad, jak mi wiadomo, od dawna jest ju˝ gotowy. Reszta to
sprawa wydawcy Wró˝b kumaka, czyli Wydawnictwa Morskiego w Gdaƒsku. Wypada Panu podzi´kowaç za to, ˝e w ca∏ym nieomal czytelniczym Êwiecie poznajà
dziÊ dzieje póêno spe∏nionej mi∏oÊci Polki Aleksandry Piàtkowskiej oraz Niemca
Aleksandra Reschkego. Gdy przed pó∏ rokiem przebywa∏em w Bielefeld, spotka∏em tam kogoÊ o tym nazwisku. Eks-∏odzianina, Polako-Niemca, którego ˝ona jest
t∏umaczkà. Ciekawa koincydencja, nieprawda˝?
— Dla mnie by∏o wa˝ne w tej powieÊci owo ostateczne pojednanie na
Cmentarzu Europy. Ono i tak ju˝ si´ faktycznie dokona∏o. Z chwilà rozbrojenia
atomowego, z∏àczenia si´ dwóch paƒstw niemieckich, atrofii komunizmu. Rodzà
si´ wprawdzie nowe niebezpieczeƒstwa, owe nacjonalizmy, choçby te w wydaniu
jugos∏owiaƒskim, czy te˝ tego co obserwujemy obecnie na scenie politycznej
w moim kraju. Jestem jednak optymistà. Wierz´ w rozum ludzkoÊci i w ˝elazne
regu∏y dziejowe.
— Serdecznie dzi´kuj´ za t´ rozmow´.
(1994)
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Grass wyst´puje z SPD...
Uczyni∏ to, podjà∏ decyzj´ tego rodzaju nie w odruchu protestu. Nie w jakiejÊ chwili emocji czy szczególnego uniesienia. Zdecydowa∏ tak po kilkutygodniowym namyÊle, w akcie niezgody na wewnàtrzpartyjne ustalenia socjaldemokratów, partii do której od lat nale˝a∏, a z którà sympatyzowa∏ i jà wspiera∏ przez
lat kilkadziesiàt. Z braku jego akceptacji dla wpisania si´ jego partii w myÊlenie
podobne innym partiom w jego kraju w kwestii zmiany niemieckiej polityki azylowej. Listopadowe roku 1992 porozumienie SPD z rzàdzàcà nad Renem koalicjà
CDU/CSU w sprawie znacznego zaostrzenia — dotàd bardzo liberalnych — praw
azylowych od razu spotka∏o si´ z negatywnym stosunkiem pisarza. Ju˝ wtedy
Grass, cz∏onek SPD od 1982 roku, uzna∏ i˝ zgoda socjaldemokratów na nowe
przepisy azylowe by∏a „nieodpowiedzialna i ob∏udna”.
Tyle komunikat Agencji France Presse w tej niebagatelnej sprawie. Ka˝dy z nas uzupe∏nia go sobie obrazem ujrzanym w telewizji: autor Blaszanego b´benka, ale i Niemieckich rozliczeƒ, maszeruje na czele pochodu demonstrantów.
W jakiej sprawie? Wcià˝ powtarzajàcych si´ incydentów podpaleƒ, przemocy wobec przybyszów do tego kraju: Polaków, Turków, Rumunów, ludzi innych narodów, ras oraz wyznaƒ. Wyszed∏ wówczas ze swej, „Goethego naszych czasów”
pracowni, by jak jego wielki protagonista i poprzednik — zaprotestowaç.
To wtedy publicznie objawi∏ Grass swà niezgod´ na to, co dzieje si´ wokó∏ niego w kraju nad Renem, Menem oraz ¸abà. Ruszy∏ do milczàcego przemar-
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szu przez jedno z najwi´kszych niemieckich miast, by okazaç tym sposobem swà
solidarnoÊç z pogn´bionymi, poni˝onymi, nie majàcymi si∏ na to, by zaprotestowaç. On wi´c wspar∏ ich swoim niewàtpliwym autorytetem m´˝a stanu, moralisty.
Pami´tny moment akcesu Grassa do SPD. W podró˝y promocyjnej jednej z jego wówczas wydanych ksià˝ek, w samochodowym radio us∏ysza∏, i˝ zawiàza∏a si´ w RFN nowa koalicja rzàdowa i ˝e SPD przesz∏a do opozycji. Z miejsca
podjà∏ decyzj´ o przystàpieniu do tej partii. Nie chcia∏ byç, nie bardzo mu to odpowiada∏o, cz∏onkiem tej partii wówczas gdy sprawowa∏a rzàdy. Grozi∏o to mu
uwik∏aniem si´ w nazbyt doraêne uk∏ady, apana˝e, uwarunkowania i przywileje.
Nie pragnà∏ ich; jego pisarstwo nie potrzebowa∏o protezy tego rodzaju. Wsparcia
go czymkolwiek innym. I to pomimo tego, ˝e poprzednio przez lat wiele Êwiadczy∏ za swà partià na wiele sposobów...
Oto Berlin roku 1965. Burmistrz Berlina Zachodniego Willy Brandt podpisuje plakat autorstwa swego serdecznego przyjaciela Güntera Grassa, ten z charakterystycznà g∏owà i owym dziobem koguta, u∏o˝onym sylabicznie: Es-Pe-De.
Otacza go g´stwina m∏odzie˝y podobnie jak i on politycznie myÊlàcej. Ta m∏odzie˝ mia∏a jeszcze w najbli˝szej przysz∏oÊci odegraç niebagatelnà, choç nie
w ka˝dym szczególe pozytywnà dla post´pów demokracji w tym kraju, rol´. Ta
jednak jej cz´Êç, zgrupowana wówczas wokó∏ autora Êwie˝o wydanej „gdaƒskiej
trylogii”, z owymi rulonami jego plakatu w r´ce, stanowi∏a trzon, samo jàdro m∏odzie˝owej przybudówki partii SPD. To by∏a jej cz´Êç najaktywniejsza, choç nie
majàca decydujàcego g∏osu w partii.
Ju˝ po chwili zasiad∏ Grass w towarzystwie Karla Heinza Eversa, Waltera
Schmiedingera oraz Klausa Schütza, by agitowaç za tym ostatnim w wyborach do
parlamentu.
Grassowi ma∏o by∏o tego. Zaczà∏ owe liczne podró˝e po kraju. Obraz
Grassa siedzàcego na jednej ze swych wcale eleganckich walizek na berliƒskim
dworcu kolejowym, z kuframi, na których zalegajà owe plakaty, rulony pism
o SPD-owskiej orientacji, nale˝a∏ do swoistych scenek rodzajowych tamtego niemieckiego czasu. Czasu bezpardonowej batalii o zwyci´stwo tendencji socjaldemokratycznych.
Móg∏ si´ nie identyfikowaç w pe∏ni ze swym paƒstwem. By∏ wszak Aussiedlerem z zupe∏nie innego geograficznego, historycznego wymiaru. On — berliƒczyk z gdaƒskiego przeszczepu.
Pisa∏:
Wówczas, w po∏owie lat szeÊçdziesiàtych polityka upomnia∏a si´ o niemal ka˝dego
z nas, znaleêliÊmy si´ raptem w kr´gu jej bezpoÊrednich oddzia∏ywaƒ. Mnie nie chcia-
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∏a póêniej poza ten kràg przez wiele lat wypuÊciç. Przez dobrych siedem d∏ugich lat tak
si´ dzia∏o. Owe doÊwiadczenia, wejrzenia w urod´ niemieckiej prowincji sprowadza∏y
si´ w efekcie koƒcowym do walki tendencji alarmistycznej z antyalarmistyczà. Ju˝ nigdy
potem nie mia∏o byç wystarczajàco cicho. Z tego czasu powzià∏em te˝ motywy dla mojego trzeciego z kolei tomu wierszy Ausgefragt (Wypytani), które mia∏y si´ póêniej z∏o˝yç na stronice mojej prozy, dodajàc mi si∏ na jej pe∏ne rozwini´cie.

W liÊcie do rodziny z 7 lipca tego roku informowa∏: „Wczoraj by∏o bardzo interesujàco: Vaterland — przemówienie w Hamburgu wraz z Willym. Mowa
w Kilonii ze znacznym skutkiem”.
A grzebieƒ espedowskiego koguta bywa∏, na zmian´, czarny bàdê te˝
czerwony. Literki SPD kreÊli∏ skrótowo bàdê fonetycznie. Malowa∏ je na niebiesko, czerwono, czarno. Wspiera∏ swà parti´: oratorsko, agitacyjnie, podró˝niczo,
lecz i na sposób obrazowo-komiksowy. Ca∏y Grass. Z niejednej gliny ulepiony.
Nie na jeden sposób, tylko pisarski, czy tylko agitatorski, przemawiajàcy do
wspó∏obywateli.
„Przekl´te niemieckie problemy” — pisa∏ w tytule jednego ze swych szkiców, który mia∏ nie wejÊç do tomu Niemieckie rozliczenia, jaki w roku 1990 ukaza∏ si´ nak∏adem wychodzàcej z polskiego podziemia NOWEJ.
NienawiÊç nie powstaje i nie wzmaga si´ bez powodu. Jakkolwiek na koniec wybuch jej
jest jednoznaczny, ma wielowarstwowe pod∏o˝e. Dlatego nienawiÊç mi´dzy narodami
i rasami, mi´dzy wiernymi zwolennikami Êcierajàcych si´ religii, a tak˝e nienawiÊç mi´dzy klasami spo∏ecznymi z regu∏y zwyk∏o si´ nazywaç irracjonalnà, nawet gdy ∏atwo poznaç, ˝e przyczyny tej nieliczàcej si´ z ˝adnymi miarkujàcymi argumentami si∏y nap´dowej zakorzenione sà cz´sto w decyzjach natury ekonomicznej, politycznej i spo∏ecznej,
podyktowanych — jak mo˝na sàdziç — wy∏àcznie rozsàdkiem.

Dostrzega∏ Grass objawy tej nienawiÊci w dawnym Zwiàzku Radzieckim.
Podczas ostatniej swej wizyty w Warszawie niejednà kwesti´ wypowiedzia∏ na temat wojny w Jugos∏awii. Objawy nienawiÊci pomi´dzy Niemcami a Niemcami obchodzi∏y go jednak zawsze w sposób najbardziej ˝ywy i natychmiastowy. Reagowa∏ na nie najrychlej.
Dostrzega∏ objawy „spychania rozsàdku na margines”, w chwili gdy inkorporacja NRD do mo˝niejszej RFN dokonywa∏a si´ niejednokrotnie z pogwa∏ceniem praw obywateli kraju nad Sprewà. Zjawisku spychania ich na spo∏eczny
i polityczny, w efekcie: tak˝e i ekonomiczny, margines przeciwstawia∏ si´ z wielkà ˝arliwoÊcià.
„NRD dostanie si´ im za bezcen” — pisa∏ wówczas.
Dopiero co jeszcze sk∏ócona, zachodnioniemiecka radykalna prawica ju˝ po∏àczy∏a si´
ze wschodnioniemieckà. W tych kr´gach mo˝na liczyç na koniunktur´. A nienawiÊç,
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która tylko w pojedynczych przypadkach (niekiedy p∏odnych literacko) neutralizuje si´
jako nienawiÊç do siebie, b´dzie szuka∏a sobie celów le˝àcych poza sferà w∏asnych
dusznych wyziewów. [...] By∏em tam w ciàgu ostatnich miesi´cy — pisa∏ Grass w roku
1990. — W Cottbus, w Guben czy w pó∏nocnym Uckermark – wsz´dzie w obszarze
przygranicznym nienawiÊç do obcych, gdzie indziej skierowana raczej na Wietnamczyków czy Afrykanów, koncentruje si´ wprost przeciwko polskim gastarbeiterom i przeciwko Polsce w ogóle...

