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Zetkn´liÊmy si´ z grafikami Güntera Grassa w trakcie opracowywania albumu z twórczoÊcià graficznà prof. Tadeusza ¸apiƒskiego. W 1977 roku obaj
mieli wystaw´ w tym samym czasie w znanej waszyngtoƒskiej galerii Franza Badera. Tadeusz ¸apiƒski opowiedzia∏ nam o ich wspólnych z Grassem spotkaniach w waszyngtoƒskich kawiarniach, dyskusjach o litografii w której obaj sà mistrzami. To dopiero uÊwiadomi∏o nam, ˝e sztuki plastyczne - grafika,
rysunek, rzeêba sà tak wa˝nym elementem w ca∏ej twórczoÊci Güntera Grassa. My przecie˝ znaliÊmy go dotàd tylko jako znakomitego pisarza - noblist´.
PostanowiliÊmy zaprezentowaç Jego twórczoÊç plastycznà - 80 lecie urodzin - da∏o ku temu znakomità okazj´. Majàc ju˝ katalogi i albumy Güntera
Grassa wydawnictwa Steidl oraz przebywajàc w Jego Muzeum w Lubece byliÊmy zaskoczeni ró˝norodnoÊcià technik graficznych i rzeêbiarskich
stosowanych w Jego pracach jak i ogromem tej twórczoÊci. W szeregu ksià˝ek Güntera Grassa Jego grafiki, rysunki, akwarele czy rzeêby pozwalajà
na zdecydowanie lepsze ich zrozumienie jak równie˝ w pewnym sensie stajà si´ jednoÊcià z przekazem literackim.
PostanowiliÊmy wi´c tym albumem pokazaç polskim mi∏oÊnikom i entuzjastom Jego twórczoÊci - Güntera Grassa jako pisarza i plastyka na przestrzeni
Jego ca∏ej ˝yciowej drogi twórczej. To przedsi´wzi´cie uda∏o si´ dzi´ki pomocy i ˝yczliwoÊci Pani Hilke Ohsoling z Domu Güntera Grassa w Lubece
za co Jej bardzo dzi´kujemy.
Ma∏gorzata i Tadeusz Stapowicz

Günter Grass
ÜBER DAS ZEICHNEN UND SCHREIBEN
[Auszüge]
[...] Nicht nur, weil Schrift und zeichnerische Linie gleichermaßen grafisch sind, sondern auch aus Gründen der Bildhaftigkeit stehen Zeichnen und Schreiben zueinander in Wechselbeziehung:
In der Praxis überschreitet die zeichenhafte Vorstellung die Grenzen künstlerischer Gattungsbestimmung, so irritierend verschieden jeweils das Handwerk und seine Materialien sind.
Vielleicht sind es die Ursprünge der Kunst, von der Bildersprache zur Bilderkunst, die daran erinnern, dass unsere klassische Einteilung und Abgrenzung der Künste jüngeren Datums und
einzig vom akademischen Zwang geleitet ist. Deshalb sind mir Publikumsfragen wie: „Sind Sie nun zuallererst Schriftsteller oder Grafiker?“ so verständlich wie lächerlich. Meine
Antwort kann deshalb nur spielerisch, das heißt abseits vom ernsthaften „Entweder-Oder“ ihre Widersprüche entwickeln.
Ich zeichne immer, auch wenn ich nicht zeichne, weil gerade schreibe oder konzentriert nichts tue. Und auch beim Zeichnen schreiben sich Sätze fort, die angefangen auf anderem Papier
stehen. Das Schreiben hebt raffend oder verschleppend die Zeit auf. Beim Zeichnen findet sich der knappere Ausdruck. [...]
Gedichte und Grafiken entwickeln sich, stehen zueinander in Wechselbeziehung. Oft sind die Grafiken gezeichnete Gedichte; und viele Gedichte umschreiben Konturen, stufen Grautöne ab.
Wie der lyrische Vers Distanzen kürzt und dehnt oder der kurzen Erhellung Dauer sichert, so hält die Zeichnung kaum merkliche Überschneidungen fest: Mit gleichmütiger Linie hebt sie
Fremdheiten auf, sie bettet Gegensätzliches unter einer Schraffur, sie widerlegt - wie das Gedicht - die Gewohnheit, sie macht das Niegehörte sichtbar.
Die Konfrontation des Gegenständlichen ist Thema. [...] Für den Zyklus „Liebe geprüft“ entstanden Gedichte und Radierungen gleichzeitig und lösten anderenorts Prosakapitel aus, die ihrerseits der Grafik als Prüfstein bedurften. Sie ist genauer. Sie lässt sich durch Wortklang verführen. Mehr als die eindeutige Linie ist der Vers durch das Geschwätz
beliebiger Deutungen gefährdet. Erst ins grafische Bild übersetzt, beweist die Wortmetapher, ob sie Bestand hat. „Seht“ sagt die Zeichnung, „wie wenige Wörter ich brauche“, „hört“ sagt das
Gedicht, „was zwischen den Linien ist“. Und weil sich bei mir im Schreiben das Zeichnen fortsetzt, weil aus der zeichnerischen Struktur epische Perioden als Satzgefälle abzuleiten sind, hat
mich die Frage: „Bist du nun Schreiber oder Zeichner zuallererst?“ nie kümmern können. Wörtlich oder zeichnerisch genommen: Es sind die Grauwerte, die unsere Wirklichkeit tönen, stufen,
eintrüben, transparent machen. Weiß ist nur das Papier. Es muss befleckt, mit harter oder brüchiger Kontur belebt oder mit Wörtern besiedelt werden, die die Wahrheit immer neu und jedes
Mal anders erzählen. Ein schreibender Zeichner ist jemand, der die Tinte nicht wechselt.

Günter Grass, 1980

Günter Grass
O RYSOWANIU I PISANIU
[Wyjàtki]
[...] Rysowanie i pisanie czerpià wzajemnie z siebie nie tylko dlatego, ˝e pismo i kreska sà podobnie graficzne, lecz tak˝e z powodu ich obrazowoÊci: wyobra˝enie plastyczne przekracza
w praktyce granice okreÊlajàce gatunki sztuki, choç tak irytujàco ró˝ne sà to rzemios∏a i narz´dzia, którymi si´ pos∏ugujà.
Byç mo˝e to poczàtki sztuki, od mowy obrazów do pisma obrazkowego, przypominajà, ˝e klasyczny podzia∏ i rozdzia∏ gatunków artystycznych m∏odszej jest daty, a kieruje si´ jedynie akademickim przymusem. Dlatego pytania moich odbiorców jak: „Jest pan wi´c raczej pisarzem czy raczej grafikiem?“ wydajà mi si´ tak zrozumia∏e jak i Êmieszne. I dlatego odpowiedê moja mo˝e
tylko bawiç si´ rozwijaniem sprzecznoÊci, z dala od powa˝nego „albo - albo“.
Rysuj´ zawsze, tak˝e wtedy gdy nie rysuj´, bo w∏aÊnie pisz´ lub koncentrujàc si´ nic nie robi´. I tak˝e podczas rysowania piszà si´ dalej gdzie indziej zacz´te zdania. Pisanie znosi czas,
przyspieszajàc lub spowalniajàc go. Rysowanie sprzyja oszcz´dniejszej formie wyrazu. [...]
Wiersze i grafiki rozwijajà si´, wzajemnie z siebie czerpiàc. Grafiki to cz´sto rysowane wiersze, a wiele wierszy opisuje kontury, cieniuje szaroÊç. Tak jak wers liryczny skraca czy wyd∏u˝a
odleg∏oÊci, albo zapewnia krótkiemu rozjaÊnieniu trwanie, tak rysunek utrwala niemal niezauwa˝alne przeci´cia: spokojnà linià znosi obcoÊci, przeciwieƒstwa poddaje cieniowaniu kreski, obala
- jak poezja - przyzwyczajenie, uwidacznia nigdy nie s∏yszane.
Tematem jest tu konfrontacja przedmiotowoÊci. [...] Do cyklu „Mi∏oÊç sprawdzona“ powstawa∏y wiersze i sztychy jednoczeÊnie, wyzwalajàc gdzie indziej rozdzia∏y prozy, potrzebujàce grafiki jako probierza. Grafika jest dok∏adniejsza. Mo˝na jà uwieÊç dêwi´kiem s∏owa. Wers bardziej ni˝ jednoznaczna linia zagro˝ony jest gadaninà dowolnych interpretacji. Metafora s∏owna udowadnia swojà trwa∏oÊç dopiero w przek∏adzie na obraz graficzny. „Zobaczcie“, mówi rysunek, „jak ma∏o s∏ów potrzebuj´“, „us∏yszcie“, mówi poezja, „co jest mi´dzy wierszami“. A poniewa˝
u mnie rysowanie trwa dalej w pisaniu, poniewa˝ ze struktury rysunku okresy epickie wywieÊç mo˝na jako ciàgi zdaƒ, nie troska∏o mnie nigdy pytanie: „wi´c piszesz raczej czy rysujesz?“. Bioràc
dos∏ownie lub obrazowo: to odcienie szaroÊci nadajà ton, cieniujà, màcà lub czynià przejrzystà naszà rzeczywistoÊç. Tylko papier jest bia∏y. Trzeba go splamiç, o˝ywiç twardym lub kruchym
konturem, zasiedliç s∏owami, opowiadajàcymi prawd´ zawsze na nowo i za ka˝dym razem inaczej. Rysujàcy pisarz to ktoÊ, kto nie zmienia atramentu.

Günter Grass, 1980
(przek∏ad: Danuta Serwotka)
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GÜNTER GRASS
Raport z pracowni

PewnoÊç dziewi´tnastolatka umo˝liwi∏a mi zimà 1946/1947, tej bezprzyk∏adnej zimy, w której marznàcy g∏odowali a g∏odujàcy marzyli w ∏ó˝kach, ˝e mog∏em wszystko postawiç na jednà kart´: chcia∏em byç
rzeêbiarzem; lecz z braku w´gla Akademia Sztuk Pi´knych w Düsseldorfie by∏a zamkni´ta. A wi´c
na razie wykuwa∏em nagrobki w dwóch warsztatach kamieniarskich. Z pracami w piaskowcu, marmurze

Prze∏o˝y∏ Boles∏aw Fac

i w wapieniu muszlowym, które zagin´∏y, z r ysunkami portretów star ych m´˝czyzn w Domu Caritasu
w Düsseldorf-Ratch, moim miejscu noclegowym w pokoju dziesi´cio∏ó˝kowym, dotrwa∏em do momentu
przyj´cia mnie na semestr zimowy 1948/1949 do Akademii. Te r ysunki w trakcie jakichÊ moich
póêniejszych przeprowadzek zapodzia∏y si´; uratowa∏ si´ jedynie odlew w bràzie, ówczeÊnie w gipsie
odciÊni´tej rzeêby, pracy modelowanej na pierwszym semestrze - wysokiej na dziewi´çdziesiàt centymetrów Dziewczynki . Oprócz tego fotosy rozpocz´tych prac i odlew gipsowej ma∏ej p∏askorzeêby,

Ukrzy˝owanie , temat, któr y mnie na poczàtku lat siedemdziesiàtych doÊcignà∏ r ysunkiem Âlimak na
krzy˝u i poprowadzi w po∏owie lat osiemdziesiàtych do r ysunków i sztychów postaci ukrzy˝owanych
szczurów ( Golgota ).
W owych latach Akademii Sztuk Pi´knych w Düsseldorfie nadawali ton tacy uczàcy artyÊci, jak Ewald
Matare i Otto Pankok. Po pierwszym semestrze u Seppa Magesa przeszed∏em do Pankoka, któr y swojà
konsekwentnà postawà politycznà - Pankok, nawet w swoich drzewor ytach by∏ wyraênym pacyfistà wp∏ynà∏ na mnie bardziej, ni˝bym to wtedy chcia∏ przyznaç.
Rozpoczynajàce si´ lata pi´çdziesiàte przynios∏y pierwsze paszporty. Tak wi´c wyrusza∏em, jak tysiàce
rówieÊników, na po∏udnie. Po Êladach tradycyjnie wydeptanej niemieckiej Êcie˝ki, podró˝ prowadzi∏a
do Florencji, Perugii, Rzymu, Palermo... Z wakacji mi´dzysemestralnych 1951 roku uratowa∏ si´ mój
„w∏oski szkicownik“. Podró˝owa∏em autostopem, ˝y∏em, nie wiem z czego, r ysowa∏em i pisa∏em wiersze,
które nigdy nie opublikowane, dopiero teraz, ze szkicami, wyleg∏y na stó∏ i sta∏y si´ obce.
Po szkicach nast´powa∏y malunki na nieregularnie pokawa∏kowanym papierze opakunkowym, na∏o˝one
tuszem i wtarte suchym p´dzlem, które ciàgle, od nowa podejmowa∏y motywy w∏oskiej podró˝y i wnet,
podobnie jak potem napisane wiersze, zbyt szybko si´ zaokràgli∏y do idylli.

Düsseldorf 1 9 4 8

1927 Günter Grass urodzi∏ si´ 16 paêdziernika

nale˝y do dwóch kr´gów kulturowych.

1944 - 45 We wrzeÊniu 1944, w wieku siedemnastu lat

w Gdaƒsku-Wrzeszczu przy ulicy zwanej wówczas

1933 Rozpoczà∏ nauk´ w szkole powszechnej

zosta∏ pomocnikiem obrony przeciwlotni-

Labesweg, w rodzinie sklepikarza, handlu-

a póêniej uczy∏ si´ a˝ do roku 1944

czej, a w listopadzie wcielony zosta∏ do s∏u˝by

jàcego towarami kolonialnymi. Matka, ko-

w ró˝nych gdaƒskich gimnazjach. W szkole

w Waffen-SS. Pod Chociebu˝em (Cottbus),

chajàca teatr i muzyk´, by∏a wyrozumia∏a

Grass nale˝a∏ do hitlerowskich organizacji:

lekko ranny trafi∏ do lazaretu w Mariaƒskich

i popiera∏a jego pierwsze próby pisarskie.

dzieci´cej

¸aêniach (Marienbad), oraz na krótko

Matka wychowywa∏a dzieci, Güntera i jego

(Hitlerjugend). W tym czasie podejmowa∏

do amerykaƒskiego obozu niemieckich

m∏odszà o 3 lata siostr´ Waltraud po kato-

te˝ pierwsze próby pisarskie i artystyczne.

jeƒców wojennych w Bawarii.

licku.

Jako

pó∏-Niemiec

i

pó∏-Kaszub

(Jungvolk)

i

m∏odzie˝owej
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Akademia Sztuk Pi´knych
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TANIEC KAKTUSÓW
Bieli si´ zaprawa murarska,
Bràzowy narzut koloru.
W porze obiadu wszyscy ˝ebracy
Kamieniejà.
Rozgrzane matki
Ch∏odzà w studni
Ciemne r´ce.
Kroczà pot´˝nie
Z koronami dzbanów na g∏owie.

1946 Po

zwolnieniu

z

obozu

jenieckiego

1948-52 Studiowa∏

rzeêb´

i

malarstwo

ci´˝ko pracowa∏ na swoje utrzymanie,

w Akademii Sztuk Pi´knych (Kunst-

najpierw

akademie) w Düsseldorfie u profesorów

jako

najemnik

pomagajàc

Tam, król bez cienia
K∏adzie si´ na dachu,
Oddycha przez okno,

w gospodarstwie rolnym, póêniej jako

Seppa Magesa i Otto Pankoka.

robotnik w kopalni potasu pod Hildesheim.

JednoczeÊnie zwiedzi∏ W∏ochy i Francj´,

Stoi ju˝ w ogrodzie

1947 Pracowa∏, wykuwajàc nagrobki, w dwóch

skàd przywióz∏ teczki szkiców i rysunków.

Teraz milknie te˝ ro˝en.

warsztatach kamieniarskich w Düsseldorfie.

6
Bez s∏owa przest´puj´ z nogi na nog´.
˝e mnie to Êwiat∏o
Nie tylko po∏owicznie obluzga∏o,
Stanà∏em tak na nogi,
Stajàc si´ weso∏ym celem,
Kiedy o poranku
Zaroi∏o si´ od strza∏
Które mnie próbowa∏y przyozdobiç.
Bardziej krzepko nie Êmieje si´ ˝aden kogut.
Mój kapelusz jest jak sito.
Moje kolano niby kula.
Wysoko na kolumnie

WIOSNA
Ach, tylko ospowaty ∏obuziak

W∏ochy 1 9 5 1

Bi∏ w kraw´dê swojego b´benka.
Jedno

drzewo

i

jeszcze

jedno

Odpowiada barwà: ˝ó∏ta u∏omnoÊç.
Patrzcie na mojà ukochanà.
Jej cia∏o wypaca cukier i sól.
Jej piersi: straszliwe cebule.
Dosz∏o do tego, ˝e zap∏aka∏em.
Na dworze, w szklanych skrzyniach,
Wyjàce wesele ma∏p.
Nieznu˝enie przed namiotem
Przechadza si´ markotny szlagier.
l si´ga r´kà do kieszeni.

Portret Anny 1 9 5 3
Dopiero podró˝ autostopem do Francji w nast´pnym roku zaprowadzi∏a do innej kreski albo

Ponuro czyÊci tyran swoje z´by.

dok∏adniej: rozwin´∏a innà manier´. Poza wyjàtkami spontanicznych r ysunków nast´powa∏ szkicownik,

Niczego wi´cej do ˝ucia.

z tà rzadko przerywanà, wszystko zaw´êlajàcà kreskà. Inaczej akwarele, na które wp∏yn´∏o bezpoÊrednie

¸agodny budyƒ.

zetkni´cie z par yskà bohemà (po czasie ju˝ muzealnà). (Niekiedy ˝yczy∏bym sobie, by mi si´ dzisiaj,

Za szybkami okràg∏ych witra˝y

po czterech dziesiàtkach lat, uda∏o ponownie tak beztrosko obchodziç z p´dzlem do akwarel). Wiersze

Siedzi on i jego ból z´ba

powsta∏e w czasie podró˝y po Francji ulega∏y mieszanym wp∏ywom, ˝y∏y z patosu komicznie przeksz-

G∏ód ∏apie trzy muchy.

ta∏conego egzystencjalizmu i przywo∏ujà dobosza Oskara Matzeratha, je˝eli nawet polar yzowa∏y si´

Smakujà

na ra˝àce przeciwieƒstwo do Âwi´tego S∏upnika.

