
Günter Grass – wykład noblowski 

Pisarz w świecie 

„Ciąg dalszy nastąpi...”

...w XIX wieku formułka ta zapowiadała dzieła prozatorskie ciągnące się

w nieskończoność. Dzienniki i pisma tygodniowe udostępniały ostatnie ko-

lumny. Powieść w odcinkach kwitła. Drukowano szybko rozdział za roz-

działem czarno na białym, podczas gdy część środkowa dopiero spływała

autorowi spod pióra, a na zakończenie jeszcze nie było pomysłu.

Ale uwagę czytelników przykuwały nie tylko pospolite opowieści grozy

i chwytające za serce romanse.  W taki  sposób,  po kawałku,  ukazało się

wiele powieści Dickensa. "Anna Karenina" Tołstoja była powieścią w od-

cinkach. Balzak opanował technikę kulminowania napięcia tuż przed koń-

cem rozdziału prawdopodobnie wtedy, gdy był nikomu nieznanym pilnym

dostarczycielem cyklicznych produktów masowego użytku. Również pra-

wie wszystkie powieści Fontanego najpierw były drukowane i ciągnęły się

w gazetach i  czasopismach;  na przykład "Rozdroża,  bezdroża",  o  której

właściciel "Vossische Zeitung" wykrzyknął z oburzenia: "Wygląda na to, że

ta kurewska historia już nigdy się nie skończy!".

Ale zanim pociągnę ten wątek mojego wykładu albo wysnuję z niego ja-

kieś wątki boczne, powinienem wspomnieć, że - w sensie czysto literackim

- ta sala i gościnna Akademia Szwedzka nie są mi obce. W mojej powieści

"Szczurzyca", która ukazała się prawie czternaście lat temu i która, jak ten i

ów czytelnik może pamięta, toczy się ku katastrofie po pochyłych płaszczy-

znach narracji, wygłaszana jest w Sztokholmie laudacja na cześć szczura,

ściślej - szczura laboratoryjnego.

Dostał Nagrodę Nobla. Nareszcie, trzeba powiedzieć. Bo na listach kan-

dydatów był już od dawna. Uważano go za faworyta. W jego osobie, białe-

go, laboratoryjnego szczura o czerwonych oczach, uhonorowano miliony

zwierząt doświadczalnych, od świnek morskich po rezusy.  To jemu wła-

śnie, bardziej niż komukolwiek innemu - tak twierdzi narrator w mojej po-

wieści - zawdzięczamy wszystkie unoblone badania i wynalazki na niwie
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medycyny,  a  jeśli  chodzi  o  odkrycie  Watsona  i  Cricka  -  na  prawie

nieograniczonym doświadczalnym polu manipulacji genetycznych.

Od tej pory można klonować, mniej  lub bardziej  legalnie,  kukurydzę,

warzywa, ale i  wszelkie zwierzęta. Dlatego szczuroludzie, których coraz

więcej pojawia się pod koniec owej powieści, czyli już po zniknięciu ga-

tunku ludzkiego, nazywają się "watsoncricki". Łączą w sobie najlepsze ce-

chy obu gatunków. To,  co szczurze,  istnieje w człowieku - i  na odwrót.

Świat zdaje się liczyć na to, że te istoty go zbawią. I przychodzi czas, że po

Wielkim Bum,  które  przeżyły  tylko  szczury,  karaluchy i  muchy plujki,

resztki rybiej ikry i żabiego skrzeku, opanowywany jest chaos i przywraca-

ny porządek, właśnie przy pomocy watsoncricków, które jakimś cudem się

uratowały.

Skoro jednak ten wątek opowieści może mieć swoje "ciąg dalszy nastą-

pi...", a noblowskie przemówienie na cześć szczura nie jest wesołym za-

kończeniem powieści, mogę zająć się opowiadaniem jako formą przeżycia i

sztuki.

Jak świat światem, zawsze opowiadano. Na długo, nim rodzaj ludzki za-

czął się wprawiać w pisaniu i stopniowo opanował alfabet, opowiadał każ-

dy każdemu i każdy każdego słuchał. Jeszcze wśród niepiśmiennych szyb-

ko pojawili się tacy, którzy opowiadali więcej i lepiej albo umieli bardziej

przekonująco kłamać. Z kolei pośród nich znaleźli się tacy, którzy spokojny

strumień opowieści byli w stanie artystycznie spiętrzyć, następnie tej spię-

trzonej masie pozwolić wystąpić z brzegów, rozdzielić jej nurt, który nigdy

nie wysychał, lecz nagle i niespodziewanie znajdował szerokie koryto, to

zaś, co porywał po drodze, zmieniało się w boczne wątki.

A ponieważ najdawniejsi opowiadacze, którzy nie potrzebowali światła

dziennego ani sztucznego i po zmroku dalej snuli swoje historie, ba, umieli

wykorzystać ciemności lub zmierzch do podsycenia napięcia, nie bali się

posuchy ani grzmiących potoków słów, i dopiero gdy wszystkich ogarnęło

znużenie, przerywali opowieść, obiecując "ciąg dalszy nastąpi..." - zawsze

znajdowało się sporo słuchaczy, którzy też potrafili opowiadać, choć już

nie tak niezmordowanie.



Co opowiadano, kiedy jeszcze nikt nie potrafił pisać, zapisywać? Od sa-

mego początku, od Kaina i Abla, dużo się mówiło o morderstwach i zabójs-

twach.  Dobrym tematem była  zemsta,  zwłaszcza  krwawa.  Wcześnie  też

weszło w obieg ludobójstwo. Ale można było również opowiadać o poto-

pach i suszach, o latach chudych i latach tłustych. Nie unikano drobiazgow-

ych  opisów  inwentarza  ludzkiego  i  zwierzęcego.