Od tej pory min´∏y dwa lata. Fala nienawiÊci rozla∏a si´ w Niemczech szeroko. Wzbudzana przez skinheadów, powodowa∏a natychmiastowe do∏àczanie
si´ do nich klienteli politycznej o prawicowym rodowodzie. Odcinanie politycznych kuponów od tej sytuacji.
Autor Niemieckich rozliczeƒ nie chcia∏ byç wobec tych spraw oboj´tnym.
Autor szkiców Wstyd i haƒba, autor wiersza Gdzie Niemiec ma ojczyzn´ swà? koƒczàcego si´ s∏owami: „Niech ca∏e Niemcy domem nam!”, autor listu otwartego do
Anny Seghers z roku 1961 (moment zbudowania muru berliƒskiego), Kilku myÊli kosmopolity bez ziemi powiedzia∏: no pasaran, jak niegdyÊ przeciwnicy faszyzmu we frankistowskim jego wydaniu. Dalej ju˝ nie przejdziecie. Waszà ma∏oÊcià
przez mojà wielkoÊç. Przez moje myÊlenie w tych sprawach, jak˝e ró˝ne od tego
waszego. Waszym, tkwiàcym g∏´boko w brunatnej przesz∏oÊci narodu myÊleniem
oraz dzia∏aniem przez moje poglàdy, nieskrywane nigdy, demokratyczne, pe∏ne
tolerancji dla innego myÊlenia i pochodzenia, dla innej obyczajowoÊci oraz zachowaƒ.
I wówczas zdecydowa∏ — o swym wystàpieniu z SPD. Wydaje si´, ˝e jest
ono definitywne i ostateczne. Jest rodzajem decyzji, od której nie przys∏uguje ju˝
jakie bàdê odwo∏anie.
Co grozi Grassowi teraz, gdy ju˝ zabrak∏o Willy'ego Brandta? Post´pujàce osamotnienie? Marginalizacja jego osoby? Czy mo˝e wr´cz przeciwnie – stanie
na czele jakiegoÊ ruchu, który dopiero powstanie? Mam w oczach blask ∏un pochodni w r´kach 300 tysi´cy demonstrujàcych mieszkaƒców Berlina. Odnosz´ teraz takie wra˝enie, jakby Günter Grass stanà∏ obecnie na ich czele.
(1993)
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Sonety do wyp´dzonych
Marcel Reich-Ranicki wprost oniemia∏. Gdy nak∏adem wydawnictwa Gerharda Steidla w Getyndze ukaza∏ si´ – w marcu 1993 roku – tom sonetów Güntera Grassa zatytu∏owany Novemberland (Listopadia), nie potrafi∏ wr´cz ukryç s∏ów
zachwytu nad tym tomikiem Grassa. On – notoryczny przeÊmiewca i niedowiarek, osobisty wróg Grassa, jak mo˝na by wnosiç z wielu jego wobec Grassa krytycznych wystàpieƒ w przesz∏oÊci (od s∏awetnego pasowania go na – tu uwaga –
„bu∏garskiego szpiega”, hen w latach 50., po owo pastwienie si´ nad Szczurzycà
czy, zw∏aszcza, Wró˝bami kumaka), nagle zmieni∏ ton. Pod wp∏ywem Êwie˝ej lektury tego tomu wierszy poczà∏ wr´cz pasowaç Grassa na tego, który „pe∏ni dojrza∏ do przyznania mu literackiej Nagrody Nobla”.
Tymczasem Steidl wcià˝ wznawia∏ Novemberland. Drugi nak∏ad ukaza∏
si´ zaraz po pierwszym, bo jeszcze w marcu, trzeci w kwietniu 1993. Zbiór 13 ponumerowanych sonetów zaopatrzony jest w malunki samego Grassa, co wespó∏
ze starannà edytorskà oprawà czyni z tomiku swoiste cacko edytorskie.
Sonet – jak˝e gustowna forma literacka. Ima∏ si´ jej Szekspir, Petrarka,
Kochanowski. Tu forma zewn´trzna zmaga si´ z treÊcià niekiedy bardzo wspó∏czesnà. Dlaczego jednak Grass u˝y∏ tej w∏aÊnie, jak˝e kunsztownej, formy? Nale˝a∏oby jego samego o to zapytaç. Byç mo˝e taka w∏aÊnie zda∏a mu si´ najbardziej
stosownà do treÊci, jakie pragnà∏ w swych wierszach przekazaç.
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W listopadzie roku 1992, ju˝ po obaleniu z kretesem muru berliƒskiego,
po zjednoczeniu RFN z NRD, przez ca∏e Niemcy przesz∏a fala napadów na azylantów. Grass powie o niej:
Nagle znalaz∏em si´ w spo∏eczeƒstwie amorficznym. Politycy niezbyt pospiesznie si´ do
niej odnieÊli. Postanowi∏em na t´ sytuacj´ zareagowaç. W jaki jednak sposób? By∏em
zdania, ˝e forma wiersza musi byç bardzo surowa. Postanowi∏em odwo∏aç si´ do sonetów autorstwa Andreasa Gryphiusa, gdaƒszczanina z urodzenia, pisarza niemieckiego
i europejskiego baroku, który w pierwszych dziesiàtkach lat XVII stulecia zareagowa∏
ca∏ym cyklem sonetów na toczàcà si´ wówczas w Niemczech wojn´ trzydziestoletnià.

Tom otwiera wiersz Co nasze. Pisze w nim Grass: „Wszystko co tajne odchodzi”. Pisze o n´dzy, która si´ utrzymywa∏a pomimo koncepcji wolnego rynku.
I ˝e listopad by∏ pewnà cezurà stworzonà w l´ku przed Sàdem Ostatecznym.
Póêne s∏oneczniki, tak zatytu∏owa∏ Grass sonet 3. „Listopad je dopad∏” —
pisze. W kolorach ˝ó∏ci i czerni tako˝. Jeszcze kikuty sterczà ukoÊnie na deszczu.
Dokona∏o si´ rozejÊcie. RozejÊcie, niczym m´˝a i ˝ony, kraju i ludzi pospo∏u.
W Dniu zadusznym wspomina Grass swój listopadowy lot do Polski.
Sporzàdza rodzaj pos∏ania: „Bàdê osobliwy, inaczej ulepiony”.
Przeciàg∏y deszcz. Pisze Grass o „strachu który krà˝y∏”. I dalej:
M∏odzi wczeÊnie si´ starzejà,
bojà si´ o swe renty
skinom we frakach nadano ordery.