Jak sól z pieprzem.

Jeszcze wyraêniejsze wskazanie na Blaszany b´benek jest w wierszu nazwanym Wiosna , który nale˝y

Wiosna?

do nie koƒczàcego si´, nigdy nie zakoƒczonego cyklu o Âwi´tym S∏upniku, jednak napisanego

Ach, tylko ospowaty ∏obuziak

po powrocie z Francji i dotykajàcego rzeczywistoÊci starej tradycji w Düsseldorfie, we wczesnych latach

Naplu∏ wielobarwnie na traw´.

pi´çdziesiàtych.
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Te przywiezione z Francji, nietolerujàce oderwania o∏ówka pociàgni´cia, któr ym odpowiada∏o ukazanie si´ metafor w wierszach tego czasu,
a które nast´powa∏y sobie na pi´ty, powsta∏y w dalszym ciàgu w çwiczeniu, jak wskazuje wielka liczba r ysunków portretów; i jeszcze po raz pierwszy kur y temat, któr y b´dzie mia∏ nast´pstwa - ˝yjà co prawda z kontemplacji, lecz tak˝e z przewagi prawie nie skoƒczonego pociàgni´cia kreski. Inaczej szkice
ze scenami ulicznymi: ubrane kobiety albo kobieta z wózkiem dzieci´cym, które mog∏y staç si´ impulsem do rzeêb, lecz si´ nie sta∏y; pozosta∏em przy modelowanych nagich dziewczynach, w ruchu i pozujàcych stojàc.
Na pierwsze potrzeby zarabia∏em jako cz∏onek trzyosobowego jazzbandu, któremu - uzbrojony w naparstki, narzuca∏em rytmy na blaszanej tarce do prania.
Kiedy lokal na starówce Düsseldorfu, w któr ym graliÊmy trzy razy w tygodniu zamyka∏ swoje podwoje, cz´sto szarza∏ ju˝ poranek. W drodze do domu powsta∏ zapewne ten wiersz:

W HOFGARTEN
WczeÊnie rano.
Bezustannie dzwonià skronie.
Szuka on w szeleszczàcym parku?
Przelicza jeszcze pachnàce ∏awki?
Gazeta obraca si´.
Dzieƒ jest lekki.
Potem, jednym palcem
Miesza on w piwie.
Cicho trzeszczà
P´kni´cia
Z∏ych porównaƒ.
Czarno-bia∏o kursujà kelnerzy.

Rysunek piórkiem „Dama w kapeluszu“, 1952
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Akwarela,1955
Jak bardzo Düsseldorf si´ stara∏ o to, by byç uwa˝anym - tak˝e jako miasto Akademii Sztuk Pi´knych - nie tyle za miasto
nowobogackie, co raczej za ma∏y Par y˝.

Podró˝ po Francji, oprócz m´czàcych manier, da∏a tak˝e przekonanie,

˝e brakowa∏o mi wymagajàcego nauczyciela. By∏a to zapowiedê zmiany miejsca. To co genialne i lekkomyÊlne wykipia∏o.
TrzeêwoÊci by∏o trzeba. Oprócz teczki z r ysunkami, wierszami, zabra∏em ze sobà do Berlina tylko torb´ po∏o˝niczà
wype∏nionà narz´dziami, koszul´, skarpety na zmian´. Poprzez rzeêbiarza i malarza Ludwiga Gabriela Schriebera,
któr y równie˝, choç z innych powodów, opuÊci∏ Düsseldorf, zaczà∏em ubiegaç si´ o mo˝liwoÊç nauki u Karla Hartunga.
Berlin nauczy∏ mnie realnoÊci, spotka∏em tak˝e Ann´. Jako student Wy˝szej Szko∏y Sztuk Pi´knych ˝y∏em ze stypendium
w wysokoÊci 50 marek, wyp∏acanego mi z kasy brackiej mojego ojca, któr y nie by∏ ju˝ kupcem, lecz - jako uciekinier
ze Wschodu - górnikiem. Naturalnie Berlin nie przyswoi∏ mi nagle, ni z tego, ni z owego, realizmu. Nim zosta∏em
ukierunkowany na przedmioty, up∏yn´∏o troch´ czasu; tak˝e Anna stawa∏a si´ realna.
Nawiasem mówiàc, w wierszach, a powsta∏o ich pi´çdziesiàt trzy, jest ju˝ obecna. Nie byto ∏atwo przekonaç do mego
nastawienia na przedmiotowoÊç mojego nauczyciela Karla Hartunga, choç równoczeÊnie jego cz´sto powtarzany aksjomat - „Natura, a jednak poznawana!“ znalaz∏ u mnie pos∏uch. Wtedy szala∏a w Berlinie zaciek∏a walka mi´dzy przedmiotowà figuratywnoÊcià a nieformalnà bezprzedmiotowoÊcià, która nie usta∏a tak˝e po Êmierci Karla Hofera;

1954-55
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„Kura“, bràz
Szkic do wierszy „Die Vorzüge der Windhühner“ , 1955/56

obecnie, od czasu zjednoczenia nie tylko obu niemieckich paƒstw, ale tak˝e zachodnioniemieckiego

przedsi´biorstwa

sztuki

ze

wschodnioniemieckim

brakiem

przedsi´biorczoÊci, ponownie o˝y∏a.

POD SCHODAMI

Je˝eli akwarele z pejza˝ami i martwymi naturami ulega∏y wp∏ywom Ludwika Gabriela
Schriebera, to rysunki próbowa∏y samodzielnoÊci: ptaki, kury i koguty, tak˝e jako rzeêba
i motyw pier wszych sztychów. Nawet jeÊli pomi´dzy nimi r ysowa∏em r yby, jak
na przyk∏ad pierwszego turbota - moje g∏ówne po˝ywienie, zielone Êledzie, kosztowa∏y

Trzeêwe stopnie schodów ci´∏y anio∏y
Pod schodami pozosta∏o miejsce,
zach´cajàce by zejÊç.

wtedy trzydzieÊci pi´ç fenigów za funt - dominowa∏y jednak kur y, a˝ do tytu∏owego

Resztki w smalcu

wiersza pierwszego tomu Die Vorzüge der Windhühner ( Przewaga kur na wietrze ),

wyraênie stonowane

wierszy i rysunków w angielskiej broszurze. Jeszcze przed tà pierwszà publikacjà zosta∏em

ró˝norodnym daniem.

zaproszony przez „Grup´ 47“. Czyta∏em i znalaz∏em s∏uchaczy; dla przysz∏ego pisarza
wybi∏a godzina rzadkiego szcz´Êcia, nie trzeba byto szukaç wydawcy, do domu (suterena przy Konigsallee) przysz∏o wydawnictwo Luchterhand w postaci lektora Petera Franka
i podarowa∏o mi czas, mog∏em dalej pracowaç nad niezliczonymi szkicami
dla obiecanego tomu wierszy.
W tych latach r ysowanie i pisanie sz∏y ró˝nymi drogami, teraz mog∏y obie dyscypliny
po raz pierwszy çwiczyç si´ w fantastycznej przedmiotowoÊci, ˝y∏y z tego samego
tuszu. Nie wszystkie wiersze znalaz∏y swoje miejsce w tym tomie. Jeden, któr y nie
zosta∏ opublikowany, czyta si´ jak aluzj´ do Kafki.

Nietrwa∏a szklanka
ochuchana w marcu.
Tak pozosta∏a, trwa∏a, do po∏owy wype∏niona.
Zabudowany pod schodami
strzegàc ma∏ego gwoêdzia,
by na nim suszyç karteczki.
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KIERMASZ
Guzikami co chudszych dziewczàt
sà na∏adowane karabiny.
Walca nieskoƒczony kaprys
karmi drewniane konie.
Mi´Ênie biegnà po szynach
Zm´czonego atlety cechowane ci´˝ary,
Herkules podnosi je ku pogodnemu niebu
wzwy˝, a˝ do aplauzu.
Cieƒ huÊtawki
przenosi gór´.
Âwi´ta Anna pilnuje,
by nikt nie spad∏ z liny.

Litografia, 53 x 39 cm, 2000
1955/1956. Wybi∏em si´ na pisarstwo. Jur y Zwiàzku Artystów odrzuci∏o moje r ysunki, poniewa˝
by∏y przedmiotowe. ˝adna szko∏a sztuk pi´knych nie mog∏a mnie ju˝ zatrzymaç l uwolniony od bez∏adu
metafor z dope∏niaczem, napisa∏em w szybkiej kolejnoÊci sceny teatralne, jednoaktówk´, pierwszà
POCIESZENIE ANNY

sztuk´ Hochwasser (Powódê) , o której ju˝ opowiada∏ wiersz w Windhühner. Nast´powa∏y sztuki Onkel,

Onkel (Wujo, wujo); Die bösen Köche (Gniewni kucharze), Zweiund-drei ssig Zähne (TrzydzieÊci dwa
Nie bój si´.
Dopóki pada deszcz
Nikt nie zauwa˝y, ˝e twoje lalki plàczà.

z´by) , jednoaktówka Noch zehn Minuten bis Buffalo (Jeszcze dziesi´ç minut do Buffalo) i r ysunki do
tych sztuk, które, zebrane w ksià˝ce, mia∏y oczekiwaç na teatralne przedstawienia. Na poczàtku nie
dosz∏o do ˝adnej premier y, l tak˝e ksià˝ka nie dojrza∏a do wydania. Sz∏o do czegoÊ innego: zmiany

Nie obawiaj si´.
Odbezpieczy∏em rewolwer,

miejsca pobytu. PrzeprosiliÊmy si´ z Annà do Par y˝a; ona zabra∏a ze sobà swoje baletki, ja rozpocz´tà
proz´, bardziej w g∏owie ni˝ w baga˝u.

wszystek o∏ów nale˝y do nas,
mo˝emy nape∏niç nim zegar.

Tak˝e polityczne doÊwiadczenie zabra∏o si´ z nami w podró˝: to co widzia∏em 17 czerwca 1953
roku na Potsdamer Platz i co dopiero dwanaÊcie lat póêniej wyzwoli∏o si´ w sztuce teatralnej Die

Nie bój si´.
Ja z∏owi´ szmery.

Plebejer proben den Aufstand (Plebejusze próbujà powstania) . Codzienne obcowanie z podzielonym
miastem (jeszcze bez muru): jazda szybkà kolejà, podró˝e pociàgiem mi´dzynarodowym mi´dzy strefami

Zamkn´ w ma∏ych pude∏kach
i zanios´ na poczt´.

1953-56 Przeniós∏ si´ do Berlina i podjà∏ studia

1956 Wraz z ˝onà Annà Schwarz, szwajcarskà

rzeêbiarskie w Wy˝szej Szkole Sztuk

tancerkà baletowà, wyjecha∏ do Pary˝a.

Plastycznych (Hochschule für Bildende

Wyda∏ zbiór wierszy i grafik „Die Vorzüge

Kunst) w Berlinie Zachodnim u znanego

der Windhühner“ (Zalety przepiórek).

rzeêbiarza Karla Hartunga, które ukoƒ-

W Stuttgarcie zorganizowano pierwszà

czy∏ w 1956 roku.

wystaw´ jego prac plastycznych i grafik.

Nie obawiaj si´.
Nasze nazwiska ukry∏em za maskà.
Nikt nie ma znaç naszych imion,
kiedy na siebie wo∏amy.
1955

Zajà∏ trzecie miejsce za wiersz „Lilie ze
snu“ w konkursie poetyckim zorganizowanym przez Süddeutscher Rundfunk.

KONTROLA

11

WysiàÊç musimy wszyscy,
walizki otworzyç kluczykami
i pokazaç, co si´ w Êrodku dzieje:
Rozwiàzaç w´ze∏ r´cznika,
udowodniç, ze buty butami,
trzy lewe poƒczochy, dwie po prawej.
Ksià˝ka, bez dedykacji podejrzana,
dlaczego chusteczki do nosa
nieregularnie obr´biono?
Grzebieniowi pozwolono furczeç: dla nagrania.
Szczoteczka do z´bów mia∏a obiecaç,
co nasz j´zyk przemilcza∏.
A mimo to mieliÊmy szcz´Êcie: serce
le˝a∏o mi´dzy koszulami
i pachnia∏o nieszkodliwie myd∏em.
(Nikt tak˝e nie zauwa˝y∏,
˝e zwijamy tytoƒ w cienkim papierze,
˝e tytoƒ, skr´cony do papierosa,
zaraz po drugiej stronie - jako dym zdradzi swojà twierdz´).

Berlin 1 9 5 5

NARCYZ

mog∏y, krótko przed odjazdem albo po odjeêdzie w kierunku Par y˝a, sprowokowaç wiersz, któr y

Dokàd jeszcze

˝artem rozprawia∏ si´ z praktykà szpiclowania organów wschodniej w∏adzy, policji ludowej ( Kontrola ).

wyprowadziç na spacer

DotarliÊmy do Par y˝a, po d∏ugotrwa∏ym poszukiwaniu mieszkania Anna podj´∏a swoje nauki baletowe, a ja roz∏o˝y∏em w pomieszczeniu ogrzewczym naszego dwupokojowego mieszkania rzeêby,

psa myÊliwskiego
bez smyczy?

które wnet zeschn´∏y, gdy˝ praca nad r´kopisem prozy pod zmieniajàcymi si´ tytu∏ami - Dobosz,

Dobosz blaszanego b´benka ostatecznie: Blaszany b´benek - nie pozostawia∏a rzeêbiarzowi ˝adnego
czasu. Lecz powsta∏y r ysunki do librett baletowych Die Vogelscheuchen (Strachy na wróble) ; Die Gans

und fünf Köche (G´Ê i pi´ciu kucharzy) , przy czym nar ysowane strachy na wróble zaludni∏y póêniej

Nim si´ skoƒcz´ przeglàdaç w lustrze,
drapie do drzwi,
sika na posadzk´.

od pierwszej do trzeciej ksi´gi powieÊç Psie lata. W warsztacie litograficznym na prawym brzegu

Pi´kny jestem.

Sekwany powsta∏y pierwsze r ysunki na kamieniu. Trudna przyjaêƒ z Paulem Celanem, praktyczna przy-

To mówi mój pies, który jest mi wierny.

jaêƒ z Harr y Kramerem, którego mobilne figur y o˝ywi∏y mechanicznie moje strachy na wróble. l natu-

Obaj jesteÊmy g∏upcami - ale nieÊmiertelnymi.

ralnie przysz∏y wersy, na przyk∏ad w wariancie wydrukowanego póêniej wiersza pod tytu∏em Narcyz .
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Litografia,

BEZ PARASOLA

29 x 23 cm

Kiedy si´ rozpada∏o,
stara kobieta zacz´∏a p∏akaç.
Przeje˝d˝ajàcy patrol policji
zawo∏a∏ do niej: Niech si´ Pani opanuje.
To nie z pani powodu pada.

Akwarele 1 9 5 5

Albo trój- czy pi´ciowiersze, które leg∏y
na

papierze:

wiersze

okolicznoÊciowe,

jak nazwa∏em (programowo) t´ ca∏à swojà
lir ycznà produkcj´, zaznaczajàc tym samym jej
przeciwieƒstwo do „eksper ymentalnej lir yki“.
Oprócz jednego, przypadkowo uratowanego
r ysunku, niektór ych szkiców, zestawiajàcych
w par y piel´gniarki i w´gorze, oraz projektów
do ok∏adki, nie pozosta∏o nic z prac do pier-

1957 Zosta∏ ojcem bliêniaków, Franza i Raula.

wówczas ró˝ne tytu∏y robocze: Oskar dobosz,

wszej powieÊci. Kiedy po trzech i pó∏ roku trwa-

We Frankfurcie nad Menem na scenie stu-

Dobosz, Blaszany b´benek. Jednym z powodów

jàcej pracy pisarskiej ukaza∏ si´ Blaszany

denckiej wystawiono prapremier´ sztuki

wyprawy by∏a sprawa obrony Poczty Polskiej

Hochwasser (Powódê) , a w miejskim

w Wolnym MieÊcie Gdaƒsku we wrzeÊniu 1939 r.

teatrze w Essen prapremier´ baletu

W mieÊcie szuka∏ szkolnych Êcie˝ek dzieciƒstwa.

Stoffreste (Resztki) . W Berlinie zorga-

Odwiedzi∏

gruêliczakiem, co w p∏ucach utworzy∏o guzki,

nizowano nast´pnà wystaw´ prac plasty-

ciotecznej babki na cmentarzu w Bysewie pod

ale dawa∏o si´ wyleczyç; nazywa∏em siebie - od

cznych i grafik.