Jeśli  historia miała uchodzić za prawdziwą,  nie mogło w niej  zabraknąć

długiej listy genealogicznej - kto od kogo pochodził i czyim był przodkiem.

Na znajomości  genealogii  oparte były też opowieści  bohaterskie.  Nawet

popularne do dziś trójkąty małżeńskie, a także historie niesamowite, w któ-

rych istoty ludzkie i zwierzęta opanowują labirynty albo czyhają w przy-

brzeżnym sitowiu, już wtedy były w powszechnym epickim użyciu. Nie

wspominając już o legendach o bogach i bożkach oraz awanturniczych wy-

prawach statkiem.

Opowiadając,  przekazywano  historie  dalej,  szlifowano,  uzupełniano,

przerabiano, odwracano, aż w końcu spisał je pewien opowiadacz, ponoć

nazywał się Homer, a w przypadku Biblii - zespół autorów. Od tej pory ist-

nieje literatura. W Chinach, Persji, Indiach, wśród Inków i wszędzie, gdzie

tylko powstało pismo, żyli opowiadacze, którzy jako literaci zyskiwali sła-

wę albo pozostawali anonimowi.

Nam, tak bardzo przywiązanym do pisma, zostało już tylko wspomnienie

ustnych opowieści, oralnego początku literatury. Gdybyśmy jednak zapo-

mnieli, że każde opowiadanie musi najpierw przejść przez usta, czasem z

trudem, zacinając się, innym razem w pośpiechu, jakby je gonił strach, albo

szeptem - jak wtedy, gdy trzeba uważać, by tajemnica, którą się powierza,

nie trafiła do zbyt wielu uszu - kiedy indziej znów głośno, wśród triumfal-

nych okrzyków lub pytań, od zawsze z nosem przy ziemi szukających od-

powiedzi w sprawach najważniejszych i ostatecznych; gdybyśmy, wierząc

w moc pisma, o tym wszystkim zapomnieli, wtedy nasze opowieści byłyby

papierowe, brakowałoby im żywego oddechu.

Jak to dobrze, że mamy pod ręką dosyć książek, które - czytane na głos

czy po cichu - nie starzeją się. Były one dla mnie wzorem. Tacy mistrzo-



wie, jak Melville czy Doeblin, ale też biblijna niemczyzna Lutra, zachęcili

mnie, kiedy byłem jeszcze młody i można mnie było czegoś nauczyć, że-

bym pisał tak, jak mówię, atrament mieszał ze śliną. I tak to jest. Już piąte

dziesięciolecie mojej pisarskiej pańszczyzny, którą znoszę z ochotą, prze-

żuwam łykowate zdania, aż powstanie elastyczna papka, siedzę sobie i mię-

dlę w samotności, a na papier przenoszę tylko to, co mi zabrzmi w uszach,

co w końcu zadźwięczy, odbije się echem.

Tak, kocham mój zawód. Zapewnia mi towarzystwo, które ma dużo do

powiedzenia, i chce, żebym je dokładnie cytował. Najchętniej spotykam się

z moimi książkami, które wiele lat temu oddaliły się ode mnie albo mi je

zabrali czytelnicy, czytając przed publicznością to, czym po napisaniu i wy-

drukowaniu  przestałem się  zajmować.  Wtedy,  w  obecności  słuchaczy -

młodych, wcześnie oduczonych języka, albo już siwych, ale wciąż nienasy-

conych - napisane i wydrukowane słowo znów staje się słowem mówio-

nym. I ta sztuka udaje się raz za razem. W ten sposób szaman w pisarzu za-

rabia na swój chleb z masłem. Jemu, który pisze na przekór czasowi, jemu,

który z kłamstw lepi trwałe prawdy, wierzymy - choć to nieobiecana obiet-

nica - że "ciąg dalszy nastąpi...".

Jak jednak doszło do tego, że zostałem pisarzem, poetą, rysownikiem - a

wszystko to razem na przeraźliwie białym papierze? Cóż to za pycha do-

mowego chowu popchnęła dziecko do takiej ekstrawagancji? Bo miałem

chyba z dwanaście lat, kiedy postanowiłem zostać artystą. Było to wtedy,

gdy u nas w domu, niedaleko przedmieścia Gdańsk Wrzeszcz, zaczęła się II

wojna światowa. Moja zawodowa specjalizacja w kierunku literatury nastą-

piła dopiero w następnym roku wojny, gdy dostałem kuszącą propozycję z

pisma Hitlerjugend "Hilf mit!": Ogłoszono konkurs prozatorski. Obiecano

nagrody.

Natychmiast  przystąpiłem  do  pisania  w  brulionie  mojej  pierwszej

powieści.  Nosiła,  w związku z  rodzinnym zapleczem mojej  matki,  tytuł

"Kaszubi", ale akcja nie toczyła się współcześnie - dla tego zanikającego

narodu współczesność znów była bolesna - lecz w XIII wieku, w czasach

interregnum, w strasznych czasach bezkrólewia, kiedy po drogach i  mo-



stach grasowali zbójcy i rycerze-rozbójnicy, a chłopi, żeby się jakoś bronić,

sami wymierzali sprawiedliwość w sądach kapturowych.