Sonet 13. nosi tytu∏ Co nadchodzi?. „Na zboczach resztki g∏ogów moknà
w s∏oƒcu”, „Kto wie jak na Adwent knebel si´ zak∏ada?”.
Kilka z tych sonetów odczyta∏ Grass na spotkaniu z okazji wr´czenia mu
doktoratu honorowego Uniwersytetu Gdaƒskiego. Czyta∏ je wspaniale, g∏osem
mocnym, z niema∏ym talentem aktorskim. Ale i z wyraênym przej´ciem w g∏osie,
jak gdyby wcià˝ jeszcze ich zawartoÊç porusza∏a go wcale mocno.
I wyjecha∏. W kilka dni póêniej telewizje ca∏ego Êwiata pokaza∏y ów dom
w Solingen, w którym spalono pi´ç tureckich dziewczynek. Grass zapewne by∏
gdzieÊ blisko tego miejsca...
(1993)
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Jestem niemilczàcym Êwiadkiem
Rozmowa z Günterem Grassem
— Tak wi´c przyby∏ Pan do Gdaƒska z nale˝nymi mu ze strony tego miasta honorami. Wiele wody musia∏o sp∏ynàç Radunià oraz Mot∏awà.
— Przypomn´ wi´c tylko, ˝e po raz pierwszy po wojnie przyby∏em do
Gdaƒska, który nie by∏ miastem o nazwie Danzig, w roku 1958. DziÊ, w 35 lat
póêniej spotka∏y mnie tak wielkie honory – obywatelstwo tego miasta, doktorat
Uniwersytetu Gdaƒskiego. Wr´czono mi medal „Poruszy∏ wiatr od morza”. Prawdziwy grad zaszczytów.
— Co sprawi∏o tamte pierwsze odwiedziny? Pomijam nostalgi´ do miejsc
dzieciƒstwa oraz m∏odoÊci.
— Sprawy warsztatowe, czysto pisarskie. Nagle w Pary˝u, gdzie przebywa∏em jako „mà˝ swojej ˝ony”, Anna bowiem by∏a tam na stypendium baletowym, zrozumia∏em, ˝e czegoÊ przy pisaniu mojej debiutanckiej powieÊci (nie nazywa∏a si´ wcale Blaszany b´benek lecz rozmaicie, Dobosz, B´bnienie po blasze)
mi brak, zrozumia∏em, odczu∏em wr´cz fizycznà potrzeb´ przemieszczenia si´
w te strony, o których akurat pisa∏em.
— Jak wiem, pisa∏ Pan t´ powieÊç ju˝ od dawna.
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— Od roku 1953.Wcià˝ mi si´ ona rozrasta∏a. W ten sposób dotar∏em do
sekwencji obrony Poczty Polskiej w Gdaƒsku. Tkni´ty intuicjà, postanowi∏em
zmierzyç si´ z tym tematem niejako w sposób osobisty, dotykalny, na wyciàgni´cie r´ki. Wsiad∏em przeto do pociàgu...
— ...z ˝onà?
— Postanowi∏a dojechaç. Razem odwiedziliÊmy Bysewo, wieÊ, w której
zamieszkiwa∏a wcià˝ kaszubska cz´Êç mojej familii.
— Z tamtego czasu zachowa∏y si´ amatorskie zdj´cia, takie z zàbkami,
w Pana rodzinnym albumie. Oglàda∏em je u Krausów, bo je Pan Janowi, jego ˝onie nades∏a∏. Jeszcze Pan wówczas nie wiedzia∏, ˝e ju˝ wkrótce stanie si´ Pan rewizjonistà, rewelatorem historii.
— Có˝, z miejsca dotar∏em do trzech ˝yjàcych obroƒców Poczty Polskiej.
Podczas gdy oficjalna wersja g∏osi∏a, ˝e co do jednego zostali rozstrzelani na Zaspie, odkry∏em fakt ich istnienia. Opowiedzieli mi niejedno ciekawe.
— Lecz chyba nie to, ˝e r˝n´li w skata w trakcie ataku oddzia∏ów Heimwehry?
— Wie Pan, ˝ycie bywa odleg∏e od historyczno-dyktatycznych wyobra˝eƒ
oraz przekazów. Sama ju˝ okolicznoÊç, ˝e owi pocztowcy prze˝yli, uciekli systemem bocznych przejÊç i korytarzy, to ˝e mia∏em ich przed sobà ˝ywych, podczas
gdy mój wuj – Franciszek Krause rodem z kaszubskiego Klukowa – dawno ju˝
nie ˝y∏, stanowi∏o o pokr´tnoÊci ludzkich losów. CoÊ z tego przeniknàç mia∏o na
karty mojej powieÊci.
— By∏ w Panu ten w pe∏ni skonkretyzowany zawczasu zamiar – dania
Êwiadectwa prawdzie?
— Gdy si´ga si´ po pióro po raz pierwszy, nigdy nie wie si´ do koƒca
i ca∏kiem na pewno dokàd go ono zaprowadzi. I jaki ∏adunek wiedzy, intuicji, talentu w cz∏owieku drzemie naprawd´. Podobnie by∏o i ze mnà. Najpierw jednak
by∏a w´drówka po Gdaƒsku wraz z red. Górnà z „G∏osu Wybrze˝a”.
— Przyda∏ jà Panu wsz´dobylski tamtà porà „Interpress”. Co innego mnie
zastanawia w tej sprawie. To, ˝e Panu, m∏odemu, zgo∏a nieznanemu pisarzowi –
mia∏ Pan wówczas jeden zaledwie tomik wierszy w swoim dorobku – przydano
„opiekuna”.
— Widocznie uznano, ˝e jest mi on niezb´dny. Niech Pan weêmie pod
uwag´, skàd przybywa∏em. I jakà miejscowoÊç mia∏em wpisanà do paszportu
w rubryce „miejsce urodzenia”. To wystarczy∏o.
— Jakim zasta∏ Pan to miasto?
— Szcz´Êliwie odbudowanym, co z miejsca zda∏o mi si´ nieledwie cu-
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dem. Wiedzia∏em przecie˝ co ono przesz∏o tak jeszcze niedawno. O rozmiarach
jego zniszczeƒ. Co sta∏o si´ z jego mieszkaƒcami w chwili wejÊcia do miasta Rosjan.
— Moja ciotka, mieszkajàca w Âwi´tym Wojciechu, dzielnicy Gdaƒska, zosta∏a zgwa∏cona, i gdy póêniej poroni∏a, ca∏a rodzina odetchn´∏a z ulgà. Mia∏em
wi´c i ja „blaszany b´benek” w domu mojego kaszubskiego na wskroÊ dzieciƒstwa. Pan zaÊ odjecha∏. Wkrótce, bo w roku 1959, ukaza∏a si´ w RFN Paƒska powieÊç. Z miejsca narobi∏a sporo szumu, zarówno nad ¸abà, jak i nad Wis∏à. Pan
mia∏ swoiste szcz´Êcie do bycia na cenzurowanym, co zresztà dodawa∏o Pana
ksià˝kom nieoczekiwanego rozg∏osu, Pana zaÊ osobie przyczynia∏o, prócz k∏opotów (niewr´czenie nagrody literackiej miasta Bremy), niema∏o splendoru. A ju˝
gdy kanclerz Kiesinger nazwa∏ Pana „szczekajàcym pinczerkiem”, szcz´Êcie Pana
musia∏o nie mieç granic.
— Tak by∏o... Jednak k∏opoty z cenzurà wynik∏y jedynie w Polsce. Czekaç
musia∏a na swoje pierwsze, to oficjalne, wydanie moja pierwsza powieÊç a˝ do roku 1983. Wyprzedzi∏o t´ edycj´ w czasie wydanie drugoobiegowe z roku 1979.
Rzecz niezmiernie ciekawa. Cenzorom nie wadzi∏a wesz za ko∏nierzem munduru
˝o∏nierza radzieckiego. Ju˝ jednak wzmianka ledwo, o podpaleniu Gdaƒska
przez oddzia∏y marsza∏ka Rokossowskiego, wzbudzi∏a ich s∏uszny gniew.
— I serwilistycznà odraz´. Odczuwanà tak na wszelki wypadek, w imi´
przypodobania si´ sojusznikowi. Powiedzmy bowiem sobie otwarcie: wiele z tego, co dzia∏o si´ wówczas w Polsce, czynione by∏o w imi´ owego wiernopoddaƒstwa. Nie by∏o wcale wymuszone przez przepis, oficjalny zakaz, bezwarunkowy
sprzeciw. Pan zaÊ nak∏uwa∏ kolejne balony owego zak∏amania. Troch´ Panu z oddalenia zazdroÊciliÊmy Jego dezynwoltury w tym wzgl´dzie...
— Jasne, ˝e by∏o mi ∏atwiej. W Polsce zawsze bowiem przywiàzywano
zbyt wielkà wag´ do roli s∏owa pisanego. W moim dla odmiany kraju nazbyt ma∏à. To mnie w sposób dodatkowy, przyznaç musz´, rozsierdza∏o i domotywowa∏o w moim pisarstwie.
— Lata mija∏y... W Polsce psim sw´dem uda∏o si´ opublikowaç – w przek∏adzie Ireny oraz Egona Naganowskich – w wydawnictwie Czytelnik minipowieÊç Kot i mysz. I od razu ozwali si´ owi „stra˝nicy Êwi´tego ognia” w osobach
Jana Dobraczyƒskiego i Wojciecha ˚ukrowskiego. Do dziÊ nie wiem, co ich tak
bardzo w Pana ksià˝ce(-kach) wpiekli∏o. Owa szczególna wizyjnoÊç? KreacyjnoÊç
niektórych scen? Artystyczna wyobraênia tych ksià˝ek? Forma daleka od ogólnie
modnego wówczas w Polsce realizmu? DomyÊlam si´, ˝e sz∏o im o postaw´ rewizjonisty, jakà zdawa∏ si´ Pan uosabiaç. No i to jeszcze, ˝e czyni∏ Pan to wszystko
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w imi´ tworzenia pamfletu na histori´ tworzonà przez Pana rodaków, która powinna by∏a korespondowaç z tym co ówczesny I sekretarz PZPR g∏osi∏ z rozmaitych trybun: „RewizjoniÊci zachodnioniemieccy...”.
— Z Gomu∏kà mia∏em spotkaç si´ raz jeden. By∏o to na 2 tygodnie przed
jego upadkiem. WznosiliÊmy obaj toast za pomyÊlnoÊç tu˝ po podpisaniu traktatu pokojowego Polska—Niemcy. By∏ poczàtek grudnia roku 1970. Pa∏ac Namiestnikowski Rady Paƒstwa. Ja wraz z Siegfriedem Lenzem towarzyszy∏em wówczas
Willy'emu Brandtowi, mojemu serdecznemu przyjacielowi jeszcze z czasów, gdy
by∏ on burmistrzem Zachodniego Berlina. Ju˝ jako kanclerz kl´knà∏ przed Pomnikiem Obroƒców Getta. Sta∏em wówczas bardzo blisko niego.
— Jak wiem, po Warszawie oprowadza∏ Pana wówczas Andrzej KuÊniewicz.
— Desygnowany do mojej osoby chyba przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Zwiàzek Literatów Polskich.
— Wydaniu w Polsce kolejnych Pana ksià˝ek niewiele to pomog∏o.
— Obowiàzywa∏ ju˝ chyba surowy zakaz wydawania mnie. Wie Pan, pisarz ma w koƒcu prawo do przesuwania akcentów w swoich powieÊciach. On nie
ma potrzeby oraz przymusu pisania o wszystkim tak „jak leci”. Tym w∏aÊnie ró˝ni si´ pisarstwo od wspominkarstwa.
— To zaÊ uprawia z niejakim kunsztem Pana zawzi´ty i konsekwentny,
trzeba mu to przyznaç, nieprzyjaciel, Brunon Zwarra. Ten gdaƒszczanin jeszcze
sprzed wojny, podobnie jak i Pan, tyle ˝e wywodzàcy si´ ze Êrodowiska dawnej
gdaƒskiej Polonii, nie doÊç, ˝e zosta∏ przez Pana wyprzedzony w czasie – jest on
autorem ksià˝ki Gdaƒszczanie oraz trylogii Wspomnienia gdaƒskiego bówki – to
jeszcze o lata Êwietlne w popularnoÊci. Czeka∏ a˝ nadarzy si´ stosowna chwila.
I doczeka∏ si´. Podczas stanu wojennego. Wówczas to wystàpi∏ z ca∏ym szeregiem
oÊwiadczeƒ, które mia∏y Pana zdyskredytowaç jako rewizjonist´, Êwintucha i blasfemist´. Okruchy tych kalumnii spad∏y wówczas na nas wszystkich, popularyzatorów Pana prozy. A ˝e rych∏o wspar∏ go niejaki Kazimierz Kretowicz, wywodzàcy si´ z kr´gów Stowarzyszenia „Grunwald” (zginà∏ w niewyjaÊnionych dotàd
okolicznoÊciach na polowaniu), a tak˝e mieszkaniec Hamburga Jeschke, odnosi∏o si´ wra˝enie, ˝e — jak amen w pacierzu — nie zaistnieje Pan ju˝ wi´cej na polskim rynku ksi´garskim. Tymczasem w∏aÊnie w∏adze stanu wojennego wyciàgn´∏y z g∏´bokiego lamusa Blaszany b´benek. Tusz´, i˝ mog∏o si´ tak staç bo – po
pierwsze – chciano w ten sposób zaakcentowaç: „SolidarnoÊç” nie, liberalni pisarze – tak. Po drugie zaÊ, co tu kryç, Paƒska proza mia∏a sojusznika w... Mieczys∏awie Rakowskim.
— Razem przed laty budowaliÊmy ów polsko-niemiecki traktat pokojowy. Pan jednak o˝ywia tamte, jak˝e odleg∏e, prze˝ycia. Ode mnie Blaszany b´be-
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nek jak gdyby odszed∏. O˝ywi∏em si´ na krótkà chwil´ w myÊleniu o nim, gdy na
ekrany kin wszed∏ film Volkera Schlöndorffa.
— Jak go Pan odebra∏?
— Jako dzie∏o samoistne re˝ysera. Kontrowersje na planie wynik∏y jedynie wówczas, gdy kr´ci∏ on sceny dziejàce si´ w koÊciele katolickim. Jako protestant, Schlöndorff by∏ zupe∏nie niewra˝liwy na ca∏à dusznoÊç i zaÊciankowoÊç koÊcio∏a katolickiego. Tego mu wyt∏umaczyç nie by∏em w stanie.
— Pan jednak drà˝y∏ wcià˝ od ró˝nych stron ów „gdaƒski” temat. Mierzy∏
si´ Pan z nim w Psich latach. Pisarka rodem z Misdroy [Mi´dzyzdrojów] Britta
Wuttke (dziÊ mieszkajàca na sta∏e w Berlinie) nie mog∏a si´ doÊç nachwaliç tej
w∏aÊnie Pana powieÊci, nie do koƒca docenionej tak˝e chyba i w Polsce, ju˝ po
jej w pe∏ni oficjalnym wydaniu. Bo te˝ ∏àczy∏a w sobie ów zapach „gdaƒskoÊci”
w jego wymieszaniu z „kaszubskoÊcià”.
— W Turbocie opisa∏em dzieje jedenastu gdaƒskich kucharek od czasów
prehistorycznych po dzieje kucharki z kantyny Stoczni Gdaƒskiej. W Z dziennika
Êlimaka zajà∏em si´ dziejami ˚ydów gdaƒskich.
— I nie poprzesta∏ Pan na tym. W roku 1989, podczas konferencji prasowej urzàdzonej w Ratuszu G∏ównomiejskim w Gdaƒsku, zaapelowa∏ Pan o upami´tnienie hekatomby tych gdaƒskich wspó∏obywateli. Upami´tnienie getta
w Gdaƒsku, skàd — z jednego ze spichlerzy zbo˝owych przy ulicy Mysiej — ˚ydzi
byli wywo˝eni do ¸odzi i Terezina. Tak bywa∏o z Panem zawsze. Gdy ju˝ wspomnia∏ Pan osob´ Daniela Chodowieckiego, nie poprzesta∏ Pan na tym, tylko posunà∏ si´ do ufundowania nagrody w wysokoÊci 10 tys. marek dla m∏odego plastyka w podzi´ce za twórczoÊç o tematyce polsko-niemieckiej. Nagrody w∏aÊnie
im. Chodowieckiego, która mia∏a si´ staç zaczynem do powstania a˝ dwóch, konkurujàcych z sobà, jak to w Polsce, towarzystw imienia tego znakomitego grafika,
którego uczniem do pewnego stopnia Pan si´, jak wiem, czuje.
— Kot i mysz wynik∏ z ch´ci powrotu do lat dzieciƒstwa oraz m∏odoÊci.
— Ca∏kiem ostatnio ukaza∏a si´ – gdzie˝by indziej? w Gdaƒsku – ksià˝ka
Oskar—Tulla—Mahlke... Âladami gdaƒskich bohaterów Güntera Grassa napisana
i opracowana przez grup´ studentów Uniwersytetu Gdaƒskiego pod kierunkiem
ich wyk∏adowczyni, berlinianki Sabine Schmidt. Jest to rodzaj drobiazgowego
przewodnika po Gdaƒsku sporzàdzonego na podstawie Pana ksià˝ek. Rzecz jest
dwuj´zyczna, tym ∏acniej jej urod´ zdo∏a Pan rozpoznaç. Grass – przewodnik po
Gdaƒsku. CoÊ z tego w Panu jest. Przewodnik po Polsce, po Europie, po Êwiecie.
Bo i po Indiach, po Nikaragui, wr´cz po Chinach, jak w Kopfgeburten (P∏ody
umys∏u...). Obie˝yÊwiat stale i systematycznie powracajàcy do Gdaƒska, tego swoistego epicentrum zaprzesz∏ego i ca∏kiem wspó∏czesnego Êwiata.
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— Te sprawy ca∏ymi latami we mnie dojrzewa∏y. W koƒcu musia∏y znaleêç swoje ujÊcie. I czy czyni∏em to w mojej pracowni na strychu jednego z berliƒskich, osobiÊcie wyremontowanych przeze mnie domów w dzielnicy Falkenberg, czy w Pary˝u, czy w portugalskim Faro (dok∏adnie na wsi w pó∏toragodzinnej od Faro odleg∏oÊci), czy na duƒskiej wyspie Mon, czy te˝ w podhamburskim
Behlendorfie, wsz´dzie tam, pomimo geograficznego oddalenia, Êni´ i rozmyÊlam o Gdaƒsku. Gdy wi´c ewokowa∏em w Szczurzycy wizj´ wojny atomowej,
wieƒczy∏em jà w ruinach koÊcio∏a Êw. Brygidy w Gdaƒsku.
— O tej ksià˝ce b´dzie okazja porozmawiaç po jej polskiej premierze, co,
jak wiem nastàpi ju˝ niebawem, bo jej przek∏ad od dawna jest gotowy [rzeczywiÊcie, Szczurzyca ukaza∏a si´ w tym samym, 1993 roku – R.C.]. Pan jest w Polsce
niezwykle uwa˝nie czytany. Choç przyznaç te˝ musz´, w sposób szczególny. Kilka Pana ksià˝ek zosta∏o jak gdyby przeÊlepionych, nie w pe∏ni docenionych. Mam
na myÊli P∏ody umys∏u oraz Spotkania w Telgte. Sà nazbyt wyrafinowane. Ju˝ chyba tylko na u˝ytek prof. Mariana Szyrockiego, wielkiego znawcy baroku.
— Zawsze by∏em zwolennikiem ludycznoÊci. Zabawowej formy literatury. Ciàgnie si´ to od Blaszanego b´benka – sceny w cyrku, groteskowe sceny na
Poczcie – przez Kota i mysz po Telgte w∏aÊnie.
— Ale tego w∏aÊnie rodzimi krytycy nie byli w stanie Panu darowaç! Oni
sà sk∏onni wszelkie sprawy polsko-niemieckiego pogranicza traktowaç ze Êmiertelnà wr´cz powagà.
— Zawsze szuka∏em miasta „Danzig”, znajdowa∏em zaÊ coraz cz´Êciej
miasto „Gdaƒsk”. I tak doszed∏em do Wró˝b kumaka.
— Mia∏ Pan chyba niebywa∏e pisarskie szcz´Êcie. W tym mieÊcie wybucha∏y sprawy brzemienne dla losów ca∏ej Europy. Mourir pour Danzig? — zapytywali niesk∏onni do wojowania Francuzi. Póêniej po latach wybuch∏ Grudzieƒ ’70.
Wreszcie Sierpieƒ ’80. Zdà˝y∏ Pan jeszcze nakr´ciç w realiach gdaƒskich Starego
oraz G∏ównego Miasta film dokumentalny dla telewizji niemieckiej Drogocenna
przesz∏oÊç. Raz jeszcze sta∏ si´ Pan cicerone po „swoim” mieÊcie. Opowiada∏ Pan
o fenomenie jego odbudowy. O roli konserwatorów, sztukatorów, murarzy, cieÊli, architektów. Raz jeden emitowano ten film w programie II telewizji polskiej
i... od∏o˝ono go na pó∏ki wraz z nakr´conym trzy lata póêniej Blaszanym b´benkiem oraz filmem Pohlanda wed∏ug Kota i myszy. Zebra∏a si´ z tego wcale pokaêna liczba grassowskich „pó∏kowników”.
— Zw∏aszcza, ˝e na tej pó∏ce le˝a∏y tak˝e moje ksià˝ki.
— Ju˝ je z niej jednak z wolna zdejmowano. Ukaza∏ si´ w Wydawnictwie
Morskim tom Wierszy wybranych, wznowiono Kota i mysz, przysz∏a kolej na Psie
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lata. Co wi´cej: otwarto w Gdaƒsku, a jak˝e, wystaw´ Paƒskich prac rysunkowych
i graficznych Kalkuta.
— Uprzednio zakupi∏o je ode mnie, chyba w akcie ekspiacji za niegdysiejsze nieprzyznanie mi nagrody literackiej, miasto Brema.
— Z kolei burmistrza Lubeki pana Guttkuna nak∏oni∏ Pan do zafundowania Gdaƒskowi repliki karylionu, którego orygina∏ tu˝ przed koƒcem wojny wywieziono z koÊcio∏a Êw. Katarzyny do Niemiec i zainstalowano w lubeckim koÊciele Mariackim.
— Mój apel, wielokrotnie ponawiany w radio, w telewizji, w koƒcu odniós∏ skutek. Replika tego karylionu, wykonana przez ludwisarza holenderskiego,
zosta∏a zawieszona na wie˝y Katarzyny w Gdaƒsku i co godzina wygrywa swe koÊcielne melodie oraz psalmy.
— To chyba musi byç rzeczà mi∏à w´drowaç ulicami Gdaƒska i wsz´dzie
oglàdaç miejsca czy to przez siebie zapisane, czy sfilmowane – jak owo lapidarium rzeêby gdaƒskiej umiejscowione w koÊciele Êw. Jana – czy wreszcie o˝ywione w sposób tak bardzo szczególny, jak w∏aÊnie Katarzyna jej „grà dzwonowà”
sk∏adajàcà si´ z zestawu 32 dzwonów, noszàcych dziÊ imiona Jana Paw∏a II, prezydenta Weizsäckera, Stefana Wyszyƒskiego, gdaƒskiego astronoma Heveliusa,
Schopenhauera, Fahrenheita, przechowujàcych nazw´ Westerplatte, obroƒców
Poczty Polskiej itd.
— Gdy wraz z rodzinà, z ˝onà Ute i najm∏odszà córkà, zaledwie 13-letnià
Nelle, w chwili wolnej podczas niedawnego pobytu w Gdaƒsku udaliÊmy si´ na
kaw´ na ulic´ Chlebnickà, zada∏em moim bliskim to pytanie: co jeszcze po przyznaniu tytu∏u doktora, honorowego obywatela mog∏oby mnie spotkaç zaszczytnego w tym mieÊcie, uzna∏em na g∏os: chyba tylko to, ˝e biskup gdaƒski przyzna∏by mi tytu∏ pra∏ata.
— W Niemczech od dawna zas∏u˝y∏ Pan sobie na miano homo politicus.
To w koƒcu Pan pojecha∏ na posiedzenie Pen Clubu do USA i z mównicy obrad
tej Êwiatowej organizacji zaatakowa∏ pisarzy, zw∏aszcza amerykaƒskich, za ich —
Pana zdaniem — „nadmiernà mocarstwowoÊç” usposobienia.
— Milcz´, gdy pisz´ kolejne powieÊci. Z miejsca o˝ywiam si´, gdy sytuacja tego wymaga. Najpierw gdy NRD sta∏a si´ widownià walk wewnàtrzpolitycznych. Stanà∏em wówczas zdecydowanie po stronie opozycyjnej SPD. Nie widzia∏em powodu, aby staç si´ jej cz∏onkiem w momencie, gdy obj´∏a ster rzàdów wraz
z FDP. Natomiast gdy na powrót, po pora˝ce wyborczej, przesz∏a do opozycji,
podjà∏em decyzj´ o wstàpieniu w jej szeregi. W koƒcu od dawna czu∏em si´ jej
faktycznym, choç nieformalnym, cz∏onkiem. Z ducha jestem bowiem socjaldemo-
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kratà. Tego faktu nie by∏a w stanie odmieniç ostatnia decyzja „mojej” partii o zgodzie na skreÊlenie z konstytucji RFN paragrafu mówiàcego o prawie azylantów do
zamieszkania w moim kraju. Wówczas w akcie protestu wystàpi∏em z SPD, nie
przestajàc byç socjaldemokratà i to wielce wcià˝ aktywnym.
— Czy w Polsce nadszed∏ ju˝ czas na socjaldemokracj´?
— Bardzo bym sobie tego ˝yczy∏. Wspiera∏em za Jego ˝ycia myÊlenie oraz
dzia∏anie Jana Józefa Lipskiego. Popad∏em z tego powodu w pewien rodzaj konfliktu z moim pierwszym w Polsce t∏umaczem panem Egonem Naganowskim,
który w rozmowie ze mnà twierdzi∏, ˝e Lipski nie jest ˝adnym socjaldemokratà,
tylko PPS-owcem.
— Spad∏ teraz na Pana prawdziwy grad wyró˝nieƒ. W trzy lata po poznaƒskim doktoracie honorowym Uniwersytetu Adama Mickiewicza – ju˝ wtedy ozwa∏y si´ g∏osy protestu, zw∏aszcza ze strony „m∏odych wÊciek∏ych” z kr´gu poznaƒskiego ZChN-u – przyznano Panu kolejny doktorat honorowy, na który – better
late than never – zdecydowa∏y si´ w∏adze uczelni gdaƒskiej. W Poznaniu Pana sojusznikami okazali si´ prof. Szyrocki, prof. Hubert Or∏owski, Stefan Kaszyƒski
i ca∏a w ogóle znakomita germanistyka w tym mieÊcie, w Gdaƒsku prof. Maria Janion i jej wychowankowie, których ju˝ kiedyÊ Pan odwiedzi∏. Nade wszystko
sprzyja∏a Panu sytuacja dookolna. Rozmiary przemian, jakie dokona∏y si´ w obu
naszych krajach po zwyci´stwie demokracji w Polsce i obaleniu muru berliƒskiego. Faktu jego obalenia jakoÊ pan jednak nie przewidzia∏. Diagnostà historii nie
jest Pan najlepszym. Jeszcze na dwa tygodnie przed tym historycznym wydarzeniem w najlepsze opowiada∏ Pan w Sali Bia∏ej Ratusza G∏ównomiejskiego
w Gdaƒsku o koniecznoÊci narodzin „konfederacji dwóch paƒstw niemieckich”.
Od tej pory bodaj z du˝o mniejszym sarkazmem ani˝eli uprzednio wyra˝a si´ Pan
o kanclerzu Helmucie Kohlu.
— Wierz´ mocno, ˝e jeszcze niejednà ∏atk´ b´d´ mia∏ okazj´ przypiàç mu
w przysz∏oÊci. Sàdzàc z wydarzeƒ w Solingen, ju˝ w tej najbli˝szej. Zw∏aszcza zaÊ
oceniajàc rozmiary polsko-niemieckiej hipokryzji przy podpisywaniu przez ministrów spraw wewn´trznych obu paƒstw – Milczanowskiego oraz Seiferta – umowy o przekazaniu Polsce, wraz z sumà 120 mln marek, cudzoziemców, którzy
przekroczà naszà wspólnà granic´. Przecie˝ to jest jawne niewolnictwo! Nic innego, jak handel ˝ywym towarem!
— Pan, który we Wró˝bach kumaka powo∏a∏ do istnienia Cmentarz Pojednania, który tyle strof w tej powieÊci poÊwieci∏ Zjednoczonym Cmentarzom,
mia∏ pe∏ne prawo by poczuç si´ oszukanym.
— Lecz nie tylko to. Mia∏em i mam pe∏nà ÊwiadomoÊç konsekwencji wynikajàcych z faktu sàsiedztwa, koegzystencji kultur, ras, wyznaƒ i cywilizacji.
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Wzbogacania si´ wzajemnego na skutek towarzyszenia sobie w Gdaƒsku przez
dom, przez ulic´, przez korytarz Szkotów, Flamandów, ˚ydów, menonitów,
Niemców, Kaszubów oraz Polaków. Wzajemnego ich wspierania si´ i wzbogacania siebie wzajem.
— Nagle – za sprawà Wró˝b kumaka – o romansie, jak˝e póênym, Aleksandry Piàtkowskiej, Polki rodem z Wilna i Alexandra Reschkego dowiedziano si´
w 23 j´zykach Êwiata i to niemal równoczeÊnie.
— Z drugiej jednak strony dokonywa∏ si´ ów akt kupczenia ludêmi przez
rzàdy naszych dwóch krajów, tak jawnie kontrastujàcy z tym o co chodzi w moim pisarstwie, pozostajàcy z nim w tak jawnej sprzecznoÊci.
— I wówczas – znów nie bez kontrowersji – zosta∏o Panu przyznane honorowe obywatelstwo Gdaƒska. Radni w tej sprawie nie byli jednomyÊlni. Ci sami radni, którzy na co dzieƒ dyskutujà o dziurach w jezdni, o stanie oÊwietlenia
w mieÊcie, cenach biletów w tramwajach, pochylili si´ nad rolà fikcji w utworach,
jakie wysz∏y spod Pana pióra. Nagle zamienili si´ oni w, nieledwie, seminarzystów prof. Janion czy prof. ˚migrodzkiej.
— W momencie gdy oÊwiadczono mi w sposób oficjalny o tym fakcie, powiedzia∏em: W Niemczech znany jestem z tego, ˝e jestem obywatelem mocno
niesfornym. Obiecuj´, ˝e b´d´ nim równie˝ jako obywatel Gdaƒska...
— Gdyby mia∏ Pan mo˝liwoÊç zamieszkania w Gdaƒsku, którà dzielnic´
by Pan wybra∏ dla siebie?
— Heimat to jest to coÊ, co si´ straci∏o w sposób bezpowrotny. Mieszkam
dziÊ w kilku, jak˝e ró˝nych, miejscach w Europie. KiedyÊ wyjecha∏em na rok do
Kalkuty i tylko stan zdrowia mojej ˝ony przynagli∏ mnie do powrotu ju˝ po up∏ywie po∏owy roku. Mimo ˝e po kàdzieli jestem Kaszubà z urodzenia, jedno od Kaszubów odró˝nia mnie w sposób zdecydowany: nami´tnoÊç do podró˝owania,
do ciàg∏ego zmieniania miejsc sta∏ego czy te˝ okresowego pobytu. Bywam nomadà, podczas gdy Kaszubi nale˝à do najbardziej zasiedzia∏ych spo∏ecznoÊci Êwiata,
jakie znam.
— Zapewne dlatego od Cyganów otrzyma∏ Pan ca∏kiem niedawno wielce
zaszczytnà nagrod´ „Hidalgo”.
— Przyznano mi jà z poczàtkiem tego roku [1993 – R.C.] w Barcelonie
w uznaniu mych zas∏ug dla wspierania ma∏ych spo∏ecznoÊci i narodowoÊci. Ta cygaƒska akurat do najmniejszych nie nale˝y. Przyjmujàc owà bambusowà lask´,
pasujàcà mnie na cz∏onka cygaƒskiej spo∏ecznoÊci, mia∏em pe∏nà ÊwiadomoÊç
wielkoÊci ofiar, jakà Cyganie ponieÊli w latach II wojny Êwiatowej, gdy w samym
OÊwi´cimiu z ràk moich rodaków zgin´∏o ich blisko 400 tysi´cy. DziÊ wi´c, gdy
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pytajà mnie, czy jestem Polakiem, czy mo˝e Niemcem, odpowiadam: jestem Cyganem oraz Kaszubà.
— OsobiÊcie nie widz´ przeszkód ˝adnych, a˝eby wzorem choçby tow.
tow. Ptasiƒskiego oraz Kocio∏ka miasto Gdaƒsk zaofiarowa∏o swemu honorowemu obywatelowi will´ nie gorszà od tej, jakà okupowali tamci, chyba du˝o mniej
od Pana dla miasta tego zas∏u˝eni „obywatele”.
— Najpierw korzysta∏em z us∏ug hotelu „Monopol”. Jego ju˝ jednak nie
ma. Póêniej zamieszkiwa∏em w Jelitkowie w hotelu „Posejdon”. Wreszcie w „Heveliusie”. Ostatnio zaÊ w sopockim pensjonacie „Maryla”. Wiem, ˝e jest wam dziÊ
trudno...
— Salman Rushdie?
— To mój literacki brat. KtoÊ jak ja sam w pisarskim rzemioÊle oraz myÊleniu. On utraci∏ swój Bombaj, ja zaÊ swój Danzig (Gdaƒsk bowiem odzyska∏em). Podobne w niejednym sà êród∏a naszej twórczoÊci. I dlatego tak bardzo
ubolewam, ˝e Salman jest dziÊ zmuszony ukrywaç si´. Korzystaç z rodzaju „balonu ochronnego” rzàdu Jej Królewskiej MoÊci. Wierz´ jednak, ˝e si´ jeszcze kiedyÊ spotkamy, w sposób ca∏kiem otwarty, na jednym z literackich kongresów.
— W jaki sposób ewoluowa∏o Pana myÊlenie o Êwiecie? Kiedy uwolni∏ si´
Pan od pi´tna gdaƒskiej lokalnoÊci?
— Od tego stygmatu nie uwolni´ si´ ju˝ chyba nigdy. Do rzeczy uniwersalnych dotar∏em poprzez klasyków egzystencjalizmu. Poprzez Mit Syzyfa Alberta
Camusa w pierwszym rz´dzie. Od niego powzià∏em przekonanie o ˝yciowej drodze przez wysi∏ek, który nigdy nie mo˝e ustaç. Przekona∏em si´ wówczas, ˝e droga jedna jedyna, ta z góry i zawczasu zadekretowana, nie mo˝e byç w∏aÊciwà. Wiedzia∏em wi´c, ˝e ju˝ nigdy nie poddam si´ jednej jedynej ideologii. Ta w∏aÊnie
postawa sprawi∏a, ˝e jestem tak wojowniczo wobec rzeczywistoÊci usposobiony.
Poniewa˝ niejedno na w∏asne oczy widzia∏em, wi´c — gdy upad∏y dwa totalitaryzmy, ten hitlerowski i ten sowiecki, i gdy Êwiat powinien by∏ odetchnàç, a zaczà∏
si´ okres zimnej wojny — popad∏em w rodzaj chwilowego sceptycyzmu. Przynajmniej jeden z rodzajów totalitaryzmu powróci∏, tyle ˝e jak gdyby w innym opakowaniu czy te˝ przebraniu. I to w∏aÊnie w swojej odleg∏ej konsekwencji doprowadzi∏o do narodzin nacjonalizmów w ich jugos∏owiaƒskim kszta∏cie. Nasilaç si´
pocz´∏y objawy rasizmu, ksenofobii. Okazuje si´, ˝e przemiany polityczne mogà
prowadziç do nacjonalizmu w jego zgo∏a XIX-wiecznym wydaniu. MyÊl´ tu tak˝e
o przejawach brutalnego kapitalizmu. M∏odzi ludzie zewszàd czekajà na nowe autorytety. Dla ludzi m∏odych zderzenie z tym kapitalizmem bywa cz´sto szokujàce.
Równie˝ i w Niemczech kapitalizm pokaza∏ swoje rzeczywiste oblicze. Jest to pro-
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ces, który w swojej brutalizacji jeszcze si´ b´dzie rozwija∏. Mog´ sobie wyobraziç,
co si´ stanie w Polsce, je˝eli nie przeprowadzi si´ w niej do koƒca dzie∏a budowy demokratycznych struktur paƒstwa. Uwa˝am jednak z drugiej strony, ˝e trzeba w Polsce kultywowaç jej w∏asne tradycje, które ten kraj posiada, którymi obdarzone jest to spo∏eczeƒstwo.
— Pan cz´sto, tak˝e w tytu∏ach swych powieÊci, ostrzega. Co Pan „wró˝y”, przed czym Pan ostrzega?
— Przed takim rozwojem sytuacji, który zagrozi porozumieniu pomi´dzy
ludêmi i spo∏eczeƒstwami. Wró˝by kumaka liczà siedem rozdzia∏ów. Ten ósmy
nale˝a∏oby dopisaç ju˝ po podpisaniu umowy o przekazywaniu uciekinierów, zawartej pomi´dzy min. min. Seifertem i Milczanowskim.
— W ostatnich latach zaniecha∏ Pan, autor szeÊciu sztuk teatralnych,
wspó∏pracy z teatrem. Dlaczego?
— Odkàd teatr sta∏ si´ „re˝yserski”, a przesta∏ byç „autorski”, mnie równie˝ przesta∏ on interesowaç. Po prawdzie, w ostatnim czasie czyta∏em w jednym
z teatrów kolejne rozdzia∏y jednej z moich powieÊci.
— A zatem teatr jednego aktora i autora zarazem. W Polsce równie˝, bywa∏o, oddawa∏ si´ Pan temu zaj´ciu. ˚e przypomn´ Pana wyst´p w Audytorium
Maximum Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie przy do szcz´tu wype∏nionej sali –
by∏ poczàtek roku 1989 – czyta∏ Pan jeden z rozdzia∏ów Szczurzycy. Wówczas by∏
Pan goÊciem Goethe Institut. Wespó∏ z nie˝yjàcym ju˝ eks-gliwiczaninem Horstem Bienkiem oraz Peterem Handke w´drowa∏ Pan po Polsce, by∏ Pan m.in.
w Poznaniu, mimowolnie szykujàc sobie grunt pod przysz∏e doktoranckie zaszczyty.
— Tak widz´ swojà, pisarza, rol´. Czyniç swoje pomimo wszelkich zewn´trznych okolicznoÊci.
— Te zaÊ by∏y nie byle jakie. W Polsce trwa∏y w najlepsze przygotowania
do ustawienia okràg∏ego sto∏u. Je˝eli powiem Panu, ˝e w tym samym czasie, gdy
Pan mia∏ to gigantyczne spotkanie autorskie, w jednym z bocznych, niedu˝ych
pomieszczeƒ gmachu Wydzia∏u Prawa (Audytorium Maximum jest jego integralnà cz´Êcià) odbywa∏o si´ spotkanie za∏o˝ycielskie Komitetu Obywatelskiego przy
Lechu Wa∏´sie, podczas którego dyskutowano tak istotne dla Polski — mia∏o si´
okazaç ˝e i dla Europy — i dla Niemiec równie˝, sprawy. Gdy wi´c za rok przyjecha∏ Pan do Polski ponownie, i w Gdaƒsku optowa∏ Pan na rzecz konfederacji
dwóch paƒstw niemieckich, mur berliƒski, o czym Pan dwa tygodnie wczeÊniej
nie wiedzia∏, trzeszcza∏ ju˝ w posadach. Wówczas chyba intuicja Pana zawiod∏a.
— W koƒcu jestem tylko pisarzem, w polityce bywam goÊciem. Znów teraz, w poprzek niejednych poglàdów, jestem sceptyczny wobec problemu „zjed-
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noczonej Europy”. Podejrzewam wr´cz, i˝ pod przykrywkà tych s∏ów kryje si´
sk∏onnoÊç pewnych paƒstw do ekspansji. Na poczàtek gospodarczej, póêniej zaÊ,
kto wie... W ka˝dym razie nigdy nie zezwol´ by mówiono: „Cicho, cicho, jesteÊmy w Europie...”. We mnie tkwi naturalny l´k przed zbiurokratyzowanà Europà
w jej brukselskim czy te˝ strasburskim wydaniu. Zjednoczenie Europy – tak, je˝eli chodzi o ujednolicenie, wyrównanie gospodarcze. Jednak najsampierw europejski parlament musi staç si´ rzeczywistym parlamentem, nie zaÊ miejscem,
gdzie toczy si´ czcza, nikomu niepotrzebna, gadanina.
— Azjaci nadchodzà...
— Czy jakiemuÊ paƒstwu w przesz∏oÊci zaszkodzi∏ nap∏yw Êwie˝ej krwi?
Czy zaszkodzi∏ on choçby Gdaƒskowi? Kompleks obl´˝onej twierdzy, z jakim mamy obecnie do czynienia w moim kraju, mo˝e okazaç si´ niezwykle niebezpieczny dla losów Europy oraz Êwiata.
— W jaki sposób Pan pracuje?
— Jestem cz∏owiekiem dnia. W nocy nie pracuj´. Pisz´ na stojàco. Tak˝e
na maszynie. Komputerów nie uznaj´. Kto wie, czy nie powróc´ niebawem do
g´siego pióra...
— Za to pos∏uguje si´ Pan coraz cz´Êciej rylcem grafika.
— Bo w tej dziedzinie, jak w ˝adnej innej, czuj´ si´ profesjonalistà. Odebra∏em w koƒcu w tym fachu wcale staranne, jedyne zresztà, wykszta∏cenie. Przypominam, ˝e matury, pomimo gradu doktoratów, nie uda∏o mi si´ zrobiç.
— Nieraz zwierza∏ si´ Pan publicznie, i˝ ma Pan „dok∏adny stosunek do
historii”. Jakie oceny miewa∏ Pan z tego przedmiotu w szkole?
— Dobre i bardzo dobre. W programie szkolnym by∏y jednak równie˝ ∏acina oraz – o zgrozo – matematyka.
— Dobra literatura ma to do siebie, ˝e ˝yje w∏asnym ˝yciem. Czy zdarzy∏o si´ Panu ujrzeç, wys∏uchaç fragmentów Pana prozy w zaskakujàcej dla Pana
wersji? W takiej, z którà by si´ Pan nie zgadza∏ lub, przeciwnie, w takiej, która Pana czymÊ zaskoczy∏a?
— Wcià˝ làdujà na moim biurku rozmaite prace magisterskie, doktorskie
na temat mojej prozy, grafiki, wierszy itp. Nak∏aniam ich autorów do postawy dalekiej od wszelkiego oportunizmu wzgl´dem „profesora” czy te˝ przedmiotu
oraz podmiotu studiów. Da∏oby si´ generalnie odró˝niç podejÊcie „anglosaskie”
do tematu „Grass” od podejÊcia, powiedzmy „germaƒskiego”.
— Ostatnio si´gnà∏ Pan po kunsztownà form´ sonetu.
— Tych sonetów jest w Novemberland 13. Majà listopad w tytule, bowiem w∏aÊnie w tym miesiàcu mia∏a miejsce w Niemczech fala terrorystycznych
napadów na cudzoziemców.
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— Dostrzega Pan wÊród wspó∏obywateli Pana kraju ludzi I oraz II kategorii, przeciwko czemu ostro Pan protestuje. Pisze Pan wprost: „Rozwiedzeni jak
m´˝czyzna z kobietà”. I dalej: „Polecia∏em do Polski, bioràc listopad ze sobà”. To
by∏o wówczas, gdy w Warszawie, w Pa∏acu Kultury, otwiera∏ Pan wystaw´ swoich
prac graficznych. Na koniec zaÊ wieszczy Pan: „Wnet poÊród listopadów grozi
nam Bo˝e Narodzenie”. Ono ju˝ ma miejsce. Jego wyznacznikiem sta∏o si´ miasto Solingen...
— Jestem przera˝ony rozmiarami tego wszystkiego. G∏´bià, bezmiarem
nienawiÊci w moim kraju. Sam wzrasta∏em poÊród ruin miasta Danzig. PrzedwczeÊnie doros∏y, wierzy∏em po cichu w post´p i w to, ˝e ju˝ nic nie b´dzie takie samo jak przedtem. Przecie˝ widzia∏em, jak za pruskich czasów Danzig sta∏ si´
miastem zaledwie garnizonowym. Sàdzi∏em, ˝e owa „mentalnoÊç twierdzy” nie
zwyci´˝y ju˝ nigdy. By∏em przekonany, ˝e narodowe fobie i ciasnoty ustàpià raz
na zawsze miejsca porozumieniu, zbrataniu, otwarciu na inne, choçby tylko te
oÊcienne kultury.
— Tu, w Gdaƒsku, odda∏ Pan ho∏d t∏umaczom swoich ksià˝ek.
— Granice istniejà tylko po to, by je pokonywaç, zauwa˝y∏em na koniec
mego podzi´kowania za przyznany mi gdaƒski doktorat. T∏umacze sà zaÊ tymi
ludêmi, którzy wyprowadzajà moje ksià˝ki z zaÊcianka jednego tylko j´zyka.
— Odszed∏ pan od wydawnictwa Luchterhanda. Podobnie jak kilka innych ostatnio opublikowanych ksià˝ek, Novemberland wyda∏ Pan u Steidla w Getyndze.
— Z Luchterhandem zerwa∏em po tym, jak zdecydowa∏ si´ zwolniç kilku
pracowników, do których by∏em przez wiele lat bardzo przywiàzany. Mo˝na wi´c
rzec, ˝e by∏y to wzgl´dy osobiste, acz dla mnie zasadniczej natury.
— Jak zrekapitulowa∏by Pan swoje 40-letnie pisarstwo?
— Gdy w roku 1953 zasiada∏em do pisania Blaszanego b´benka, by∏o ju˝
po buncie robotników berliƒskich. Wkrótce zresztà napisa∏em o nich sztuk´ scenicznà Die Plebejen machen den Aufstand (Plebejusze szykujà powstanie). Od tego czasu stale mia∏a mi towarzyszyç troska o polsko-niemieckie pojednanie.
— Artur Mi´dzyrzecki mówi∏ teraz w Gdaƒsku:
Wspomaga go w tym dziele jego solidna przyjaêƒ, która w latach stanu wojennego
w Polsce odegra∏a znacznà rol´ w Êrodowiskach pisarskich w Niemczech. Dzi´kowaliÊmy mu za
to przed rokiem w Stowarzyszeniu Pisarzy Polskich. Przesz∏oÊç, ca∏a przesz∏oÊç zosta∏a wyra˝ona
do koƒca, bez ˝adnych wàtpliwoÊci. Zagro˝enia przesz∏e i przysz∏e zosta∏y nazwane po imieniu.
By∏y one widoczne ju˝ we wrzeÊniu 1989 roku, gdy oba Pen Cluby – niemiecki i polski – og∏osi∏y wspólnà deklaracj´. Deklaracj´ ostrzegajàcà przed ksenofobià, antysemityzmem, nacjonalizmem.
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Nazwa∏ Pana „stra˝nikiem demokracji Niemiec i Êwiata”.
Bo nie jest to ostateczny happy end – mówi∏ Mi´dzyrzecki. – Czekajà nas nowe furie,
nowe niepokoje. Warunkiem ostatecznego pojednania jest autentyczna demokracja w Niemczech
oraz w Polsce. Przysz∏oÊç trwa d∏ugo. KtóregoÊ dnia mo˝e si´ okazaç, ˝e bezinteresowny gest czyniony w imi´ honoru i ludzkiej prywatnoÊci jest równie˝ po latach zupe∏nie dobrà politycznà lokatà.

