
Hans Memling, S:1cl Ostateczny (detal) 

Pamięć, wrastanie w etos przekazywany nam przez umarłych, 
podejmowanie etycznego przesłania spełnia się tylko wówczas, 
gdy istniejemy - etyka domaga się nie tylko pamięci, domaga się 
także obecności , żywej ontologii, która pogłębia trwanie. („) To 
właśnie człowiek wytrącony z istnienia, tiwający w niedoistnieniu, 
połączony z bytem zaledwie 1wącą się nitką doświadczenia nie 
potrafi wrosnąć w ludzkie światy wa11ości, chwiejny, ode1wany od 
źródeł poddaje się nieubłagalnej presji czasu. („.) wygnany z cało
ści, która go ogarnia, nie potrafi wejść do świata pamięci. 

Stefan Chwin, Bez autorytetu 
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Rzeczy 

O sprawie Hanemanna mówiono na Langer 
Markt, 'N biurach Hersena, na Wyspie Spichrzów, u 
Kauffrnanna na Drugim Pobrzeżu, ale tak naprawdę 
miasto nie chciało o tym słyszeć, zajęte inną pracą, in
nym czuwaniem. \Y,1 ,:;zufladach, szafach i kredensach, 
na dnie skrzyń, kufrów i bla ·zanych pudełek, w 
schowkach i na strychach, na półkach i na etażerkach, 
w piwniczkach, w spiżarniach, na stołach i na parape
tach rzeczy trzymane na wszelki wypadek i rzeczy uży

wane z codzi nm1 zac iekłością do ·zycia, przybijania, 
krojenia, polerowan ia przecinania, obierania i pisania, 
w;,zystkie te rzeczy czu łe i szydercze , płyn~1ce ' N nieru
chomej arce miasta razem z panią Stein, Hanemannem , 
panią Walman11 Anną, panem Kohlem, Alfredem Rot
ke, Stellą, Al benem Forsterem, panem Zime1mannem, 
Albenem Posackiem, Hansem Wichmanne m, Greise
rem, panią Biemestein. Emilem Białkowskim, małżeń

;,twem Schultzów, profesorem Ungerem, asystentem Ret
zcm, He1mannem Rauschnint.,>iem, Panem Lempke, Hildą 
Witth. wszystkie te rzeczy szykowały się już do drot,:ri. 

Już teraz, w ciszy napełniającej miasto, odbywał 

się ostateczny s<1d - zajmowanie dogodnych miejsc, 
miękkie pocbuwanie się pcx.1 dłoń, by być zawsze na widc>
ku i zcL1żyć na czas. Ezeczy, bez któ1ych nie można żyć, od
dzielały się od tyd1, które pój~l na zatracenie. 

Białe zasta\vy w kształcie łabędzi i pelikanów, 
czułe cukie rnic , ze srebra w bztałcie dzikich kaczek z 
rurkusm;vym oczk iem, łódeczki na konfiturę grus::ko
w:1 - wszystkie te kształty przestra zone swoją formą 
'Wymyślną i nicpon,:czn<1 marzyły o surowej płaszczyź

nie blach, łatwych do wsunięcia pod podłogę albo 
między belki stodół i opu zczonych młynów . Je zcze 

i ę pyszniły migotem blasków na niedzielnych obru
sach w mieszkaniach przy Breitgasse , Frauengasse, 
Jaschkental er \Xieg, jeszcze żanobliwie pobw,:kiwały \V 

spotkaniu ze srebrną łyżeczk~t , a j u ż na dnie, niczym 
ciemną śniedź , snuły pewność, że '<l małymi sarkofa
gami. Liselotte Peltz fil cową szmatk\ polerowała grzbiet 
garnuszka do ka"'Y, który noq śnił , ż ' jest na ·z ~ niem 
śmierci. Lichtarze i odbldśnice przykrne wysoko na 
śc i a nie w Dworze Arrusa ucla\.vałv radość lśnien ia , jesz
cze pt1 szyły si<t' iglicami św iec, ale j u ż "" ich karbunku
łowych złoceniach k1yła si\ żarliwa pewność, że kiedy 
nadejdzie cza, , stopi ~] si~ w ogniu w gruhe sople sry-
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gnącej miedzi. Siedmioramienne świeczniki z synagogi 
przy Kan-enwall, drżąc płomykami w godzinę szabasu, 
już pochylały się swoim srebrnym połyskiem w strom; 
Etfunu, by ozdobić szlachetnym metalem paradną sza
blę sru1mbannfuhrera Greutze. Któż z nas w letnie po
potudnia, pełne słońca, krzyku mew i skwiru jaskółek , 

pomyślałby, że złote zęby Anny Janowskiej z Brósener 
\Y eg 63 stopią się w wielką kilogramov.·~1 bryłę złota z 
obrączkami kobiet z Theresinstadtu i monetami Żydów 
z Salonik? 

Szafy u Mitznerów, Jabłonowskich, Hasenvelle
rów pełne bielizny ułożonej na półkach niczym bez
pieczne warst'v\~· miocenu, dębowe łóżka z rzeźbio

nym oparciem u Greutzów, Schulzów, Eostkowskich, 
stoły u Kleinów, Goldsteinów, Rosenkranzów, drze
miące pod osłoną kap szydełkowanych w gwiaździsty 
wzór, cegły murów na Podwalu, szrukate1ie w sieniach 
na Hundegasse. żelazne kraty na Jopengasse, po1tale 
ze złoceniami rn. Langer iVIarkt, granitowe kule przed
proży na Frauengasse, miedziane 1ynny, ramy okienne, fu
tJyny W'Z\Vi, posągi, dachówki - wszystko to płynęło w 
ogień, lżejsze niż puch dmuchawca. 

\Xi pokoju na panerze przy Al1ornweg14 siostrze
nica pani Stein uważnie rozkładała na desce do praso
wania swoj4 now:1 sukienkę z westfalskiego płótna, 

którq dostała od ciotki w dniu urodzin, nabierała do ust 
"-'Ody z fi liżan ki malowanej w jaw,_:binowe listki, wydy
mając wargi prószyła krorel kami na białe płótno, po
tem poślinionym palcem sprawdzała. czy żelazko nie 
jest za gorące, lecz gdy - uspokojona, że mare 1i ał nie 
ściemniał brązo';vym śladem - zaczynała płynnie pro
wadzić że lazko po parującej bieli, każdy splot cieniut
kiego płótna haf10w:.rnego w mereżkowy wzór 1wał się 
ju ż ku płomieniom , które miały sivvym popiołem zga
sić ~wieżość marszczeń i koronek. 

Wachlarz podobny do białego liścia z purpuro
„wym ?rz_eżem , . piękny _wachlarz pani Kohl spleciony 
z 1ap~nsk1ego s1tow1a , zarzył się już w palcach, gdy 
paru ~oh~ oparta o framugę okna przy Breitgasse 8, w 
zamys~emu patrząc na dorn Reimitzów po drugiej stro
m.e ulicy, c~łodz1Ja ramiona kołyszącymi powiewami. 
Wieczne p1oro pana Kohla, leżące na blacie statu w 
głębi salonu, p ióro ze złotą nakrętką, na której świecił 
malutki napis "'Dresden", swoją lśniącą nieuchronno-
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śc ią udawało spokój, ale i ono płynęło w gniazdo żaru 
razem ze złoconym lustrem, mahoniową szafą i bordo
v\rymi ponierami. A przecież ile jeszcze miało do napi
sania! W kałamarzu z żółtego jaspisu wzbierały całe 

morza słów, gdy wieczorami na błękitnym papierze ze 
znakiem wodnym kotwicy pan Kohl pisał do ukocha
nej córki, Heidi, która w weimarskim gimnazjum cze
kała niecierpliwie na każdy list ze znaczkiem "Freie 
Stadt Danzig", płom1c.ym na liliowej kopercie lakową 
czerwienią. 

Gunter Schultz biegł do szkoły po bruku ułożo
nym w rybią ruskę, Bierensteinowie idąc do teatru po
tykali się o szyny tramwaju jadącego przez Langer 
Markt, syn pani Peltz cienkim pędzelkiem malował na 
wystawowej szybie kawiarni przy Breitgasse 13 złoty 

napis "Caffe'', lecz szkło d1wiło z każdego ruchu jego 
ręki szyderczymi odbłyskami słońca, bo wiedziało już, że 
gdy nadejdzie czas, przeźroczysta tafla rozpryśnie się w ty

siące iskier niczym kruchy lód. 
Tylko przedmioty drobne i łarwe do uchwycenia 

w chwili ucieczki nabierały wzgardliwej pewności sie
bie. Pędzel do golenia, brzytwa w skórzanej pochew
ce, atun, okrągłe mydło, pudełko blaszane z proszkiem 
do zębów "Vera", butelka wody kolońskiej Arnielsa. 
Puszyste ręczniki, trudne do zwinięcia, wstydliwie ga
sły w kącie łazienek, ich miej ce zajmowała chłodna 
uroda płóciennych płacht, które łatwo się darło na dru
gie pasma dobre do tamowania kiwi. 

Zielony płaszcz z grubej wełny, zapomniany na 
dnie szafy w dużym pokoju przy Hundegasse 12, zło
żony we czv.roro, niemodny, pogardzany płaszcz, 

przed którego włożeniem Annelise Leimann wzbrania
ła się tyle razy, bo ją postarzał, budził się już w swoim 
schowku, obiecując ocalenie w chwili, gdy w wy-vvażo

nych drzv.riach do mieszkania staną mężczyźni w mun
durach ciemnych od kurzu i sadzy. Lecz jeszcze nikt z 
nas nie mówił: "Annelise, nie marudź, dobrze jest mieć 
taki płaszcz, z takimi plamami nafty, zbyt szeroki w ra
mionach, zbyt drugi, brudny, stary płaszcz , w któ1ym 
wyglądasz paskudnie, który dodaje ci z dziesięć lat, a 
może i więcej. Głm\a do gó1y, Annelise, nie marudź, 
ten płaszcz czuwa nad tob<l, troszczy się o ciebie, a ty -
niewdz ięczna - pragniesz jego pohańbienia na stosie 
szmat w furgonie Johanna Lletza, któty czasem zajeżdża na 
Hundega-;se 12 po to, by zabrać stare ubrani.a dla finny pa
pierniczej w Marienwerder. Jak możesz, Annelisel" 

Prawdziwy spokój zachowywały tylko monetv z 
grubego złota, obrączki, pierścionki, łańcuszki, krzyży
ki, złote dolarówki, rublowe świnki, polskie srebmo
złotówki , gdańskie guldeny, medale wybite przez mia
sto z okazji wizyt królów. \Xiiedz iały, że ocali je ko
łnierz, w któ1ym zostaną zaszyte, że owinięte w watę 
(by nie brzęknęły, w chwili gdy zbliży się śmierć) prze
śpią setki kilometrów w wydrążonym obcasie. Bambu
sowa laska pana Rorke drzemała w stojaku koło drzwi 
przy Jopengasse 4, pewna, że, gdy nadejdzie chwila, 
utoną w niej ruloniki monet, przybite pakułowym 
stemplem. 
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Kuchenne noże , obojętne na wszystko, z pusq 
rezygnacją postukiwały na dębowych stolnicach . Tc o 
szpiczastych końcach czekała przyszłość niepewna 
(kto je miał przy sobie, byt bliżej śmierci), re o końcach 
zaokrąglonych , którymi nie można było zadać ciosu, 
miały przed sobą długie lata rozmów z \varzvwJmi. 
Gtuchym snem na dnie szuflad spały blaszane . łyżki i 
w idelce, gotowe bez sp rzeciwu maszerować wiele 
mroźnych dni i nocy w byle cholewie. Blaszane tale
rze, przez lata spychane w kąt kuchn i, skrzeczącym 
brzękiem d1wiły sobie w zlewie u Menenbachów na 
Breitgasse 29 z miśnieńskiej porcelany. h.rtóra zza k1ysz
tałowych szybek kredensu odpowiadała na zniewag'<' 
pogardliwym lśnieniem kobaltu i złota . 