Pamiętam tyle, że po krótkim opisie sytuacji gospodarczej na Kaszubach

od razu zaczęły się grabieże, napady i krwawe walki. Moi bohaterowie tak

zawzięcie się nawzajem dusili, sztyletowali, przebijali na wylot albo z wy-

roków sądów kapturowych wieszali na szubienicach i ścinali toporem, że

pod koniec pierwszego rozdziału wszystkie główne postaci, i sporo drugo-

planowych, były martwe, pogrzebane albo rzucone krukom na pożarcie.

Ponieważ wyczucie stylu nie pozwoliło mi, by zmarli, których tyle się

uzbierało, działali dalej jako duchy, a moje dzieło zamieniło się w powieść

grozy, nie pozostało mi nic innego, jak uznać tę próbę za nieudaną. "Ciąg

dalszy nastąpi..."  szybko się  skończyło;  była  to  dla  debiutanta  wyraźna,

chociaż nie zawsze skuteczna nauczka, że z wymyślonym personelem trze-

ba się obchodzić ostrożniej i lepiej nim gospodarować.

Ale najpierw się naczytałem. Czytałem w szczególny sposób - z palcami

wskazującymi w uszach. Gwoli wyjaśnienia, trzeba tu powiedzieć, że moja

młodsza siostra i ja wychowaliśmy się w ciasnocie, to znaczy w dwupoko-

jowym mieszkaniu, a więc bez własnego pokoju czy choćby najmniejszego

kąta za przepierzeniem. Na dłuższą metę było to dla mnie korzystne, bo

wcześnie opanowałem umiejętność koncentrowania się, nawet wtedy, gdy

wkoło pełno jest ludzi i dźwięków.

Byłem jak schowany pod szklanym kloszem, tak zatopiony w książce i

w opowiadanym świecie, że moja matka, skora do żartów, tylko po to, żeby

pokazać sąsiadce, jak kompletnie nieobecny jest jej syn, zamieniła kiedyś

kanapkę, która leżała obok mojej książki i po którą sięgałem od czasu do

czasu, na kostkę mydła - przypuszczam, Palmolive - po czym obie kobiety,

matka z niejaką dumą, patrzyły, jak nie odrywając wzroku od książki, się-

gam po mydło, odgryzam kawałek, żuję przez dobrą minutę i dopiero wte-

dy wyskakuję w biegu z drukowanej akcji.

Dzięki tak wczesnemu treningowi do dziś łatwo się skupiam; ale już nig-

dy więcej nie popadłem w podobny szał czytania. Książki znajdowały się w

przeszklonej szafeczce z niebieskimi firankami. Moja matka należała do



klubu książki. Powieści Dostojewskiego i Tołstoja stały tam obok i między

książkami  Hamsuna,  Raabego  i  Vicki  Baum.  Był  też  "Gösta  Berling"

Selmy Lagerlöf. Później karmiła mnie biblioteka miejska. Ale zaczęło się

od  księgozbioru  matki.  Ona,  ta  skrupulatna  kupcowa,  prowadząca  swój

sklep  kolonialny  dla  niepewnej  klienteli  kupującej  na  kredyt,  kochała

piękno, słuchała w radiu melodii operowych i operetkowych, lubiła moje

dobrze zapowiadające się historyjki, często chodziła do teatru miejskiego, a

czasem zabierała mnie ze sobą.

Te anegdoty z życia w ciasnym drobno-mieszczańskim środowisku opo-

wiedziałem gdzie  indziej  i  z  fikcyjnymi  postaciami  już kilkadziesiąt  lat

temu; tam miały epicki rozmach, tu je tylko lekko szkicuję, bo mają mi je-

dynie pomóc odpowiedzieć na pytanie "Jak zostałem pisarzem?". Wieczne

marzycielstwo, skłonność do kalamburów i gier językowych, kłamstwa wy-

myślane nie dla własnych korzyści, lecz wyłącznie dlatego, że opowiadanie

prawdy byłoby zbyt nudne, krótko mówiąc, to, co dość śmiało nazywa się

uzdolnieniem, musiało istnieć od początku, ale żeby ściągnąć bujający w

obłokach talent na ziemię, ugruntować go i trochę pogłębić, potrzebne było

raptowne wtargnięcie polityki w rodzinną sielankę.

Ulubiony kuzyn mojej matki, jak ona Kaszub z pochodzenia, był w Wol-

nym Mieście Gdańsku urzędnikiem Poczty Polskiej. Często nas odwiedzał,

był mile widzianym gościem. Na początku wojny, kiedy budynek przy pla-

cu Heweliusza bronił się przez jakiś czas przed szturmującymi oddziałami

SS, wujek był jednym z tych, którzy po kapitulacji zostali skazani przez sąd

polowy i rozstrzelani. Nagle ten wujek przestał przychodzić. Nagle zupeł-

nie przestano o nim rozmawiać. Brakowało go. Jednak chociaż jakby go nie

było, musiał tkwić we mnie, niezauważany, przez te wszystkie lata, kiedy

jako piętnastolatek założyłem mundur, jako szesnastolatek zrozumiałem, co

to  jest  strach,  jako  siedemnastolatek  trafiłem do amerykańskiej  niewoli,

jako osiemnastolatek byłem wolny i handlowałem na czarno, wreszcie za-

cząłem uczyć się kamieniarstwa i rzeźby w kamieniu, wprawiałem się na

akademiach sztuk pięknych,  pisałem i  rysowałem,  rysowałem i  pisałem,

zręczne strofy, lekkie, śmieszne jednoaktówki.