Czy jest to przypadek, ˝e tam, w Ratuszu Staromiejskim w Gdaƒsku, spotkali si´ z Panem, po raz pierwszy w sposób w pe∏ni oficjalny, Niemcy gdaƒscy?
— Chyba nie, jako ˝e spotyka∏em si´ z nimi ju˝ w roku 1958. Wówczas
sprawili na mnie mocno przygn´biajàce wra˝enie. Byli jacyÊ przyduszeni, st∏amszeni. Nie byli wtedy uznawani jako oficjalna narodowa mniejszoÊç. Byli po prostu spo∏ecznym marginesem. W tej akurat sprawie rzàd komunistyczny i KoÊció∏
katolicki by∏y w tamtych latach w pe∏ni zgodne.
— Jak przez wszystkie te lata uzasadnia∏ Pan utrat´ niemieckich ziem
wschodnich?
— Niezmiennie tak samo. Wywo∏anà przez Niemców bestialskà wojnà,
w której zgin´∏y miliony ludzi. Wojnà z kretesem przegranà.
— Jak widzi Pan sytuacj´ Polaków, którzy t´ wojn´ wygrali, a musieli pogodziç si´ z utratà swoich ziem wschodnich?
— By∏a to przemoc wywo∏ana wojnà. Jedna nieprawoÊç wywo∏a∏a drugà
nieprawoÊç. Tak jak to widzimy obecnie w Jugos∏awii. Niech jednak nikt nie próbuje przesuwaç granic w Europie w jakàkolwiek stron´. Ja bardzo prosz´: ˝adnej
korekty granic w Europie!
— Ma Pan korzenie katolickie. Jaki jest Pana stosunek do KoÊcio∏a we
wspó∏czesnym Êwiecie?
— Jest dla mnie rzeczà oczywistà, ˝e KoÊció∏ katolicki odegra∏ w historii
Polski znacznà rol´. Zw∏aszcza wówczas, gdy Polska nie by∏a paƒstwem suwerennym. Tak˝e w okresach historycznych przesileƒ mo˝na by∏o liczyç na wsparcie jego hierarchii, jak równie˝ ca∏ych koÊcielnych struktur. Tamte czasy ju˝ na szcz´Êcie min´∏y. Polska jest obecnie na drodze do zbudowania paƒstwa nowoczesnego i demokratycznego. Uwa˝am jednak, ˝e paƒstwo i KoÊció∏ muszà byç bardzo
ostro od siebie oddzielone. To KoÊció∏ katolicki w Polsce musi zrozumieç. JeÊli
si´ z tym nie pogodzi, b´dzie nara˝ony na powa˝ne konflikty.
— Rola pisarza we wspó∏czesnym Êwiecie.
— Urodzi∏em si´ w kraju, w którym w 1933 roku palono ksià˝ki, póêniej
ludzi. Byç mo˝e te w∏aÊnie okolicznoÊci sprawi∏y, ˝e uzna∏em, i˝ nale˝y czyniç
wszystko, by si´ to ju˝ nigdy wi´cej nie powtórzy∏o. Z doÊwiadczenia wiem, ˝e
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dzie∏a sztuki oddzia∏ujà – je˝eli w ogóle – bardzo powoli. Tymczasem wydarzenia polityczne domagajà si´ reakcji natychmiastowej. Republika Weimarska zosta∏a zniszczona przez komunistów i narodowych socjalistów. G∏ównej przyczyny
tego stanu rzeczy upatruj´ w tym, ˝e by∏o wówczas w Niemczech zbyt ma∏o demokratów, którzy mieli odwag´ stanàç w obronie tej˝e demokracji, w obronie jej
idea∏ów. Gdy zaÊ jest ich za ma∏o, grozi to rozpadem dotychczasowych osiàgni´ç.
OsobiÊcie najlepiej czuj´ si´ nad kartkà bia∏ego papieru, gdy dzi´ki niej oraz pióru mog´ rozpoznaç swoje k∏amstwa. Ale wiem równie˝, ˝e od czasu do czasu
trzeba opuÊciç atelier i g∏oÊno mówiç o swoich przekonaniach. Mo˝e to nie przynieÊç ˝adnego efektu, ale powiedziane byç musi...
(1995)
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Moje spotkania z Grassem
Spotkanie I
Gmach telewizji na Woronicza. W redakcji „Kobry” pracuje S∏awomir
B∏aut. Redaguje teksty „kóbr” na anten´. W godzinach wolnych od zaj´ç
s∏u˝bowych t∏umaczy. Jest rok 1971. Majàcy przesz∏oÊç krytyka w PAX-owskich
„Kierunkach”, szerzej nieznany t∏umacz, dla PAX-u, o czym wiem, przek∏ada
Blaszany b´benek. Zaufa∏ mi, m∏odemu wtedy reporta˝yÊcie, i powierzy∏ jednà,
ca∏kiem Êwie˝à, z kopii t∏umaczenia Die Blechtrommel.
Z ksià˝kà, jako rodzajem przewodnika, ruszy∏em na Kaszuby. Do
Bysewa, gdzie spotka∏em Jana Krause, gospodarzàcego na kilku piaskowych hektarach gruntu, Agnieszk´ Hirsch, siostr´ Jana, zatrudnionà jako kasjerka w
okienku dworca kolejowego w Gdyni. Pod cha∏up´ Jana, w∏aÊnie wtedy, podchodzili mierniczowie. Robili pomiary pod budow´ przysz∏ego lotniska. Zyska
ono miano „R´biechowo”. Grass nieraz b´dzie na nie nadlatywa∏ z Hamburga.
ZaÊ wieÊ Bysewo, niemal ca∏a, z wyjàtkiem jej cz´Êci o nazwie Bysewo-Glinianki,
posz∏a pod spychacz. Nieopodal, w Klukowie, spotka∏em córk´ Franciszka
Krause, bohaterskiego obroƒcy Poczty Polskiej w Gdaƒsku.
O Janie reporta˝ filmowy nakr´ci Iza Trojanowska. Z Grassem na czele
˝a∏obnego konduktu. I scen´ kaszubskiej stypy, jakby ˝ywcem przeniesionà z kart
powieÊci Grassa. Stypa odby∏a si´ w domku, który Grass zakupi∏ swojej kaszubskiej familii w Brzeênie. Jednak wuj Grassa powróci∏ na swoje, oÊcienne wobec
Gdaƒska, Kaszuby. Do Matarni, gdzie znajduje si´ przy parafialnym koÊció∏ku
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grób zarówno jego babki ciotecznej, Anny Hoppe, wuja Jana, ca∏ej w ogóle
kaszubskiej odnogi rodziny autora Blaszanego b´benka.