Gdaƒskiem (dzisiaj na miejscu tej wsi znajduje

b´benek, w moim atelier, w pomieszczeniu
ogrzewczym z∏apa∏em coÊ, co si´ nazywa

pi´çsetnej strony r´kopisu - ojcem dwóch
synów, Franza i Raoula.

te˝

grób

swojej

kaszubskiej

1958 Pierwsza podró˝ do Polski. Grass wyzna∏,

si´ p∏yta gdaƒskiego lotniska, wiejski cmentarz

˝e w∏aÊnie wtedy sta∏a si´ ona konieczna

jednak ocala∏). W Kolonii wystawiono prapremier´

w zwiàzku z pracà nad powieÊcià, noszàcà

sztuki „Onkel, Onkel“ (Wujek, wujek) .
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1959

Po ukazaniu si´ ksià˝ki sta∏em si´ „s∏awny“, ale tak˝e nazywany „os∏awionym“, i kiedy genera∏
de Gaulle doszed∏ do w∏adzy, pobyt w Par y˝u, gdzie i tak znalem tylko obcokrajowców i niewielu
Francuzów, ju˝ niczego nie dawa∏ i wiosnà 1960 roku zdecydowa∏em si´ na powrót do Berlina: teraz
by∏o dosyç pieni´dzy i ch´ci na wiersze stosownie do nowych okolicznoÊci:
Drugi tom wierszy, zaplanowany jeszcze w Par y˝u, mia∏ si´ nazywaç Im Ei (W jaju) ; póêniej przebi∏
si´ w Berlinie tytu∏em Gleisdreieck (Zwrotnica) .
Równolegle do pracy nad rozgr ywajàcym si´ w Normandii rozdzia∏em Blaszanego b´benka , potem
prób w prozie w kierunku Psich lat , powsta∏y, jeszcze w Par y˝u, pierwsze r ysunki zakonnic i wiersze

To przychodzi ze Êmiechem. Przychodzi wtedy,

z zakonnicami. (Szczególnie podoba∏y mi si´ kornety zakonu Êw. Wincentego). Tak˝e opublikowany

kiedy si´ schody zamiata z do∏u w gór´,

Kinderlied (Piosenka dzieci´ca) i nie pasujàce do tomu wierszy Kinderreime (Rymy dzieci´ce) ,

kiedy uczucie zachodzi nam za skór´

jak i dalsze absurdalne màdroÊci ˝yciowe, powsta∏y przy Avenue d’ltalie 111, obok pieca koksowego:

i si´ Êmieje, bo nikt z nas tego nie umie.
To przychodzi z k∏amstwem. Przychodzi dlatego,

Po odczytaniu r´kopisu powieÊci Blaszany

˝e gdyby wypad∏o mu ˝yç w Gdaƒsku, musia∏by

b´benek podczas spotkania pisarzy i kry-

napisaç jà po polsku. Powsta∏a sztuka teatralna

tyków, otrzyma∏ nagrod´ Grupy 47 .

w

Otrzyma∏

Kultury

(TrzydzieÊci dwa z´by) . W teatrze w Bochum

dzia∏ajàcego w ramach Ogólnokrajowego

prapremiera jednoaktówki Noch zehn Minuten

Zwiàzku Przemys∏u Niemieckiego.

bis Buffalo (Jeszcze dziesi´ç minut do Buffalo) .

te˝

nagrod´

Ko∏a

1959 Podró˝ do Polski. Wysz∏a drukiem pierwsza

Blechtrommel

aktach

Zweiunddreisig

Zähne

We Frankfurcie nad Menem Beritten hin und

(Blaszany

zurück (Zaca∏owany) . W Aix-les-Bains i w Bonn

b´benek) . Grass powiedzia∏ kiedyÊ, ˝e

zostaje wystawiony balet Funf Köche (Pi´ciu

napisa∏ jà w równej mierze dla Niemców

kucharzy) . Otrzyma∏ literackà nagrod´ miasta

jak dla Polaków. Kiedy indziej doda∏,

Bremy (Bremer Literaturpreis) .

powieÊç

Die

pi´ciu

˝e przy wietrze przeciwnym piec ma okrycie,
˝e si´ lustro ca∏uje, a nasze odbicie
k∏amie i ˝àda ochrony jak zwierz´ta dzikie.
To przychodzi z tego. Przychodzi z p∏aczem,
kiedy widelec wspak, koszule ubrane na opak,
kiedy p´kamy ze Êmiechu, k∏amstw si´ zbiera kopa,
i sà brzemienne w skutkach, ˝e wyp∏akujesz oczy.
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Podczas gdy Kury na wietrze zapragn´∏y ostrego
pociàgni´cia piórkiem, to r ysunki do tomu

Zwrotnica , podobnie jak kucharze zaprojektowani
do prapremier y sztuki teatralnej Die bösen Köche

(Gniewni kucharze) , wymaga∏y czarnej, t∏ustej
kredy. RównoczeÊnie usamodzielni∏y si´ na wielkoformatowych r ysunkach tuszem. Ledwie wróci∏em
ponownie do Berlina, musia∏em uprawiaç wiele
przedsi´wzi´ç jednoczeÊnie: balet Stoffreste

(Resztki] do muzyki Ariberta Reimanna, nieudanà
pierwszà i po trzystu stronach przerwanà redakcj´

Kartoffelschalen (Obierki ), i podjàç prób´, by obszerny
rozdzia∏ z masy konkursowej upad∏ego projektu
rozwinàç do noweli, która poczàtkowo nazywa∏a
si´ Der Ritterkreuztrager (Odznaczony krzy˝em

rycerskim) . Doliczyç trzeba wiersze, które s∏usznie
lub przypadkowo pozosta∏y w szufladzie, jak ten:

Miedzioryt, sucha ig∏a , 65 x 50 cm, 1980

GRA PRZECIWIE¡STW
Powtarzam si´ niech´tnie,
powiedzia∏a papuga: Ja
powtarzam si´ niech´tnie.
Istnienie Boga mo˝na udowodniç,
powiedzia∏ ksiàdz, wsiad∏ na swój rower
i puÊci∏ w ruch dowód.
Atrament uniesie win´,
powiedzia∏ s´dzia
i z∏o˝y∏ podpis.
Boli mnie g∏owa, powiedzia∏em
i zdjà∏em buty.

Berlin 1 9 6 0 / 6 1
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1966

OMY¸KA

Ju˝ wi´cej ˝adnych wierszy, jeszcze tylko proza. Do tego wiele planów, które - ledwie pomyÊlane dzi´ki nowym planom i pod zmieniajàcymi tytularni roboczymi, wnet upada∏y.

No i w powietrzu wisi wiersz

Zgrzytacz z´bami. Strachy na wróble. Obierki... Odpowiednio r ysunki: ukierunkowane na zakonnice,

albo pet, który za petem z peta,

na zgromadzone ptaki, na strachy na wróble, miedzy nimi kar ykatur y, które ukazujà Bismarcka i Ulbrichta

jak przedostatnia cygareta.

w nowej roli. To wszystko na drugim pi´trze zburzonego do po∏owy w czasie drugiej wojny domu,

MyÊl´ o pewnej p∏aszczce,

któr y póêniej zosta∏ rozebrany: Berlin-Schmargendorf, KarIsbader Strasse 16. Mieszkanie z czterema

k∏ad´ si´ p∏asko na dnie wody

i pó∏ pokojami, do którego po niedzielnych narodzinach córki Laur y zosta∏o jeszcze podnaj´te atelier

i Êcieram si´ do krwi pod spodem.

na poddaszu. Na parterze stolarnia, magiel. Mimo to wydawa∏a nam si´ ta pó∏ruina bardziej zamieszkana
W koƒcu siedz´ przy stole.

przez go∏´bie ni˝ przez ludzi. Bez telefonu ˝yliÊmy chwilowo szcz´Êliwie.

Obok mnie tnà moje no˝yce

Kiedy jesienià 1961 roku ukaza∏a si´ nowela Kot i mysz , niepowstrzymanie przybywa∏o poczty; samemu
nie da∏o si´ tego opanowaç. Ta trudna sytuacja utrzymywa∏a si´ przez dwa lata - w czasie,

papier i honorowe ˝ycie.

gdy przyst´powa∏em ponownie do nowej redakcji powieÊci, która rozros∏a si´ do Psich lat . Teraz dopiero

Papier i tytoƒ sà tanie.

zacz´∏a przy odnoszeniu poczty pomagaç Eva Honich, która wtedy nazywa∏a si´ jeszcze Genee, z domu

Wysi∏ek si´ szybko wyczerpie,

Kuchenbecker; nied∏ugo b´dziemy Êwi´towaç jubileusz naszego przedsi´biorstwa, okràg∏à liczb´ trzydzieÊci.

nie by∏o wiersza w projekcie.

1960 Trzecia podró˝ do Polski. Kolejna zmiana
miejsca zamieszkania, powrót do Berlina.
Wychodzi Gleisdreieck (tak nazywa si´

Otrzyma∏ nagrod´ krytyków berliƒskich

eksperymentalnej

(Berliner Kritikerpreis) .

im.

1961 Zosta∏ ojcem Laury. Drukiem wysz∏a nowela

Schillera

berliƒskiego

(Werkstatt

des

Teatru
Berliner

Schillertheaters). Zaanga˝owa∏ si´ w kam

jeden ze znanych berliƒskich dworców) -

Katz und Maus (Kot i mysz) - druga cz´Êç

pani´ wyborczà Willy’ego Brandta i nie-

tytu∏ tego tomu wierszy i reprodukcji prac

Gdaƒskiej Trylogii. Prapremiera sztuki

mieckiej partii socjaldemokratycznej - SPD.

graficznych znaczy dos∏ownie: Zwrotnica .

Die bösen Köche (èli kucharze) na scenie

16
Tutaj znajdà si´ te˝ pierwsze notatki
do tematu

Âwi´to

Vatertag (Dzieƒ Ojca -

Wniebowstàpienia) ,

który

sprowokowa∏ materia∏ do zdj´ç do filmu
dokumentalnego o Wniebowstàpieniu
64 roku. Z filmu, produkcji Hansjurgena
Pohlanda, nic nie wysz∏o. Lecz Pohland
nalega∏, by z noweli Kot i mysz zrobiç
film, którego re˝yserià kierowa∏by
Walter Henn. Henn umar∏; ale kompleks

Dnia Ojca trwa∏ dalej, a˝ dziesi´ç lat
póêniej powzià∏em ochot´ na nast´pnà
w´drówk´ po epickim rumowisku: Der

Butt (Turbot) .
Praca nad ok∏adkà do ksià˝ki rozpoczyna∏a si´ zwykle dopiero wtedy, kiedy
r´kopis zosta∏ oddany do sk∏adu
i nie by∏o jeszcze szczotek korektorskich.
Ten odpr´˝ajàcy moment, to znaczy
wymyÊlanie ok∏adki z wieloÊci projektów,
chroni∏ przed wpadni´ciem do nowej,
os∏awionej odch∏ani, która rozbiera si´
przed wszystkimi pisarzami, gdy tylko
w swojej powieÊci albo jej narracji
postawià koƒczàcà kropk´. Poniewa˝
moja metoda pracy przy tworzeniu tekstów prozatorskich odchodzi od doÊ-

Berlin 1 9 6 2

wiadczeƒ, które wczeÊniej pozbiera∏em
jako rzeêbiarz, widzàcy siebie na okràg∏o
przed kamiennym blokiem, moje opowia-

1962 Le

tambour

nego

-

b´benka

francuski

Blasza-

przek∏ad

otrzyma∏

nagrod´

Naj-

1964

Podró˝e do USA i Szwecji

lepszej Ksià˝ki Zagranicznej (Le meilleur livre

Sztuka

etranger) .

Vergangenheit

1963 Wydane

zosta∏y

Hundejahre

(Psie

lata)

-

dajàce teksty powstawa∏y zawsze w wielu

1965 Zosta∏ ojcem Brunona. Podró˝ do USA.
w

przesz∏oÊç

jednym

leci

akcie

fliegt
z

Poum,

mit

nami).

oder

(Poum,
Bioràc

die

kolejnych uj´ciach, dlatego powierzchnia

czyli

tworu epickiego pozostaje szorstka, póki

udzia∏

szczotki korektorskie nie wprowadzà zmian.

trzecia cz´Êç Gdaƒskiej Trylogii. Na monachij-

w kampanii wyborczej SPD, podró˝owa∏ po ca∏ych

skiej scenie kameralnej Münchner Kammerspielen

zachodnich Niemczech.

prapremiera Goldmäulchen (Z∏oty pyszczek) .

Otrzyma∏

Zosta∏ przyj´ty w poczet cz∏onków berliƒskiej

College w USA oraz nagrod´ im. Georga

trwajàcy siedem i pó∏ roku proces pisa-

Akademii Sztuk (Akademie der Künste) .

Büchnera (Georg-Büchner-Preis) w Darmstadt.

nia i wprowadzania zmian.

honorowy

doktorat

Kenyon

Wraz z Psimi latami zakoƒczony zosta∏,
po Blaszanym b´benku i Kocie i myszy ,

17
Punkt widzenia zmieniajàcych si´ narratorów,
którzy wszyscy, ze skierowanym wstecz spojrzeniem, próbowali dogoniç czas, okaza∏ si´ ja∏owy;
chyba, ˝eby autor, ust´pujàc swoim póêniejszym
kr ytykom, zdecydowa∏ si´ na powtórzenia.
Pierwsze doÊwiadczenia berliƒskie 1953 roku
przebi∏y si´. Z tekstu odczytu o sztuce Szekspira

Coriolanus i opracowania Brechta Koriolan ,
rozwin´∏a si´ idea niemieckiej tragedii Die

Plebejer proben Ausfstand (Plebejusze próbujà
powstania) , nawiasem mówiàc sztuki teatralnej,
która wczeÊniej nazwa∏a sprzecznoÊci i beznadziejne p´kni´cia niemiecko-niemieckiego procesu zjednoczeniowego trwajàcego od listopada
1989 roku, i które niestety nie zosta∏y obalone.
Ok∏adka do drukowanego tekstu wypad∏a lapi-

Günter Grass, Uwe Johnson, Wolfgang Neuss,
Hans Magnus Enzensberger - Berlin 1 9 6 6

darnie.
Wtedy mieszkaliÊmy ju˝ w Berlinie-Friedenau.
l jeszcze dzisiaj moje atelier przy Niedstrasse
jest pomieszczeniem, w któr ym mog´ si´ jednoczeÊnie - ledwo tam dotr´ - zebraç i skoncentrowaç: na pisaniu, na r ysowaniu. Od poczàtku
lat szeÊçdziesiàtych i przez ca∏e to dziesi´ciolecie
by∏ Berlin miastem literackim. Nie dlatego,
˝e uprawiano szczególnie ambitnà polityk´ kulturalnà czy du˝e kwoty „paƒstwowej forsy“
dla ka˝dego w po∏owie wywa˝onego projektu
w ka˝dej chwili mog∏o byç cofni´te, tak˝e
nie dlatego ˝e bez tchu zajmowano si´ kulturà.
Egzystowa∏ jedynie Walter Hollerer, któr y
zwo∏ywa∏ pisarzy z ca∏ego Êwiata, doprowadza∏
do rozmowy z nami, miejscowymi, i wydawa∏
na ∏up publicznoÊci spragnionej literatur y.

Hans Magnus Enzensberger, Ingeborg Bachmann
Günter Grass - Zürich 1 9 6 6

Uwe Johnson mieszka∏ za rogiem, Enzensberger
nie dalej. Obca i ura˝ona, zawsze jakby w trakcie

1966 Podró˝ do Czechos∏owacji i na W´gry.

Die

Plebejer

proben

den

Aufstand

ucieczki, wpada∏a po drodze na krótkà wizyt´

Podró˝ do Meksyku i do USA w zwiàzku

(Plebejska próba powstania) w berliƒskim

z obradami Grupy 47 w Princeton.

Teatrze im. Schillera. Ekranizacja filmowa

Ingeborg Bachmann. (Zamieszkiwa∏a pomieszcze-

W Nowym Jorku pisarz by∏ obecny na spek-

powieÊci „Kot i mysz“. Wspólnie z Elisabeth

nie podobne do salonu w owej, w tym czasie ju˝

taklu skomponowanym z fragmentów

Borchers i Klausem Roehlerem wyda∏

zastawionej

jego utworów The World of Günter Grass

u Luchterhanda Loseblatt Lyrik (Luêne

Königsallee, w której Anna i ja na poczàtku zaj-

(Âwiat Güntera Grassa) . Prapremiera sztuki

karty liryki).

meblami,

willi

w

mowaliÊmy na mieszkanie piwnic´).

Grunewald
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Litografia,
53 x 39 cm

W jednej cienkiej ksià˝ce, pod charakter ystycznym dla Bachmann tytu∏em - Ein Ort fur Zufalle (Miejsce dla przypadków), wzià∏em udzia∏ trzynastoma
r ysunkami. Jak wtedy dla Reinharda Lettaua, tak projektowa∏em póêniej ok∏adki dla innych pisarzy, ostatnià dla Ericha Loesta. Zrobi∏bym to ch´tnie te˝ dla
Johnsona, lecz on by∏ pur ystà.
Od po∏owy lat szeÊçdziesiàtych chwyci∏a nas, rnniej lub wi´cej, za ko∏nierz polityka. Mnie nie chcia∏a puÊciç d∏ugo. Walki wyborcze pod w∏asnor´cznie
zaprojektowanym znakiem Es-Pe-De-piejàcego koguta. Z górà siedem lat mia∏ mnie ten ciàg∏y wysi∏ek trzymaç bez wytchnienia. Co prawda nie ucierpia∏o
od tego pisarstwo, gdy˝ wypady na niziny politycznej prowincji przynios∏y doÊwiadczenia, zrozumienie jej, nowe odcienie stopnia szaroÊci, ale r ysowanie cierpia∏o w tym gwarze. Nie by∏o ju˝ dostatecznie cicho. Z tego powsta∏y r ysunki o∏ówkiem do trzeciego tomu Ausgefragt (Wypytany) , które wydajà mi si´
dzisiaj martwe, skostnia∏e; dla wi´kszych formatów zabrak∏o wi´cej si∏y. A si∏a by∏a mi potrzebna, by z koniecznego dystansu do pierwszego kompleksu prozy,
któr y póêniej zosta∏ nazwany Gdaƒskà Tr ylogià, od nowa zasiàÊç do pracy. Nie tylko polityka, tak˝e s∏awa, spora nudziara, by∏a sta∏à przeszkodà na drodze.
Mimo to pisa∏em - nieokreÊlonà ksià˝k´ pod tytu∏em Verlorene Schlachten (Przegrane bitwy ), najpierw pomyÊlanà jako sztuka teatralna i póêniej zmieniajàcà si´
w powieÊç Orlich betaubt (Miejscowe znieczulenie) , z której znowu, ze Êrodkowej cz´Êci, wy∏oni∏a si´ dwuaktowa sztuka teatralna; naipierw nazywa∏a si´

Der Dackel (Jamnik) , póêniej Davor (Przed tym) .