Tak długo oddawałem się wrodzonej skłonności do estetycznych uciech,

aż zaczęła mi zawadzać masa nagromadzonego materiału. Pod wielkim ru-

mowiskiem leżał  pogrzebany ulubiony kuzyn  mojej  matki,  rozstrzelany

polski pocztowiec, czekając, bym ja - bo kto inny? - znalazł go i wygrzebał,

by pod zmienionym nazwiskiem i w innej postaci przywrócić go do życia

sztucznym oddechem opowiadania; tym razem jednak w powieści, której

główni  i  drugoplanowi  bohaterowie  przeżyli,  zachłannie  i  mocno,  wiele

rozdziałów, a niektórzy nawet wytrwali do końca, dzięki czemu mogła się

spełnić nieustająca obietnica pisarza, że "ciąg dalszy nastąpi...".

I tak dalej, i tak dalej. Publikując moje pierwsze dwie powieści "Blasza-

ny bębenek" i "Psie lata", a pomiędzy nimi nowelę "Kot i mysz", wcześnie,

jako jeszcze dość młody pisarz, nauczyłem się, że książki mogą siać zgor-

szenie, wywoływać wściekłość i nienawiść. Co było pisane z miłości do

własnego kraju, odczytano jako kalanie gniazda. Od tej pory mówi się o

mnie, że jestem kontrowersyjny.

W ten sposób znalazłem się w dobrym towarzystwie pisarzy zesłanych

na Syberię czy gdzie tam jeszcze. Nie powinniśmy narzekać. Raczej uznać,

że stan permanentnej kontrowersyjności jest ożywczy i wpisany w ryzyko

zawodowe. Tak już jest, że twórcy rzeczywistości złożonej z samych słów z

upodobaniem i rozmysłem plują do zupy możnym, którym się wydaje, że

na zawsze zajęli miejsce na podium zwycięzców, a historia literatury toczy

się równolegle z historią cenzury, stosującej coraz subtelniejsze metody.

Przez zły humor władcy Sokrates musiał wypić do dna kielich cykuty,

Owidiusz  został  wygnany,  Seneka  otworzył  sobie  żyły.  Najpiękniejsze

owoce  literatury,  wyhodowane  w  ogrodzie  zachodniej  kultury,  zdobiły

przede  wszystkim  indeks  Kościoła  katolickiego,  przez  wieki  i  po  dziś

dzień. W jakim stopniu cenzorskie zabiegi udzielnych książąt zahamowały

europejskie oświecenie? Ilu niemieckich, włoskich, hiszpańskich, portugal-

skich pisarzy wygnał z ich krajów, z ich językowych ojczyzn, faszyzm? Ilu

pisarzy stało się ofiarami terroru leninowsko-stalinowskiego? I do czego

zmuszani są pisarze jeszcze dzisiaj, czy to w Chinach, w Kenii czy w Chor-

wacji?



Pochodzę z kraju palenia książek. Wiemy, że chęć, by w ten czy inny

sposób unicestwić znienawidzoną książkę,  wciąż jeszcze,  albo może już

znowu, zgodna jest z duchem czasu i nawet bywa telegeniczna, to znaczy

są ludzie, którzy chcą na to patrzeć. Co jednak znacznie gorsze - na całym

świecie coraz częściej prześladowani są pisarze, nawet grozi się im śmier-

cią i morduje, a cały świat przywykł do tego nieustannego terroru.

Ta część świata,  która nazywa się wolną, podnosi wprawdzie krzyk z

oburzenia, kiedy w Nigerii, jak to się zdarzyło w 1995 roku, pisarz Ken Sa-

ro-Wiwa i jego towarzysze, protestujący przeciwko skażeniu kraju, zostają

skazani na śmierć i straceni, ale potem przechodzi się nad tym do porządku

dziennego, bo ekologicznie uzasadniony protest mógłby zaszkodzić intere-

som światowego giganta naftowego – Shella.

Ale co jest tak niebezpiecznego w książkach, a razem z nimi w pisa-

rzach, że państwo, Kościół, koncerny medialne i biura polityczne uważają

za konieczne bronić się przed nimi? Rzadko kiedy nakaz milczenia albo i

gorsze rzeczy są skutkiem bezpośrednich wykroczeń przeciwko panującej

ideologii. Często wystarczy literackie świadectwo, że prawda istnieje tylko

w liczbie mnogiej (tak samo jak nie ma przecież jednej rzeczywistości, lecz

jest ich wiele),  by dostrzeżono w tym niebezpieczeństwo, śmiertelne dla

kolejnych strażników jedynej prawdy.

Podejrzane, a nawet karygodne jest w pisarzach również to - co należy

do ich powołania - że nie potrafią dać spokoju przeszłości, rozdrapują za

szybko zabliźnione rany, wygrzebują trupy z zaryglowanych piwnic, wcho-

dzą tam, gdzie nie wolno, jedzą święte krowy albo, jak Jonathan Swift, pro-

ponują na wielkopańskie angielskie stoły pieczyste z irlandzkich dzieci -

słowem, że nic nie jest dla nich święte, nawet kapitalizm.

Jednak najgorszy występek pisarzy polega na tym, że w swoich książ-

kach nie chcą się zajmować ostatnimi historycznymi zwycięzcami, za to

bardzo lubią okolice, gdzie można spotkać przegranych, tych, którzy stoją z

boku i chociaż mieliby wiele do opowiedzenia, nie są dopuszczani do gło-

su. Kto im głos oddaje, kwestionuje zwycięstwo. Kto zadaje się z przegra-

nymi, jest jednym z nich.