Słotl.ce, które co rano wynurzało się z morza za 
półwyspem i co wieczór osuwało się - v.ryczerpane do 
cna upływem światła - za morenowe wzgórza, za 
Karlsberg, za wieże Katedry, było tylko słotl.cern , ni
czym więcej, choć na obrazie Memlinga, na którym ar
chanioł Michał oddzielał ocalonych od przeznaczonych 
na zatracenie, paliły się już jasne obłoki. Któż z nas 
czuł, że miasto wolno podąża w stronę blasku, w stro
nę skwierczącego ognia, w stronę dymu płonącej smo
ły, w stronę pytu pokruszonej cegły, w strnnę okru
chów strzaskanego kamienia, zwęglonego płótna, spa
lonego jedwabiu, po1wan go papieru, pękającego 

drewna, rozsypującego się ma1muru, topniejącej mie
dzi. Pani Bierenstein brała w palce błękitny bilet do Te
atru Miejskiego, by sprawdzić, jaki ma numer miejsca, 
Pan Kohl naciągał na dłonie miękkie rękawiczki z żó
łtego zamszu i ·wychodząc z domu poprawiał spink i 
przy mankietach, Gunter Henecke przeglądał zawar
tość pugilaresu , w którym potyskiwały fotografie pięk
nych statystek z p rzedstawienia Lohengrina, stużąca 1-
bena Forstera polerowała niebieską kred<\ naczynia z 
ciemnego srebra, Hanemann układał ksi::1żki na dolnej 
półce szafy z kryształowymi szybkami, Alfred Rotke z 
westchnieniem ulgi spalał weksle nad płomykiem za
palniczki z herbem Berlina, Manin Eetz składał swój 
podpis na fo1mularzu policyjnym, zaś w niedziel~ , 
około trzeciej, piaszczystą ścieżką wyptukaną przez 
deszcze, córki \X!alrnannów, E\va i Maria, w hiałych 

sukniach z koronką, machając zwin iętymi parasolk~mi 
i przytrzymując na głowach kapelusze, które przechy l ał 

słony wiatr od zatoki, wspinały się z matb\ na trawiastt 
stoki Bischofsbeą,ru, by zobaczyć miasto. 

A miasto rozpościerało się w dole, ciemnobqzo
we, strzelające odblaskami z otwieranych okie n, smqą

ce wiotką pajęczynę dymów nad wysokimi kominami 
z poczerniałej cegły. Kafar filmy Lehra z Dresden po
w oli posapywał w głębi wykopu dawnej fosy, nad Bra
mą Wyżynną przelatywało stadko gołęhi , a kiedy przy
słoniwszy oczy wpatrywaliśmy się w daleki horyzont 
poprzecinany wieżami św . Katarzyny, małego i dużego 
Rathausu, kopułą synagogi i zębatym konturem św . 

Trójcy, widzieliśmy za mgiełką ciemn~1 smugę murza. 
ciągnącą się od mierzei do un:visk Orłowa, i wiedzieli
śmy. że miasto stal~ będzie wiecznie. 

rozcl:z.iał powieśd Stefana Chwina I hmem;1m1 wi; rwcLmia. Bihlic>1L' kil 
'J } rułti"'. Wyda-ivnim vo Marahut, Gd;uhk 1995' · 
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po południu 29 sierpnia 1944 roku na zb iegu Koszykowej i 
Mokotowskiej strzel ił do cioci Elżbiety, w chwili gdy, kuląc 
głowę w ramionach, przebiegała płytkim rowem na drugą 

stronę ulicy? Spałem w jego łóżku. Odkręcakm kran z literka
mi "Kalt" i "Wami", który on odkręcał. Zrywałem czereśnie z 
jego drzewa. Szyby w oknach też były jego - niemieckie, są 
zresztą do dziś, te same, z huty szkła w DUsseldorfie albo Lei
pzig, tak jak komoda z jasnego mahoniu z napisem "Brom
berg" na wewnętrznej stronie drzwi, w której moja żona ukła
da nasze naksochmalone prześcieradła, obrusy i poszwy. 

Rodzina Walmannów, której hi storię opowiedziałem w fla

nemonnie , jedna z tysięcy rodzin, które zimową nocą uciekły z 
Gdańska , i których miejsce w porzuconych domach zajęły ro
dziny polskie, wygnane z Wilna i Lwowa przez Rosjan, mogła 
być rodziną z domu przy Ludendorfstrasse. 

Lecz pisząc o niemieckim wygnaniu polski pisarz jest jed
nak pełen wahań. Los pani Walmann był straszny. Epopeja 
niemieckiego wygnania to tysiące tragedii niczemu niewin
nych rodzin niemieckich, które musiały uciekać przez lodowa
te morze do Rostocku i Hamburga. Lecz czy rzeczywiście w 
jakimkolwiek ustroju totalitarnym - ustroju, którego zasadą 
było wciąganie wszystkich do współudziału, tak żeby niczyje 
ręce nie były czyste - istniały naprawdę niewinne narody 'l 
Więc jeśli to właśnie ona, pani Walmann , albo pani Schmidt , 
albo pani Miller, Bogu ducha winna gospodyni z Danzig, któ
ra zginęła na storpedow::inym transportowcu "Gustloff' wy
chowała chłopca o imieniu Wolfgang czy JUrgen') Kim więc 
byli naprawdę ci, którzy musieli uciekać z Ludendorfstrasse 
18, którzy nocą 29 stycznia szli szybko w stro nę: portu ośnie
żonymi ulicami Gottenhaven. bo dobrze pamiętali. co zdarzy
ło się parę mies ięcy wcześniej w Nemersdorfl I jak właściwie 
o nich pisać'l 

Tę podwójność obrazu znalazłem nie tylko ja. Tu . na " tere
nach mieszanych" wszystko miało podwójny sens. 

Potem dowiedzi:.iłem się więcej. W maju czy czerwcu ktoś 
zapukał do drzwi. Mama wytarła umęczone dłonie w fartuch, 
otworzyła, usłys załem głosy. potem kroki i do pokoju. w któ
rym odrabiałem lekcje , weszło dwoje starszych ludzi. Powitali 
mnie uprzejmym uśmiechem , stanęli poś rodku, było zupełnie 

ciemno, stanąłem obok Mamy, a oni patrzyli na klam k ę, na 
kaloryfer , na framugę okna, na desk i podłogi. Domyśliłem s ię 

kim są. Poczułem wstyd, chociaż ni e było powodu do wstydu. 
Przecież to nie przez Mamę: i Ojca zostali stąd wypędzeni. 

Doras tałem wśród pięknych domów, parków, młynów 1 
ogrodów Starej Oliwy. Mieszkałem w poniemieckim dornu -
mogło to znaczyć: mieszkałem w domu tych , którzy życzyli 
mi śmierci i którzy chcieli tu znów wrócić, by wyrównać swo
je krzywdy. Ale ten dom potrafił mnie oczarować. 

Dziwne do doświadczenie. Wychowywałem s ię na Sienkie
wiczu, wierszach Jachowicza. na "p;rni zabiła pana", na "kto 
ty jeste ś'7 Polak mały", ale wychowałem się też na atl as ie 
świata wydanym w roku 1937 przez Westermanna, berlińskie
go wydawcę, który z pośmiertnego oddalenia uc zył mnie sza
cunku dla mistrzów sztuki st:.ilorytni CL.ej. choć był tylko obrot
nym k:;ięga rzem. Wrażliwości artystycznej uczyły mnie 
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, tefan Chwin z i.oną K1y~tyną 1 'ynarn i Ac.bmcm 
i J\larci nem. Zdjc;cic z 1982 rok u. 
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przedmioty , kt óre og l•!dałem i których d11 t ykałcm. Zachwyca
lu mnie niemieckie wyctuc ic fo rmy, widoczne 11· !...ształc i e 

niemieckich domóv, i w rys unku niemieckiego pisma. 1e
miecka sztuka litern ict wu, frak tura. gotyk. szwabacha, ksz t ałt 

czcionki, ukł::id wer<.ów. kompozyCJu strony - 11 al bumach 
mal ar twa. które od nalaLłem v, opuszc1onym prze;. Niemców 
mieszkani u w Bytomiu. mieszkani u nic otwie ran ym od 1945 
roku . wszys1ko LO wydawało mi ~ i ę blisk ie doskon ało~ci . To 
była dla mnie prawdziwa lekcja stylu i kto wie, .1a h. dalece mój 
styl pisaro,k i 111 ~1 u ~wo ic h pocbtaw prywat n ~! archeolog i<;: domu 
p )l/LICl1rlego przez iernców, w ktÓr) n pod zwałam i '·Yo lki
cher Bcobachter'' , '"Przek lOJLI", " Danziger Yo rp os ten", '" K uź

nicy"' i tygod nika '" Św i at" od najdywałem ks iażk i o gotyckich 
ty t ułach . c i t,:ż ko oprawne. ze złoconym i br.legami stron . ozdo
bione ciemnym i litografiami ~ 1 sp:.na Davida hiedricha i Phi
lipa Uc1 Rui gc. które wklejono nil grubstych kanach z bl:1-
Jobnwm c.1 tek tury . 

Wszystko to u mierało na moich OCLach. 1cmiccka At lan
tyda. dzido fau tyu:nego marzenia o Josko nale ufomwwa
nych rzecLach , p i ęknych domach i p ięknych ogrodach . J\ tlan
tvda, które j resztk i cudem uca l;dy na przedmi eśc iac h w Ol i
\1 ie. WrzesLczu. Sopocie. dz icri po dni u rozsypywała się w 

proch i jc 1 111ic isce, mie j ce iy1' ych d mów i ngrodó\\' , które 
ki edy~ ciesz\'iy oko. a1jmo1Vały zs.l;1rzak od kurzu budowle 1 
1. hq zo\\ i < 1 łe te starości fo tografie. 

l'ragme111 ese 1u \tefana Cłrn in.1 f w 11: ,„i1.,1;; 1 /'111 '11111· Ten 
c;ci h~ł p11e 111mq \\ )g łoston:t p11 . .:z .1ll!U1,L pr1y ndbirnL<" 'agrod\• 1111 Eri 
·ha Bro,la '"' \Hl„.;niu l'J'l7 r. C\I 1.ci: \\\da1\111ctwem Fumlacii Ettclia Clrn -
sta . Gdafo„ 199-1 - · -

. ) Chod1 iłem chyba do naJdL i"'n ie iszc1 szk o ły pod ~ło 11 -

ccm. Kilb paw ilonó\\' pn ~ły nn c1 1 n i1,"dLywoje11ncJ restauracji 
1\ Orłow it» pari; kr h.ów od domku. w ktcirym Żcrom ~\.. i pis;_il 
\\'iatr od 111rir::11 i \ potyk a ł ~ 1 .,: z Lechonicrn. Za nknami p ół!-o 

li !> lcj sa li wzburzony Bałt y!-., la le ro.lhi1a.1a s i.; o ~łu py .'>pacero
wcg o mola , 11 ie her 11 1cjc, a lll ) - młodz i lud; ie 11 ~al y nowych 

Lan;ka11·L1ch - r r.ly pulpi tach kalig rz1 fu1cmy gotykiem 11~ 1 bi:.1-
łym ka rtonie. "Pu n kt u alno~ć i ~Iem no~ć niech zawsze i wszę
dL ic dcw i1.q n[1!l1 bi,:dzie''. rywmy d ł utem napi. y w rn111111fi1 

q11adrato na gipsowych tablicach, s1udi u1cm y tajni ki pism. 
angid sk icgo / końca XY!ll wieku. poznajemy krągłośc i ro
tundy. o~t ro~c i rrakl ury L Bihl i i Lu tra. 1-.opiujemy i n i cj ; 1 ły L 81-
hlii l\ni/rMcJ 7 o/ii - puf']:iura, błt,:ki t i 1ło10 . W górze nad 11<1n-i i 

kq 1) Gaga rin . Ameryka nie ~1.yl- uj ; 1 sic; tl n lquowa nia na Księ-
1ycu, a my slarn rush. <! głago l i c<\ wyp i, ujcm) na brysl t)lu : '" Kto 
nic 1- uril 1 nic pjot. lot zdaro1 1e b1 ert!1i t1t". Co~ cudowne~o 
Jak ~obie o 1y 111 pomvś l ę , lu mi ~i i; po pws ru k ręc i w gtow ic l 

.lach wy I u.(. . ) 
Tn w1ajcmnic1.cnie '' gntyk i rnpi1af1s q1wdrma byłll jed

nym z ważni e.1-~zych nwich dul'iwwych do~w i aJczc 1'l i zacho
w ;i 111 duzgon11 :1 wtl1ięc.ln o\( dl a moich 11 auczycicl i La to. ie 
zechc id i pop rowadzi ć ITI OJ<l ręl-i; s1 lakicm daw nych m 1 ~ t rzów 

( ). Po.lnałem własnq n; k:1 hi~ tor i ę pi~ma - od minu sk u ły ka
ro lii\ ~k 1 ej po pismo blokowe z lal ~ześćd1ie: iq1yc h . prze.l co 
sl~1km -; ii;: m i ło~n i k i em Litery i kto wie. ety 1daśnic owo 11·1a-
jcm niczenie n; ki nic ot warło mojej dus.lY na piek1w przedmi o
tó11., dorn ów i ulic dL1cw1i,: tna. 111 wieetnego Gd ~1 ńska ( „. l 

Na ~ern i narium Marii Jan ion t ra fiłem prąpad h. iem , zapro
wadziła mnie tam mop żona, która jak Zll'y kl e m iał: 1 dobrego 
no:,a, bo t ra fi ć tam było \\'arto. óż t był za rnarksislow:,,l-o
rnma nl yczno- n i c t zsc hcańsk i spekiak I 1114cl ro ś c i, wspan i ałe.i . 

o l śn iewaj'lccj in teligencji i talentu uwodzenia młodych dusl ~ 

Prawdz iwa psychomachia1 Każd a rozmowa b yła "przemaga
niem się duc hów" - słabszy duch przepada{. Ale jak ici. to byfl) 
rn obil i;ujace. jak zaostrzające wyobra.Łn ię, jak podsycajace 
ruch myśli ' fa od razu wyczułem , że .sposób my~le111a \forii 
Janion w p6łgra z moim typem wraż l i wośc i egzystencjalnej i 
t:stetyczncj , że współbrzm i z mo imi niepoh.0]'1 mi. ;1k ze rów
no L·ześn ic powinienem s ię m ieć nu baczności . bo nic l\'s1ystkn 
w tym sposobie my~leni a wzmacnia moj<t duszę. Bardzo rnnt L' 
przyc i;igało do . larii Jan ion siln e wyczuc ie t rag i cLnnści 1~l

nienia. nacJaj<icc nadz wyczaj ' · g orąc~( barwę rotmnwom o 11-
teraturzc , Jaka< bard zo mad ra, g łę bob rozpacz. któ ra kry ła 

si~ , jak s <jdziłcm . za tymi wsLystkimi 1·u1erwcr\..ami intclek lu i 
pocLucia humoru. którymi roz błysk i wało każde sem inan um. 
Czułem , że 10 jest k toś bardzo wy bitny, kl' wdaje si ~ w h~u 

dzo r, zykowne przeds i ę wzięci a. kto - poz\\·ólmy sobie na 
met aforę : sic;:ga gołą n; kq w roLŻarzon<\ miazgę Tajemnicy. I 
to było mi bl iskie . Znal azłem się zresztą w zespole red<1 kC) j 
nym "Transgresji", współpracował ·m z Mariq Janion przy 
wydani u pi4tego t nmsgre~yjnego tomu D:icc i. 