1967 Podró˝ do Izraela. Zosta∏ doradcà teatrów

Menschenrechte. Sektion Berlin) medalem

Grass i czeski pisarz Pavel Kohout wydali dialog

miejskich we Frankfurcie nad Menem;

im. Carla von Ossietzky’ego (Carl-von-

Brief über die Grenze (List przez granic´) .

funkcj´ t´ pe∏ni∏ do roku 1970. Publikacja

Ossietzky-Medaille) . Wzià∏ udzia∏ w kam-

Wydane zosta∏y te˝ mowy, rozprawy, listy

zbioru wierszy i rysunków Ausgefragt

panii

otwarte i komentarze Über das Selbstverständliche

(Wypytany) . Tom ten zosta∏ nagrodzony

w Szlezwiku-Holsztynie i w Berlinie.

wyborczej

socjaldemokratów

(Co si´ samo przez si´ rozumie). Wyg∏osi∏

Sekcji

1968 Ukaza∏ si´ tom Über meinen Lehrer

Mi´dzynarodowej Ligi Praw Cz∏owieka

Döblin und andere Vorträge (O moim

w Norymberdze.

(Kuratorium der Internationalen Liga für

nauczycielu Döblinie i inne rozprawy).

im. Fontany (Fontaine-Preis).

przez

Kuratorium

Berliƒskiej

przemówienie

na

kongresie
Otrzyma∏

SPD

nagrod´
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NIEPOKÓJ

Wszystko zu˝yte, j´zyk, katapulta.
Gdzie jeszcze cele w∏aÊciwie nazwane?
˝adne krzes∏o nie sterczy, odchodzi na czterech nogach.
Dokàd? Ju˝ bytem. Stamtàd przychodz´.
l wstr´t, teraz zaszczyty w podszewce,
towarzyszy w podró˝y, trzeba dop∏aciç: za du˝a waga.

Litografia,Algrafia, 63 x 88 cm

Chcia∏em wyrzuciç, co odrzuca∏em,
ros∏o od nowa. Za wiele garbów wytartych.

W tym czasie zacz´∏y si´ podró˝e: Amer yka, Izrael i zawsze, i nowa (od 1958 roku) Polska.

l jej zapachy, ju˝ si´ natychmiast je˝à.

„Grupa 47“ obradowa∏a ka˝dego roku i szuka∏a swojego koƒca, któr y i znalaz∏a. Niespokojny,

Na ka˝dym dworcu porozumiewawcze mruganie

podniecajàcy retor ykà czas. Baga˝ podr´czny zawsze w pogotowiu. Mój trzeci syn, Bruno,

i znajomi.

urodzony w 1965 roku, a cz´sto prze˝ywa∏ mojà nieobecnoÊç, l tak˝e ma∏˝eƒstwo z Annà zaczy-

Echo làduje, nim s∏owo

na∏o - je˝eli ma∏˝eƒstwo rozumie si´ jako konstrukcj´ mostu - cierpieç na zm´czenie materia∏u.

unosi si´ z pasa startowego i leci.

Od marca 1969 roku, na krótko przed wyborami do Bundestagu we wrzeÊniu tego samego
roku, zaczà∏em prowadziç dziennik. WczeÊniej nie czyni∏em tego nigdy. Lecz ten rok mia∏ coÊ
w sobie. Mo˝liwa by∏a zmiana polityczna. A poniewa˝ w trakcie walki wyborczej by∏em ciàgle

Zwymiotowany karp pod celofanem
zalany octem na niebiesko
konserwuje si´ do nast´pnego roku.

w drodze, mia∏o byç opisane wszystko i ka˝de z osobna: polityka, ja postawiony obok, katolicki,
By∏em ju˝. Stamtàd przychodz´. Dokàd?

socjaldemokratyczny zaduch ma∏omiasteczkowy, ˝a∏oba czeskich przyjació∏, refleksje z okazji
Roku Dürera - Melancholia - i historia Wàtpisza...
W dzienniku tym odr ysowuje si´ zakoƒczony trzy lata póêniej tom prozy Z dziennika Êlimaka ,
w któr ym na wielu poziomach narracji opowiedziana zostanie historia gdaƒskiej gminy

Tytoƒ si´ strz´pi, tytoniu jestem pewien.
Ânieg, kiedy spadnie, jest stosunkowo Êwie˝y.

˝ydowskiej, a˝ do jej zniszczenia. Dlatego te˝ podró˝ do Izraela i badania o szkole

Tylko niekiedy g∏os,

Rozenbaumowej; niewielu prze˝y∏o.

fa∏szywie wtórujàcy,
przylega g∏ucho, trafia, przyssiewa si´ mocno.

1969 Podró˝ do Rumunii, Jugos∏awii, na W´gry

XIX stulecia. Prapremiera sztuki Davor (Przed

i do Czechos∏owacji. Ukaza∏a si´ powieÊç

tym) w Teatrze im. Schillera w Berlinie. Podró˝e

polityczna Õrtlich betäubt (Miejscowe

zwiàzane

znieczulenie) - powieÊç o ówczesnych

demokratów i Willy’ego Brandta.

Niemczech z odwo∏aniami do historii Gdaƒska

Nagroda im. Theodora Heussa (Theodor-Heuss-Preis).

z lat trzydziestych XX i dziewi´çdziesiàtych

z

kampanià

wyborczà

socjal-
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ZAPOWIEDZIANO ÂMIECHY
Nie wszystkie zegary stan´∏y.
Niekiedy tykam ja.
Widz wskazujàcy miejsca.
Ma∏a bezpiecznoÊç
le˝a∏a przed progiem,
zaszczekane przeszkody,
dajcie si´ polubiç.
Póêniej, ju˝ w trakcie ucieczki,
jad∏em nieÊwie˝e ostrygi.
To mnie przyprawi∏o o rzyganie,
a˝ napuch∏ j´zyczek.

Litografia, 54 x 39 cm
Teraz zmieni∏a si´ moda.
Nagle tragizm z fr´dzlami.
Ju˝ szukam pomieszczeƒ akustycznych,
poniewa˝ niebawem b´d´ si´ Êmia∏.

KOMICZNIE W ¸Ó˚KU MA¸˚E¡SKIM
Samo zachowuje si´ dziwacznie,
nie chce byç same.
Samo sposobi si´ do skoków,
chce oklaski za skoki.
Samo nie znosi siebie,
s∏ucha siebie, si´ drapie.
Samo robi zakupy: dzwony, klaksony,
narz´dzia, które ha∏asujà.

Miedzioryt, 65 x 50 cm, 1982

Samo wychodzi z domu, spotyka si´,
zamawia sobie podwójne porcje.
Samo zasypia same
i nic nie przeszkadza.

W poszukiwaniu Êladów - podró˝ do Polski, do Gdaƒska. Nawet w Grecji, gdzie mnie (z Franzem)
opozycja przeciw dyktaturze pu∏kowników zaprosi∏a dla wyg∏oszenia odczytu, widzia∏em pe∏zajàcego
Êlimaka. On uczy∏ mnie znowu przypatr ywania si´ i r ysowania. Pobudzi∏ ochot´ na szerokà epickoÊç
unoszàcà proz´: od Êlimaka do turbota.
Lecz nim do tego dosz∏o, rozeszliÊmy si´ z Annà, powoli, jakby ustawicznie. To tak˝e si´ Êlimaczy∏o.

21

J¢ZYK OBCY
Opró˝nione z powrotem.
Opukaj to.
Ma jeden skok.
Wo∏anie o pomoc nadchodzi teraz cz´sto.
Tylko jeszcze dolaç, podaç ogieƒ,
mo˝na pomagaç na okràg∏o.
Dokàd mnie odstawiono:
mo˝e tylko cz´Êciowo, na wypadek potrzeby
odnajdà i oddadzà, do u˝ytku.
Powiedz coÊ. No. Powiedz.
Ale stamtàd nic nie dochodzi.
Tylko bezb∏´dny j´zyk obcy.

PRAGA PO WSZYSTKIM
Zapomnia∏em Ci powiedzieç.
PowinieneÊ mi powiedzieç: chcia∏eÊ mi powiedzieç.
Powinienem Ci jednak powiedzieç.
Wywo˝one s∏owa,
Które pozostajà na kraw´dzi peronu.
Ci, którzy was pods∏uchiwali,
skasowali nagrania na taÊmie.
Nic nie by∏o na niej: tylko ból g∏owy
i zagadana mi∏oÊç.

„Stojàca“, bràz
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MY
Wybieraç resztki,
dziwiç si´, jak wiele jeszcze
bezspornie liczy si´ podwójnie,
to co po kàtach udawa∏o Êmierç.
Popatrz, tam jeszcze le˝y,
nie u˝ywane pozosta∏o,
poniewa˝ trudno obs∏u˝yç,
w ka˝dym razie czterema r´kami.
Chodê. Spróbujmy.
Ka˝dy p∏aci z góry.
Albo si´ b´dziemy ocieraç o siebie:
co rozgrzewa.

„Prawie udany“, bràz

WSPOMINAC∑ POÂMIERTNIE W¸ADIMIRA
Kiedy kurtyna zafurczala,
zamieniono numer,
muzyka brz´cza∏a
i nast´pna abdykacja
rozpycha∏a si´ przed bramà
Praskiego Cmentarza Centralnego,
myÊla∏em, ze stoj´ obok Anny.

Ale nie sta∏em prawid∏owo.
Od tego czasu próbuj´, siebie postawiç dobrze,
nie obok, nie mi´dzy,
- je˝eli mo˝na - postawiç na coÊ.

To musia∏o wyglàdaç komicznie,kiedy si´ przesuwam
i nie znajduj´ ˝adnego stanowiska.
MogliÊmy wszyscy si´ z tego Êmiaç,
tak˝e ty.

„Udany“, bràz
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Z POWROTEM DO ÂLIMAKÓW
Trzeszczàc schnie Êlad pe∏zania.
Pozostawiony czasowi sfuszerowanemu dla kuracji.
Zostawiç wolne miejsce, nie s∏uchaç, zatynkowaç
i zdumiewajàco dobrze ˝yç z namiastki.
Mówiç z pami´ci i uwierzyç:
mo˝na mnie zaspokoiç.
Znajduj´ pos∏uch na godziny.
Mieszkam tak˝e na kredyt.
Podczas gdy ubezpieczyç daliÊmy czu∏ki

Rzeêba

i gotowi jesteÊmy zu˝yç reszt´,
pociàgn´liÊmy ostro˝nie dalej.

P∏askorzeêba, bràz, 1982
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Algrafia, 70 x 55 cm
Wiersze i r ysunki okrà˝a∏y temat, stawia∏y s∏upy w jeszcze nie pomierzonej krainie. Krótka proza
do spróbowania. Recepty kucharskie, wskazówki do wyprawiania w´gorzy, obchodzenie si´
z nowym krajobrazem, któr y nie by∏ znowu tak nowy: marszlandia nad Wilsterà pod Wewelsfleth,
gdzie ja z Weronikà i jej córkami, Tinkà i Jette, znowu rozpoczà∏em si´ zadomawiaç; albo ˚u∏awy
i nizina po obu stronach ujÊcia Wis∏y. Krajobrazy marszlandii, które by∏y dostatecznie g∏adkie,
by dopowiedzieç i opowiedzieç im bajk´ o r ybaku i jego ˝onie od nowa i kucharka we mnie - mog∏o
byç dziewi´ç i wi´cej kucharek - mia∏a jà wymyÊleç:

Algrafia, 70 x 55 cm

1970 Podró˝ do Warszawy w sk∏adzie oficjalnej

Sztuk i Nauk. Na scenie Opery Niemieckiej (Deutsche

delegacji rzàdowej z kanclerzem Niemiec

Opera) w Berlinie wystawiono prapremier´ baletu

Willy Brandtem. To w∏aÊnie podczas tej

Die Vogelscheuchen (Strachy na wróble) . Wzià∏

historycznej wizyty kanclerz Niemiec

udzia∏ w kampaniach wyborczych socjaldemokratów

kl´cza∏ przed pomnikiem warszawskiego

w Pó∏nocnej Nadrenii-Westfalii i w Bawarii.

getta i Niemcy oficjalnie zgodzi∏y si´

1971

na powojennà zachodnià granic´ Polski.

(Wierszy zebranych) . Bra∏ udzia∏ w kampaniach

WczeÊniej by∏ jeszcze raz w USA, gdzie zosta∏

wyborczych socjaldemokratów w Nadrenii-

honorowym cz∏onkiem amerykaƒskiej Akademii

Palatynacie, Szlezwiku-Holsztynie i w Berlinie.

Publikacja

„Gesammelte

Gedichte“
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Algrafia, 55 x 70 cm

ZARYS KOBIECY

Lub w poÊcieli k∏´bowiska chmur.
Kucharka we mnie szuka miejsca.

Ze zmieniajàcym si´ pop´dem: oswoi∏em si´ ju˝ ob∏o. Przed

l doko∏a ciebie - zaplanowani zasiedleni - samczyki ze swoimi

moim nosem stan´∏y góry. Da∏em si´ rozsiaç w dolinach,

odleg∏oÊciami. Od ciebie biegnà szeroko rozstawionymi

mi´dzy ∏agodnà pagórkowatoÊcià. Ale - przysi´gam ci,

nogami przez kraj maszty wysokiego napi´cia: mruczàca si∏a...

kucharko - stoj´ na gruncie p∏askim.

l ponad tobà: nap´dzane odrzutem, w skoÊnych nalotach

Talerz z niebem na wierzchu.

manewry, które ciàgle i ciàgle na wypadek wojny çwiczà.

Albo wylizany do czysta: tak wiele miejsca

U∏o˝y∏aÊ si´ w poprzek.

dla wi´kszego g∏odu i pomys∏ów,

Wypad∏aÊ ze wszystkich czasów.

które si´ nigdzie nie powtórzà.

Kiedy tutaj jeszcze bagna albo watt.

Ju˝ obracajà si´ obie gaiki od powieki do powieki. K∏ad´

Twój w´drujàcy cieƒ: historia.

twoje cia∏o na ˝u∏awie albo tam, gdzie ponownie mam

Ulice, które ci´ okrà˝ajà.

krzes∏o stó∏ ∏ó˝ko, nad namu∏em Wilster. Powiedzmy: miedzy

Przes∏ony, by ci´ os∏aniaç.

Kie˝markiem a rybakiem Babke le˝ysz na boku i oci´˝a∏a.

M´skich skoków pomierzona krótkoÊç.

Jasne, zaokràglone nieskoƒczenie mi´so, które twojà g∏ow´

Osiàgni´cie, które twojego uznania szuka.

z pó∏sennym spojrzeniem opiera na wale wiÊlanym; albo i tu,

Lecz wed∏ug twojej miary czasu przewracasz si´

mi´dzy Brokdorf a Hollerwettern, nim si´ ich klocowate

na drugà stron´;

zak∏ady atomowe na brzegu ¸aby zesrajà.

Nazywamy to poruszeniem. Pierdni´cie umyka z twojej

Na nizinie le˝y,

dupy; i ju˝ mamy nadziej´.

za plecami zawsze rzeka, do której uchodzi

Teraz chc´ wejÊç do Êrodka. WpuÊç mnie. WpuÊç mnie

i chce ujÊç, mój projekt.

ca∏ego:

Jego miara ˝eƒska.

wnieÊç mój rozsàdek.

Biodra, objazd.

Chc´ czuç ciep∏o i porzuciç ucieczk´.

¸ono, które zaprzàta moje myÊli.

Ju˝ zacz´∏o si´ twoje panowanie.

Piersi, które czyje niebo sycà.
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1972

Akwaforta, 65 x 50 cm, 1972

1973
l zawsze sà przy tym dzieci. Nale˝à do raportu z pracowni. Te przyniesione, te, które dosz∏y.
Na przyk∏ad szklanka, którà st∏uk∏a Jette, razem ze skorupami odnalaz∏a si´ w rysunkach. Przy wrzasku
dziecka zawsze mi przychodzi∏ jakiÊ pomys∏. Na przyk∏ad, kiedy pisa∏em Butta i jeszcze nie wiedzia∏em
jak zaczàç. Dopiero kiedy Helena zosta∏a pocz´ta... Albo kiedy nar ysowa∏em ˝ywe w´gorze i kobiety
przyglàda∏y si´, jak ja z b∏yszczàcym no˝em...

1972 Ukaza∏a si´ ksià˝ka Aus dem Tagebuch

einer Schnecke (Z dziennika Êlimaka) .

tom Mariazuehren (Marii ku chwale), zawierajàcy
wiersze i grafiki Grassa oraz fotogramy Marii Ramy.

Poczàtek wspó∏pracy z Galerià i Pracownià

1974 Urodzi∏a si´ córka Helena. Dymisja kanclerza

Graficznà Anselm Dreher / Galerie Andre

Willy’ego Brandta. Grass wyda∏ Der Bürger

(Galerie und Radierwerkstatt Anselm

und seine Stimme (Obywatel i jego glos) -

Dreher / Galerie Andre) .

zbiór mów, rozpraw i komentarzy. W Bremie,

Udzia∏ w kampanii wyborczej do Bundestagu

w wydawnictwie Schünemann wyda∏ tak˝e

i do parlamentu krajowego Badenii-Wirtembergii.

Liebe geprüft ( MiloÊç zbadana) , siedem

1973 Podró˝ z Willym Brandtem do Izraela. Ukaza∏ si´

akwafort i wiersze.
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Sucha ig∏a, 65 x 50 cm, 1974

Sucha ig∏a, 65 x 50 cm, 1974

W¢GORZ I SZA¸WIA
Tutaj chemia je przep´dzi∏a. Âcieki okaleczy∏y jasne brzuchy p∏etwy
grzbietowe i ogonowe, ich Êluz, który je chroni,

poplamione na czer-

wono. Tylko wi´cierze po obu brzegach ¸aby przypominajà o nich.
Kupujemy drogo z jeszcze przyjaznych wód: g∏´boko zamro˝one w´gorze
ze Szkocji odtajajà tutaj znowu i o˝ywajà cudownie.
Znam opowieÊci.
Nadziane na widelce bato˝à moje plecy, jak na obrazku wiszà, zeÊlizgujà si´,
jak ja, krowom pod wymiona.
Dlaczego, mówi kucharka we mnie, moje dzieci nie mogà patrzeç
i uczyç si´, jak kroisz w´gorze na wielkie jak kciuk kawa∏ki? W occie
na niebiesko, utarzane w màce, ok∏adam je liÊçmi sza∏wi. Stary Scharre
naostrzy∏ wczoraj (Êlinà i kamieniem) nó˝.
Kupiç w´gorza ˝ywego. Nie, dzieci, on jest w∏aÊciwie martwy. To sà
jedynie nerwy w ka˝dym kawa∏ku, l nawet kawa∏ek z g∏owà chce jeszcze
i przyssiewa si´ mocno.