Z pewnością możni, przebrani w taki czy inny kostium, ogólnie nie mają

nic przeciwko literaturze. Nawet chętnie by ją widzieli w charakterze bibe-

lotu i gotowi są popierać. Ostatnio ma być rozrywkowa, pomagać się zaba-

wić, a więc nie powinna dostrzegać tylko tego, co negatywne, raczej poka-

zywać człowiekowi w jego trudnej sytuacji światełko nadziei. Właściwie

nadal, chociaż nie jest to powiedziane tak jasno jak w czasach komunizmu,

poszukiwany jest "bohater pozytywny".

Może to być ktoś taki jak Rambo, przemierzający bezkresną dżunglę go-

spodarki  wolnorynkowej,  z uśmiechem na ustach,  po trupach,  prosto do

sukcesu; fajny koleś, który między strzelaniną a strzelaniną zawsze gotów

jest na szybki numerek, winner zostawiający za sobą samych loserów, krót-

ko mówiąc  -  bohater  znakujący swój  teren w naszym zglobalizowanym

świecie. Zapotrzebowaniu na takiego twardziela starają się sprostać wszyst-

kie media: James Bond został sklonowany w wielu egzemplarzach. To na

jego sposób - faceta, który jest zawsze cool - dobro ma odtąd zwyciężać

zło.

Jego  przeciwieństwo  czy  też  przeciwnik  byłby  więc  bohaterem

negatywnym?  Niekoniecznie.  Jak się  Państwo przekonali,  czytając  moje

książki, wywodzę się z hiszpańsko-mauretańskiej szkoły powieści pikarejs-

kiej. Jej od wieków podtrzymywaną tradycją jest walka z wiatrakami. Pika-

ro żyje z komizmu porażki. Swoim dowcipem obsikuje filary władzy, pod-

piłowuje fotele, w których ona zasiada, wie jednak, że od tego ani nie za-

wali się świątynia, ani nie przewróci tron. Ale kiedy tylko zjawi się mój Pi-

karo, to, co podniosłe, robi się raczej byle jakie, a tron zaczyna się chwiać.

Jego humor bierze się z rozpaczy. Chichocze, kiedy w Bayreuth przed

wytworną publicznością w nieskończoność wlecze się "Zmierzch bogów",

bo w jego teatrze komedia i tragedia idą ręka w rękę. Szydzi z majestatycz-

nie kroczących zwycięzców - i przez niego zaczynają się potykać. Wpraw-

dzie bawią nas jego wpadki, ale ten śmiech jest jakiś szczególny: więźnie w

gardle; nawet jego dowcipnie wyostrzone cynizmy mają tragiczny wymiar.

W dodatku z punktu widzenia pedantów, farbowanych na czerwono czy

czarno,  jest  on  pierwszej  klasy  formalistą,  ba,  manierystą:  lornetkę



przykłada drugą stroną. Czas toczy się u niego bocznym torem. Wszędzie

rozstawia lustra. Nigdy nie wiadomo, czyim jest akurat brzuchomówcą. Dla

uzyskania ciekawszej perspektywy w cyrku Pikara zatrudniane są czasem

karły i olbrzymy. Rabelais właśnie dlatego przez całe swoje czynne życie

uciekał przed świecką policją i świętą inkwizycją, że jego giganci Gargan-

tua i Pantagruel przewracali do góry nogami świat uporządkowany według

reguł scholastyki.

Co za piekielny śmiech wyzwolili ci dwaj! A kiedy Gargantua rozsiadł

się swoim szerokim zadem na wieżach katedry Notre Dame i sikał stamtąd

tak długo, aż cały Paryż znalazł się pod wodą, lud śmiał się, dopóki nie uto-

nął. Albo jeszcze raz wezwijmy na świadka Swifta: jego kulinarnie przy-

prawioną propozycję zmniejszenia głodu w Irlandii można by uwspółcze-

śnić i na najbliższym światowym szczycie gospodarczym, gdy tylko nakry-

ją do stołu, podać głowom państw smakowicie przyrządzone, już nie dzieci

irlandzkich nędzarzy, tylko brazylijskie dzieci ulicy albo te z południowego

Sudanu.

Satyra - nazywa się ten rodzaj sztuki. Jak wiadomo, potrafi ona wszyst-

ko, nawet okropieństwem podrażnić nerw śmiechu.

Heinrich Böll w swoim wykładzie noblowskim 2 maja 1973 roku krążył

wokół dwóch na pozór skrajnie odległych pozycji - rozumu i poezji - stop-

niowo doprowadzając do ich zderzenia, a w ostatnim zdaniu ubolewał, że z

braku czasu nie mógł poruszyć jeszcze jednej kwestii: "Musiałem pominąć

humor, który nie jest wcale jakimś przywilejem klasowym, a przecież nie

widzimy, ile jest w nim poezji i jaki ukryty duch oporu".

No tak, Heinrich Böll wiedział, że w niemieckim duchowym panoptikum

Jean Paul ma miejsce na uboczu i już prawie nikt go nie czyta, i jak bardzo

na dziełach Tomasza Manna ciążyło, z prawa i z lewa, podejrzenie o ironię;

a ja dodam - ciąży do dziś. Böllowi na pewno nie chodziło o wesołość pod

publiczkę; raczej o bezgłośny śmiech między wierszami, chroniczny smu-

tek jego klowna, rozpaczliwy komizm owego zbieracza, który kolekcjono-

wał milczenie. To zresztą jest czynność, którą naśladują media, kiedy obie-

cują, że "ciąg dalszy nastąpi...", a która w wolnym świecie w przebraniu



"dobrowolnej samokontroli" usłużnie zastępuje cenzurę.