Ale c0ż m iałem zrobić / dru gą stron 4 rnuje_:;1 J Ja'1 Bo t;i 
druga st ron a wi odła mn ie - dnkqcJ'i Ku cnoloin clLrnw wym, ku 
umiarkowan iu . ku spokoj nym radościom Biedermeieru . ku 
stodk im urukom "letniego·' życia ' Z jednej więc ctrony 
"Tran ~gre sje", z drugiL'J idy Ila Hermana i Doro1y 1 Pys1. 11 :1 mie
:.zanina' ( „. ) Bo ja nigdy nie bvłem pewien, cz\ należy gołq 
rękq sii;:g ać w miazgc; Tajemn icy , choc iaż bardzo mn ie do tego 
c iąg rn,:ło. A jeś li - pytałem s1eh1e - prawdziwq mqdmśc 1: 1 ic ~ L 

właśnie zamykan ie oczu na Tai mnice i nie 11da wanie -'i<; " 
tra nsg resyj nc szusy) Byłem urzeuony ~l)' b ll\van i cm w go
rączkowych przes t wora1ch roman tyzmu Ale n iwnoc:zc<rne 
pr.lepad ałem za pastel iwyrn i rozkoszami h.a lig ral'i1. 1.:1 c1chq 
radośc i 11 pisania os iern11astow1eczn q "an gie!Lt" 11a hen1owy 111 

papierze. za czułym kopio waniem gotyckich 1niqtłów i ma lo
wan iem akwarelkami wiejskich widoczków , na których wrci 
be lki dz i obią ziarenka prosa sypane rącLk :! cl1 ieweczk 1 w 
wi an ku z niezabudek. 

Jak to s i ~ we mnie łqczy ło - nic lll <llll pojęc1 ~1 . ;\ le ,1a ko~ s1 i; 

ł qczyło . Poa1 tym jeszcLc jcd na rzecz '>prnw iala . że c.wkm 
pewien dys t an~ . \ 1ari a J;rn ion w ie r;yła w "H i ~t u r i ę" . M Ci wiła 

o niej LC szczególnym patosem. Ja nigdy nie po t r a J'iłem uwic
f.l'rĆ w ' ' Hi~lor i ę' ', c hoci aż b:1rdzo ' ię st arałem . S ł• w o w~ da
wało mi s ię 1.by t wie lk ie 11:1 określenie tego. co lucl zie napraw
dę Le '>Obq wyrrnwi ~1j <1 

Ale oczywiście niezm iernie ce niklll snbic k ażde spotkanie . 
kazdq moż l i wo .'ć rozmowy . Ja bardzo wiele 1<1 \\ dz1i,:czam 
:vlmii Ja ni on. 13 ardzo s i ę nd ll! t' i wiele na uu ykm , prLcdc 
wvyst ki111 jako hi . toryk lite rattiry. 

I ragmenly wyp1m ied11 Stefana Chi' ina \\ rnie~i~c111i~u Krc11'. 11p.c i1. 
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C:aspar Daviu F1i euri cb. \\' :-;chód ksi~·życJ. nad morzem. (fr:igmem) 

Friedrich dla mnie jest 
przede wszystkim malarzem 
ciszy. Namalować ciszę to 
rzecz niesłychana. Istnieje 
więc pewne pokrewieństwo 
z powieścią . W Hanemannie 
pojawiają się sceny, w któ
rych nagle wśród hałasu poja
wia się cisza. Retz wspon1ina 
epizod z katastrofy statku, 
l<ledy widział ginącą rodzinę 
Walmannów; ludzi którzy 
krzyczeli, ale on ich nie był w 
stanie usłyszeć. 

Stefan Chwin 
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Joanna Chojka 

Teatr 
, 
Smierci. Wokół Hanemanna 

Prolog - Friedrich 

a okładkę swojej powieśc i Stefan Chwin wybrał fragment obrazu Wschód księ>życa nad morzem, 
którego autorem jest Caspar David Friedrich. Nie był to bynajmniej wybór przypadkowy, nazwisko nie
mi eck iego malarza jeszcze kilkakrotnie zostanie skojarzone z tytułowym bohaterem, który w swoi m 
mieszkaniu prLy Less ingstrassc trzyma nawet barwną litografię jednego z jego płócien. Dlaczego wła śnie 

ten romantyczny pejzaży sta - przeciwstawiony weimarskim ekspresjonistom, malującym rozdzierające 
obrazy pełne ''konw ulsyjne_1 czerwie ni i trupiego fioletu" - zawładnął na dobre wyobraźnią Hanemanna') 

Fr iedrich uchodzi za prawodawcę stylu malarskiego, który objawił -> ię na początku ubiegłego stu 
lecia. Jego manifestem stał się - wspomniany w powieści - Krzyż w górach. Obraz, zamówi ony jako 
ołtarz do prywatnej kaplicy, przedstawia krucyfiks umieszczony na skalistym górskim szczyc ie wśród ki l
ku świerków i różowofioletowych prom ien i zachodzącego słońca, za którym podąża ·...vzrok prLybitego do 
krzyża, odwróconego bokiem Chrys tusa. Każdy element utrwalonej na płótnie przyrody ma wszak sym
boliczne - czy wręcz - alegoryczne znaczenie, od syłające do innego, pozamaterialnego wymiaru rzeczy
w i s t o śc i . O jak i wymiar dokładnie c hodziło , wyjaśnia - wyprzedzająca obraz Friedricha za ledwie o rok -
fund amentalna rozprawa Schellinga O stosunku sztuk plastycznych do 1101wy ( 1807), w iążąca wartość 

dzieła nie z jego fo rm<J , lecz z ogólną ideą , która miała być "wejrzeniem i wyrazem wewnętrznego ducha 
natury" 1

• A rty~ t a , zobowi4zany odtąd do przen ikania mistycznej istoty świata , stawał się kim ś w rodzaju 
rncd iurn , powołanego do odkrywania przed człowiekiem obrazu Całości , obrazu Boga. Sztuka wchodziła 
Latem jc1wnie w obs1.ar religii, przejmuj ąc jej funkcje. 

Księgą , w której Bóg miał najpełniej objawić swe oblicze, stała się dla romantyków właśn i e przy
roda, 1.e szczególnymi wzg lędami dla morza i gór. z wkomponowanymi w nie ruinami, krzyżami, groba
mi . Wrażenie boskiej obecnośc i w naturze Friedri ch osi<igał zatrzymując ulotne chwile niezwykłej gry 
opromieniaj <J cych św iate ł i mg ieł rozmazuj4cych kontury rzeczywis tośc i . Stale powracająca w jego obra
zach ·'przymglona św ie tli s t ość" stwarza aurę t ajemniczości i cudowności - złudzenie objawienia się owej 
duchowej istoty świat a, o której istn ieni u donos iła romantyczna filozofia. Znamienne odwrócenie rangi 
poszczególnych planów - pogrążen ie najbliższego planu w cieniu i przykucie uwagi widza do rozświetlo
ne.] dali - ~uge ruje tel. istotne przes unięcia w hierarchii bytów, deprecjonującej to, co materialne, cie lesne. 

a obrazie z o kładki Hane111a1111u nieruchome, zas tygłe w poz. ie kontemplacyjnej, pozbawione twarzy po
stacie - umieszczone po stronie mroku - zachłannie \ patrują się w niebiański spektakl. Morskie głazy, na 
których s i edzą, wyno zq je ku innemu światu. Ich ziemski byt, wychylony ku wieczności, jawi się jako 
marny c i e ń - prLemawiającej rozmaitymi znakami - idealnej rzeczywistośc i. 

Choć interpretatorzy obrazów Friedricha chętnie widzie li w tych rozświetlonych tłach znaki histo
riozofi crnc, sygna li z uj ące przełom 1 w i ązane z nim nadzieje na przyszłość, ważniejszy jednak - równic.l 
w p'L pcktywie Cln inowego dzieła - wydaje s ię ich wymiar egzystencjalny. W zderzeniu drobnej, ksu
chej syl wetki lud1.kiej z niesk ończonością i bezgrani cznością wszec hśw iata czai się przec i eż tak.le pytanie 
o sens życ i a , pogr<Jżonego w mrok u ś mierci. 
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Odsłona pierws za - Kleist 

Ht: inri ch von Kleist nie tylko znał obrnty Fri edri fo1 . J lc zgodnie z rom an1ycz nym "styl em l1d bion1„ -
prteżywał nam ięt nie. na równi L ich bohaterami, ów kosmi czny te::itr. ie które ~ woje w ra że n i a s pi ~)'\\ ał. 

hoćby to. które wywołał w nim słynny Mnich nad 11101:em. uchodzący t a pie rws L.y rn alurski wtór medyta
c ji. "I to ja sam >lałem się kapucynem - wyznawał Kleist - obraL st.'.\ t ::-i~ wydmq, tego jednak. na co chcia
łem ~p o. j r;.eć l t ęsknotą , czy li mort.Ll , całkow ici e b ra kło'' . Uczuci e, jakie rodził,, . nim widok ma l e ńk i ej . sa

mo tnej postac i. ni emal zmiażdżo nej przeL potężn y n ic b 1J skło n . g raniczący / 7iern sk ą pustyni<\. było "smut ne 
i nieprzyjemne", tak be7 bronna wydała mu s i ę ·'pojedyncza iskra życ ia w rozl głym pańs twie śm i erc i "- . 

W powieśc i Chwina Klei st występ uje jednak prz<.:ue wszystki m w roli romantycznego kochanka . kt ó
ry rozpoznał ~wą bli l.n iac L. i.j połówkę w mężatce, Adolfinie Henrietci Vogel, "„.zn a l a z ł<.: rn przyj aciółkę. 

której dut:ł1 stybuje jak młody orzeł - jesz zem nigdy w życi u podobnej nie s potkał- pojmuje on a mój ~m u

tek, widzi w nim coś wyż~zego . głę boko zakorzenionego i nieuleczalnego . i dlatego, c h oć ma w :, wych rę

kach moc u ; c ześ li ' icnia mnie tu, na ziemi, pragnie j t:dnak ze mną umrzeć . „" Ten wzorzec miło~ci . pojmo-
1·ancj jako zw i ;i~e k cieni "śmie rt e lnq więz i onych postacią " , jest nam znany choćby z D::iad1)11'. W monologu 
M i c kiew i uow~k icj D1. icwicy z I cLęśc i dramatu argumentem na rzecz m iłosnej predestynacji du sz. L.estro.i o-
ny h ~ 'V)' lll hr1n1ieni cm, je:,l nie tylko platoński mit, ale także wszechobecna w przyrodt. ie hannonia kolorów i ton611' : 

W pr:ymd:e11iu . powszechnej ciut i dusz ujc:y:11ir'. 
\\'szysrkie s1wor: 1'11ia mają swe is101y hti:11 ie: 
Ka::.dy pm111ie1i. gil s ku::dy . z 1wdu h11ym spojony . 
1-farm on ijq ogłasza przez fc 11 hy i rony; 
Pyłek ( f.:a::dy] blądzącv H',fród istUI ogromu. 
Padnie w kmi rn na se/'Ce hli-:niacego 01 011111. 