Günter Grass z r´kopisem Turbota
- Wewelsfleth 1 9 7 4
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(Kucharka Brygida, jako przeorysza, mia∏a w Wielki Piàtek 1522 w starostwie Ferbera w Tczewie zar˝nàç sto siedem
wiÊlanych w´gorzy, patrycjuszowi Ferberowi i jego goÊciom, którzy wszyscy pozostali katolikami i nie poszli za znakiem
czasu).
Krzew sza∏wii zapuÊci∏ korzenie w moim ogrodzie w pobli˝u ujÊcia rzeki Stor, gdzie teraz buduje si´ zapora z komorami
wielkim mostem sk∏adanym i zmienia si´ bieg rzeki. Do goràcego oleju k∏adziemy kawa∏ek obok kawa∏ka i lekko solimy.
Dlatego jeszcze na patelni krzywià si´ przera˝one. Teraz zakorzenia si´ krzak sza∏wii w naszym ogrodzie. Stary Scharre,
który pomaga∏ przy przesadzaniu, prowadzi∏ kiedyÊ ubój domowy i jeszcze dzisiaj ka˝dej soboty bije dla rzeênika we wsi.
Nawozi∏ krzew krwià wieprzowà i mrucza∏ przy tym przeplatajàc s∏owa swoim pó∏nocnym „platt“.
Na ma∏ym ogniu piekà si´ w swojej sza∏wii pi´knie chrupiàce kawa∏ki. Przekàska, po której powinno nast´powaç lekkie
danie: jajka zanurzone w sosie musztardowym. Miejmy nadziej´, ˝e krzak sza∏wii przezimuje.
Ci´cie na krzy˝u nasady g∏owy w´gorza ma blokowaç jego nerwy. Skóry nie obciàgamy. Zresztà radz´ (kucharka, która
we mnie siedzi) - przy wypatraszaniu w´gorzy uwa˝aç na ˝ó∏ç: skaleczona rozlewa si´ gorzko.
Laura filmuje swojà kamerà wàskotaÊmowà, jak si´ w´gorz uwolni∏ z uchwytu i szala∏ po ∏àce. Dzieci wiedzà ju˝ co jedzà.

Litografia, 54 x 39 cm
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KIEDY CENA MIEDZI ZNOWU ZACZYNA¸A ROSNÑC∑
Farbiarz pi´kna - wrzesieƒ.
Przy winie czerwonym i serze widz´ na ekranie tv

Rozsàdek zostaje zakl´ty
jakby niepokalane pocz´cie,
coÊ, w co si´ nie b´dzie d∏u˝ej wàtpi∏o,

jak Allende udziela swój ostatni wywiad.

zawsze od nowa musia∏o byç por´czone.

Wywo∏ane jest tragicznie has∏o.

Jego ostrze˝enia majà - on to wie niczym chusteczki „Tempo“, tylko krótki po˝ytek.

Wojna domowa albo tomy ilustrowane
w których b´dziecie przewracaç kartki.
Jako dzieci bawiliÊmy si´ na podwórku w czasie pauzy
w Alkazar; nikt z nas nie chcia∏ umieraç jako republikanin.

Tak˝e g∏ód jest wojnà! - Okrzyk tak prawdziwy,
ze go zat∏uk∏y krótkie oklaski.
To by∏o jak dmuchanie piór. (I on utrzymuje

Przedstawiono s∏owa zamykajàce spraw´.

wiele równoczeÊnie

Tak˝e, kiedy robotnicy zwyci´˝ajà,

i zadziwiajàco w ko∏ysaniu na powietrzu...).

mówi Salvador Allende,
tracà równie˝ i oni.

Pod koniec p´k∏y szwy
jego napisanej mowy.

Wzburzenie i rezolucje
potania∏y;
tylko ceny miedzi wzros∏y.

Siedem razy: Bàdêmy odwa˝ni i trzymajmy si´...
(Stopery mierzà aplauz).
Tak˝e ci inni Niemcy
-siedzia∏em za ich plecami -

KIEDY W CHILE

zaklaskali krótko z nami.

To by∏o wtedy, kiedy cena miedzi wzros∏a.

Na zewnàtrz budynku by∏o co innego rzeczywiste.

(Gdzie bezradnoÊç, dzi´ki urzàdzeniom klimatyzacyjnym,

Szklany fronton nad East River

utrzymuje si´ w Êwie˝ym stanie).
Ja siedzia∏em za plecami

odbija∏ wrzesieƒ: czas Watergate.
Tam stoi pomnik, sowiecki dar:

przedstawicieli Narodów Zjednoczonych.
Od niedawna zresztà mi´dzy nimi
przedstawiciele tej za porzàdnej nacji.
Brandt wyg∏osi∏ swój skrócony tekst.

w bràzie odlany
nagi m´˝czyzna przekuwa swój miecz na p∏ug.
Póêniej (zgodnie z protokó∏em)

Jak ze skàpego projektu przy pomocy no˝yc
zrodzi∏a si´ przyd∏uga skarga.
To pozostawione miejsce na nazw´, ten nienazwany kraj.

chodziliÊmy pod obstawà w t´ i we w t´.
Laureat Nagrody Pokojowej.

Przemàdrza∏y j´zyk niemiecki, pe∏en znaczeƒ

Chcia∏em go zaprosiç na danie rybne - z turbota lub leszcza;

i niedok∏adny.

lecz prywatnie nie wolno mu by∏o.
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Akwaforta, sucha ig∏a 65 x 50 cm, 1974

PRZY STU STOPNIACH

WCZESNE NIENASYCENIE

˚ADNE JAB∏KO

Za ka˝dym razem dziwiç si´,

˚aden sen, trzeêwy poglàd,

By∏oby pewnie wszystko inaczej

kiedy woda w kotle

˝e ów w´gorz,

tak˝e mi´dzy tobà i mnà,

zaczyna Êpiewaç.

który dzieli mój sen,

gdyby nie ono, a ona, gruszka,

teraz, bo dnieje i pierwsze motory

przynios∏a nam poznanie i grzech

wieÊ na czworo dzielà,

pod∏u˝nie i na okràg∏o.

nie szuka nowych miejsc tar∏a;
nasz koc jest mu za krótki.

SK¸ONNOÂC∑ DO BURZY
JeÊli dok∏adnie policzyç umiera coraz wi´cej Êwiƒ
na udar serca.
Tuczenie podnosi wra˝liwoÊç.
Opas bez biegu, lecz punktualne iniekcje.
Rolnik jako lekarz. Wra˝liwy na pogod´
stoi przy p∏ocie i zapowiada neurozy,
burzowà dusznoÊç.
Ju˝ zapisuje na straty jednà z brzemiennych macior.
Póêniej le˝y ona (po bokach normalna)
w swoim chlewie: napi´ta
z niebieskawymi cycami.

Litografia, 53 x 39 cm, 2000

Inna oprosi∏a si´ (wczesne objawy) w czasie burzy.

Trwa∏o to d∏ugo, nim znalaz∏em pierwsze zdanie „llsebill dosoli∏a“. Nie pami´tam ju˝, jak je znalaz∏em.

SP¢DZANIE CZASU

D∏ugo straszy∏o w wierszach, kr y∏o si´ w r ysunkach, które przesz∏y do tekstu, zachowywa∏o si´ niewinnie
mi´dzy codziennymi próbami, które jako projekty wzajemnie si´ uwalnia∏y i do dziÊ w ˝ó∏tych, szar ych

Grzyby stojà, chroƒ strach.

i niebieskich teczkach udawa∏y Êmierç.

L´k, w którym jest jeszcze p∏acz,

Takich teczek jest wiele. Zresztà otworz´ je, gdy˝ ktoÊ mi doradzi∏, by przy okazji przejrzeç spuÊcizn´.
Otwarte teczki pachnà. O wi´kszoÊci spraw zapomnia∏em. Nawet tytu∏y. Teraz przemawia to do mnie.
Kiedy to by∏o? W siedemdziesiàtym trzecim, siedemdziesiàtym czwartym? Niektóre wiersze podajà tylko
por´ roku. Inne noszà swojà politycznà dat´. Kiedy je czytam, jeszcze ciàgle nie sà przedawnione.
Ju˝ si´ ociàga∏em. Praca nad epickà masà tworzywa Der Butt zaj´∏a po∏ow´ dekady. ˚aden czas pokoju.

zbiera si´ i budzi nas,
bo podobne do s∏owa „Angst“.
Pewna jest tylko Êmierç,
rymuje si´ ze s∏owami - „jeÊç“ i „Êmieç“
i z zachodem s∏oƒca. - Cieƒ
na pewno zbli˝a Êmierç.

Wojna na Êwiecie, wsz´dzie zwady, k∏ótnia tak˝e w domu. Tymczasem wycofa∏ si´ kanclerz federalny.
L´k, wi´c przy pianinie siedzimy

Tymczasem - Alleluja! - urodzi∏a si´ moja córka Helena. Tymczasem powsta∏a, we wspó∏pracy z dozgonnà
przyjació∏kà Marià Ramà, ksià˝ka Mariazuehren (Marii ku chwale) . Rysowanie w fotografiach, przyjemnoÊç, która nie musia∏a byç powtórzona, l przy okazji - jakbym musia∏ wcià˝ od nowa wziàç dystans, nowy

i na cztery r´ce çwiczymy
i wo∏amy w duecie: znamy!
My si´ jak „My“ nazywamy.

rozbieg - przyporzàdkowane by∏y r ysunki i wiersze do siebie: krótkie pr ywatne i takie, z któr ych przemawia wieÊ, Wewelsfleth. Lecz zawsze jest to ta ze zdolnoÊcià przyssania si´ p∏astuga, która to w tej
i nast´pnej redakcji przyjmuje i wydziela. Po˝ywienie i jak zostaje ono przetrawione.
Boczny temat Das Schwein und sein Leder (Âwinia i jej skóra) wyzwoli∏ r ysunki, które póêniej prowadzi∏y
do sztychów. Do tego wiersze, jak Mój bu t, ale tak˝e nie opublikowany wiersz Sk∏onnoÊç do burzy.
Podró˝e do Polski, Francji i Indii.

Mit Sophie in die Pilze gegangen (Zbierajàc

1976 Podró˝ do USA z okazji przyznania doktoratu

z Zofià grzyby). Wspólnie z Heinrichem Bóllem

1975

honorowego

Uniwersytetu

To jest bieg wytrwa∏y:
Grzyby, Êmierç i strach si´ zebra∏y
l mi∏oÊç, która nie zgin´∏a,
która nas w ramiona wzi´∏a.
Porównanie jak stary but.
Cisza, gdy zabraknie tchu

Harwarda.

i Carolà Stern za∏o˝y∏ i wydawa∏ czasopismo

W Mediolanie, w wydawnictwie Giorgio

L’76. By∏ te˝ wspó∏za∏o˝ycielem doradczej grupy

przynosi te˝ poecie luz:

Upiglio ukaza∏y si´ litografie i wiersze

autorów przy wydawnictwie Luchterhand.

nic wi´cej si´ nie zdarzy mu.
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Rysunek tuszem, 47 x 35 cm, 1974
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Rysunek o∏ówkiem, 58 x 41 cm, 1978
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Algrafia, 55 x 70 cm

ChodziliÊmy cz´sto na grzyby, nie napromieniowane, poniewa˝ d∏ugo przed Czernobylem. W lasach Geest za Itzehoe mo˝na by∏o zab∏àdziç. Szcz´Êcie
Weroniki, kiedy stan´∏a przed prawdziwkiem. W Butcie jest to Zofia, która idzie zbieraç grzyby. Jej zawdzi´czam r ysunki i d∏ugich zwrotek zakl´cia.
W 1972 roku rozpoczyna si´ ciàg∏a praca nad sztychami. W tym czasie jest ich wi´cej ni˝ dwieÊcie pi´çdziesiàt. W miedzi, rzadko w cynku. Materia∏ mi
le˝y. Zacz´∏o si´ jako oddêwi´k na ksià˝k´ Z dziennika Êlimaka , potem zabra∏o si´ z miejsca za Butta , towarzyszy∏o mu i prowadzi∏o bez przeszkód
do opowiadania Spotkanie w Telgte . Tak wiele dzieci które si´ uczy∏y biegaç. Ma si´ na myÊli teraz nie tylko r ysunki, wiersze, grube i cieƒsze ksià˝ki, myÊl´
o moich wielu cielesnych dzieciach, które ja, jak tylko siebie bez os∏on´k samokr ytycznie widz´, ch´tnie pojmuj´ jako produkty z pracowni. Datujà si´ z czasu
pracy nad manuskr yptami, wnosi∏y r ymy dzieci´ce, przysz∏y na Êwiat mi´dzy próbnymi odbitkami z p∏yt trawionych i traktowanych suchà ig∏à. Córka Królewska
Najm∏odsza! Kiedy Ingrid zosta∏a matkà, nazwa∏a naszà córk´ Nele. Fragment Butta, któr y zmieniony w ostatniej redakcji zachowa∏ si´ w powieÊci, mówi
to wyraênie jako projekt.
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Litografia, 53 x 39 cm

Litografia, 53 x 39 cm, 1981

KOTLET Z ZYLCY

Niekiedy idzie ona póêno do otwartej gospody dworcowe, by zjeÊç chemiczny kotlet z zylcy. Nie chce ju˝ wi´cej byç kucharkà,
jak przed stuleciem przyprawiaç do smaku i odwa˝aç ostatnie dodatki. Ona nie chce ju˝ wi´cej mieszaç goÊci ku chwale i porównaniom. ˝adnemu podniebieniu nie chce ju˝ wi´cej schlebiaç. I tak˝e dzieci (te wcià˝ nowe i z ubraƒ wypychajàce si´ dzieci) nie
chce ju˝ wi´cej przymuszaç do zielonego szpinaku. Swój smak chce ukaraç, uzyskaç perspektyw´ do siebie, jak we mnie kuca
albo wyzbywa si´ historii, uszeregowane recepty: podróbki zaj´cze albo kaczka wype∏niona podgrzybkami. Karp panierowany
w ciemnym piwie albo udziec barani naszpikowany czosnkiem. Kotlet z zylcy i jego chemicznà Êwie˝oÊç chce przepraszaç.
Ona tam siedzi w za ciasnym p∏aszczu i odkraja sobie kawa∏ek po kawa∏ku. Póêne pociàgi sà wywo∏ywane. (Komunikaty
w reƒskim, w heskim i w szwabskim dialekcie). Kiwa na kelnera, który wolno, jakby chcia∏ opóêniç stulecie, nadchodzi mi´dzy
pustymi stolikami, znika i w koƒcu (to ja) przybywa. Drugi kotlet z zylcy bez sa∏atki kartoflanej, bez chleba, be piwa. Kraje,
nabija na widelec i najada si´ do syta, jakby musia∏a byç wype∏niona dziura lub mia∏by zostaç zniszczony ktoÊ, kto si´ jako kotlet
z zylcy wedle jakoÊci do póênej pory otwartych gospód dworcowych maskuje.
Nie jestem pewien, czy obs∏uguj´ Agnieszk´ czy Len´. (Tylko Zofi´ i Dorot´ by∏bym natychmiast z przera˝eniem rozpozna∏).
Przynosz´ drugi, czwarty kotlet - nie brakuje - i czyni´ drogi okr´˝ne miedzy pustymi, zaplamionymi sto∏ami, by mia∏a czas mnie
zupe∏nie poza mnà, ujrzeç nadchodzàcego ciàgle inaczej mi´dzy sto∏ami. Nim zamkniemy, poniewa˝ gospody dworcowe kiedyÊ
muszà zamknàç. B´dzie chcia∏a zabraç ze sobà szósty kotlet z zylcy (zawini´ty w papierowà serwetk´) - dokàd? Kiedy odchodzi
i znika w swoim ciasnym p∏aszczu w drzwiach obrotowych, pytam ka˝dorazowo dlaczego nie daje mi napiwku. Czy mo˝e dlatego,
˝e mnie szanuje, mimo wszystkiego co by∏o i co si´ jeszcze stanie?
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OG¸OSZENIE
Teraz szukam czegoÊ,
nie chcàc niczego znaleêç.
CoÊ, przy czym mog´ si´ zestarzeç
i rozpaÊç si´.
CoÊ ze znakiem jakoÊci
i bez posmaku.
Zna∏bym

to

naznaczone

s∏owo,

da∏bym og∏oszenie:

Szukaj dla mnie, tylko dla mnie,
tak˝e w dniach deszczowych dla mnie,
nawet jeÊli mnie parch oblezie

Litografia, 53 x 39 cm

jeszcze dla mnie...

Lata ca∏e drukowa∏em sztychy w pracowni Anselma
Mo˝e si´ zg∏osisz, poszukiwana.

Drehera.

Od kiedy Fritze Margull w domu we

Friedenau urzàdzi∏ drukarni´ ze wszystkim co do
tego nale˝y, odbijam tam swoje grafiki. Przyjaêƒ
ugruntowana w czernidle drukarskim.
Tak jak ju˝ przy Butcie , jedna z wielu grafik s∏u˝y∏a
jako wzór dla ok∏adki ksià˝ki z opowiadaniem

Spotkanie w Telgte . Jest to ucho Uty, do którego
mówi p∏astuga. Ute przyprowadzi∏a ze sobà Maltego
i Hansa, któr y napisa∏ dla mnie dzieci´cym pismem
na siedmiu stronach krótki opis Butta. Od tej chwili
˝yjemy ze sobà. Uszeregowane grafiki dajà odczytaç,

Berlin 1 9 7 7

Miedzioryt, akwaforta

od kiedy. Lecz wiersz, któr ym szuka∏em Uty,
napisa∏em o wiele wczeÊniej,
1977 Podró˝ do USA i do Kanady. Ukaza∏a si´

1978 Wyjecha∏ do Polski z okazji zdj´ç do filmo-

powieÊç „Der Butt“ (Turbot) . Nak∏adem

wej adaptacji Blaszanego B´benka .