Na początku lat pięćdziesiątych, kiedy zacząłem pisać w sposób świado-

my, Heinrich Böll był znanym, o ile nie uznanym pisarzem. Wraz z Wol-

fgangiem Koeppenem, Guenterem Eichem i Arno Schmidtem trzymał się z

dala od kulturalnego światka, w którym próbowano wówczas przywracać

stare porządki. Jeszcze młoda literatura powojenna nie mogła sobie pora-

dzić z niemczyzną skorumpowaną w czasach narodowego socjalizmu. W

dodatku ludziom z pokolenia Bölla, ale też młodszym autorom, do których

się zaliczałem, stało na drodze, jak znak zakazu, zdanie Theodora Adorna.

Cytuję: "Pisanie wiersza po Oświęcimiu jest barbarzyństwem, oto dlaczego

dzisiaj pisanie wierszy stało się niemożliwe...".

Czyli nie ma już żadnego "ciąg dalszy nastąpi...".  Mimo to pisaliśmy.

Jednakże musieliśmy zrozumieć to, co Adorno napisał w książce z 1951

roku "Minima moralia. Refleksje z poharatanego życia" - że Auschwitz sta-

nowi cezurę, nieodwracalne załamanie historii cywilizacji. To był jedyny

sposób, żeby ominąć ów znak zakazu. Chociaż przestroga Adorna do dziś

nie straciła znaczenia.

Mierzyli się z nią pisarze mojego pokolenia. Żaden nie chciał, nie umiał

milczeć. Przecież chodziło o to, żeby język niemiecki wytrącić z marszow-

ego rytmu, wydobyć go z sielanki i zapatrzenia w siebie. My, którzyśmy

już raz się sparzyli, wyrzekliśmy się wielkości absolutnych, ideologicznych

podziałów na czarne i białe. Wątpliwości i sceptycyzm były nam ducho-

wym przewodnikiem; i obdarowały nas całą gamą szarości.

Ja w każdym razie narzuciłem sobię tę ascezę, by dopiero potem odkryć

bogactwo  mojego  w  czambuł  potępionego  języka,  jego  uwodzicielską

miękkość, jego skłonność do głębokiej zadumy, jego całkiem giętką twar-

dość, jego gwarową melodyjność, jego prostotę i wieloznaczność, jego dzi-

wactwa i piękno rozkwitające w trybach warunkowych. Świeżo odzyskane

zdolności trzeba było wykorzystać, pomimo Adorna albo właśnie pamięta-

jąc o jego przestrodze.

Tylko tak można było jeszcze pisać po Oświęcimiu, prozą czy wierszem.

Tylko tak - stając się pamięcią i nie pozwalając, by przeszłość się zamknęła



- powojenna literatura niemieckojęzyczna mogła jeszcze stosować, dla sie-

bie i dla przyszłych pokoleń, ogólnie obowiązującą zasadę pisarską "ciąg

dalszy nastąpi...".  I  tylko tak można było nie dopuścić, by rana zarosła,

uporczywym "był sobie raz..." uchylać upragnioną i zalecaną niepamięć.

Ilekroć  dla  takich  czy  innych  korzyści  domagano  się  zamknięcia

rachunku,  żądano powrotu do  normalności,  a  hańbiąca  przeszłość miała

stać się już tylko historią, literatura sprzeciwiała się tym tyleż zrozumia-

łym, co naiwnym pragnieniom.

Słusznie! Bo za każdym razem, gdy w Niemczech ogłaszano godzinę

zero, obwieszczano koniec okresu powojennego - ostatnio zdarzyło się to

dziesięć lat temu, kiedy runął  mur, a na papierze nastąpiło zjednoczenie

Niemiec - przeszłość na nowo nas dopadała.

W owym czasie, w lutym 1990 roku, miałem we Frankfurcie nad Menem

wykład  dla  studentów  pod  tytułem  "Pisanie  po  Oświęcimiu".

Podsumowywałem, omawiałem książkę za książką. Tak doszedłem do wy-

danego w 1972 roku "Dziennika ślimaka",  w którym przeszłość i  przy-

szłość wielotorowo się krzyżują, ale też biegną równolegle, a czasem się

zderzają. W tej książce jest definicja mojego zawodu, bo dopytują się o nią

moi synowie: "Pisarz, dzieci, to ktoś, kto pisze na przekór czasowi".

Powiedziałem do studentów: "Żeby w ten sposób podchodzić do pisania,

autor nie może traktować siebie jako istoty wyjątkowej lub zamkniętej w

bezczasowości, musi żyć dniem dzisiejszym, więcej, wystawiać się na to,

co przynosi czas, wtrącać się i zajmować stanowisko. Niebezpieczeństwa

takiego wtrącania się i zajmowania stanowiska są znane: pisarz może stra-

cić potrzebny mu dystans; narażony jest na pokusę pisania na doraźny uży-

tek;  ograniczona bieżąca perspektywa może ograniczać samego autora  i

jego przyzwyczajoną do swobody wyobraźnię, może on dostać zadyszki".

Ryzyko, o którym wtedy mówiłem, nie opuszczało mnie przez dziesię-

ciolecia. Ale czym byłby zawód pisarza bez ryzyka? Owszem, jako jakiś

urzędnik literatury byłby zabezpieczony.  Ale stałby się też niewolnikiem

własnego strachu przed kontaktem z teraźniejszością. Z obawy, że straci

dystans, błąkałby się po odległych rejonach, gdzie żyją już tylko mity, a



wzniosłość  celebruje  samą  siebie.  Nie,  teraźniejszość  nieustannie  zmie-

niająca się w przeszłość dopadnie go i przyprze do muru.