( dam Mickiewicz, Dziady, L I, w. 43- 54) 

Romantyczny kochanek, choć znajduje powinowactwo w naturze. w swym doczes nym ż. yc iu jest wy
g n a ńcem. obcym czy wręcz uma rłym dla św iata. który nie rozumie jego u cz u ć . Staje s i ę w i ę źni em obł .,:d u, 

wobc:c którego wsLystko bledn ie. "Je ·1 poza sferą naszego ~zcL.ęścia i cierpienia . Wyrywa ~ie; ku naj \\'y.lszcj 
chwili. w której cał<! rado 'c i ą je l pogrążanie . ię w mrok" - pisał o bohaterze pierwowz lru tej miłośc i. D:ie
j ów Tristana i /:_o/dy , Denis de Rougemont 1

. Romantytm niemiecki ów mrok , od ry wający od posp0li tych 
oko l i c rnośc i życ ia i wprowadzaj:icy w stan transcendencji, jednoznacznie skojarzy ze śrnierciq (cho ć u M1c
kie w1cza 1akze znajdz iemy wołanie o grób, którego rolę ma spełnić ks iążka l ) . iem iecka skłonność do 
"u wlidzcnia ku śmierci" prowadzi od Lf' 11nn ' B urgera i Cie1pil'1I młodego \Vc11em Goethego aż do rilmów 
Viscontiego. Ternu z łowrogi emu urokowi podd ał s i ę tak.le Kkist, któr w swoich li Lach notuje, i ż caLi jego 
"rad osną t ro~ki.j .. jest tnał e; ienie przepaści wy, ta rcz ająco głę bokiej. by rz ucić się lam razem L. ukochaną „ 

ie . 'm i e rć wydaje s ię tu 1ednak najwni.n i cj ~za , lecz pragnienie ni eskończoności , po. zukiwanie absolut
nego spdnienia, które każe s i ęg n <!Ć na "drugą stronę" . Grób ni e t, !ko wyzwala od doczesm:j "pokrywy poczwur
czcj". z której wyfruwa motyl du: zy , ule jest t akże począt k iem fascynującej i odkrywczej podróży . .lej celem s<1 
~w iaty ukry te za mgh1 ohrazów Friedricha, które ożyw i a wyobraźn ia mało l etni ego nam1tora powi c~c i. W tych 
dzieci.;cyc h marzeniach. ig rzanych pierwszym miłos n ym ogn iem, nad głowami Kleista i I lcnrielly rozpośc:i e ra 

· ię św i e tli . ta ''"!ska ś c icżk:.J, prowad1.aca mi ędzy obloki"pro ·to w ognisko bla ku , które ni e ,1 c:q sło11 cc nL lecz 
lotną. putlobrnt kwie1nemu py łow i, mgb wicq, p łn q uskrzydl on_. eh dusz. lrzy11 1aj<1cych sit; za n; ce". 

Din p::rna L pol sk iego LnaJOmego Haneman na , .~mi cr ' pary romantycznych kochankó,1· ht;d zie _1u ż 
tylko fascy nu_i;!cym - cl1l1Ć t roc hę niestosownym czy wn;cz niepoważnym - teatrem, w którym głów ni akt o
rzy odegrali ' yborn ie rnle "pi9knych umarłych ". RLeCL.yw i ście . Leznania właścici e l:i zajazdu. niejakicgu 
Stimminga. (bF\ chł ti dnv . ale '')'pełn i ony szczegółami pis rom antycznej (il:\ moriendi. celebro wanej. rn c
spie>.znej . pozb::iwionej t.ł esperacj1. rozpaczy i cierpienia . Malownicze. ok olo ne ziel onq ł :_ikcl J ez i ~ rn Wann
see_ •·podobne Jo nka p<.1 tr1ące go w nie bo". Kawa wypi ta nad jego brzegiem. Napiwek dla służqcej. Pi trk nc_ 
pożegna lne li,, ty do p rzyj ac i ó ł. P ircelanowa fi liónka 1. imien iem Hcnrielt_ zamów iona jako ]Xlllli ą r ka dla 
zd rad1a11cgo mc;.la. Jej bladoró.lowa sukienka i jego b łę k itny fra k. sta ranni t wy brane na t ę 11-, tatn i<1 pm.ir0i . 
Ws1ystko wy 1·c,ly„e ruwane. zukornp(1no wane, wy ~ ty li Lowane. Nawet trupy poddały <; i<; teatnt11 1acji: ktihi 'la 
lez<.ił a z r :!-.ami skr1yiowanymi na pier„iach, m.;żczyLna przed mq kl r,:cLał. Celne s trzały oddane w ~ ' rcc i 

111 ó1g- cJw<1 gł iwnc ..:en tra iyc ia , .-y11 tetyt. 11j:1ce c7.łO \ ieka v cało~t: . Jeden, !-:.p61ny grób. Rado., ne i ~pokoJ
ne twa rze. wzbudzai<1n: 1,a1.Jro::;ć ).wojq pewno:-:c1:.i. ii. śc i eżka Ot \ ierajqca . i ę przed nimi w chwil i ~mi ·re i 
nic prowadzi doni kqd „. 

2. Cyi. 1.a: A . KDw ;i lct) ko" :1 . l'cJZJ/ mm:mt)Tlll\', Krahó" 19 ~. '· ~ 7 . 

:i. D. d~ Rn uge 111 nn1 . 1'11 łl1,;~ a 'w1a1 ku l1ury ta ·hmtme1. WJ1v awa I % 8. ' · -l l . 
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Odsłona druga - Witkacy 

Klci~t i Henrie tta byli młod z i i piękni. Zanim ięgnęli po pistolety, żartowa li, skakali , ciska li kamienie 
do jez io ra. B} li wese li i pełn i życia. J:.i kżc niepodobni do innej pary, która we wrześniu 1939 roku zawędro

wała na po l e .~ k i c bagna. P ięćdz ies i ęc i okilkuletni . schorowany malarz i jego młoda towarzyszka wydani na 
pas t wę wschodniej dzi zy. Pozbawieni dornu , podróżujqcy bez celu pośród strzałów i płomieni palących się 
budynków . "Wst.ystko dpada, bo w ·zy stko odpadnie do końc a" - mówił, prLygotowujqc ją na śmierć . 

Śmie rć ich '" ł a sn q i śm i e rć Ś\\' i a ta . k~zcze poi.egnanie z matk ą i przyjaciółmi , urwana. nies kładn a modlitwa. 
ś lu b udzie lony prLez dotkni9c ie powiek. ceremon ia zam ieniona w pojedynczy gc ~ L o samoistnej, nie od syła 

j<;cej do niczego sym bolice. Bez żad nej tran ~ccndencji. Wre zcie sarno umieranie, długie , mozolne , wo lne od 
wszelkich es lctyCL.nych zamachów. Tępe ostrze ży letki zatrzymywane przez śc ięgn a. Ledwie kapiąca krew. I, 
co naj w:1.lni jstc . rozdzie le ni e tego. co miało by ć nierozdzielne: pary kochanków o "jednym układzie krqże
ni :1''. których miłość powinn:t twyci ężyć śmierć . Witkacy umarł samotni c, na jego ciało cze kała mała . bez
ks1.tałtna jamka wykopana rękam i przez omdlc wająq kobietę. 

Odsłona trzecia - Hanemann 

Dwie hi ~ t o rie - ,i ecJna opowiedzi ana przez Niemca, dru ga przez Polaka - ilustrUJ:l ni e tylko zmianę 

fonny T allu Ś mierc i , wyznaczonej prze1. odlegk epok i. które wypełniają go swo imi atrybutami. Spór, jaki 
Hancmann i nauczyciel polskiego gimnazjum prowadz'-1 przy pomocy ty h opowieśc i , dowodzi przede 
wszvs tkim odmienn ości kultur i ukształtowanyc h przez te kultury > zo1-ców mentalnych. Panu J. śmierć ma
larz;t na wschodnich bag nach wydała się dużo poważniejsza i boleśniejsza ni ż teatralne gesty Kleista i Hen
riett y. Były \\' i" zień Stutthofu trakwje życ ie jako obowiązek zmagania się z losem, nakazujqcy przetrzymać 
najgoro.ze . Dla tych. którzy ni c sprostali temu wyz waniu, szukał racjonalnego i prostego wytłumac:cnia. Wi 
dzi ał je 11· ni ezgodzie na nauchod z.ący. zsowietyzowany świat i w cierpieniach starego, schorowanego c iała . 

Hanernann także słyszał o raku Henrictt y i jej pustym .lyciu u boku męża - urzędnika rachuby. Wiedział o 
wpływie pki moglu mi eć na t ę foiic rć klęska Niemiec, rygor pruskiej armii i brak akceptacji ze strony rndzi
nv. boleśnie doś\\'i adcza ne przc: z I k inricha. To wszystko wydawało mu się jednak zbyt błahe i ni eważne . 

Ćz u ł . i.i:: kr_ Je si: 1.a Lym coś w i ęcej - coś nienazywalnego. przed CLy m trzeba s i ę ukorzyć. Coś , co bohatero
wi jednego z dramatów Klei sta , k s i ęc iu Homburgu, kazało najpierw - w obliczu śmiert e lnego zag roLcnia -
skomleć o życi e , a potem nagle przyjąć bez sprze iwu S\1ój los. 

Pytanie. które l egło u potl ~ t aw sporu pomiędzy Hanemannem i jego polskim znajomym , jest zara tem 
n aj wa żnie_h zym - przynaj mniej dla mnie - pytaniem powieści Chwina, spinającym róż. ne .1e.1 wqtki. Pytanie o 
t ajemnicę śmierc i, która splata si<,: L. t aj emn icą 7.ycia Dlaczego niektórzy ludzie odrzucajq swój najcenniejszy 
dar'1 \ le równocześnie: dlaczego w ięk szość z nich jednak tego nie robi . zdecydowana trwać, pomimo 
w / stko'1 

- Pok usa dotknięcia tej tajemnicy przy\\'iodia k iedyś młodego Hanemanna do podziemnych sal Althofu , 
w których rrn J'csor Ansen b ~tda ł ro zciągnięte na marmurowym stole "cielesne dusze stojqce na progu rozpa
cr :-··'. /\n .<.en wierzył - i potra l'ił natchnąć q wiani swo ich studentów - i.c śm ie rć jest dziełem duszy, !oteż 
uwa.lne wejrzenie '' _j ej przycz~ nę 1. bliża do s ił Lrtyma.Flcych człow i e ka przy ż 1 iu , ujawniaj ;ic hódła lej bo
sk iej energ ii. " która nawet w najtrudni c.i ~ tych chwilach . gdy zdaje s ię nam, że s t rac ili śmy ju ż wszystko. po
traJ'i rozjaśn ić mrok i pr1.y ni cś , ocalenie" . Dokt or Hanemann , pomny nauk swego mistrza, zrazu vukał w 
mal'l\ yrn ciele czegoś św i ir t cgo. co sp rawić mog ło, i.c: człu\\'i ek - d ający się rozd ; ielić na pojedynct.e c z~: ści 

- li hjawia ~ię nag le jako wy ku ty z jednego kawałka . To "coś " można nazwać du sz<i. Ona odgradL.a nas do 
śmi e rc i . Szyb o jt:dnak zapomniał o młodzieńczyc h uniesieniach i dreszczach , jakich do znawał otwierając 

lu cJ1k ie c ia ła i ro1j aś niajqc skalpelem ich c i emnośc i . Zwłok i. które trafiały na s t ół w budynku Anatomii przy 
Del b1'l'1ck - llee. pozbawian stopniowo jego czułośc i i wiary w ich św i ętość, taCLęły s i ę do siebie upodab
ni ać . A.l rlo mom entu, w którym pojawiła się na nim martwa Lui za Berger. Hanemann, u!raciwsL.y wtedy po
c:z11 cie ~ .::n~u . opu ści ł na z aw ~ ze 1 ns tytul. Skoro nawet ni e potrafił dostrzec sygnałów wy syłanych przez ty we 
c i : 1ło sWt:.J kochanki - wypełniajqce ~ i ę stygmatami śmi erc i. coraz mniej materialne - czego mógł jest.cze 
stukac we wn~trzu tru pa ? 

" Kiedy cierpimy. J3óg dotyka 11a ~ g llł; i n; kq".. Hanemann od rzucił ten dotyk i wywołan, nim nagi 
hC>I. które !.! ti 11ic mń!.! ł 1.rnz urni cć . K iedyś w v ittcnberdze. pod ·Las pra ktyki u Ansena, śc igajqcy tajemni cę 
młucl 1. i e 111~c . od mawi ał pr7ec ie.l temu , co bosk ie. święte, prawa do cielesności i materialnośc i . Po latach du 
chClw c:j m<trt wo ty, ~ karnienil'nia, osacwny encrg 1 ~i z iskry miłości zrodL.Onej między cl ' 1cma samotnymi 
tro1paczonym i is totami - młod;1 kob icq, która p róbowała s ię otruć i chłopcem odebranym uli cy, nauczył sie 
ło wi ć tac hłan 111 <.: ~w iat. Ś w iat złożony ;, okruch ów t.wyczajncgo i.ycia: kroków, glosów d obi egających z po
clwól'l.a . zapachów letni egu ogrodu, szelestu batystowych sukienek. kropli potu na spoconych karkach, roz.
~pi C\\ ::incgo ciaL1 Hanki. ta ń c t.<ic y ch w powietrzu rqk małego Adama. Hanemann obudził s i ę ze swojego snu. 
gdy ud a ło mu si\: zbudow;1ć z lll t~y panych kawałków harmonijnq Całość. Dostrzega1ąc znowu Z \ iązek po-
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mię dzy posz ·zt:gólnymi elementami byt u. które z acz~ ły do siebie pasować, poczuł się na powrót jego uę

śc ią. Odzy~kał utracony - wraz ze ś rn i erc i:.i Lu izy - sen~ . Ten, który odsłonił się: 1apewne tak że b 11;:c iu 
Homburgu i Kle i, 1owi mierzqccm u do sieb ie i swej kochanki z pistoletu. Hanemann odnalazł go jednak nic 
w mela 11cho l 1j no -rn i ~ t ycznyc li pcjzaL:ach, które utrwalał z uporem Caspar David Friedrich, ale w żywej 
DbecnDśc i czło>v i eka . Ten se n~ można n azwać Bogiem. 