Spotkanie II
Na planie filmowym Blaszanego b´benka. Grass zamieszka∏ w hotelu
„Posejdon” w Jelitkowie. Mia∏ przy sobie syna Raoula. Wówczas 21-letniego,
d∏ugow∏osego hippisa. ZabraliÊmy si´ jednym z samochodów ekipy Volkera
Schlöndorffa na Stogi. Tam, w sàsiedztwie pla˝y, kr´cona by∏a sekwencja z diabolicznym Schugger Leo (Leo Chysiem) i ∏uskà po naboju, którà wr´cza ma∏emu,
skarlonemu Oskarowi. Grass z uwagà patrzy∏ w obiektyw kamery czeskiego operatora, s∏ucha∏ uwag re˝ysera pod adresem Marka Walczewskiego. Kr´ci∏a si´ te˝
Angela Winkler, w filmie Schlönorffa grajàca rol´ matki Oskara, majàcej romans
ze swoim kuzynem, polskim pocztowcem (Daniel Olbrychski). By∏ te˝ na planie
Mario Adorf, z którym Daniel Olbrychski grywa∏ w wolnych chwilach w tenisa na
sopockich kortach.
Z tej okazji porwali Grassa Kaszubi do Wdzydz. Uczestniczy∏ w skansenie
w uroczystoÊci ods∏oni´cia pomnika d∏uta Wawrzyƒca Sampa poÊwi´conego
pami´ci Izydory i Teodora Gulgowskich. UÊmiechnà∏ si´, gdy mocno leciwe
uczennice tych dwojga w sztuce kaszubskiego haftu, na wyprzódki rwa∏y si´, by
pomnik ten ods∏oniç. Grass wys∏ucha∏ nadto z niejakà uwagà wierszy kaszubskiej
m∏odej poetki Krystyny Mu˝y. Pojad∏ ryb z kaszubskich jezior. A z samego rana
wybra∏ si´ na grzyby do okolicznych lasów. Zbiera∏ na równi prawdziwki, kurki,
maÊlaki, rydze. Okazy, które tak sobie upodoba∏ w motywach, zw∏aszcza fallicznych, w swojej grafice.