Galerie Andre w Berlinie wyszed∏ te˝ tom

Podró˝

Als vom Butt nur die Gräte geblieben war

Indii,

(Gdy z turbota pozosta∏a jedynie oÊç) ,

Denkzettel (Reprymenda) - zbiór politycznych

zawierajàcy siedem akwafort i wiersze.

mów i przemówieƒ z lat 1965-1976, oraz eseje

Poczàtek wspó∏pracy z wykonawcà druków

Im Wettlauf mit den Utopien (Âcigajàc si´

artystycznych Fritzem Margullem. W Palermo

z utopiami) i Kafka und seine Vollstrecker

otrzyma∏ nagrod´ Premio Internazionale

(Kafka i jego oprawcy) . W berliƒskiej

Mondello za Turbota.

Akademii Sztuk Grass za∏o˝y∏ fundacj´

do

Indonezji,

Hongkongu

i

Japonii,
Kenii.

Tajlandii,

Ukaza∏y

si´
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KTOÂ Z RADOMSKA
Tadeusz uwielbia groch.
Nie mo˝e odpowiadaç.
J´zyk le˝y w poprzek.
Lecz ja s∏ucham.
Polska umie mówiç.
W∏aÊciwie cicho, lecz szorstko.
Podgrzejcie mu zup´
On móg∏by.
l miejsce na buty.
Jeszcze ciaÊniejsze szwy.
Szycie rozwesela.
Jego rozdarcie nie.

Akwaforta, 65 x 50 cm, 1981

Kto mnie w moich zmieniajàcych si´ pracowniach odwiedza∏, choçby pisarze miejscowi lub tacy, którzy
przyje˝d˝ajàc na krótko wpadali, nara˝a∏ si´, ˝e b´dzie musia∏ siedzieç nieruchomo. W czasie wczesnych
lat szeÊçdziesiàtych portretowa∏em Gregor y’ego Corso i Petera Ruhmkofa, Güntera Bruno Fuchsa
i surowego Uwe Johnsona. Uszy Reinharda Lettausa podoba∏y mi si´ zadziwiajàco. Akwarela to pokazuje
Peter Brichsel jeszcze Êwie˝y w farbie. Do wiersza Król Lear powsta∏o studium portretowe aktora
i re˝ysera Fritza Kortnera. Z r ysunków po Maksie Frischu, któr y, aby nabraç dystansu do Szwajcarii, czasowo zamieszka∏ w Friedenau w sàsiedztwie, rozwinà∏ si´ sztych Podwójny Max. Jakby te˝ bardzo
niepodobne by∏y do siebie Gabriela Wohmann i Helga Novak, nadawa∏y si´, by je r ysowaç. l pewne
spotkanie pisarzy, które odby∏o si´ w Mexico, dostarczy∏o dostateczni du˝o przerw, by Vasco Popa
i Mario Sorescu zostali sportretowani. Na d∏ugo przedtem, nim nar ysowa∏em Tadeusza Ró˝ewicza
w Meksyku (i póêniej wyr y∏em w p∏ycie), powsta∏ ten dedykowany wiersz:

Nagrody im. Alfreda Döblina (Alfred-

do zachodniej cz´Êci miasta. W ramach programu

Döblin-Preis). Zadaniem tej fundacji jest

promocji kultury niemieckiej, realizowanego

wspieranie m∏odych pisarzy niemieckiego

przez Instytut Goethego podró˝owa∏ po Chinach,

obszaru j´zykowego. Otrzyma∏ mi´dzy-

Indiach, Singapurze, Tajlandii i Egipcie. Ukaza∏a

narodowà nagrod´ literackà w Viareggio

si´ powieÊç Treffen in Telgte (Spotkanie w Telgte) .

we W∏oszech i kaszubski medal Aleksandra

Premiera filmu Blaszany b´benek w re˝yserii

Majkowskiego w Gdaƒsku.

Volkera Schlöndorffa. Ukaza∏a si´ tak˝e kronika

1979 O˝eni∏ si´ z pochodzàcà z Rugii Ute Grunert,

tej filmowej realizacji wspólnego autorstwa

która w ryzykowny sposób zdo∏a∏a prze-

re˝ysera i pisarza: Die Blechtrommel als Film

dostaç si´ ze wschodniego sektora Berlina

(Blaszany b´benek jako film).

Berlin
1979
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Akwaforta, 65 x 50 cm, 1981
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Akwaforta, 65 x 50 cm, 1981

Akwaforta, 65 x 50 cm, 1981
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W pracowni - Wewelsfleth
1981
Kucharze, bràz, 1981
Wyprzedzajàc ksià˝k´ Kopfgeburten oder die Deutschen sterben aus (P∏ody umys∏u albo Niemcy

wymierajà) , odby∏em podró˝e przez Azj´, do Afr yki. To dzi´ki niemieckiemu samozaparciu wyzwolone
rozszerzenie horyzontów trwa∏o a˝ pod koniec zapowiedzianych przez P∏ody umys∏u lat osiemdziesiàtych
i prowadzi∏o ostatecznie do drugich odwiedzin w∏aÊciwej stolicy Êwiata, Kalkuty. (Po pierwszym tam
pobycie, w czasie pracy nad Buttem , przyrzek∏em sobie ten ponowny przyjazd).
W podró˝y z Utà, co uwidoczni∏o si´ w pisaniu i rysunkach: Uta w Japonii na tle falowania przyboju.
Dopiero teraz, spoglàdajàc wstecz jest wyraziÊciej widoczna rozpi´toÊç mi´dzy wczeÊniejszymi Kurami

na wietrze i naszkicowanymi walkami kogutów na Bali, które si´ póêniej rozmno˝y∏y w technice suchej ig∏y.
Pomys∏y wierszy nabazgrane na r ysunkach, które cytujà ponownie kur y i kucharzy, i w koƒcu, po tym,
jak pewien polityk ze znajomoÊcià ∏aciny kilku pisarzy z wyczuciem obrzuci∏ epitetami, powsta∏ autoportret z muchà plujkà nad brwià: jak ja siebie widz´ pod koniec lat siedemdziesiàtych, krótko przed
przystàpieniem do r´kopisu Kopfgeburten , któr y rozdzia∏em Butta - Vasco wraca znowu - zosta∏
rozpocz´ty i na poczàtku fatalnego dziesi´ciolecia zaznaczy∏ jego poczàtek i punkt koƒcowy.

1980 W tym okresie Grass rysowa∏ i powróci∏

1981 Kolejna podró˝ do Polski, poza tym

do rzeêby. Ukaza∏a si´ powieÊç Kopfgeburten

podró˝e do Finlandii i Meksyku.

oder die Deutschen sterben aus (Porody

W Gdaƒsku ze studentami i pracownikami

z g∏owy, albo Niemcy wymierajà) oraz

Uniwersytetu Gdaƒskiego Grass rozmawia∏

zbiór esejów Aufsätze zur Literatur (Rozprawy

o swej twórczoÊci. Spotkanie prowadzi∏a

o literaturze). Grass za∏o˝y∏ wydawnictwo

Maria Janion, przy wspó∏udziale Marii

L’80, odtàd pod takim tytu∏em ukazywa∏ si´

˚migrodzkiej. Rodzinnemu miastu pisarz

magazyn literacki „L’76“. Nagroda literacka

ofiarowa∏ kolekcj´ trzydziestu w∏asnych

w Getyndze (Weinpreis für Literatur) .

prac graficznych.
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P∏askorzeêba, bràz, 1988

Litografia, 53 x 39 cm

Potem siedzia∏em przez czter y lata cicho. CoÊ si´ sta∏o: doczesnoÊç cz∏owieczej egzystencji, to znaczy sk∏onnoÊç i mo˝liwoÊç do samounicestwienia, nadto
codzienna gorliwoÊç, z którà ta ostatnia ludzka utopia czynnie nap´dza∏a i jest okreÊlana jako post´p, nie da∏y si´ ju˝ przeoczyç lub zagadaç metodà lewicowà
czy prawicowà, Ta przyznana pisarzowi przewaga w czasie zosta∏a zu˝yta, a z nià udowodniona sztuka przetrwania wszystkich ksià˝ek. Powstrzyma∏em pisanie.
Lecz ledwie r´ce poczu∏y si´ wolne, wróci∏o ukr yte od dziesi´cioleci pragnienie. Jedna z moich córek, garncarka Laura, poradzi∏a mi, bym pracowa∏ w glinie
ceramicznej. Si´gnà∏em z powrotem do mojego zwierzyƒca: turbot lub Êlimak - w´gorze, g´Ê... Równie˝ nosiciele czapek kucharskich chcieli byç portretowani.
Praca z mokrà glinà mia∏a swój efekt dodatkowy: mniej pali∏em. Co prawda ju˝ w po∏owie lat siedemdziesiàtych nawróci∏em si´ z palacza papierosów
na fajczarza - pomocny Arnold podarowa∏ trzy wypalone fajki - lecz nawet fajka stawa∏a si´ przy modelowaniu zimna; jeden dowód wi´cej, jak infantylne jest
manipulowanie narz´dziami do palenia, czy to b´dà proste cygara czy zakr´cone jak szyje ∏ab´dzie fajki, d∏ugie penisowate cygara czy owych 40 do 50
skr´tów, któr ym tutaj zosta∏o przywo∏ane wspomnienie przesuni´te w czasie, a które si´ odnalaz∏o w jakiejÊ zakurzonej teczce.
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SKR¢TY

Pal´. Oprócz tego jestem maƒkutem. Potrzebuj´ tylko bibu∏ek, tytoniu.
Gumowana wewn´trzna kraw´dê papieru stawia granic´ kr´càcemu przeciw
Êwiatu zewn´trznemu. Pozostaje dystans do palàcych gotowe papierosy, którzy
sà zawsze zatroskani, ˝e nast´pny automat mo˝e byç wy∏amany lub zepsuty.
Tak˝e Bóg Ojciec skr´ci∏ sobie w∏asnor´cznie po tym jak nas z niczego stworzy∏.
Wzd∏u˝ Êrodkowego zagi´cia palec Êrodkowy przyciska papier do palca wskazujàcego, w czasie gdy kciuk, palec wskazujàcy i palec Êrodkowy drugiej r´ki,
zale˝nie od kaprysu, odmierzajà pryz´ tytoniu zupe∏nie bez poÊpiechu (jakby
Êwiat nie obraca∏ si´ ciàgle) i ugniatajà na cienkà parówk´. To jest si´gni´cie
po okruchy chleba, glin´ i jakiÊ tam kram.

Ju˝ w matczynym brzuchu jako

rekompensat´ skr´ca∏em. Nie si´gaç po gotowe: formowaç, przeformowaç. Teraz
wskazujàcy i Êrodkowy palec lewej r´ki zaciskajà ju˝

przeformowany tytoƒ

wzd∏u˝ Êrodkowego zagi´cia bibu∏ki w tym samym czasie, kiedy druga r´ka
chowa do kieszeni

woreczek z tytoniem i zeszycik z bibu∏kami: zawsze bez

poÊpiechu, gdy˝ w ten sposób wygrywamy na czasie, w którym si´ nie pali,
by jednak myÊl znaczàca mog∏a znaleêç swoje igielne ucho. Poniewa˝ has∏a sà
ulubione, mówi´ z zastrze˝eniem: samoskr´t jest w po∏owie paleniem. Gdy˝

Terakota

cz´sto przerywam ten powolny proces bazgrz´ coÊ, wystukuj´ litery, uciekam w
jakieÊ stulecie, dostatecznie odleg∏e. Wreszcie - tymczasem minà∏ pewien czas kciuk, Êrodka i wskazujàcy palec prawej i lewej r´ki trzymajà papierek z
poziomo u∏o˝onym tytoniem mniej wi´cej na wysokoÊci p´pka.

Naturalnie

ludzie gadajà: o Iwanie i jego machorce (pokruszonej w papierze z „Prawdy“).
Albo przypomina im to dziadka, który w czasach trudnych sam skr´ca∏
samoróbk´.
Przy rozwijaniu wa˝ne jest, by z tytoniu doszcz´tnie usunàç wszelkie
paprochy, które si´ nie dadzà zwinàç. l dopiero teraz, po tym jak mocno
zebrana, wàska lub cienka na brzuch wskazujàca jedna trzecia bibu∏ki zostaje
do koƒca zrolowana, j´zyk Êlini nie za gwa∏townie, lecz ociàgajàc si´ i z wyczuciem gumowanà, zewn´trznà kraw´dê listka przeciw oporowi podpierajàcego
palca wskazujàcego. Co prócz tej nowej i u˝ytecznej religii brakuje, to bibu∏ki
z Holandii, która nie jest gumowana, a mimo to klei która si´ przy paleniu,
poniewa˝ wilgotna od j´zyka, zafarbia na bràzowo nie mniej ni˝ ma∏o zabawne filtry.
Poczàtkujàcemu palaczowi sprawia trudnoÊç przek∏adanie na zwini´ty tytoƒ
nawilgoconej, górnej cz´Êci kraw´dzi p∏atka bibu∏ki, aby si´ utrzymywa∏
ów równomierny nacisk, którego skr´t
klejàcy szew.

wymaga. Teraz dodatkowo nawilgociç
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„Le˝àca Aua“, bràz

- Tymczasem znowu urodzi∏o si´ dziecko.
Aby nic z tytoniu nie wy∏azi∏o, podkr´cam sobie lewy styk skr´ta dopasowujàc szpiczasto do ust, poniewa˝ zaciàgajàc si´ przez wilgotnà tutk´ dymek sch∏adza
si´ uduchowiony. Tak˝e Maria skr´ca sobie, po tym jak mi przy skr´caniu pstr ykn´∏a zdj´cie - a ja, w czasie gdy ona fotografowa∏a, opowiedzia∏em jej histori´ o wàsatym m´˝czyênie, któr y znowu chcia∏ le˝eç jak niemowlak przy piersi, ze wszystkimi dodatkowymi pragnieniami, i ssaç jà:

oboje zaciàgamy si´ teraz.
Skr´t jest tani, bawi. Umila czas.
I inne korzyÊci: na przyk∏ad
wszystkie pety skr´tów sà inne
i zawsze ró˝norodnie zagi´te;
moja popielniczka przynosi wiadomoÊç
o post´pie mojego aktualnego kryzysu.
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Strony r´kopisu Szczurzyca, terakota
Wewelsfleth 1 9 8 3

Potem zaczà∏em (jak pod przymusem) znowu pisanie: na wilgotnych p∏atach gliny,

Tego rosyjskiego admira∏a

które pofa∏dzone, spi´trzone, zmi´te sch∏y na drewnianym ruszcie, nast´pnie zosta∏y

Szwedów, Donitza, kogo jeszcze...

wypalone. (Tak powinienem napisaç ca∏à powieÊç Szczurzyc´ - grubà na pi´çset kart: jeden

Zapraszam was,

jedyny egzemplarz). Powsta∏ jednak papierowy r´kopis, któr y mia∏ si´ poczàtkowo nazywaç

byÊcie jeszcze raz wyruszyli na morze

Morze albo Nowa llsebill i sk∏ada∏ si´ z u∏omnych kawa∏ków i wymienianej prozy poetyckiej,

i wasze zatoni´cia Êwi´towali,

które zosta∏y zarzucone, jak tylko szczurzyca zacz´∏a wieÊç opowieÊç.

by rzeczy wyrzuconych na brzeg by∏o doÊç.

Tak˝e od samego poczàtku, kiedy jeszcze pisa∏em na wilgotnej glinie albo na p∏ytach ceram-

Zbieraç chc´: cz´Êç burty,

icznych nacina∏em pismo, towarzyszy∏a mi Anna Koljaczek; i z nià, jeÊli nawet ukr yty, Oskar

dzienniki pok∏adowe, zapasy prowiantu

Matzerath. Nie da∏ si´ pominàç. To mia∏a byç ksiàzka, która by podj´∏a stare opowieÊci, aby

i przygnane przez wiatr zw∏oki.

je wydaç na pastw´ najnowszych katastrof.

Tak˝e powinno si´ pomyÊleç o Paddlerze,

Jesienià 1983 roku, kiedy ju˝ dominowa∏a Szczurzyca , odwiedzi∏ nas Völker Schlöndorff,

który wyjecha∏ z Vitte, poniewa˝ go ciàgn´∏o,

któr y jeszcze wtedy nie mia∏ w zanadrzu ˝adnych amer ykaƒskich projektów filmowych.

swoje paƒstwo zostawi∏ za sobà,

Opowiedzia∏em mu o paÊmie dzia∏aƒ Lasów Braci Grimm, i spontanicznie naszkicowaliÊmy na

lecz nigdy nie zawinà∏ do Mon.

szerokich powierzchniach sztalug w trzydziestu pi´ciu obrazach pomys∏ na film niemy,

Nie ma wolnoÊci i duƒskiego mas∏a.

któr y naturalnie nie zosta∏ nakr´cony. Lecz r´kopis rozrasta∏ si´: w Wewelsfleth, w Hamburgu
i w lato za latem, w naszej duƒskiej kr yjówce na wyspie Mon, gdzie zapewniona jest malutka
pracownia z pó∏nocnym Êwiat∏em.
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Poniewa˝ naszemu pismu „L’80“ grozi∏a plajta, sportretowa∏em w tym czasie starà
maszyn´ do pisania Heinricha Bolla jako litografi´; „L’80“ przetrwa∏o potem par´ dalszych mozolnych lat i przemawia∏o przeciw pospiesznie zmieniajàcemu koszul´ duchowi
czasu. Z czasem powsta∏y wiersze, które opowiada∏y ciàgle nowe historie katastroficzne
i nie daty si´ wszystkie razem wprowadziç do powieÊci. Mniej wi´cej taki:

NOWA ILSEBILL
zaczyna dzia∏aç. Dzielna na morzu
przemierza je i
stawia wszystkie ˝agle.
Spróbuj´ odgadnàç jej kurs,
któremu nie przeszkadza ˝adna pogoda.
Meldunki o zak∏óceniach rozruszników serca.
Krawaty obci´te krótko pod w´z∏em.
Brakuje parkingów.
Majàc ju˝ pustk´ za sobà
m´˝czyêni wycofujà si´ heroicznie,
Ich kilwaterem chcia∏em p∏ynàç,
lecz Ilsebill schodzi na làd.