Epilog, a raczej elegia na odejście 

A 1:cc::y'> R::c1 : _1· ::uj111m1 ·ał\' .1ic /\ 'Ili , co ::aw.cl' . l'r::ypu!n'll'al 1· sir H'.cystkicmu: prilek. ero': crek. h/o tów, 

/lill <11n·1r511· i nic sohic 11 1c mhilr:: 11us.:rch spm\\'. Nic hy /y po iadnt'.i srm nie. Cic1pliwic oddm 1·0/y si r; 11 · 1111-

.1::c l'\' CC. Pasm\'ulr do dlom 1ak 1duł alim 1 1 · n'li: ~ ill'ał \ ' si(' :: palcóll' . spada1qc :: kr::vkicm 1w hctonoH'lf po
surl::kr Dopiero 11 ·1cdy . \\' /Jlrsk 11 prkajqcc.1 ponclan1-. 11· brzfku srebra, w trzasku .ck/u . lmd::iły nas ::c snu. 
Bo pr::ccil': 11a1}1rn1·d\' /?r/_\' 11 ic11 ·id::ia/11 c. Któ': pamifta/ barn r powietrza .. (wia!ło szkliwu . • 1'piel1 ' 11'\'Sll\vwn·ch 
.>:ufllld . 11 •.\•.w/.: ic h1 : 111ienie nwltonioH'_\'ch .caf. 

A p otem pr::ypo11111ic11ia . .1a{m1 ·e polo ll'a11 ia. Low1e11ie do1kni1•( i po/ysków ::aguhionyclz prze:: pwni1·c' 
':11/. :c nic do.fr 1111 ' 1gi i serca . 

W !/w1_<'lilu1111i1· Ste fo nu Chw in;1 wai:na je~ t j t' ~zctc inna śmierć . iemniej bolesna, choć pra\\'1e niezau-
11 ai.a lna. m ie rć przedm iotów, która W ) znacza pra wdziwy kres światom przywoływanym mozolnym wysi
łki em pam ięci . To rzect y - ich kształty . kolo ry. zapac hy. c ięża ry . porowatość. gładkość, szklistość - 1.ako
tw1 cz<1j<\ na~ w tym. co rzeczywiste, trzy 111 a1;1 przy życi u , wyznac zają jego etapy. Etapy His!orii. Gdy zm1e
niajq si~ obłok i bez barwy, nas;, ~wi ; 1t prz-:s t<ljc 1 ~ tn i cć . W1cdy umieramy naprawdę. 

Caspar D<1vid Friedrid1 { 177-1-1840) ~ mal arz ni ·miecki, j<:dcn 7 głów nych prze ds tawicieli romantyzmu z 1zw. 
k ręgu drcztlt:1isk1cgo. W s\\'nit: h obrazach 1 tematyce pcjza7owc1 t1czył p;1ntcistyczny stos unek do natu ry, po_j mowancj 
p ko cm<1il<1l'j;1 Bog:1 . z romantyczn:- m 11 :1 s1rojcrn t ajem niczośc i i sm utku. Jego kra_1 obrazy cech uje c iemny koloryt i u ży
ciL· nic/W) idl'ch e!'ck tów ~w i ct lnyc h (no kturny. zachody słońc1) _ Ważn i c1 szc prace: Mnie/i 11ad 111m :e111 . Kr:y: 11 · g1imr h . 
I\ sduid /.:sir::vrn 11 · .~rim""· Ww-/uid ksir!:vrn 1111.! 11101:1•111 . Por/ 11 • Gr<'1f:nwdd: ie. Oc eu11 l. odm1·u1.1 

Hcimid1 ' 'on Kleisl ( 1777- 1 ' 11 ) - nicn 1icL· ki cframutopisarz i noweli sta. autor m.in . Ro:bi1ego r/:hw w , Ksirn u 
/ / 11111 />ur~1 1 , Ko Yi : l ll'i/hm111w. /' c111'11•.1i/ci . W JCl!O twórczośc i domint qe przekonani e o absolut nej sprzcczno(ci mi \:dzy 
prawtlq \\ 'Cl\'11 1,!1171 1;1 a low1cka a owc1:1jqcym go \w iarcm . 

Slani~law Ignacy Wi1kic11 ic1 ( 1885- 1939 ) pse ud. Witkacy. mala rz , teoretyk sztuki. filo zof "Czystej Fo1my' ', 
twórca katas1rofic111ych ~ unccpc1i his1oriozoliunyc h. AU!or grnt cskowo-Lmtasryc7nych dramatów : m.in. K11r/.:u 11·od11a. 
I\ ' 1110/\'111 rlw11rk11 . \\ 'a1101 i :a/.:unm,·u. Sonwa lfrl:c/111/m , S:1' Ll 'C1'. Matka. Grn /)([ / \\ 'ulw:w , oraz po 1-v ic\c i k n: ~ l q cyc h wi-
LJ<; upau ku cywi li1acj i curopc,1sk icj : 62 :'. ll/J11tl/.:i /1 1111ga . Po'.: egmmie /csie11i , Nie1ws1·ce11ic . Jedyne 11•y/.fr ie 

JOANNA CHOJKA jest pracownikiem nauko wy m w 
Zakładzie Dramiltu, Teatru i Filmu Un iwersytetu Gda(i 
sk iego. Autorka li cznych esejów oraz recenzji teatralnych . 
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(„.) Jaki jest więc Ha
nemann Chwina? Nie, nie ma 

w nim kłamstwa, ale nie jako przesu
nięcie akcentów - tak jakby każde po
kolenie po t rzebowało innej wizji tam
tych czasów, 1akby konslruowaio 
swoją własną wersje; historii, z którq 
chciałoby żyć. Pon urej , jątrzącej fre
nezji dotychczasowych literackich ob
razów wojny i jej skutków pucciw
stawia się dziś wizja inna, w której 
nacisk pada na wspólnotę ludzkiego 
losu, jaka ł4czyła - mimo wszystko -
obydwa narody. W tym losie szuka 
Chwin tego wszystkiego, co wspiera
ło wolę: życia i przetrwanie wartości, 
na czym można dziś b u.dować wspól
ną, nie pogłębiającą urazów wizję hi
storii. I porozumienie znajduje w rze
czach najpros!szych: 1v podziwie dla 
przychylnej ludziom użyteczności 

tych samych, przechodzących z rąk 

do rąk przedmiotów, w spokoju od
najdywanym w tym samym dla kolej
nych mieszkai'lców domu widoku za 
oknem - wreszcie fascynacji innością 
i podobiei'lstwem osobistych losów 
obcoplemiei'lców. w szacunku dla ich 
pamięci, w które.1 dziecii'lslwo nasze
go świata przechowało się: otoczone 
inną aurą i opatrzone obco brzmiący
mi nazwami. Ten pomost pomiędzy 
Glenkau a Jelitkowem, Neufahrwas
ser a Nowym Portem, Langfuhr a 
Wrzeszczem któż ma zbudować, jeśli 
nie literatura? Musi być jednak mą
dra, nie poddająca s ię złym em OCJOlll, 
a zarazem gęsta od znacze i'l i obrazów 
- właśnie Lak jak Hanema1111 Chwina. 
Wszystkim twórcom literatury zako
rzenionej w krajobr ::izach lokalnych, 
specplistorn od ''pow ieśc i gdailskiej" 
("zakopiańskiej", "śląskiej·'. "kreso
wej" etc.) autor lej ksi;iż ki podniósł 

poprzeczkę na wysokość zaiste niefa
LW<\ do przesk oczenia. 

Stefan Chwin 
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Kiedy sobie myślę o swojej p rze
szłości - to chyba największy 

wpływ wywarł na mnie Visconti. 
C.. .) Ja filmów nie robiłem tylko 

dlatego, że mnie zawsze przerażała 
kinematograficzna maszyneria pro
dukcji, a wszelkiej oficerskiej robo
ty, polegającej na kierowaniu ludź-

mi, prawdziwie nie cierpię . 
Piszę z dwóch powodów . Po 

pie1wsze: jest to zajęcie , do którego 
nikt mi się nie wtrąca . Po drugie : 

zaspokaja ono moją fanatyczną 
miłość do słowa. Bo dość wcześnie 

odkryłem , że kino tej miłości nie 
zaspokoi. Jeśli zaś chodzi o prozę . 

to jestem uczniem Austriaka Mahl ra 
oraz Bruno Schulza z Galicji, a gdy 

się trochę przyjrzeć temu, co napisa
łem, to uważne oko do ~ trzeże też 

rozkładowe wpływy Gombrowi za 
z Małoszyc oraz ro. yj ·kich bogo
iskatieli. Ale wszystkie te wpływy 

trzymam na autoironicznej uwięzi. 

Czasem jednak Mahler ma nade 
mną władzę zupełną. Moje serce 
napełnia wtedy ciemność z której 

rodzą ię iedobre Myśli, a one 
właśnie najbardziej rozpalają moją 

wyobraźnię. Zresztą ja Mahlera 
rzadko słucham. Ważniejsze jest dla 

mnie wspomnienie jego mu zyki. 
Pamięciowy obraz brzmienia. Ci ń 

głosu pod serc m. 
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- j ak dzi, CZ> tac' licenitur<,:/ .f cik r:.1dzic_' 
·obie z ki3 ·zy· em ::;zkół /Ja elan ·czych? 

- Mnie nie doskwiera żaden 
k1yzys szkół badawczych bo w 
literaturoznawstwi stały k1yzys 

metod badawczych to jest nie tylko 
sytuacja normalna, lecz i pożądana . 
ie zczęściem byłoby, gdyby u tabi-

lizo ała ię jaka~ jedna pow zechnie 
obowiązująca metodo! gia . Ja zresz

tą uważam , że w pracy badawczej 
nad Jzi łem literackim Jużo waż
niejsza od metod jest osobowo <ć 

badacza, także osobowość studenta, 
że żadna , nawet najlep za metodolo

gia c · obowości nie za tąpi . Bo 
prawdziwym narzędziem pracy 

literaturoznawcy jest on sam, a re ·z
ta to ą pomoce naukowe. Tytanicz
ne postacie współ zesneoo literatu

roznawstwa - Janion, Błor1ski, Sła
wiński , Przybylski - posługują ię 

rozmaitymi m todologiami s ot d
nie, I y ni powiedzieć z kapryśną 
dezynwolturą i jak widać wychodzi 

to filologii tylko na dol r . 
aprawdę 'Zyta tylko ten, kto 

ma , obowość. Być może ·zytanie 
jest zajęciem równi nieł ezpiecz

nym jak pisanie, chociaż kojarzymy 
je najczęściej z wygodnym fotel m. 

To jakby rodzaj opętania . Zd rzanie 
ię ciuchów. Pamiętam ludzi opęta
nych Gombrowiczem czy Conaza

ren1, którzy czytając wła ~dwie zatra
cali si w cudzy 'h świ~ rach . Dlatego 
kiedyś napi:ałem sej "Jakimi pi ·a-
rzami dziś mówimy?" Czytanie je l 

sobowtórzeniem, a raczej takim 
sobowtórzeniem bywa. Oczywiście 

nie zawsze to jest dobre. Każde 
czytanie, szczeg, lni czytani arcy

dzieł, jest S) acją fatalnej nierówn -
wagi: konfrontu jemy ~' iebie z ducha

mi potężniejszyn i , które nas nie
_,kor1czenie przerastają. A ·zyta ~ 
naprawdę to nie tylko rozumieć 

czvtane dzieło , to także być w stCJ nie 
dać.~ na dzido własn<1 odpo\Yiccl ź , ale 
odpowi dzieć na dzieło p Jtra fi tylko 
ten, kto ma os bow )ŚĆ . Tym ·za:cm 

(.„) Taka jest perspekty-
wa naiTacji opisywanie 

przeszłości umarłej . 
Mo lo \\ Gleltka u, CLv li dzi siejszyn 

.J e litkowie. LO ·t;rnie zbombardc1~va-nc , ~~ 
ły.i:k i przetopione, bielizna podarl <I 11 <1 r 1Lx::::
bandaże, ludL ie utonq potkza~ ucieczki . 

umnj \\· ibcych micj s~ach lub Lllik ll~! W szło
mepam1ęc 1 - 11 1J..omu n1epotr1l.!bn 1. 