Spotkanie III
Pary˝. Z grupà dziennikarzy wraca∏em z Tours, gdzie nas j´zykowo
szkolono. Wypatrzy∏em w programie paryskich kin, ˝e w jednej z niedu˝ych sal
kinowych grajà jeszcze film pod∏ug Blaszanego b´benka. W Polsce do szcz´tu
zakazany. W Europie i w Êwiecie obsypany nagrodami — Z∏otà Palmà w Cannes i
hollywoodzkim Oscarem. Zap´dzi∏em ˝urnalistów do kina, by skosztowali owocu
zakazanego. By∏ Wrzesieƒ 1980 roku. W kilkanaÊcie dni po umowach gdaƒskich
oraz szczeciƒskich.
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Spotkanie IV
W Gdaƒsku. Ze swojà nowà ˝onà, z zawodu, a raczej z wykszta∏cenia,
Orgelspielerin (organistkà koncertowà) pojawi∏ si´ Grass Êwi´tujàcy polskà
odnow´. Sà bankiety uÊwietniajàce jego twórczoÊç. Zw∏aszcza t´ plastycznà. Jako
˝e Grass zjecha∏ z okazji wystawy jego prac graficznych w Sieni Gdaƒskiej. Za tà
fetà sta∏ Konsulat RFN w Gdaƒsku. Pojawili si´ te˝ na niej kaszubscy krewni
Grassa. Do dziÊ pos∏ugujàcy si´ na co dzieƒ p∏ynnà kaszubszczyznà. „DziÊ ju˝
chyba tylko moi krewni rozmawiajà po kaszubsku”, powiada Grass przekornie w
którymÊ momencie. Mia∏ te˝ odrobin´ czasu, by wraz z ma∏˝onkà podejÊç pod
Pomnik Stoczniowców, gdzie z∏o˝y∏ nar´cza kwiatów, jakie otrzyma∏ od swoich
gdaƒskich wielbicieli.
By∏ to czas sposobny dla wystosowania apelu do czasopism kulturalnych
o potrzeb´ i naglàcà koniecznoÊç wydawania utworów Grassa. Apel ten
wydrukowa∏a „Literatura” (Putramenta) oraz „Miesi´cznik Literacki”
(Sokorskiego). Machejek w „˚yciu Literackim” ten apel dyskretnie przemilcza∏.
Wiele innych tekstów „grassowskich” jednak wydrukowa∏. W liÊcie-apelu
powo∏ywa∏em si´ na nazwiska jego polskich t∏umaczy i krytyków: Wilhelma
Szewczyka, Jana Koprowskiego, Stefana H. Kaszyƒskiego, Norberta Honszy,
Huberta Or∏owskiego, Adama Krzemiƒskiego. I swoje w∏asne, autora reporta˝y,
szkiców o ˝yciu i twórczoÊci Güntera Grassa, drukowanych na ∏amach „Kultury”,
„˚ycia Literackiego”, „Miesi´cznika Literackiego”.

