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Ewa GRZESIUK

P O J E D N A N I E  I P R Z E B A C Z E N I E  
O  liryce Christy Peikert-Flaspohler

Nazwisko Christy Peikert-Flaspoh
ler polskiemu czytelnikowi nie jest je
szcze znane, ale niebawem ma sis uka-
za<5 we Wroclawiu w polskim przekla-
dzie ostatni z tomikow poetki zatytulo- 
wany Litania niemiecko-polska. W 
RFN autorka zyskata sobie grono sym- 
patykow: od 1979 roku publikuje w 
wydawnictwie Lahn w Limburgu, 
gdzie dotychczas ukazalo sis szesc to
mikow poetyckich, wiskszosc z nich 
we wznawianych nakfadach1. Dorobek 
poetycki Christy Peikert-Flaspohler 
uhonorowano nagrods za szczegolne 
osisgniscia w dziedzinie liryki na Mis- 
dzynarodowym Konkursie Literatury 
Chrzescijanskiej zorganizowanym w 
1983 roku przez wiederisks gazets 
„Die Furche" i wydawnictwo „Styria" 
z Grazu.

Inspiracji dostarcza poetce co- 
dziennosd, a szczegolna wrazliwosc, jej 
bardzo plastyczny i pelen ekspresji js- 
zyk sprawiajs, ze codziennosc przesta- 
je bye banalna i monotonna. „Byc 
uwaznym, nauczyc sis patrzec i slu- 
chac, popadac w zadums, na nowo sta- 
wiad pytania, miec wrazenie, ze to, co 
dzieje sis wokol mnie, takze mnie do- 
tyczy, szukac odpowiedzi"2 -  tak poet-

1 Recenzje oparlam na nast^pujjjcych 

wydaniach: Friede, nimm meine Hand. Gedi- 
chte, Limburg 1984, ss. 110; Sommerbriefe: 
Gedichte, Limburg 1986, ss. 91; Du traumst 
in mir, mein Gott. Frauen beten, Limburg

1989, 19902, ss. 93; Deutsch-polonische Lita- 
nei, Freiburg i.Br. 1990, ss. 48.

2 Cytowane w tekScie miejsca zostafy 

przefozone przeze mnie (E .G .).

ka pojmuje swoje zadanie. Celem jej 
tworczosci jest rowniez obudzenie wra- 
zliwosci u odbiorcy, a czyni to w roz- 
noraki sposob, nierzadko prowokujsc 
juz to doborem tematow, juz to obna- 
zajsc niedoskonalosc jszyka operujs- 
cego zdewaluowanymi pojsciami. Pod- 
miot liryczny jest typem czlowieka po- 
szukujscego sensu, bliskosci Boga, bli
skosci innego czlowieka, bliskoSci na- 
tury. Spojrzmy na liryks Christy Pei
kert-Flaspohler pod kstem trzech krs- 
g6w tematycznych, dajscych sis wyod- 
r^bnic w jej tworczosci. Pierwszy krsg, 
krsg modlitewny, obejmuje relacjs
czlowiek-Bog, drugi jest krsgiem ref- 
leksji nad stosunkiem czlowieka do 
stworzenia, trzeci zas porusza tematy- 
k  ̂ powrotu do korzeni.

Adresatem lirykow-modlitw jest 
Bog -  Pan stworzenia: „Bog zwierzst i 
ludzi", Boskie „Ty" w dialogu, Bog -  
zrodlo pokoju i milosci. W tym krsgu 
zasluguje na uwags tomik Du traumst 
in mir, mein Gott (Jestes we mnie,
Boze moj -  1989) -  zawierajscy liryki-
-modlitwy kobiet. W przedmowie au
torka pisze: „Wychowanie i przyzwy- 
czajenie w kosciolach i w spoleczeri- 
stwie oddzielily od Boga na dlugi czas 
fantazjs i marzenia. Mielismy przed 
sobs ip i mamy rowniez obecnie -  wss- 
ko pojsts, zredukowans bosks istots. 
Wiemy, ze Bog pozostanie dla nas nie- 
pojsty, niewyobrazalny. Ale bsdsc lu- 
dzmi, potrzebujemy obrazow, by przy- 
blizac sis do Boga, by czuc Jego blis- 
kosc". Motywem przewodnim pierw
szej czssci zbiorku jest poszukiwanie



Omowienia i recenzje 317

pefni: ow zredukowany do pierwiastka 
mQskiego obraz Boga pragnie autorka 
dopelnic o doswiadczenia kobiet, po- 
niewaz „Boza milosc jednoczy w sobie 
meskosd i kobiecosc, macierzyristwo i 
ojcostwo” . Dlatego kaze jednemu z 
podmiotow lirycznych modlic sie: 
„Matko Boze... Boze Ojcze...”

Modlitwy drugiej czesci zbiorku to 
modlitwy odzwierciedlaj^ce codzienne 
sytuacje. S4 wsrod nich modlitwy dziek- 
czynne, peine radosci zycia, ale tez li- 
ryki peine niepokoju, walki z bezna- 
dziejs. Doswiadczenie niezrozumienia, 
przemocy i bolu, a takze proby przela- 
mania schematow, w jakich zamknieto 
kobiety, wolanie z glebi rozpaczy i wa* 
dzenie sie nie tyle z Bogiem, co z poto- 
czns interpretacjs Bozych zamiarow, 
S4 czestym motywem w tym zbiorku. 
Bog jednak pozostaje punktem odnie- 
sienia, „boskim Ty” nios^cym ulge w 
cierpieniu i b^d^cym zrodlem nadziei.