O~talnit: ~ceny ksiq.i:J..i pnkaLllJ <j 
w ięc, jaJ.. odpadai:i n i egdyś \\ypie~zuo

ne tynk i. ko lorowe ~Ly bki w dr1wiach 
spadają na zmatowiałe mannury \\ de:z
czu okrucl ów. dr<1 \i ę wznr1:s1e wpe1y i 
ś ni edziej'! mos i ę.i:n c kurki . 

Au lor n;1 kłada n:1 siebie pr1c;1 cały 
c1.as dwa obn11.y - chva zdji;L: ia: tn ~ t ar.:: . 

ju.i: wyb l a kłe . ::il e pokazujqcc 11.eczy ,~i 

st lŚĆ dostatniq. pełm1 finezyjnej urnJ y. 1 
to now:1.e , o ostrzej ~zyl h konttff:1ch, ale 
pełn e Ln :.1!-; ów ro1.kłacl u ( .. . ) 

Hane111a1111 Stelana Clrn ina 111 i'o
togra fi a 1.a1r1.ymuj <Jca obraz miasL1 I\ 

chw ili nakładan ia si\) dwóch kult ur. Za
trzymująca obraz miasta. kt 6reg ju ż nic 
ma. poJ..azuj<1ca L: Za!· przc rni :my, iw kt Ci
rej Freie Stad! Dan1.ig - Woln e :Vl ia~hl 

Gd ańsk st ało s i ę Gdaf1skicm. A le ,1e !> t Lo 
równi eż prz · powit!ŚĆ o kruc ho~c i , nie
trwałośc i urod y św iata. Traktat o urn:1 -
rłych rzcc7ach i 11 1WcL.w11yc h w ;1r1 0 -

śc1 ac h . Ba1ka o złym wilku L11 i-,1uenia 
wpleci ona w no, 1algic1. 11 ) krajohra ,1, tiu
lowych l'iranek, misternych wieiyc1.eJ.. i 
porce lanowy h CULkni c.:k . 

llw111n11111 zo~Lał uznuny z:: 
książkę roku 1955. I lanc111111111 jest. ,1ak 
w i d ać, pow ieśc i <\ \1 · spółC1c sn : 1, dl ac1cgll 
w i ęc ~ prawia wr:ii'.cnic ut w~1 r u poJ..rylego 
palyn:i czasu. poiółkkgn p:imi ' tnika L 

welinO\\·cgo papieru , m i ęcl1y k1t1rego 
s\rony włoiyłu ki l.! dy~ de li ka tn :i ręka 

płatk i kw iatów'> Zn ienia jq się -,yqemy. 
świ ::i t dr.i:y 1\ posadach. a k tnś rozgarnia 
pl)piół przcszłn \c i . Przc sdo~c i ' ) 

J\nna Oslow ii.::z . \l 'ar.c 1r111• Pn/011i.1tn·::. 11c 

ści? 

Zad z i wiła mnie ta ksi ąż

ka. Znam Stefana Chwina jako 

ważnego dla mojego pokolenia krytyka , 
utalentowanego polonis tę o dużej rozp ię 
tości zainteresowań (od Mick ie wicza do 
Gombrowicza) , wreszc ie autora kilku 
prób li terackich o różnym wymiarze. Na 
świecie częs to ludzie Lwiqzani na co 
dz ień z uniwersytetem zabicrajq s ię 1.a li-

W teraturę W Polsce bywa podobnie. Ale 

d Hanemann to nie iadna zabawka literacp rz e - ka uni wersyteck iego badacza. to ksi47.ka, 
stawi o- ni~ boj ę .s ię tego słow a, wybilna, w pewne 

na.1 walrne_1 sza rzecz z tego wszystkiego, 
Il Y co Stef<!n Chwin do tej pory napi ·ał . (.„) 

Swiat , którego symbolem jest Ha
ŚWiat nemann , odszedł bezpowrotnie_ Dwuję

zyczny, dwukulluro wy, u zn ający moż li-

• wo 'ć wyboru różn ych wariantów życia. 
WlefZę św i a t Wol nego Miasta został zastąpiony 

najpierw przez jeden, a potem drugi św iat 

bez wyboru, w którym obow iązywał od
górnie i arbitralnie narzucone jedno
znaczne miary. A i dzi siaj , po 1989 roku, 
nie ma łatwego powrotu do dawnego 
św iata . bo wszystko jest z upełnie inne. Z 
tym że teraz zaczyna s i ę problem już nie 
Hanemanna, ale Stefana Chwina czy mój. 
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W książce Ch wina, która wyrasta 
z wielkiej tt;sknoty za tamtym światem, 
podstawow4 metod4 p i sarską , jeśli tak 
można powiedzieć , staje s ię rekonstruk
cja, odtwarzanie, zapis l'ragmentów Lego, 
co minione. co nie wróci. Stąd zrozumia
ły pietyzm, z pkim autor przypomina 
smaki . bztałty, zapach y, barwy. To jest 
także . a może przede • szystkim, św iat 

rzeczy , konkre tów. bardzo namacalny. 
Łatwy może nawe t do skatalogowania. 
LeC7. przecież, jak S<Jd Zę , au torem nie kie
rowała namiętność kolekcjonera albo 
czuło ść archiwisty , ale raczej potrzeba 
zrozu1ruenia i - więcej j /. ze - mocnego 
odczucia wszystkimi zmysłami otaczającej 

rzeczyw i stośc i. lJ źródeł tej ks i ątki jest nostal-
12ia - pOJ!l7.CZ szczegółowe wy liczanie nazw, 
mnoi.e nie konkretów pk.by ożyw ia sit; trn11tcn 
~w i at. Stuży temu odpowiedni styl - długie 

okrt!sy, mocno naładowane, niosące bogac
two słownika. 

Z podz1 wem obserwuję aut orsbt 
umiej ę tn ość imitacji . ie wiem, czy 
Chwin imituje prawdziw ie dawne klim a
ty: czy widoki w pe rspek tywie jakiej ś uli 
cy były 1akie czy inne , czy dzwony gdań
skich k ośc i ot6w od Lywały i; ię w opisanej 
kolejności: dla mnie \\'aŻnc jes l, że w 
przeds tawiony ~wi ~1l wiL: rzę . Na tym po
k ga ~ iła tej powic.:śc i . ( .„ ) 

Krzysztof Pys iak,_ m1·e Ksią:ki 

osobowość je t darem rzadkim. W 
czytaniu arcydzieł je 't zawsze coś 
nieuchronnie tragigroteskowego . 

" 'iższy" hce połknąć "wyższego" . 
To tak jakbyśmy chcieli przelać 
ocean do szklanki. Rozumiemy 

niewiele z myśli ludzi napra dę 
wielkich. Połykamy jakieś strzępy, 

okruchy. Ale lektura empatyczna też 
ma swoje niedobre strony - o wte
dy nasiąkamy cudzymi myślami jak 

gąbka , tracąc siebie. 

wypowiedzi Stefana Chwina z rozmo\YY 
opuhlikowan j w miesic;czniku Odra . op. cir. 

Obcość 
Kiedyś mnie zapytano, dlaczego ja, 
pisarz polski, napisałem powieść o 
Niemcu. To nie jest dobrze posta
wione pytanie. Bo ważni jsza od 

niemieckości jest obcość Haneman
na. Szukałem bohatera żyjącego w 
szczególnie trudnej sytuacji egzy

stencjalnej - na przecięciu narodów, 
kultur, religii, epok histo1ycznych. 

Potrzebowałem postaci, która obra
zowałaby dramatyczne doświadcze

nie utraty sensu życia w świecie 
wielokulturowym. Niemieckość 

Hanemanna czyni go "obcym''. Ob-
cość egzystencjalna nakłada się na 

obcość narado ą, kulturo ą, religij
ną. Pasjonuje mnie dramat człowieka 

o nieokreślonej tożsamości któ1y 
ż je "pomiędzy" narodami i kultura
mi . M ~1ę, że takich ludzi będzie w 

i lokulturowej Europie coraz wię
cej. W jaki sp sób człowiek żyjący w 

świecie, w któ1y m prz nikają się 
wpływy ob ·ych sobie kultur, moż · 

podnieść się z rozpaczy, znaleźć 
duchow parcie i odbudować w 

sobie poczu ie sensu życia? T jed
no z ważniejszych pytań mojej twór

czości. 

Stefan Chwin 
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dwa samobójstwa: 
Witkacego i 

Heinricha von Kleista 

Interesuję się I· ultu rą niemiecką 
c d dłuższego czasu. Zwykle myśli
my niem ieckiej sil , o "groźnym 

>Jiem u". ni · jednak in tere uje 
n iem i eka słabość , która jest i której 
zupełnie nie dostrzegamy. Jest bar

dzo charakterystyczn ' , jak się obser
wuje recepcje kultu1y niemie kiej w 

Polsce że my w ogóle nie chcemy 
dopuścić do świadom o ' ci, iż istnie je 

co < takiego jak słabość niemiecka . 
( „ .) Istn ieje niemiecka słabość i 

melancholia. Mnie p rzede wszyst
kim za interesowało w tych samobój
stwach nie to , co je t w nich hi torią , 

ale to, co było w nich egzy lencją -
że były to amobójstwa z miłości . 

Je l to u j cie dość o ·obliwe. \"I/ 
obrębie polskiego myślenia o samo
bójstwie Witkacego jest to tr p abso

lutnie nieobecny . To samobój two 
zostało zideologizowane , p lakatowo 
przek ztałcone w dramat polskiego 

a1tysty, któ1y styka ' ię z totalita1y
zmam i. Tym czasem jest to fakt o 

w iele bardziej tajemniczy. Dotyczy 
to również interp r ·towania samobój

stw a Kl eista które zwykle wiąże ię 
z klę ' kam i ierniec w wojnach 

napoleońskich , oficerskim honorem 
itd . Tymcza em , gdy czyta się listy 
Kleista do Henrietty Vogel, z którą 

wspólnie popełni li amobój two nad 
\Xlannsee, okazu je ię, że o tych 

sprawach nie ma w nich ani słowa . 

rl*f~ 

fragmcnf\ W\ ro\\ic<tz. ~cclan J Clw: inJ 

u hlikow~nq" T1·godnilw l'mnzcdmym 

( ... ) Książka Stefana 
Chwina - przynajmni j w 
moim odbiorze - nie jest opowie

śc ią o perypetiach kil ku iemców 1 
przypadkach życia kilkunastu Pobków 
w prLełomowym czasie XX w1ek11 11a 

zaniedbanym przez naszq ambitn<\ po
wojenną I i t e raturę obszarze wybrzeża 

gdańsk iego , a zwłaszcza nie jest powie
ścią o _Jak ic h ś "mały ch OJ CLyLnach" 
(nb. sam autor w wywiuch1ch Ldy~ tan 

s ował s i ę już od erekci arskich od kry ć 

pierwszych recenzen tów ~ wo1 eJ k s iqż

ki). Ha1ie 111ann jes t. mówiqc najkrócej, 
nostal gicznym p rozato r~ k i m trenem po
św ięcon ym naj głę b i ej, naj pe wni ej doty
kajqcemu nas - wszys tkich, wszędzie i 
zawsze - procesowi przemijania, który 
to proce. LOs t ał ukazany prze? pryzmat 
szczególnego losu kil ku 11::rnców oraz 
kil kunastu Polaków w określonej konfi
guracji dziejowej: i zos t a ł zrelacjono
wany na wt:w n ę trzne zamó wienie, du
chowe zapotrzebowarn c rn1rratora (więc 
i autora), równi eż szczególnie nazna
czonego specyfiką tego wła 'n ie los u. 
Jest to opov.1 idć o epifaniach nicoś c i 

dopad aj'!cych inteligentnego i wra.di
\vego człowieka znienacka, w na.1bar
dzie.1 nieoczekiwanych ' · czułych„ punk
tach i ch wilach - w i ęc nie tylk o w 
przededniu apokalipsy wojennej. kiedy 
to antyc ypujące oko prLcwodnika, we
drujące po lśniqcym je~zczc "po1n:la-

11owo-ma1olikm1')' /ll .61•iecie" Vv' alrn an

nów, ZimmeITTlanów i Steinów wyła 

wia J U Ż podmino wujace jego struklurę 
rysy , śniedz ie i rd ze, ki edy " s::./.: lo ( .) -
11 ·ied::.iu{o 111:: , .::e nade.1d::. ie c::.w . pr:c
::. mc: ysra w/la m:pn fo ie sir 1: · 1 _ 1 •siąr c 
iskier ni c::._1111 /.:m chy lód " 1 kied y s1:~tl-y 
u Mit t.nerów, dębowe łóżka z rzeźbi o 

nym oparciem u Grc utzów, posąg i . da
chówki i w ogóle w zyslko , ·· w.crsrko 
płvn~·lo w og ie1i . l::e1s:e ni:: puch d11111 -
cha\\n 1" . ( ... ) 