Spotkanie V
Stan wojenny. Czas to by∏ Grassowi niezbyt przychylny. W gdaƒskiej
prasie pojawi∏o si´ mnóstwo pseudonimowych ataków na osob´ i dzie∏o Grassa.
Przodowa∏y w tym „Dziennik Ba∏tycki” i „G∏os Wybrze˝a”. Artyku∏y-donosy na
Grassa podpisywali: „Derdowski”, „Zwarra” i pewien „Grunwaldczyk”(sympatyk
Stowarzyszenia Patriotycznego „Grunwald” Bohdana Por´by), który zaraz potem
zginà∏ zastrzelony w tajemniczych okolicznoÊciach na polowaniu. W Warszawie,
na ∏amach tygodnika „Tu i teraz” szala∏a niejako Zofia Rybicka. W czterech
sà˝nistych artyku∏ach atakowa∏a w Polsce praktycznie nieznanego autora.
UknuliÊmy wraz z Adamem Krzemiƒskim intryg´, której zamys∏em by∏a
obrona w „Polityce” postponowanej powszechnie osoby Grassa. Ukaza∏a si´
w marcu 1983 roku. Czy mia∏a jakiÊ wp∏yw na pierwszà oficjalnà edycj´
B´benka w Polsce? T´ PIW-owskà z roku 1983? Wi´ksze znaczenie mia∏ druk
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podziemny w jednym z „Zapisów” ze wst´pem Lecha Bàdkowskiego. Na
powierzchni ju˝ nie wypada∏o d∏u˝ej przemilczaç arcydzie∏a Grassa. Oficjalne
wydanie ukaza∏o si´ wi´c ze wst´pem, trzeba to przyznaç, niezgorszym...
Romana Bratnego.

Spotkanie VI
Rok 1984. Klub studentów „Hybrydy” w Warszawie. Odbywa∏a si´ w nim
sesja w ca∏oÊci poÊwi´cona osobie i dzie∏u Güntera Grassa. Sam Grass by∏ na nim
obecny poprzez wywiad pokazany na ekranie TV. Nie otrzyma∏ wizy wjazdowej
do Polski.
Przyby∏ natomiast na kolejnà sesj´ do tego samego klubu. By∏ oblegany.
W kuluarach otworzy∏ wystaw´ fotografii ze swego ˝ycia. Smakowità, pe∏nà
niedyskretnych, cz´sto intymnych, zdj´ç.

Spotkanie VII
W Sali Bia∏ej Ratusza G∏ównomiejskiego w Gdaƒsku. By∏ rok 1988.
W∏aÊnie ukaza∏o si´ polskie wydanie, ju˝ drugie, po Czytelnikowskiej edycji z
roku 1962, opowiadania Kot i mysz. W dyskusji, jaka si´ wtedy wywiàza∏a,
Kazimierz Radowicz, ni z gruchy ni z pietruchy, zaczà∏ wychwalaç dopiero co
wydanà w LSW mojà rzecz o Grassie pt. I szukam ziemi Polaków. Kolejka po mojà
ksià˝k´ ustawi∏a si´ wtedy d∏u˝sza niêli po, wcià˝ skàpe na krajowym rynku, oryginalne ksià˝ki Grassa.

Spotkanie VIII
Tczew. Z kasetà filmu Schlöndorffa i z w∏asnà ksià˝kà urzàdzi∏em sobie,
z pomocà Jurka Kiedrowskiego, naówczas dyrektora miejscowego Kolejarskiego
Domu Kultury, seri´ spotkaƒ autorskich dla miejscowej m∏odzie˝y. W Tczewie
zatem Grass poÊród obecnych 30-latków jest ca∏kiem nieêle znany.

Spotkanie IX
Rok 1989, luty. W auli Audytorium Maximum Uniwersytetu
Warszawskiego odbywa∏o si´ spotkanie z autorem dopiero co wydanej
Szczurzycy. Pretekstem by∏ Tydzieƒ Kultury RFN w Polsce. Prócz Grassa zjecha∏
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wówczas do Polski Horst Bienek oraz autor Lewor´cznej kobiety — Peter
Handke. W wype∏nionej do ostatniego miejsca auli Grass czyta∏ swoim mocnym,
troch´ chrapliwym g∏osem fragment swej dziejàcej si´, a jak˝e w Gdaƒsku,
powieÊci. W tym samym czasie w jednej z bocznych sal odbywa∏o si´ zebranie
za∏o˝ycielskie Komitetu Obywatelskiego. Tu Grass i Szczurzyca, tam zaÊ „knuli”
Mazowiecki, Kuratowska, Bratkowski oraz Gil. Jeszcze wszyscy byli wówczas razem, choç sympatycy osoby oraz dzie∏a Grassa, ju˝ wtedy opowiadali si´ za literaturà. I pomyÊleç, ˝e dziÊ czynià Grassowi wyrzuty o nadmierne
zaanga˝owanie...

Spotkanie X
Rok 1993. Grass by∏ fetowany w mieÊcie swoich 16 paêdziernika roku
1927 narodzin. Nie we Wrzeszczu, gdzie przy Labesweg 13 (obecna Lelewela)
przyszed∏ na Êwiat. Ale na Uniwersytecie Gdaƒskim, gdzie prof. Maria Janion
urzàdzi∏a Grassowi fet´ z okazji przyznania mu tytu∏u doktora honoris causa
Uniwersytetu Gdaƒskiego. Grass w birecie wyg∏osi∏ wówczas referat
okolicznoÊciowy. S∏ucha∏a go ˝ona, córka Helenka, te˝, jak i Grass, piszàca wiersze.
W restauracji Kubickiego (nad Mot∏awà), którà Grass szczególnie sobie
upodoba∏, odby∏a si´ kolacja, na której, jak pami´tam, Pawe∏ Huelle po angielsku
podejmowa∏ dialog z pisarzem, od którego czerpie nie tylko tematycznà, ale i
stylistycznà inspiracj´. By∏a te˝ rodzina kaszubsko-gdaƒska Grassa. Kaszubi nadto
urzàdzili wtedy Grassowi w Pa∏acu Opatów swojà fet´ wr´czenia medalu im. Bernarda Chrzanowskiego. By∏a te˝ kolejna wystawa jego prac w Ratuszu G∏ównomiejskim. I uroczysta kolacja w podziemiach Ratusza Staromiejskiego.

Spotkanie XI
Grass honorowym obywatelem Gdaƒska. By∏y z tym korowody. Pojawi∏y
si´ stare kontrowersje wokó∏ osoby oraz dzie∏a Grassa. Celowa∏ w nich Brunon
Zwarra. G∏osi∏, ˝e kala on dobre imi´ pocztowców polskich. To znów, ˝e powo∏uje si´ w swoich ksià˝kach na „Danziger Vorposten”. Cienia poczucia humoru
u jego polemistów, wÊród których pierwsze skrzypce gra niezmiennie autor
Gdaƒskiego bówki. Wszystko zosta∏o przewalczone i z opóênieniem, ale jednak
Grass obywatelem honorowym miasta zosta∏. W Sali Czerwonej Ratusza G∏ównomiejskiego nastàpi∏ akt wr´czenia Grassowi symbolicznych kluczy do „jego”, od
tej pory tak˝e i formalnie, miasta.
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„B´d´ niepokornym, jak i dotàd, krytykiem Gdaƒska”, powiedzia∏ Grass
z tej okazji. Jako goÊç, choçby i honorowy, nie móg∏bym sobie na to pozwoliç.
W nowej sytuacji...”.
I wtràca si´. Do potrzeby upami´tniania martyrologii gdaƒskich ˚ydów.
Do koniecznoÊci pami´tania o gdaƒskich Niemcach. S∏owem, upomina si´
o sprawy trudne, latami pozostajàce w zapomnieniu.

Spotkanie XII
Rok 1994. W kawiarni przy Straganiarskiej w Gdaƒsku, z inspiracji red.
Adama Krzemiƒskiego, odby∏o si´ spotkanie z udzia∏em Grassa oraz autorki Wzorów dzieciƒstwa Christy Wolf. Ciekawe, ˝ywe. Jego temat, stary jak Êwiat: „Niemcy, Polska. Ich wzajemne relacje, kompleksy”. Zaraz potem by∏a okazja do dwugodzinnej, w towarzystwie ma∏˝onki pisarza Frau Ute, pogaw´dki w Klubie Aktora. PoÊród osób kilkorga by∏ redaktor „Przeglàdu Politycznego”, a tak˝e nieod∏àcznie towarzyszàcy od pewnego czasu peregrynacjom Grassa po Gdaƒsku Wacek Maksymowicz. Grass zwierzy∏ mi si´, ju˝ na potrzeby „Gazety Morskiej”, ze
swoich niegdysiejszych ambicji sportowych. Z tego, jak ima∏ si´, jeszcze w czasach szkolnych w gdaƒskim „Conradinum” zapasów w stylu wolnym. „Moim ulubionym chwytem, powiada∏, by∏ nelson”. Zapewne po gdaƒsku...