Bo każdy pisarz rodzi się na swój czas, choćby nas najgoręcej zapewniał,

że przyszedł na świat za wcześnie albo za późno. To nie on sobiepańsko

wybiera temat, raczej temat jest mu zadany. Ja w każdym razie nie miałem

wolnego wyboru. Bo gdyby to zależało wyłącznie ode mnie i mojej skłon-

ności do zabawy, sprawdziłbym się w kategoriach czysto estetycznych i,

bez obciążeń i nikomu nie wadząc, znalazłbym swoje miejsce w błazena-

dzie.

Ale to się nie udało. Były przeszkody. Naokoło leżały gruzy i stosy tru-

pów wyrzucone z niemieckiej historii. Tej masy materiału nie sposób było

nie zauważyć; kiedy próbowałem ją odsuwać, napierała coraz mocniej. W

dodatku pochodzę z rodziny uchodźców. Dlatego oprócz tego wszystkiego,

co  zwykle  popycha  pisarza  od  książki  do  książki  -  ambicji,  lęku  przed

nudą, egocentryzmu - moją siłą napędową okazała się bezpowrotna utrata

ojczyzny.

Opowiadając, chciałem moje zniszczone, utracone miasto Gdańsk, nie,

nie odzyskać, ale zakląć. To była moja obsesja. Chciałem, również z prze-

kory, pokazać sobie i swoim czytelnikom, że to, co utracone, nie musi bez

śladu zniknąć w niepamięci, lecz mocą literatury może odzyskać kształt: w

całej swojej wielkości i nikczemnej małości, ze swymi kościołami i cmen-

tarzami, z odgłosami stoczni i zapachem Bałtyku leniwie bijącego o brzeg,

z dawno ucichłym językiem, tym swojskim mieleniem ozorem, z grzecha-

mi, z których można się było wyspowiadać, i ze swoimi, tolerowanymi czy

popełnianymi,  zbrodniami,  które  nie  mogły być  odpuszczone  na  żadnej

spowiedzi.

Tego rodzaju strata również u innych pisarzy wywołała  przymus nie-

ustannego opowiadania. W każdym razie Salman Rushdie i ja dogadaliśmy

się wiele lat temu, że tak jak dla mnie mój utracony Gdańsk, dla niego jego

utracony Bombaj  jest  źródłem,  śmietnikiem,  stałym punktem i  centrum

świata. Ta uzurpacja, ta ekstrawagancja, należy do literatury. Bez niej nie

ma opowiadania poruszającego wszystkie rejestry. Cyzelowane miniatury,



subtelne psychologizowanie albo realizm, któremu się zdaje, że ma wiernie

naśladować naturę, nie poradzą sobie z tak monstrualną ilością materiału.

Aczkolwiek  oświeceniowa  tradycja  zobowiązuje  nas  do  zachowania

rozsądku, absurdalny bieg historii kpi sobie z wszelkich jedynie rozsądnych

wyjaśnień.

Tak jak Nagroda Nobla, wyjęta z całej swojej uroczystej oprawy, odkry-

wa u swej podstawy wynalazek dynamitu, który jak inne płody ludzkiego

umysłu - czy to będzie podział atomu, czy, również unoblone, wyjaśnienie

tajemnicy genów - przyniósł światu szczęście i nieszczęście, tak samo lite-

ratura pokazuje, że ma w sobie siłę wybuchową, chociaż eksplozje, które

powoduje, dopiero po jakimś czasie - by tak rzec - w zwolnionym tempie,

robią się głośne i zmieniają świat; że też może być dla rodzaju ludzkiego

dobrodziejstwem albo powodem do rozpaczy.

Jak długo musiał trwać proces europejskiego oświecenia, od Montaigne'a

przez  Woltera,  Diderota,  Kanta,  Lessinga  i  Lichtenberga,  by  kaganek

oświaty  dotarł  do  najmroczniejszych  zakamarków  scholastycznego

zaciemnienia. Bardzo często ktoś gasił światełko. Cenzura nie pozwalała,

żeby rozum nas oświecał. A potem, kiedy mógł wreszcie zająć miejsce w

pełnym świetle, był to już rozum ochłodzony, zredukowany do technicznej

wykonalności,  służący jedynie postępowi gospodarczemu i społecznemu;

podawał się za oświecenie, a swoim od zawsze skłóconym dzieciom - kapi-

talizmowi i socjalizmowi - wbijał do głowy przemądrzały żargon i pokazy-

wał coraz to inną właściwą drogę do postępu za wszelką cenę.

Dziś widzimy, do czego doprowadziły genialnie wyrodne dzieci oświe-

cenia.  Potrafimy ocenić,  na jak niebezpieczną równię pochyłą rzucił  nas

wybuch tej bomby ze słów o opóźnionym działaniu. Oczywiście, oświecen-

iowymi sposobami - innych przecież nie znamy - próbujemy usuwać szko-

dy. Ze zgrozą obserwujemy, że kapitalizm, od chwili gdy jego brata, socja-

lizm, uznano za zmarłego, popadł w manię wielkości i  zaczął hulać bez

skrępowania.

Powtarza błędy ponoć nieżyjącego brata w ten sposób, że się dogmaty-

zuje, wolną gospodarkę rynkową podaje za jedyną prawdę, upaja się swymi



prawie nieograniczonymi możliwościami  i  rzuca się w szaleńczą grę,  to

znaczy robi światowe fuzje tylko po to, żeby maksymalizować dochody.