Wewelsfleth 1 9 8 3
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STO SIEDEM LAT
b´dzie mia∏a Anna Koljaczek.
By Êwi´towaç jej urodziny
przyszli wszyscy, tak˝e ja.
Daleko rozrasta si´ kaszubskie zielsko.
A˝ z Chicago przyje˝d˝ajà.
Australijczycy majà najd∏u˝szà drog´.
Komu si´ na Zachodzie lepiej powodzi
przyje˝d˝a, by pokazaç
tym, którzy pozostali
w R´biechowie, Kokoszkach, Kartuzach,
o ile lepiej stoi niemiecka marka.
Ci ze stoczni Lenina
przybywajà jako delegacja.
OczywiÊcie jest b∏ogos∏awieƒstwo KoÊcio∏a.
Nawet Polska jako paƒstwo
chce byç reprezentowana.
Na liniowanym papierze Anna Koljaczek pisze
co si´ dzia∏o w tych wszystkich latach...
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W pewnej bajce, której poczàtku
nie przekazano,
prawie wszystko si´ dobrze zakoƒczy∏o.
Wtedy jelenie, pykajàc fajk´, odda∏y
ostatniego ryczàcego leÊniczego
na odstrza∏.
Na co matka otru∏a ojca truciznà z Birchenmussli
poniewa˝ mówi∏ zawsze „orange“,
kiedy si´ mówi∏o o pomaraƒczy.
A ojciec zat∏uk∏ matk´
przyciskiem do listów z onyksu,
poniewa˝ by∏a coraz bardziej podobna do siebie.
Dzieci jednak zakopa∏y
swoich rodziców za domem,
gdzie by∏o dosyç miejsca na grób.
To ocala∏o.
Tylko, kiedy rodzina zachowuje zdrowie,
zgadzajà si´ nasze rachunki z Panem Bogiem.
To wszystko sta∏o si´ pewnej niedzieli w czerwcu,
w której, jak si´ mówi∏o,
panowa∏a bombowa pogoda.
Tak mordercy stali si´ ofiarami
i uszli karze.
Pozosta∏a tylko reszta, lecz ta si´ nie op∏aca.

Z czasem powsta∏y 22 litografie do rozdzia∏u Butta - Vatertag (Âwi´to Wniebowstàpienia ), które pewnego dnia - nie wiem jeszcze w jakim wydawnictwie majà zostaç opublikowane razem z tekstem mi´dzy ok∏adkami. Na d∏ugiej drodze od zarzuconego projektu filmowego na poczàtku lat szeÊçdziesiàtych,
poprzez redakcj´ prozy, a˝ do litografii, towarzyszy∏ mi ten temat, to znaczy g∏oÊne ujÊcie m´skiej przemocy w czasie Âwi´ta Wniebowstàpienia.
Pierwsze uj´cie r´kopisu Szczurzycy zosta∏o poprzetykane r ysunkami i zapisane na tak zwanej Êlepej makiecie. Im wi´cej technika przedk∏ada ofert u∏atwiajàcych pisanie i im wi´cej rzuca doko∏a por´cznymi komputerami pr ywatnymi, tym bardziej staromodnie pok∏adam nadziej´ w atramencie i piórze, nie gardzàc
bynajmniej mojà starà maszynà do pisania Olivetti. Lecz odr´cznie spisany manuskr ypt wysunà∏ si´ na czo∏o. Spisany w jednym, oprawionym tomie, przy czym
przedk∏adam format mojego spisu dzie∏ graficznych In Kupfer, auf Stein (W miedzi, na kamieniu) nad inne, mo˝na go bowiem zabieraç w podró˝e: czy to
na duƒskà wysp´, czy to do Portugalii, gdzie zwykle zawsze sà do dyspozycji pracownie.
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W pracowni Wewelsfleth 1 9 8 2
Wreszcie wolny od przez wiele lat trwajàcych wstr´tów szczurzycy i w poszukiwaniu tematu b´dàcego przeciwieƒstwem tego tematu, rozpoczà∏em w Danii, a
tak˝e w Portugalii, r ysowaç zdrowe, jeszcze zdrowe drzewa. Buki, d´by i drzewa oliwne, figowce, i te z chlebem Êwi´tojaƒskim.
To d∏ugo nie trwa∏o, tylko jeden rok, potem pojechaliÊmy, Uta i ja, na poczàtku sierpnia 1986 roku do Indii, aby mieszkaç w Kalkucie, jak d∏ugo mo˝na by∏o
wytrzymaç. Poczàtkowo znaleêliÊmy miejsce w pobliskim Bariupur, póêniej w mieÊcie. Tu i tam za pracowni´ s∏u˝y∏y stó∏ pod wentylatorem i ulica.
Nigdy przedtem, je˝eli tylko zawodzi∏y s∏owa, nie by∏o mi tak potrzebne r ysowanie. Szkice, w przelocie lub na stojàco jak przygwo˝d˝one. Patrzàc intensywnie: co odbiera mow´ i wyszydza ka˝dy opis, mimo to chce byç nar ysowane, odnotowane. Ostatecznie by∏y mo˝liwe tak˝e s∏owa. Prowadzi∏em - co mi ostatecznie by∏o potrzebne w Roku Âlimaka 69 - dziennik, tym razem przenikni´ty r ysunkami, które opowiada∏y o bengalskim dniu powszednim. l w ustawicznie
prowadzonym dzienniku powsta∏a, od czasu do czasu z lukami, pierwsza redakcja dwunastocz´Êciowej ballady miejskiej Zunge zeigen (Pokazywanie j´zyka ),
która da∏a tytu∏ ksià˝ce, w której mi´dzy skàpo trzymajàcym si´ blokiem prozatorskim i ostatecznà wersjà koncypowanego wiersza w Kalkucie, na obu stronach
sà uszeregowane, pismem porozdzielane, r ysunki, które rozwin´∏y si´ ze szkiców.

1982 Podró˝ do Nikaragui. Ukaza∏y si´ rysunki

litografii. Jest to cykl pod tytu∏em Vatertag

i teksty z lat 1954-1977 Zeichnen und

(Dzieƒ ojca). Grass wstàpi∏ do SPD.

Schreiben. Band I (Rysowanie i pisanie. Tom I),

1983 Zosta∏ wybrany na Prezydenta Akademii

a tak˝e reporta˝ z podró˝y do Nikaragui.

Sztuk w Berlinie. Ukaza∏y si´ wiersze i akwa-

W nak∏adzie 125 egzemplarzy ukaza∏a si´

forty pod tytu∏em Ach Butt, dein Märchen

w hamburskim wydawnictwie artystycznym

geht böse aus (Ach, Turbocie! Twoja baÊƒ

Moniki

koƒczy si´ êle).

Beck

teka

22

sygnowanych
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Ksià˝ka ta, w swojej nowej, sumujàcej wszystkie
moje mo˝liwoÊci formie, mia∏a trudne ˝ycie; kiedy
si´ ukaza∏a jesienià 1988 roku, zachodnioniemieckie
˝ycie literackie... Lecz to ju˝ nie nale˝y do raportu
z pracowni.
PomyÊlne jednak by∏o przedstawienie tragedii
Plebejusze próbujà powstania w bengalskim
przek∏adzie, w specyficznych warunkach warsztatowych, poniewa˝ bra∏em udzia∏ w próbach
i po rocznej przymusowej przerwie, pewnie podyktowanej przez wystawiajàcy teatr, znowu zosta∏o mi
postawione

wyzwanie

przez

aktorów,

przez

re˝ysera.
I to te˝ by∏ warsztat: scena prób na os∏oni´tym
przez ˝agle przeciws∏oneczne tarasie domu.
OczywistoÊç

powstania

wschodnioniemieckich

robotników w roku 1953, którà zespó∏ przeniós∏
na rzàdzonà komunistycznie metropoli´ Kalkuty.
Jak si´ Kalkuta i Berlin, bengalskie i niemieckie
podzia∏y, do siebie zbli˝y∏y.
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Rysunek kredkà,
31 x 43 cm, 1983

Wtedy, w trakcie odwiedzin w Uniwersytecie im. R. Tagore w Santiniketan,
spotkaliÊmy Rosjan sowieckich, którzy koncentrowali swojà nadziej´ na nowym
cz∏owieku - Gorbaczowie; my tak˝e zaczynaliÊmy mieç nadziej´. Nie sàdzi∏em
w czasie rocznych prób nad Plebejuszami, ˝e ta sztuka pisana ze spojrzeniem
wstecz, antycypowa∏a przysz∏oÊç; dwa i pó∏ roku póêniej by∏o tak daleko.
W czasie r ysowania jeszcze d∏ugo trwa∏a we mnie Kalkuta. Tak˝e w nowej pracowni w Behlendorf - przebudowana stajnia - r ysowa∏em wypróbowanym w portugalskiej pracowni, Êmierdzàcym atramentem z màtwy, któr y zosta∏ przywieziony z Portugalii w szczelnie zamkni´tych szk∏ach po marmoladzie.
Ten naturalny, a˝ do czerni zbiegajàcy ton sepii, nadawa∏ si´ do motywów
kalkuckich, tak˝e dla pisma, które wynik∏o z r ysunków. Z czasem przyby∏o ich

Bràz, 1984

szeÊçdziesiàt; (...)
1984 Ukaza∏a si´ druga cz´Êç zbioru jego prac

1986 Podró˝ do USA na kongres PEN w Nowym

graficznych i tekstów: Zeichnen und Schreiben.

Jorku. Koniec prezydentury w Akademii

Band II (Rysowanie i pisanie. Tom II), obej-

Sztuk w Berlinie. Od sierpnia tego roku

mujàca lata 1972-1982. Grass by∏ cz∏onkiem

do stycznia 1987 Grass przebywa∏ w Kalkucie.

jury Biennale Weneckiego.

Wysz∏a drukiem Die Rättin (Szczurzyca) ,

1985

Przemówienie

z

okazji

czterdziestej

a tak˝e katalog miedziorytów i litografii

rocznicy uwolnienia Niemiec od nazizmu:

In Kupfer, auf Stein (W miedzi, na kamieniu).

Geschenkte Freiheit (WolnoÊç podarowana).
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Sucha ig∏a, miedzioryt
65 x 50 cm,

1985

Bràz, 1982

Sucha ig∏a, miedzioryt,
65 x 50 cm, 1985
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Sucha ig∏a, miedzioryt, 6 5 x 5 0 c m , 1 9 8 7
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Akwaforta,sucha ig∏a,
65 x 50 cm, 1987

Z czasem - gdy˝ zawsze coÊ przybywa z czasem - próbuj´ z Günterem „Baby“ Sommerem, z wielorakim saksoƒskim perkusistà, nasz, ˝e tak powiem, ogólnoniemiecki program: Es war einmai ein Land (By∏ sobie raz pewien kraj) , w któr ym Blaszany b´benek, Psie lata i Szczurzyca prowadzi∏y dialog z perkusjà.
B´bnienie i czytanie, dialog, któr y w czasie trwania roku 1988 przedstawiliÊmy publicznoÊci w wielu miastach; tylko do NRD nie mogliÊmy wjechaç; ta czu∏a
si´ co prawda poruszona, ale pozostawa∏a strachliwie zapi´ta pod szyj´.
Je˝eli si´ nie zwróci uwagi na epizody, mo˝e o czytaniu ca∏ego Blaszanego b´benka w czasie dwunastu wieczorów w Deutsches Theater w Getyndze, wysi∏ku,
którego sobie ju˝ dawno ˝yczy∏em, przejÊcie z Kalkuty do umierajàcego lasu przebieg∏o bezkolizyjnie. Z tematem, w jaki sposób i jak nieustannie umiera las,
zmierzy∏em si´ satyr ycznie po raz pierwszy w Lasach Braci Grimm powieÊci Szczurzyca , teraz mia∏o si´ to rozegraç na miejscu, w Górnym Harcu, w Rudawach, w pewnym duƒskim lesie mieszanym i zaraz za domem w Behlendorf, gdzie las g´stwinà stoi.

1987 Ukaza∏ si´ dziesi´ciotomowy zbiór dzie∏ lite-

1988 Podró˝ do Polski i tournée odczytowe

rackich oraz tom dziewi´ciu wierszy i wielu

po NRD (pisarz prezentowa∏ fragmenty swojej

grafik. Grass wspólnie ze znanym perkusistà

prozy i wiersze). Wydano Zunge zeigen (Poka-

jazzowym z Drezna Günterem „Baby“

zywanie j´zyka) - ksi´g´ wierszy, tekstów prozà

Sommerem przygotowa∏ szczególny rodzaj

i rysunków Grassa, b´dàcà rodzajem jego

koncertu: W rytm instrumentów perkusyjnych

obrachunku z pobytem w Kalkucie. Ukaza∏a si´

pisarz recytowa∏ wybrane fragmenty swoich

te˝ - równie˝ nawiàzujàca do pobytu w Indiach -

Gottingen

utworów prozatorskich i poetyckich.

teka miedziorytów „Calcutta“ (Kalkuta).

1988

Günter„Baby“
Sommer
i Günter Grass
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Zawsze prosty, dobry chów.
Stan rzeczy wi´c uprzàtnàç!
Tak jasno wyÊnione, nigdy bardziej
lirycznie nie uda∏y nam si´ lasy:
widoczne na wylot, po czym szklàce si´
jak teczki poselskie.
Jeszcze smuklejsze ni˝ myÊlano,
¸amliwe na kolanie wiatru,
do koƒca pi´kne i wreszcie wolne,
nieu˝yteczne.
W´drowcze, widzia∏eÊ, polegli tutaj
wed∏ug nakazu ich praw.

Litografia, 54 x 39 cm

Ten proces twórczy ciàgnà∏ si´ a˝ do jesieni 1989 roku i zbieg∏ do swojej koƒcowej fazy,
kiedy ksià˝ka Totes Holz (Martwy las) ju˝ by∏a wykoncypowana, równolegle do rozpadu
paƒstwa NRD i rozpoczynajàcego si´ przy∏àczenia do Republiki Federalnej, nazwanym tak˝e
ponownym zjednoczeniem; spustoszenie z dwojakiej perspektywy: afor ystycznie ledwie
utrzymujàce si´ teksty, uzupe∏nione przez cytaty z raportu o stanie lasów rzàdu federalnego.
Poczàtkowo próbowa∏em jeszcze reagowaç wierszami na umierajàcy las. Lecz to, co by∏o
koncypowane w za∏àczonych zwrotkach rozpad∏o si´ nieuchronnie, by jako tytu∏ obrazu i
nekrolog Chmura, jak pi´Êç nad lasem w inne si´ dostaç skojarzenia. Rysunki w´glem i r ysunki atramentem sepia przewa˝a∏y.

1989 Günter Grass wystàpi∏ z Akademii Sztuk

1990

sprawiedliwoÊç) - publicystyka. Zapis polemiki

w Berlinie. Wyg∏osi∏ przemówienie na forum

z

Klubu Rzymskiego. Wydano facsimile jego rysun-

Deutschland einig Vaterland? (Czy sà jedne

kowego raptularza, zatytu∏owane Skizzenbuch

Niemcy?) .

(Szkicownik)

na Uniwersytecie Frankfurckim Schreiben nach

i

Zum

Beispiel

Calcutta

(Na przyk∏ad Kalkuta).

Rudolfem

Augsteinem

GoÊcinne

wokó∏

wyk∏ady

z

pytania:

poetyki

Auschwitz (Pisanie po Auschwitz) i Ein Schnäppchen
Mickiewicza

namens DDR (Kàsek zwany NRD) , a tak˝e -

w Poznaniu pisarz odebra∏ doktorat honoris

w nak∏adzie w ca∏oÊci sygnowanym przez autora -

causa. Ukaza∏y si´: Totes Holz (Martwy las) -

teka

tom grafik z komentarzem literackim,

Kahlschlag in unseren Köpfen (Wyràb w naszych

Deutscher

g∏owach).

1990 Na

Uniwersytecie

Adama

Lastenausgleich

(Niemiecka

litografii

pod

wspólnym

tytu∏em
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Do tego litografie r ysowane
na miejscu, r ysowane na papierze
do przedruków. Jak wobec realnoÊci
Kalkuty - w umartym lesie zaszyty nie mog∏em przestaç byç Êwiadkiem
r ysujàc.
Od wiosny 1990 roku zatrzymujàc
si´ w drodze miedzy Stralsundem
i

Lipskiem,

zakwaterowa∏em

si´

w ¸u˝ycach, aby na kraw´dzi kopalni
albo mi´dzy dziurami po bagrowaniu
r ysowaç zniszczony i nowo powsta∏y
krajobraz, odkr ywkowe kopalnie w´gla
brunatnego. W ciàgu dnia siedzia∏em
na ∏yso zeskrobanej podeszwie doliny
i patrzy∏em na sto˝kowe rumowiska,
które uk∏ada∏y si´ a˝ do hor yzontu

Litografia, Algrafia, 55 x 75 cm

stopniami i ostatecznie gubi∏y si´
w oparach mg∏y; a wieczorem czyta∏em w Hoyerswerda albo Guben
wzburzonej publicznoÊci z Plebejuszy ,
z tej jeszcze do niedawna zabronionej
sztuki teatralnej.
Ju˝

dawno

wydawca

Theo

Rommerkirchen prosi∏ dla swojej edycji

Signatur o jeden tom. Nar ysowa∏em
dla niego w´glem i o∏ówkiem seri´
arkuszy, które ustawia∏y na tle krajobrazu

w´gla

brunatnego

moje

zwierz´ta: prastare ptaki, koguta,
turbota, podwójnego Êlimaka, szczur y.
Tak˝e martwe drewno i Kalkuta
chcia∏yby byç cytowane w mojej

Signatur .
Zakoƒczenie tworzy, opisujàcy krajobraz rumowisk, List z Altdobern,
któr y na razie zamyka mój raport
z pracowni z czterech dziesi´cioleci.