Od tamtej pory bodaj w Gdaƒsku nie by∏. Po powieÊci Rozleg∏e pole —
tak niech´tnie przyj´tej przez cz´Êç niemieckiej krytyki, tej zw∏aszcza sygnowanej
nazwiskiem Marcela Reich-Ranickiego — zaszy∏ si´ wraz z ˝onà w swojej podhamburskiej samotni. Przesta∏ niejako byç osobà publicznà. Wyglàda jakby mia∏
wszystkiego i wszystkich doÊç.
I teraz — z okazji przyznania Mu literackiej Nagrody Nobla — wydobyto
Go z tej samotni, otrzepano z kurzu, jakim w mi´dzyczasie zdà˝y∏ si´ pokryç.
Chyba sam ju˝ z kretesem przesta∏ On, jak i zast´p grassologów po ca∏ym Êwiecie rozsiany, liczyç, ˝e zostanie jeszcze kiedyÊ Êwiatu przypomniany. W∏o˝y∏, bràzowego koloru, eleganckà marynark´. Da∏ si´ po wielokroç sfotografowaç. Jak
powiada Józiu Hen: „W Polsce trzeba umieç d∏ugo ˝yç”. W Êwiecie sprawa miewa
si´ kubek w kubek tak samo. A swojà drogà, taka mi si´ refleksja rodzi z tej okazji, dwaj najwybitniejsi wspó∏czeÊni Niemcy, tak si´ jakoÊ dziwnie sprawy majà,
sà rodowitymi gdaƒszczanami. Tym drugim jest... zawodowy bokser, mistrz Êwiata w wadze pó∏ci´˝kiej, niegdyÊ „uciekinier” — w zupe∏nie innych warunkach hi-
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storycznych, w czymÊ jednak do tamtych, powojennych Grassa podobnych —
z tego miasta Dariusz Michalczewski. Czy chocia˝ wiedzà o swoim wzajemnym
istnieniu?
Dziwne bywajà g∏osy o Grassie z tej ponoblowskiej okazji. Czes∏aw Mi∏osz ba∏amuci, ˝e jednak twórczoÊç zaanga˝owana mo˝e byç doceniona. Tak jakby nie by∏o uprzednio tej˝e nagrody dla Marqueza oraz... Mi∏osza. Powiadajà, ˝e
oto ró˝owi przyznali swà nagrod´ ró˝owemu. Powszechne jest jednak odczucie,
˝e nagrod´ otrzyma∏ pisarz bezsprzecznie wielki. JeÊli tak, to czemu˝ to w∏aÊciwie tylu z nas, zaprzysi´˝onych akolitów, adherentów Grassa, przez tyle lat by∏o
zmuszonych dzia∏aç w niejakim ukryciu? Czemu˝ by∏y potrzebne „podspodnie”
wydania jego utworów? Czemu nale˝a∏o urzàdzaç w Gdaƒsku pokàtne pokazy filmu pod∏ug Blaszanego b´benka w rozmaitych KW i Urz´dach Wojewódzkich, tylko dla wtajemniczonych? Czemu˝ nale˝a∏o — porà stanu wojennego zw∏aszcza
(jak piszàcy te s∏owa na ∏amach tygodnika „Polityka” z okazji wrednych napaÊci
rozmaitych „Tu i teraz”, „Dzienników Ba∏tyckich”, „G∏osów Wybrze˝a”) — odpieraç te ataki?
(1999)
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List Güntera Grassa z 13 wrzeÊnia 1971 roku, który zapoczàtkowa∏ proces pisania tej ksià˝ki
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RYSZARD CIEMI¡SKI
Ryszard Ciemiƒski jest autorem ksià˝ki o Günterze Grassie pt. I szukam
ziemi Polaków, która ukaza∏a si´ w roku 1988 nak∏adem Ludowej Spó∏dzielni
Wydawnicznej, a tak˝e wielu artyku∏ów, szkiców, esejów, recenzji oraz
wywiadów zwiàzanych z dzie∏em oraz osobà laureata literackiej Nagrody Nobla
na rok 1999.

Nota o autorze
Urodzi∏ si´ 6 czerwca 1943 roku, a wi´c pod znakiem Bliêniàt, w mieÊcie
magicznym o nazwie Kartuzy, odleg∏ym od metropolitalnego Gdaƒska o zaledwie
32 km. Wówczas nazywa∏o si´ ono Karthaus (Carthaus). W domu, rzecz dziÊ
niezwykle rzadka, trójj´zycznym. Z babkà i jej niezam´˝nà siostrà — Tante
Hedwig — rodowitymi gdaƒszczankami ze Âwi´tego Wojciecha, rozmawia∏
wy∏àcznie po niemiecku, z rodzicami i starszà od siebie siostrà po polsku, na targowisku, gdzie rych∏o wspiera∏ kupieckie poczynania obu babç, swojej
Grossmutter oraz Grosstante, os∏ucha∏ si´ w ˝ywej, tej mówionej, kaszubszczyênie. Na metryce swojej ma hitlerowskà gap´.
W wieku dwóch lat prze˝y∏ traumatyczne doÊwiadczenie: widok po˝aru
Gdaƒska z sowieckiego — o czym wówczas, rzecz jasna, nie wiedzia∏ — podpalenia. Gigantycznych rozmiarów ∏un´ na atramentowego koloru niebie. By∏o ju˝
sporo po Berlinie...
Z Kartuz jeêdzi∏ samochodem DKV, czyli dekawkà, wraz z ojcem i wielu
innymi miejscowymi fanatykami futbolu, na mecze Lechii do Wrzeszcza. To mia∏o
mu si´ przydaç po latach w praktyce dziennikarza sportowego. Choç czyni mu si´
dziÊ zarzut, i˝ jest ˝urnalistà-kibicem.
Jest absolwentem kartuskiego ˝∏obka, dwóch przedszkoli, Szko∏y
Podstawowej nr 1 (wspania∏e ponure popruskie gmaszysko), niezwyk∏ego liceum
im. Hieronima Derdowskiego. Tego samego, które ukoƒczyli Franek Cebula,
kapelan jednego z prezydentów — bywa∏o ˝e siedzia∏ z Nim w jednej ∏awce, Irek
Engler, autor filmowego dokumentu „Sierpieƒ '80”. W nim spotka∏ znakomitych
profesorów rodem z Wilna, Warszawy oraz z Kaszub (wieloletni dyrektor, ∏acinnik, znawca greki Teodor Elas). Do miasta powróci, a˝eby w roku 1991 opublikowaç — w wydawnictwie Graf — Album kartuskie. Poniesie go do Warszawy.
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Ukoƒczy, obronà pracy magisterskiej z tematu „Moneta krzy˝ówkowa typu
deventerskiego”, Wydzia∏ Historyczny — kierunek: archeologia pradziejowa i
wczesnoÊredniowieczna — Uniwerystetu Warszawskiego. By∏ luty 1968 roku.
By∏ wówczas studentem podyplomowego Studium Dziennikarskiego.
W marcu tego roku, za udzia∏ w wiecach studenckich, zosta∏ relegowany z
uczelni. Otrzyma∏ powo∏anie do s∏u˝by wojskowej.
Wyreklamowa∏ si´ z niej i zosta∏ przywrócony w prawach studenta
dzi´ki wsparciu sekretarza osobistego tow. Zenona Kliszki, ówczesnego wyk∏adowcy Studium, przysz∏ego sekretarza KC Ryszard Frelka. Indeks osobiÊcie na
powrót wr´czy∏ mu rektor UW prof. Turski.
Pracowa∏ kolejno: w tygodniku „Kulisy”, gdzie akuszerem jego tekstów by∏ Stefan Bratkowski, w „Tygodniku Kulturalnym”, „Zwierciadle”,
„Sztandarze M∏odych”, „Prawie i ˚yciu”. Lata 60. ukszta∏towa∏y go intelektualnie — teatr Dejmka i Hanuszkiewicza, STS, Jazz Jamboree, Warszawskie Jesienie, film polski, Zach´ta i liczne sto∏eczne galerie. Lata 70. uczyni∏y zeƒ reportera.
Przedstawiciela generacji, na którà sk∏ada∏y si´ dokonania w piórze,
póêniej usankcjonowane ksià˝kami, nazwiska: Hanny Krall, Ma∏gorzaty
Szejnert — rywalizowa∏ z nimi z niejakim skutkiem w konkursie na reporta˝
gdaƒskiego tygodnika „Czas” — Marty Weso∏owskiej, Krystyny Jagie∏∏o, Doroty
Terakowskiej, El˝biety Dziwisz, Heleny Kowalik (jego ówczesnej ˝ony),
Henryki Dobosz, Edmunda Szczesiaka, Micha∏a Moƒki, Jakuba Kopcia,
Krzysztofa Czabaƒskiego. Od tego ostatniego naby∏ — ju˝ w stanie wojennym
—podziemne wydanie Blaszanego b´benka (Wyd. NOWA).
Z „Kulis” zosta∏ wywalony za sprawà bohaterki popaêdziernikowego
„Po prostu” Hanki Bratkowskiej za... opublikowanie na ∏amach sto∏ecznej
„Kultury” reporta˝u Kaszubska droga Güntera Grassa. By∏ rok 1972. W rok
póêniej otrzyma∏ nagrod´ m∏odych SDP. Tej˝e akuszerem by∏ Kazimierz
Kàkol...
O Grassie, swoim kaszubskim ziomku, pisywa∏ od tej pory wcale
cz´sto, publikujàc swoje „grassowskie” teksty na ∏amach „˚ycia Literackiego”
(W∏adys∏aw Machejek), „Miesi´cznika Literackiego” (W∏odzimierz Sokorski),
„Kultury” (Dominik Horodyƒski), „Polityki” (Mieczys∏aw Rakowski), bydgoskich „Faktów” (Jan Górec—Rosiƒski).
W epoce „solidarnoÊciowego” karnawa∏u s∏a∏ listy otwarte do pism literacko-politycznych w sprawie potrzeby drukowania utworów Grassa w Polsce.
Podówczas znane by∏o w kraju jedynie opowiadanie Kot i mysz w przek∏adzie
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Naganowskich. Ten, mocno oddolny, apel opublikowa∏ Sokorski oraz Jerzy
Putrament w „Literaturze”. A tak˝e, po pewnych skrótach „kaszubska”
„Pomerania” (Wojciech Kiedrowski).
Porà stanu wojennego, licznych ataków na Êrodowisko inteligenckie — w
tym i na Güntera Grassa — knu∏, wespó∏ z Adamem Krzemiƒskim, na ∏amach
„Polityki” — rozmaite odpory na te zarzuty. Celowa∏a w nich, wstyd to dziÊ przyznaç, prasa wybrze˝owa...
Twierdzi∏, jak˝e nieskromnie, ˝e stan wojenny uczyni∏ zeƒ... pisarza. Po
kilku tomach reporta˝y, takich jak: Miasto z morza (rzecz o Gdyni), Od pó∏nocnej strony (tom reporta˝y na tematy kaszubskie), po kilku ksià˝kach na tematy
spo∏eczne, zasiad∏ do pisania ksià˝ki do Grassie. Czasu mia∏ sporo. Do pracy w
redakcji „Prawa i ˚ycia” chodziç nie musia∏. Jeszcze mu za to p∏acono. Rzecz o
Grassie pt. I szukam ziemi Polaków ukaza∏a si´ w roku 1988 nak∏adem, bodaj ju˝
nieistniejàcej, Ludowej Spó∏dzielni Wydawniczej.
Zatrudni∏ si´ w tygodniku „Sportowiec”, skàd zwolni∏ go Jacek ˚emantowski. Cz´sto zmienia∏ prac´. Na miesi´cznik „Inspiracje”, krakowskie „Tempo”,
„Kurier Polski”, „Tenis”, efemeryczny „High life”.
Wcià˝ publikowa∏ sporo tekstów o Grassie, o jego ˝yciu oraz twórczoÊci.
W ostatnim „podspodnim” numerze „Krytyki”, w „Expressie Reporterów”, na
∏amach wroc∏awskiej „Odry”, w „Pomeranii”, w przywróconym do istnienia
tygodniku „Po prostu”, w przeistoczonej w miesi´cznik „Literaturze”. Na inne, na
ogó∏ kaszubskie, tematy publikowa∏ w paryskiej „Kulturze” Jerzego Giedroycia, w
jego „Zeszytach Historycznych”, równie˝ w paryskim „Kontakcie” Mirka
Chojeckiego .
Przeniós∏ si´ — pod koniec 1994 roku — do Gdaƒska, miasta narodzin i
m∏odzieƒczego wzrastania Güntera Grassa. DziÊ jest autorem 10 tomów reporta˝y, liczàc wespó∏ z ksià˝kà, która si´ w∏aÊnie ukaza∏a...
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