Mieczysław Or>k i, Odm 

jest 
tre
nem 
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( ... ) W domu przy Les
singstrasse Hanemann prze
gląda fotografie. Wkrótce po woj 

nie, nie uciekłszy jak w ię kszość jego po
bratymców z miasta, Wolnego Miasta 
Gdańska, nie bę d z ie już kontemplował 

zd_1ęć Milczqco wysłuchuje opow ieśc i , 

c zęs to bardzo podejrzanych , ' 'n owych 
Polaków", którzy zal udnili "jego" mia
sto. W .1ego starym domu prze mieszkuje 
duch Heinrich a von Kleista, a wschodzą 

cy księżyc na obrazie Caspara Davida 
Friedricha przygląda się porysowanym 
meblom, poc iętym tapetom, potłuczonej 

porcelanie. owi mieszkańcy domu przy 
dawnej Lessingstrasse 17 nie wyrz u cają 

Hanemanna. Mieszkają razem, wspóln ie 
ze swoimi odmiennymi przeszłościami i 
zadrami. Do Hanemanna przychodzi[ li
sty z Hanoweru. Ożyw a_J q czas y przed
wojen ne. O zmierzchu Hanemann przy 
su wa fotel do okna i patrzy. Patrzy Lamy
ślonymi oczami i widt.i Langfuhr-Wrzeszcz 
niezmieniony, spowity mgłq ( ... ) 

Chwin. opow iad ając historię nie
mieckiego lekarza, który pozostał po 
wojnie w Gdańsku, splata ją ze wspo
mnieniami rodzinnymi. Legenda miejsca 
związana z gd ań ko-n iemieckim kolory
tem i dziejami rodzinnymi, pełnymi nie
domówień i zaw iłych fa któw, łqczy si ę u 
Chwina z tragicznym wątkiem dw óch 
głośnych samobójstw: Kleista i Henri e!ly 
oraz Witkacego i Oknińskiej. Śmierć nad 
Wannsee i śmi erć gdzieś na wschodnich 
bagnach niespodziewan ie oświetla du szę 
Hanemanna, odczuwaj ącego w chao::,ie 
wolności niejasne poczucie winy. Ch wi n 
w dodatku umie opowiadać. Już v."cze
śniej dał tego dowody w "Krótkiej histo
rii pewnego żart u" (1991) („ ) Chwin ( ) 
pi sze prozę gę~ t 'J, n aładowanq Lnau enia
mi i faktami, językiem finezyjnym i bo
gatym, a jego namK:ję cechuje w biektywizo
wanie i intelektuCL!na dociekliwośc . l ... ) 

Julian Ko rnhau se r, Tvgodn i/.: Pows:cclmr 

(„.) Jest Ha nemann przypow 1 e ś c1 q o 
śmierci, w gruncie rzeczy rilozofi cznym 
lraktatcm na temat odwiecznego dla na
szej kondycji pytania: Co _ie. t lepsze -

przyp o- i s tnieć, zn o~ ~·1c zawistne strz ały losu, 
wieść CZ)' tez OdCJSC W 111ebyt, !'ZUCaJi\C tym Sa

mym wyzwan ie: samemu sobie, Bogu, 
o społecze ń s twu, Historii ( .. ) . Zasłu ga po

wieści Stefmia Chwina_1est prowadzenie swo
Śmierci jego bohatera przez tę ci emną śc ieżkę z wy

trwałośc i'! doświadczonego epika. 
Paweł Huelle 

17 
S efan Chwin 
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• ffil-
strzow-

ski 
• popis 

opisu 

( .. ) /e h\\111 Jesl \\)'bornym k1) 'tykiem , 
wiadomo co najmniej od roku 1981 , kiedv debiutti
wał ( \\ c~pół 1e Stani::.ła\\em Ro::.k1em) doskonalą 

h i<1żkq "BcL autorytetu" . Ale .i:c jest równic dosko
nałym pro1-aikiem, przekon uje ronad wszelk<i wąt
p l i wość jegn bodaj trn::cia JU Ż ks iążka fa bularna. 
"H anem~mn'" . 

H:rncman n to naL~\ isko niemieckiego profe
\ora ana tc1mi i. Miej~ce akcji: Gdw'l!-.k. Czas akcji· 
okre · tu.i: przed drugą wojną i tu l. po. Zreszt<1 truJno 
lu mówić n jakiejko lwiek konwencjonalnej ·'akcji"' . 
Q\\s/cm. jest lam de likatny motyw miłosny . jest 
śmierć. wojna , ch łopi ęca przyjai.ri. !\le to lekk ie 
szkice piórkiem. zarysy , ledwo c ienie tego. co się 

przvw~kło rozumieć pod typow4 fab uł<\ . 

aprawdę idzie tam t peyai., duchowy i fi
zyczny. miasta . O życie pewnej kultu r) i cywil iza
cji. na której miejsc 1 zaczęła wyrastać inna ku ltura i 
cywilizacja. ).llowa. r1ccLja na, o odeJ~Ciu niem i c
k 1 go Gda11ska i nastaniu Gdafo,ka wyłącznie pol
~kiego. ( . . J t\ajbard1iej ujmuj~icy jest \\ tej ks iąL:ce 

Lupełny brak agresji, pocLuci~1 krzywdy, up0mina
nia sie , Lriurnf':.i lizrn u, nic 11161\ iqc o jakich~ L1dwety
zmach .. 1owinizmac łl itc..I . 

.le: t to opis ś1 ' ia ta, któr~ mu · 1 a ł um rLL'Ć, i 
oprs innegn ~w 1a l a. h.tóry cu prawda !ll C musia ł na
dej~Ć. ale n ad\zec..lł . Ocena zaw i..:ra s it; 11 opisie \\ja 
~nie. nie \I ' wart ośl.'.iowan i u . Dlatego je!>LCLL' jednym 
bohate rem "Hancmannu" Jest opi'>. dLielo sztuki 
op isu . 

I tu pr1ed S1eram:m Chwinem zdji!łern kape
lusL \\'łllżony specja lnie na li,' okazję , bo nosLt,: go 
rzadko . "'Hancman n" JCst mis trzowskim popisem 
opisu, prozq \\ ie lh.<1 i 1y;, 1 ą faką f rot•! wsk.rzcsza 
si.; uma rlc , mini one i niezar ornniane. Czym~ tak im 
bywa n;1 pr7) h.ł;1d dLiccir1stwo . "Hu nemann·· jest 
l~1 kLc ks i ąi: k; ! ti J;iec i ństw ie. J;.ik tall\'O siy domy
śliC.:, c..ILil:c irl:;tw ie aut ma. 

Janus; Nyczek. Ga:eru Wvhorc.:a 

życie 
• • ociera się „ . "'i' 

o srruerc 
Do powie śc i Stefana hwina 

'·Hanemann" zab ierałem :- ię nie bez opo
rów, nie rnog,1c jakoś wtargnąć przez 
pierwsze !> lrony. ( .. . ) Żona jednak prze
konywała mnie do jej zn:.i k orn i1 o~c i . po
stanow item więc włam ać ii;: od ra1u do 
środka . Uczyniwszy lo - ro zsmakowa
łem s i ę i stwie rdLilem . l.e jest lo proza 
rzeczywi: cie wybitna. M że naj wyb it
niejsza z tych, j ~ 1 kie s i ę ostatnio ukaLaly. 
( . ) 

·'Hanemann" opowiada, jak życie 
ocit:ra s i ę o śmierć, i len motyw jak mo
tyw losu w " Piątej" Beethovena powta
rza sie w nim i na · ił a . Mamy Gdań sk i 

iemcÓ\ , którzy zos taja / ni 'go wy par
ci , wiemy przecie.!: przez kogo - przez 
sowieck<1 ofensyw<;:, ale la ofensywa jawi 
sir; Jako rodzaj .i:yw i ołu ko\ micznego. ani 
.i ednt:go \ Owieckiego żołnierza na kar

tach powie ci hwina nic spotkamy, co 
jest - uważam - dobre. Anonimowa ::. iła 

\\)'pędza Judz i z ich miast a. ud a.i ~! się 

wszy cy na pokłady ·ta tkó\ , i póź n i j / 
daleka Jul: tylko dowi:.ic.l ujemy ~ i ę , że 

znalei:I i śmierć \\' !odo vmym Bałt yk u . 

To rodzaj psychospołc 1. nej escha1ol ,lg ii 
- Chwin prLcj muj :ico maluje ponur<\ b 
t wość . z Jak q wszystko co ludzk ie ulega 
zn i. zczen iu , destru kcji , zmial.d.i:e niu: 
uka1. uje rzeCLy dobrze znane ze ~ w icLo

śc i '! pełną okr u c i e ń . twa. Ks i ążka dopra-
. owana jesl do najm niejszego s1.czegółu , 

( „ .). Faktem je t, że " I Ianernann " to 
ks iql.ka w sposób n ic n>Lkłada ln y 11 :1 po

szczt:gó lnc elementy budowlane dobra. a 
n<mc t bardLo dobru. poruszaj:1ca ( ... ). 

Stan1~ław Lem. Tl'~odnik P1111 ·.ccch111• 
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Aktor krzesło • 
1 

ze STEF ANEM CHWINEM 
rozmawia Joanna Chojka 

Jak wspomina Pan swoje pierwsze doświadczenie teatralne'? 
- Dobre wspomnienia zachowałem tylko z dzieciństwa , kiedy teatr otwierał przede mną 

baśniowe światy . A "dorosły'' teatr, z k tórym zetknąłem się w Gdań ku w czasach g imna
zjalnych, na początku lat . ześćdzies i <:1tych? Ja nawet nic pamiętam, co grano, kiedy znala
zł m si w teatra lnej sali po raz pierw ·zy, eh ć przecież takie rzeczy pamięta się przez całe 
zyc1e. 

Trafiał Pan na złe prLedstawienia, czy też był to raczej bunt przeciw samemu teatrowi? 
ie , ni e, to by ły całkiem dobre przedstaw ienia. Ogl ądałem przecież pektakle Jerzego 

Golir'lskicgo, czy - nieco później - Stan i s ława He banow. kiego, reżyserów utalentowanych, 
wybitnych, którzy prowadzili w tamtych latach Teatr Wybrzeże i to pr wad zil i dobrze . 
Chodz iło raczej o sam ą ist tę teatru . 

Co w teatrze wywołuje Pana sprLeciw? 
- W teatrze punktem wyj ścia jest sytuacja drastyczn i n i codzienna. Dwie, trzy godzi

ny, jak przez niewiclzialrni szybę człowiek ogląda dru giego człowieka . To jest rudyment 
spek taklu . W teatrze przed mi otowa materialność człowieka nagle \vychodzi na jaw z n ie
zwykłq s iłą . Intensywna i'izyczność akto rów, róż, puder, niedoskonałoś ci urody - wszystko 
to nagle objaw ia s i ę w ostrym świetle reOektorów - bezbronne, wydane na łup spojrzeń „ . 

Właśn ie ta odsł nięta cielesność aktora "naga", dana bezpo ' rednio. bez czegoś. co na
zwałbym ·pryzmatem" łagodzącym przedmiotowość Judzkiego bytu, zavrze mi przeszka
dza w odbiorze sp ktaklu teatralnego jako dzieła ~ztuki. Taki pryzmat występuje w litera
turze czy fi lmie, gdLie wyobraźn i a arty ty może wydobyć ludzką postać z uprzedmiotowie
nia i dl atego są to dzi dziny lwórczo ' ci du.i:o mi bliższe n i ż teatr. 

I jeszcze na dod atek ta męka maskowan ia własnej fizyczności przez aktora, której napię 

cie r śn i e podczas spektaklu! To jest właśc i wi druga, równoległa ''akcja'' , której staramy 
ię w ogóle nie dostrze~ać na scenie. Ja zaś ni e potrafiłem oderwać oczu od aktora. który 

w trzecim akcie s? tuki, potworn ie zmordowany sceniczną robotą, udawał, że jest świeży i 
swobodny, choć na jego skronia h szk l iły s i ę krople potu. Ta pate tyczna - i bezskuteczna -
wa lka aktora z ci ałem zawsze bardLo m111e w teatrze porusza i rozprasza . 

T atr zmienia s it;: jednak w chwili, gdy na scenie pojawia się wielki aktor. bo oto nagle 
- mi mo jego odsłoni ę tej, bezwstydnej fi zyczno ~ci - dokonuje się przemiana spraw iaj ąca, 

ż nie można oderwać o zu od wykreowanej posta L pod którą znika ciało graj<1ce 0 0 arty
sty. Wielki aktor ma "magnetyczną" sobowoś ',a wtedy nic je. t istotne, że seplen i, mówi 
głups twa czy nawet gra w sens ie technicznym źle, bo naprawdę liczy s ię tylko to. że on po
frafi nas przenieść w zu pełn i e i nn ą przestrzeń i -1nicnia. Zawsze fas cynowało m nie to , co 
zawiązuje się między w i downią a ak torem. Jest to coś. co - używając kategorii gom browi-
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czowskich - nazwałbym tajemnicą iskrzenia się sfery "międzyludzkiego". W teatrze naj
ważniejsze wydają mi się właśnie spięcia psychologiczne, to, jak ludzie formują się mię
dzy sobą, jak ścierają się, zmieniają. Teatr jest w swojej istocie poezją interakcji. To samo 
zresztą interesuje mnie w literaturze, ale na scenie owa poezja interakcj i objawia s ię ze 
szczególną wyrazistością. 