Nic dziwnego, że kapitalizm - tak samo jak komunizm, który sam sobą się

udławił  -  okazuje  się  niereformowalny.  Jego  dyktat  ma  na  imię

globalizacja.  I  po  raz  kolejny  twierdzi  się  z  dufnym  przekonaniem  o

własnej nie-omylności, że nie ma alternatywy.

Na tym historia się kończy. Nie ma co czekać w napięciu na "ciąg dalszy

nastąpi...".  A może jest nadzieja, że skoro już nie polityka, która zresztą

wszelkie decyzje pozostawiła ekonomii, to chociaż literatura będzie miała

pomysł, jak potrząsnąć tym nowym dogmatyzmem?

Ale  jakim  sposobem  tak  wywrotowe  opowieści  miałyby  się  okazać

literackim dynamitem? Czy mamy jeszcze zapas czasu, żeby zaczekać na

skutki opóźnionego zapłonu? Czy można sobie wyobrazić książkę, którą

napędzałoby to, że przyszłość jest towarem deficytowym? Czy nie stało się

tak, że literaturę oddano już na dożywocie, a młodym autorom wolno jesz-

cze ewentualnie bawić się Internetem? Następuje gorączkowy zastój, oszu-

kańczo zwany komunikacją,  co ma dodawać mu uroku.  Ostatnie  resztki

czasu są szczelnie zaplanowane aż po katastrofę; ta jeszcze jest w ludzkiej

mocy. Zachód popada w niewolę przemysłu kulturalnego, który jest jednym

wielkim padołem rozpaczy.

Co robić?

Mnie,  bezbożnikowi,  pozostaje  już  tylko  jedno -  uklęknąć  przed  tym

świętym, który do tej pory zawsze pomagał i ruszał z posad najcięższe gła-

zy.  Więc błagam:  święty,  z Camusa łaski  unoblony Syzyfie,  proszę cię,

spraw, żeby ten kamień nie został na górze, żebyśmy mogli go dalej toczyć,

abyśmy byli szczęśliwi jak ty z naszym kamieniem i żeby opowieść o znoju

naszego życia nigdy się nie skończyła.

Tylko czy to moje głębokie westchnienie zostanie wysłuchane? A może -

jak ostatnio słychać - dopiero człowiek hodowlany, twór klonowania, bę-

dzie  zdolny  zadbać,  by  historia  ludzkości  potoczyła  się  dalej?

Wracam zatem do początku mojego przemówienia i jeszcze raz otwieram

powieść "Szczurzyca", w której piątym rozdziale rozważana jest w trybie



warunkowym  możliwość  wręczenia  Nagrody  Nobla  szczurowi  la-

boratoryjnemu  jako  reprezentantowi  milionów  innych  zwierząt  do-

świadczalnych  w  służbie  nauki.  I  widzę  wyraźnie,  że  te  wszystkie  na-

grodzone osiągnięcia jak dotąd nie na wiele się zdały, jeśli chodzi o zli -

kwidowanie plagi ludzkości – głodu.

Wprawdzie każdego, kto może zapłacić, udaje się zaopatrzyć w nowe

nerki. Można przeszczepiać serca. Telefonujemy bezprzewodowo po całym

świecie. Satelity i stacje orbitalne opiekuńczo nas okrążają. Wspaniałe re-

zultaty badań pozwoliły wymyślić i wyprodukować systemy obronne, które

mogą swoich właścicieli niejeden raz obronić na śmierć. Tylko głodowi nie

możemy dać rady. Jest go coraz więcej. Bieda zmienia się w nędzę. Fale

uchodźców są wszędzie; towarzyszy im głód. I jakoś nie widać, żeby poli-

tyczna wola zamierzała połączyć się w parę z naukową wiedzą i położyć

kres narastającemu ubóstwu.

W 1973 roku, wtedy gdy na Chile spadł terror wspierany czynną życzli-

wością  USA,  Willy Brandt  jako  pierwszy niemiecki  kanclerz  wygłaszał

przemówienie inauguracyjne w Organizacji Narodów Zjednoczonych. Za-

czął mówić o powszechnie panującej nędzy. Jego okrzyk "Głód to też woj-

na!" zabrzmiał tak przekonująco, że gruchnęły oklaski.

Byłem przy wygłaszaniu tego przemówienia. W tamtym czasie pisałem

powieść "Turbot", w której chodzi o najpierwszą potrzebę ludzkiej egzys-

tencji,  o  jedzenie,  a  więc  o  brak  i  nadmiar,  o  wielkich  żarłoków  i

niezliczonych głodujących, o rozkosze podniebienia i resztki z pańskiego

stołu.

I to nam pozostało, ten temat. Na piętrzące się bogactwo bieda odpowia-

da coraz szybszym przyrostem. Bogata Północ i Zachód mogą szukać dla

siebie bezpieczeństwa w izolacji, może im się zdawać, że są twierdzą nie

do zdobycia dla biednego Południa; fale uchodźców i tak do nich dotrą, i

siedem spustów nie wytrzyma naporu głodujących.

O tym trzeba będzie opowiadać w przyszłości. W końcu naszą wspólną

powieść trzeba ciągnąć dalej. A nawet jeśli pewnego dnia przestanie się pi-

sać i drukować - może już nie będzie wolno; jeśli nie będzie książek - środ-



ków na przeżycie,  to znajdą się opowiadacze,  którzy zastosują sztuczne

oddychanie usta-ucho, będą od nowa prząść wątki ze starych historii: gło-

śno i po cichu, bez tchu i nieśpiesznie; i raz będzie to do śmiechu, a raz do

płaczu.

1999

Tłumaczyła Krystyna Bratkowska