Algrafia, 57 x 75 cm
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Akwaforta,akwatinta, 65 x 50 cm, 1992

na sàsiedniej stronie
powy˝ej: Akwaforta,sucha ig∏a, 65 x 50 cm, 1992
poni˝ej: Sucha ig∏a,miedzioryt, 65 x 50 cm
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AAlgrafia,63 x 88 cm

LIST Z ALTDOBERN
Moje prastare ptaki znowu wrócity. Tym razem w nowym krajobrazie mi´dzy Hoyerswerda i Sanftenberg, gdzie dzisiaj
wyst´puje w´giel brunatny.
Na 1. lipca napisaç list z Altdobern. To le˝y w piaszczystych ¸u˝ycach. Zaraz za klinikà kobiecà kruszy si´ skorupa
ziemska. Wyprzeda˝ w sklepie przemys∏owym. (Dwa tygodnie przed tym, nim marka zachodnia zagarn´∏a w∏adz´, kupi∏em
sobie w Altdobern ostrza∏k´ do o∏ówków).
TaÊmociàgi, które si´ wys∏u˝y∏y. Czyje bebechy le˝à na kupie? Czekanie na obiecany cud. Dop∏acaç! wo∏a ktoÊ przez
g∏oÊnik powtarzajàc: Dop∏acaç!
Kiedy pisa∏em z Altdobern i krajobraz le˝a∏ rozwarty, patrzy∏ mi przez rami´ - kto tam chcia∏; a Butt z bajki Es war

ein-mal... (By∏ sobie raz...) powiedzia∏...

1991 Ukaza∏ si´ Brief aus Altdöbern (List

z Altdöbern) i Blaszany b´benek w edycji
na kasetach magnetofonowych. W wydawnictwie

rysunki

i

szkice

pod

tytu∏em

Ein

Werkstattbericht (Raport z pracowni).
1992 W ramach berliƒskiej Akademii Sztuk Grass

Steidl - Fritze G. Margull opublikowa∏

ufundowa∏ i powo∏a∏ do istnienia Fundacj´

album dokumentujàcy jego twórczoÊci -

im.

plastycznà i poetyckà, bogaty w odr´czne

Chodowiecki-Stiftung bei der Akademie der

Daniela

Chodowieckiego

(Daniel-

Kunste) , której celem jest wspieranie rozwoju

niemiecko-polskich

zwiàzków

w dziedzinie kultury. Ukaza∏y si´ Unkenrufe

(Wró˝by kumaka) w Polsce w t∏umaczeniu
S∏awomira Blauta. Pisarz wystàpi∏ z SPD.
Otrzyma∏

nagrod´

Premio

Grinzane
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Litografia, 54 x 39 cm
Czerƒ zadurzona w sobie: na czarno. Czerƒ na sk∏adzie. Pod Pritzen sto˝kowe czarna. - Odwal si´! Nie ma tu nic
do zbierania, dziobania. Nic do zabrania. (Tam ju˝ nawet nie pieje kogut).
Kiedy ja, nim w kalendarzu pojawi∏o si´ Altdobern, na Kammlagen w Górnym Harcu, gdzie Niemcy graniczà z Niemcami,
ujrza∏em zwiastunów zjednoczenia: nierozwa˝nych, zgilotynowanych do po∏owy... Zanik sylab. Rozpad dêwi´ku. Zabrak∏o
mi s∏ów. Od biedy mo˝na jeszcze nazwaç miejscowoÊci: to by∏o w Rudawach, niedaleko Zinnwald, Hemmschuh, Gottgetreu...
A kiedy wróci∏em, na razie nieskory do mówienia i mia∏em doÊç martwego drewna, w kominku le˝a∏a martwa sowa;
wtedy ju˝ przymuszony, chcia∏ grzyb na brzozach ze wszystkich stron o sobie, tylko jeszcze o sobie mówiç. To by∏o
w czwartym roku normalizacji po Czernobylu, kiedy nam si´ gospodarczo lepiej i lepiej powodzi∏o.
Lecz ciàgle jeszcze szczury w´drujà z prawa na lewo, teraz na tle krajobrazu na piaszczystych ¸u˝ycach, gdzie
VEB Schwarze Pumpe sterczàc wskazuje niebo, ju˝ teraz ogólno-niemieckie...
Mi´dzy Hoyerswerda i Senftenberg, blisko Altdobern: On nas zdublowa∏ na okrà˝eniu, Êlimak na swojej pe∏zajàcej stopie,
nas, mistrzów Êwiata w skoku wzwy˝ i w dal. (Teraz mi´dlimy jego Êlad za nim).

Prze∏o˝y∏ Boles∏aw Fac
Cavour. Wielka jubileuszowa wystawa

a w Berlinie otrzyma∏ w∏oskà nagrod´

przygotowanych we wspó∏pracy z Günterem

z

Premio Comites. Ukaza∏ si´ tomik trzynastu

„Baby“ Sommerem Grass recytuje fragmenty

okazji

czterdziestu

lat

twórczoÊci

w Kunsthalle w Berlinie.
1993 Otrzyma∏

doktorat

Uniwersytetu

(Listopadia).

swojej prozy i wiersze w rytm instrumentów

Pod tytu∏em Da sagte der Butt (Wtedy

perkusyjnych. Wydawnictwo Steidla przej´∏o prawa

Turbot powiedzia∏)

do publikacji utworów Grassa na ca∏ym Êwiecie.

sonetów
honoris

Gdaƒskiego,

causa

hiszpaƒskà

nagrod´ Premio Hidalgo w Madrycie

Novemberland“

wydano dwie p∏yty

kompaktowe i niewielkà ksià˝k´. Na p∏ytach
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Sepia, akwarela

1994 Grass ponownie odwiedza Polsk´. Tym

wymieniane z Kenzburó Oe: Gestern,

1997 Wydanie zbioru Fundsachen für Nichtleser

razem, aby odebraç dyplom Honorowego

vor 50 Jahren. Ein deutsch-japanischer Briefwechsel

(Rzeczy znalezione dla nieczytajàcych) ,

Obywatela Miasta Gdaƒska. Otrzyma∏ te˝

(Wczoraj, pi´çdziesiàt lat temu. Korespondencja

zawierajàcego oprócz reprodukcji akwarel

Wielkà

niemiecko-japoƒska). Otrzyma∏ Nagrod´ im. Hansa

równie˝ wiersze. Poza tym ukaza∏ si´ tekst

Akademii Sztuk Pi´knych (Groﬂer Literaturpreis

Fallady (Hans-Fallada-Preis) i Medal Hermanna

Der Autor als fragwürdiger Zeuge (Autor

der Bayerischen Akademie der Schönen

Kestena (Hermann-Kesten-Medaille).

jako podejrzany Êwiadek) i szesnastotomowe

Nagrod´

Literackà

Bawarskiej

Künste) , medal Universidad Complutense

1996 Ukazuje si´ Der Schriftsteller als Zeitgenosse

wydanie dzie∏.

w Madrycie i, wraz z Philipem Rothem,

(Pisarz wobec w∏asnego czasu). Grass otrzyma∏

1998 Ukazuje si´ Lübecker Werkstattbericht (Mój

Nagrod´ im. Karela Capka w Pradze.

Nagrod´ im. Sonninga - znaczàce duƒskie wyró˝-

warsztat) ; Wystawy: m.in. Kulturamt Hürth

nienie w dziedzinie kultury. Zosta∏ te˝ wyró˝niony

Wort und Bild (S∏owo i obraz) , Tübingen.

1995 Kolejna powieÊç: Ein weites Feld (Rozlegle

pole) . Ukaza∏y si´ tak˝e Die Deutschen

przez miasto Lubek´ Nagrodà im. Tomasza Manna

und ihre Dichter (Niemcy i ich poeci) i listy

(Thomas-Mann-Preis der Stadt Lübeck).

1999 Wyszed∏

drukiem

zbiór

stu

historii

z ostatnich stu lat: Mein Jahrhundert (Moje
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Nagroda
Nobla
Sztokholm
1999

Dom Güntera Grassa,
Lubeka 2 0 0 7

Günter Grass,
Wis∏awa Szymborska,
Czes∏aw Mi∏osz
Wilno 2 0 0 0
stulecie) ilustrowanych akwarelami. Pierwotnie

Grass otrzyma∏ Literackà Nagrod´ Nobla.

mia∏a to byç powieÊç o wieku XX, opowie-

Wystawy: m.in. Svenska Akademiens, Sztokholm.

(Pe∏zanie rakiem) i cykl rzeêb Gebrannte

dziana z perspektywy starej kobiety: Aber

2000 Ukaza∏y si´ 2 przemówienia na rzecz narodów

Erde (Spalona ziemia) . Razem z Danielà

schon bei den ersten Skizzen stellte sich

Romów i Sinti Ohne Stimme (Bez g∏osu).

Dahn i Johano Strasser Grass wyda∏

heraus, daﬂ diese Perspektiwe zu eng

Wspólnie z Peter Rühmkorf Grass zak∏ada

In einem reichen Land. Zeugnisse des

geworden wäre. (Jednak ju˝ w pierwszych

fundacj´

Wolfgang-Koeppen-Stiftung.

alltäglichen Leidens an der Gesellschaft

szkicach okaza∏o si´, ˝e ta perspektywa

Wystawy:

Theatermuseum

(W bogatym kraju. Âwiadectwa codziennego

by∏aby za wàska) . Ukaza∏y si´ ponadto:

Schloss Belvern, Holzminden.

rysunki Auf einem anderen Blatt (Na innej

Hannover,

2002 Ukaza∏a

si´

nowela

Im

Krebsgang

cierpienia z powodu spo∏eczeƒstwa) .

2001 Ukaza∏y si´ raport warsztatowy Fünf Jahrzehnte

Otwarcie Günter Grass-Haus (Domu Güntera

karcie), rozmowy warsztatowe Vom Abenteuer

(Pi´ç dziesi´cioleci), akwarele Mit Wasserfarben

Grassa) w Lubece. Pierwsza podró˝ Grassa

der Aufklärung (O przygodzie oÊwiecania) .

(Farbami wodnymi). Wystawy: m.in. Krögersches

do Jemenu. Wystawy: m. in. Casa die Goethe,

Za ca∏à swojà twórczoÊç pisarskà Günter

Haus Geesthacht Ausstellungen.

Akademie der Künste Berlin.
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Litografia, 53 x 39 cm

2003 Zosta∏y wydane Letzte Tänze (Ostatnie taƒce).

Litografia, 53 x 39 cm
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Litografia, 53 x 39 cm

Litografia, 53 x 39 cm

Sztokholm 1 9 9 9

64

Litografia, 53 x 39 cm

65

Litografia, 53 x 39 cm

66

Litografia, 54 x 39 cm

2004

2004 Ukaza∏ si´ Der Schatten (Cieƒ) , bajki

rowana. Dwie mowy z okazji 8. maja 1945 roku),

Hansa Christiana Andersena widziane

Wir leben im Ei (˚yjemy w jajku) , historie

oczami Güntera Grassa.

z pi´ciu dziesi´cioleci. Podró˝ Grassa

2005 Grass otrzyma∏ w Kopenhadze nagrod´

do Indii. Premiera filmu Unkenrufe (Wró˝by

Hansa Christiana Andersena. Ukaza∏y si´

kumaka) Roberta Gliƒskiego. Grass anga˝uje si´

Freiheit nach Börsenmaﬂ - Geschenkte

w kampanii wyborczej do parlamentu na rzecz

Freiheit. Zwei Reden zum 8. Mai 1945

„czerwono-zielonego projektu“.

(WolnoÊç na miar´ gie∏dy - wolnoÊç poda-

67

Litografia, 54 x 39 cm

Litografia, 54 x 39 cm

Litografia, 29 x 23 cm
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Litografia, 29 x 23 cm

69

Litografia, 29 x 23 cm

Litografia, 54 x 39 cm

70
Litografia, 36 x 27 cm

Litografia, 36 x 27 cm

2006 Ukaza∏y si´ wspomnienia Grassa Beim Häuten

der Zwiebel (Przy obieraniu cebuli). Günter
Grass swoim wyznaniem o cz∏onkowstwie
w 10. Dywizji Pancernej SS Jörg von Frundsberg
wywo∏uje g∏oÊnà i kontrowersyjnà debat´.
2007 Ukaza∏ si´ D ummer August (G∏upi August ),
powsta∏a w lecie 2006 roku liryka w odpowiedzi
na dyskusj´ o przynale˝noÊci Grassa do SS.
Nagroda Ernsta Tollera.

Galeria ESTA powsta∏a w 1998 roku. Prowadzona jest przez Ma∏gorzat´ i Tadeusza Stapowicz.
Specjalizuje si´ w prezentacji osobowoÊci artystycznych, wartoÊciowych tendencji i kierunków w sztuce.
W galerii zobaczyç mo˝na artystów uznanych w Êwiecie sztuki - uprawiajàcych malarstwo, grafik´, r ysunek,
rzeêb´ i fotografi´ oraz twórców nieznanych, zapomnianych, charakter yzujàcych si´ zmys∏em i talentem
artystycznym. Nie zamykamy si´ przed poszukiwaczami nowych form wyrazu i nowatorskimi rozwiàzaniami.
Zjawisko sztuki traktujemy niczym ˝ywà tkank´, ulegajàcà ciàg∏ym przemianom, ewolucjom.
Szczególnà osobistoÊcià dla nas jest profesor Akademii Sztuk Pi´knych w Krakowie Jacek Gaj, który inspirowa∏
powstanie galerii. Od 2000 r. wspó∏pracujemy z Tadeuszem ¸ apiƒskim prof. Uniwersytetu Mar yland USA,
Êwietnym malarzem, jednym z najwybitniejszych litografów amer ykaƒskich, promujàc Jego sztuk´ w Polsce
i Europie. Od 2001 r. Galeria bierze aktywny udzia∏ w targach sztuki organizowanych w Polsce.
UczestniczyliÊmy w I Targach Sztuki ART w Katowicach, w III, V ,VI i VII Targach Antykwar ycznych i Sztuki
Wspó∏czesnej w Krakowie, II Targach Art Poznaƒ, II, III i IV Warszawskich Targach Sztuki.
Galeria ESTA organizowa∏a znaczàce wystawy wspó∏pracujàc z innymi wa˝nymi galeriami m.in. z Krakowa,
Po z n a n i a , ¸ o d z i , S o p o t u , C z ´ s t o c h o w y, R z e s z o w a , O p o l a , P r z e m y Ê l a i P ∏ o c k a . Wy s t a w o m z a w s z e
towarzyszà katalogi.

Galeria reprezentuje wybitnych artystów wspó∏czesnych m.in. takich jak: Zdzis∏aw

Beksiƒski, Renata Bonczar, Jan Dobkowski, Stanis∏aw Fija∏kowski, Jacek Gaj, Günter Grass, Janusz
K a r b o w n i c z e k , R i c h a rd K l a n k , J e r z y L e w c z y ƒ s k i , Z b i g n i e w ¸ a g o c k i , Ta d e u s z ¸ a p i ƒ s k i , R o m a n
Maciuszkiewicz, Franciszek MaÊluszczak, Pawe∏ Or∏owski, Ryszard Otr´ba, Jan Pamu∏a, Pawe∏ PierÊciƒski,
Jan Tarasin, Andrzej Urbanowicz.

Ma∏gorzata i Tadeusz Stapowicz

G A L E R I A S Z T U K I W S P Ó ¸ C Z E S N E J E S TA ,
44-100 Gliwice, ul. R aciborska 8, tel. (+48 32) 335 41 06 • fax (+48 32) 231 31 68
e - m a i l : g a l e r i a @ e s t a . c o m . p l • w w w. g a l e r i a - e s t a . p l
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Album towarzyszy wystawie

„Günter Grass - Grafika, Rysunek, Rzeêba - w 80-lecie urodzin“
Galeria Sztuki Wspó∏czesnej ESTA Gliwice • 26.10.2007 - 14.11.2007 oraz 14.12.2007 - 15.01.2008
Honorowy patronat:

Zygmunt Frankiewicz

dr Helmut Schöps

Prezydent Miasta Gliwice

Konsul Generalny Republiki Federalnej Niemiec we Wroc∏awiu

Patronat medialny:

Wspó∏praca:

Kuratorzy: Ma∏gorzata Stapowicz, Hilke Ohsoling
Organizacja wystawy:
Dom Güntera Grassa w Lubece - Hilke Ohsoling
Galeria ESTA - Tadeusz Stapowicz, Ma∏gorzata Stapowicz, Jacek Stapowicz, Danuta Serwotka
Sponsor wystawy:

ISBN 978-83-61113-04-1
© Opracowanie mer ytor yczne, teksty, wybór ilustracji: Ma∏gorzata i Tadeusz Stapowicz
© Koncepcja i opracowanie graficzne: Maria Konopacka
Wspó∏praca: Jacek Stapowicz, Danuta Serwotka
Fotografie i reprodukcje prac i materia∏ów bibliograficznych: Jacek Stapowicz, Tadeusz Stapowicz
T∏umaczenia: Boles∏aw Fac, Danuta Serwotka

Mecenat
Miasta
Gliwice

Druk : EPIGRAF • www.epigraf.com.pl
Printed in Poland
© Copyright by Galeria Sztuki Wspó∏czesnej ESTA
© Copyright by Günter Grass, Wydawnictwo Steidl
˚adna cz´Êç niniejszej publikacji nie mo˝e byç wykorzystana bez pisemnej zgody wydawcy
Wydawca podjà∏ wszelkie starania w celu ustalenia praw autorskich materia∏ów zamieszczonych w ksià˝ce.
W wypadku jakichkolwiek uwag czy niedopatrzeƒ prosimy o kontakt z wydawcà.
Album wydano przy wsparciu finansowym Konsulatu Generalnego Niemiec we Wroc∏awiu

Wydawca sk∏ada podzi´kowania:
- Specjalne podzi´kowania Pani Hilke Ohsoling za ˝yczliwà i merytorycznà pomoc w przygotowaniu wystawy i albumu
- Wydawnictwu Steidl za pomoc w opracowaniu albumu
- Panu Andrzejowi Facowi za udzielenie prawa do polskiego t∏umaczenia „Raportu z Pracowni” Güntera Grassa wykonanego przez Jego Ojca Boles∏awa Faca
- Danucie Serwotce za du˝à pomoc przy realizacji wystawy i albumu
Wydawca:
Galeria Sztuki Wspó∏czesnej ESTA, ul. Raciborska 8, 44-100 Gliwice • tel: +48 32 3354106 • galeria@esta.com.pl • www.galeria-esta.pl
ok∏adka: Akwaforta, akwatinta, 65x50 cm, 1991 • ty∏ ok∏adki: Slowfox, bràz
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