Któremu z polskich aktorów przypisuje Pan taką magnetyczną siłę? 
- Miała w sobie coś takiego Krystyna Janda. Wciąż ma tę siłę przyciągania Jerzy Ra

dziwiłowicz . Mieli Łomnicki, Fijewski. Rany Boskie, co to byli za aktorzy! Na ni ch s ię 
wychowałem. 

A gdańscy artyści, których oglądał Pan najczęściej? Czy pamięta Pan na przykład ze 
sceny słynny tandem Cybulski-Kobiela? 

- Nie zdążyłem ich zobaczyć na scenie. Ale znam ich z filmu, z teatru telewizji . Cybul
ski osiągnął tę intensywną obecność tylko w Popiele i diamencie. Potem to się rozsypało. 
Ale Kobiela był rzeczywiście wielkim aktorem. Wyczuwałem w nim j akieś wewnętrzne 

zranienie, co - w zderzeniu z komediowym repertuarem , w którym ciąg l e go obsadzano -
dawało niesamowity efekt. Był w tym dramat prawdziwie ludzki i właśnie takie dramaty 
bardzo mnie poruszają w teatrze. Na przykład , gdy w tej samej sztuce grają obok siebie 
wielka aktorka i jej mąż - dużo słabszy aktor i dość bezbarwny człowiek, który próbuje jej 
dorównać. To jest dopiero spektakl! Jak oni "ustawiają się" wobec siebie na scenie, jak tu
szują rodzinno-małżeńskie napięci a ! Prawdziwe kłębowisko uczuć, dużo ciekawsze niż 
sama literacka treść sztuki, w której grają! Właśnie to w teatrze interesuje mnie najbardziej 
- jak aktorzy potrafią wydostać się ze swojego życia "cywilnego" i stworzyć fikcyjną rze
czywistość dzieła sztuki. Ja zresztą lubię dużo wiedzieć o prywatnym życiu aktorów, któ
rych oglądam i podziwiam na scenie. 

Bo wielki aktor jest ''dobry" także poza sceną. W ogóle, dobieraj ąc obsadę, reżyserzy 
powinni sprawdzać aktora w życiu , patrzeć na przykład, jak on w Klubie Aktora zapala pa
pierosa, obserwować pracę rąk, jakość gestu, klasę codziennej mimiki . Ręce są zresztą 
newralgicznym punktem aktorstwa, tak na scenie, jak i w życiu. Twarz można jeszcze ja
koś sobie "ułożyć" , ale ręce zdradzają wszystko. Nie da s ię ich "ułożyć" . W teatrze naj
ważniej sza jest jednak twarz aktora. 

Model teatru, który zakłada istnienie "czwartej ściany", rezerwując dla nas wyłącznie 
rolę podglądaczy, jest mocno anachroniczny. Zdarzają się przecież spektakle, które 
potrafią oswoić fizyczną obecność aktora na scenie, a nawet uczynić z niej swój atut. 

- Można to uzyskać na przykład przez sztuczność czy umowność spektaklu. Ale wiel
kie inscenizacje Hebanowskiego, realizowane z imponującym wyczuciem estetycznym, 
oparte na malarskiej wizji , były zbyt statyczne, wyzbyte owej poezji interakcji, o której wspomniałem. 
Brakowało w nich wła.~nie magnetyzmu, iskrzenia sfery "międzyludzkiego" . 

Z tych samych względów nie lubię aktorstwa kreacyjnego, w którym praca nad przygo
towaniem roli jest aż nadto widoczna, egotyczna, samolubna, choć powinna być przecież 
nastawiona na uchwycenie kontaktu z widzem . Cieszą mnie dlatego w teatrze momenty, w 
których aktor, św iadomy swojego talentu, obniża ton, daje publicznośc i do zrozumienia , że 
jest nie tylko wielk im artystą, lecz i komediantem, bawiącym innych . Teatr żyj e wtedy, 
gdy ludzie podejmują tę grę powagi i niepowagi. Tę świadomość, że aktor z natury jest 
kimś niepoważnym , miał na przykład Łomnicki, dziś maj ą j ą Zapasiewicz i Peszek . Oni 
wiedzą , że aktor musi mieć i głowę , i łydkę. Że musi umieć grać na rejestrze wy okim i ni
skim. To wielka przyjemność obserwować na scenie talent, który wie o swojej doskonało
ści i potrafi się wobec niej zdystansować. Czym raduje widzów, którzy w takich momen
tach przerywają spektakl brawami . Ale dzisiaj w teatrach nie ma tego ładnego zwyczaju 
nagradzania aktora za pięknie odegraną "arię" . 
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i\ ceny "osobne"? W Jatach sześćdziesiątych i siedemdziesiątych, na które przypadła 
Pa11ska in icjacja w teatr, działały aktywnie grupy studenckie. Powstawały też funda
menty tea tru Grotowskiego i Kantora, którzy zaproponowali właśnie inny sposób ist
nienia aktora na scenie. 

- Po tyka teatrów studenckich czy alternatywnych bywa zwykle wymuszona brakiem 
wielkich osobowości aktorskich. K iedy nic ma się gwiazd, trzeba kombinować, to znaczy 
trzeba wymy,~ lić tak zwaną "ciekawą formę" . To zaś grozi dziwaczeniem. Pamiętam na 
przykład spektakl Teatru Ósmego Dnia - czułem w ni h przede wszystkim natarczywość 
pragnienia, by w idza przygwoździć ekspresjonis tyczną formą. Denerwował mnie ten rodzaj 
··gc. ty ku luj ąceg „ przerysowan ia rzcczyw i stoś i. man ifes tuj ący s ię w podskokach, bie
gac h. krzykach, spazmach . Czułem pod ty m ukryte przeświad zenie , że ani aktorzy, ani li 
teratura sami się nie obronią , tl7,eba więc fastrygować spektakl jakim ś "efe ktownym" dzia
nie m si(,\ przyspi zoną i "os trą "' akcją sceniczną . Tymczasem mój idealny tea tr wyg ląda 

mniej wi9cej tak : na pustej . czarno okotarowanej scen ic . ą Łomnicki, Radzi wił ' icz i Fi 
jewski . o , może tam zna l e źć się jeszcze krzes!o . 

Żadnej kobiety? 
- Kobie ta też może b ć. Teresa Budzisz-Krz żanowska . 

"'Pusta przcstrze1't", "naga scena", "teatr ubogi' ' - poruszamy się jednak w obszarze 
cen al ternatywnych, wyzwalających aktora spod władz konwencji i ... konfekcji te

atralnej. To, co denerwowało Pana w przedstawieniach poznańskich "Ósemek" , nie 
dotyczy już na przykład teatru Grotowskiego. 

- Przedstawien ia G rotowski go 1?c zyw i«cie byty pomy 'l anc od początku j ako teatr fi
zyczności . uwolniony od wy. itku tuszowania tego, co w aktorze cielesne. Ale na mnie 
wi9kszc wrażenie robiły sceny \ arsztatowe, dokumentalne zapisy ćwiczeń technicznych 
n iż ~pektakle Teatru Laboratorium. Było w nich coś , co pojawiało i ę także w filmach An
drzeja Żuławskiego i Davida Lyncha. Na przykład ten dłu gi, irracjonalny krzyk Isabelle 
Adjan i w paryskim metrze w Opętaniu , krzyk zupełnie odscmantyzowany, w którym obj a
w iała s i ę jakaś straszliwa bezradność człowieka postawionego w ostatecznej s tu acji , od
s ton i ętcgo nag le w swojej absolutnej pojedynczoś ci. Grotowski także um i eszczał swoich 
aktorów w ,' krajnej sytuacj i egzystencj alnej. \ ielkie wrażenie zrob iły na mnie archi walne 
zdjc;cin rn ę ż zyzny :-.tającego na tle ceglanej ścian y . który i mprow i zował zupełnie nieprze
wiJywalną i niczsemantyzowan ~\ gestykulację - nie układającą s ię w żadną sekwencję i 
nic poddan ą żad nemu kluczowi . Ciało aktora wyzwal ało się tu spod władzy j akichkolwiek 
stereotypów. odstaniając p iękno samego fak tu, że ten człowiek , którego oglądam, istnieje. 
T ylko nie wiem, czy to jest jeszcze teatr - bez akcji , bez sceny, bez głosu. 

A czy Hanema 1111 przeniesiony na scenę tanie się automatyczn ie teatrem '? Jako opo
wieść o utraconym czasie zagraża p 1-.lecież j ednej z podstawowych kategori i dramatu, 
'\ którym, to, co minione, nie ma racji bytu. 

- I fa11ema11 11 miał już S\ o i<1 adaptację te lew i zyjn ą i dwie reali zacje radiowe, przygoro
\\ anc przez rozgłośnie ' Warszawie i Lublinie, w ic;c nie jest to jego pie rwsze spotkanie z 
ti.:a trem . Formuł'a radiowego " te atru wyobraźn i " \ · ydała mi si ę , co prawda, trochę nazbyt 
epick.a, rapsodyczna, pozbawiona międzylud zk i ch spię ,, p rzekład powieści na scenę jest 
jednak zawsze karkołomnym zadaniem. ajwic;kszym pro ble mem wydaje mi się eh ba 
\\ iclowqtkowość nan-acji , która wymaga od rcży:era prowadzenia kilku historii naraz, czy
telnego i angażuj ącego zaraz m emocje widzó\ . Dlatego ogromnie mnie ciekawi, jak Se
bastian M Ljewski poradzi sobie z tym, co w moi m ffanemannie jes t niesceniczne, epickie. 
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znałem podwórko 

znałem podwórko 
powywijane kapryśnie 
jak szarpany wiatrem ogon latawca. 
ze snu 
budziło się 
z pierwszym trzaskiem drewnianej bramy 
pospiesznie otwartej. 
przez szczelinę 
powstałą z ludzkiej nieuwagi 
wpadały iskry 
uciekające spod kół 
jadącego nieopodal tramwaju. 
były pierwszym światłem. 
gdy tramwaj przejeżdżał rzadziej 
światłotwórcze drobiny 
niezauważalnie 
tonęły w jaskrawości słońca. 
z każdą chwilą 
stawało s i ę jaśniej i cieplej. 
jakiś magiczny chlorofil 
o którym uczy li w szkołach 
wyciągał nas 
w zyc1e 
na podwórko. 

trzepak 
nie stał na środku 
ale wszyscy wiedzieli że jest najważniejszy 
na nim słońce zatrzymywało się najdłużej 
nim nieśmiało zniknęło 
jak ptak przed lotem w nieznane 
do niego z każdego miejsca 
dolatywał głos mamy 
który obwieszczał nieuchronny upływ czasu. 
z trzepaka widzieliśmy 
jak ku słońcu wystawiają się 
pierzyny i poduszki 
jak zapełni ają parapety bielą 
jak uno. zą się wszędzie z zapachem ciepłych łóżek 
jak bezwstydnie huczą opowieściami o szalonych kochaniach 
i pękają ze śmiechu na wspomnienie powszednich miłości. 
koło południa słońce 
nie słysząc już niczego ciekawego 
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przenosiło promienie zainteresowania 
na inne parapety . 
podwórko otulała ciemność. 
schodziliśmy z trzepaka. 
odkrywaliśmy inne słońce -
małą żarówkę 
na końcu wąskiego korytarza do którego prowadziły karłowate drzwi. 
zawsze teraz 
i zawsze tam 
dokonywały się wtajemniczenia. 
najpierw - oswojenie strachu 
wejść zgasić światło zostać wreszcie ... wyjść. 
potem - oswojenie siebie 
ulec gorączce wywołanej dotknięciem cudzej ręki 
poczuć posmak cudzych ust 
zapomnieć o świecie. 
gdy przychodziło opamiętanie 
na podwórku było czarno 
jeszcze ledwie słyszalne "dziękuję" 
i każdy chował się w sobie 
by oswoić to co nowe. 
podwórko otaczało nasze tajemnice ciemnością 
i szczelnie zamkniętymi bramami . 
a rano znów pobudka 
i to przekonanie 
że wszystko trwa. 

aż kiedyś przyszedł 
ktoś kogo nie rozumieliśmy 
był miły 
dostaliśmy cudaczne jajka 
ze skorupką z czekolady i plastikowym żółtkiem. 
on 
powiesił na naszym podwórku żółtopiaskową tablicę 
Edith Stein Haus. 
od tego czasu 
coraz więcej osób dawało nam czekoladowe jajka 
a potem stało na naszym podwórku przy tej tablicy . 
wyczekiwaliśmy ich. 
czuliśmy że podwórko nie jest tylko nasze. 
wtedy wiatr porwał latawiec z długim ogonem. 
dziś 
zostało wspomnienie 
ślad 
jak rana 
po gwałtownie wyrwanym sznurku 
za który trzyma się latawce. 

Sebastian Majewski 
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