Forme modlitwy -  spontanicznego 
dialogu z Bogiem mozna spotkad row
niez w innych tomikach autorstwa 
Christy Peikert-Flaspohler. Poetka 
chetnie korzysta z takich form, jak 
psalm, credo czy litania. Niezaleznie 
od formy, wszystkie modlitwy zawiera- 
js silny ladunek emocjonalny, charak- 
teryzujs sie oszczednosci^, a przez to 
celnoscis slowa. Poetka unika kunszto- 
wnych metafor -  te stworzylyby swiat 
hermetyczny, niedostepny dla odbior- 
cy, uniemozliwilyby otwarcie sie na 
Boga, na czlowieka, na swiat.

Innym kregiem tematycznym, sta- 
nowi^cym swoisty leitmotiv tworczosci 
autorki, jest refleksja nad stosunkiem 
czlowieka do stworzenia. Czytaj^c liry- 
ki z tomiku Friede, nimm meine Hand 
(Pokoju, wez mojq dtori) nie mozna 
oprzec sie wrazeniu, ze czlowiek zle 
zrozumiat biblijne zadanie „czyricie so

bie ziemie poddans": przemoc i agres- 
ja charakteryzujs bowiem jego poczy- 
nania. „Poszukiwanie pokoju z calym 
stworzeniem" staje sie nakazem chwili. 
Slowo „pokoj” zostaje zdemaskowane 
jako slowo puste, odarte z pierwotne- 
go sensu, jest ono niczym innym jak 
eufemizmem maj^cym na celu ukrycie 
istniejjjcego stanu wojny wobec innego 
czlowieka, wobec natury. Czytelnik 
moze miec wrazenie, ze poetka celowo 
wybiera drastyczne motywy, skladajs- 
ce sie na bardzo pesymistyczne „condi- 
tio humana” czlowieka wspolczesnego. 
Skoncentrowanie sie na przykladach 
przemocy i agresji ma na celu zwroce- 
nie uwagi na to, ze stosunek czlowieka 
do Boga mierzy sie rowniez stosun
kiem do stworzenia.

Nadanie slowu „pokoj” nowego 
sensu wymaga zrezygnowania z checi 
uzurpowania sobie prawa do panowa- 
nia nad innym czlowiekiem i nad natu
re, wymaga zrozumienia faktu, ze 
czlowiek sam jest czesci^ stworzenia. 
W jednym z lirykow Wir kehren um 
(Nawracamy si$) podmiot liryczny wy- 
znaje: „Nie rozpoznalismy siostr i bra- 
ci, / Boze nasz, / nawracamy sie do 
nich, do Ciebie, / by uczynic zadosc, / 
by budowac pokoj, / na nowo wymow 
Twoje stworcze slowo” . Poszukiwanie 
pokoju jest konieczng postaw^ kazde- 
go czlowieka poszukuj«jcego Boga -  
zrodla pokoju, a pojednanie z Bogiem 
nie jest mozliwe bez pojednania ze 
stworzeniem -  tak mozna by odczytac 
to przeslanie tomiku.

Trzeci kr^g tematyczny lirykow au
torstwa Christy Peikert-Flaspohler na
lezy rozumiec dostownie. Poetka uro- 
dzila sie na Sl^sku w Nieder-Salzbrunn 
(Szczaw?no) w? roku 1927. W roku 1985 
odbyta podroz do kraju dzieciristwa, a 
doswiadczenia powrotu skrystalizowa-



318 Omowienia i recenzje
ly sis w cyklu lirykow Wir waren dort 
(Bylismy tam) w tomiku Sommerbriefe 
(Listy z wakacji) i byly zaczynem Lita- 
nii niemiecko-polskiej.

W przedmowie do zbiorku Listy z 
wakacji poetka pisze: „Te listy z waka
cji powstaly podczas podrozy do na- 
szych korzeni. Bez korzeni takze czlo
wiek nie moze zyc. Ojczyzna jest naj- 
glsbiej sisgajycym korzeniem naszego 
istnienia. Ale to ludzkie, jszyk i mi- 
losc, wisksza niz my, dajy nam poczu
cie bycia w domu; tego poczucia nie 
da nam ani sam kraj, ani ukochane 
miejsce, ani nawet ukochany czlo
wiek” . Cykl Bylismy tam wyraza do- 
gwiadczenie wygnania, tssknoty i po- 
wrotu, ale i doswiadczenie obcosci, al- 
bowiem miejsca niegdys znane i bliskie 
staly sis obce, a i obey ludzie mieszka- 
jy w domu rodzinnym. Symboliczny 
wymows ma jednak spotkanie i roz- 
mowa przy jednym stole: podmiot liry-
czny postanawia: „nauczs sis, co zna
czy po polsku «vergib!» (przebacz) i 
poprzez chlod zimy bsdziemy pisac do 
siebie listy” . Mimo melancholijnej za- 
dumy i tssknoty za krajem dzieciri- 
stwa, cykl ten wyraza nadziejs na po- 
jednanie, na doswiadczenie bliskosci 
ponad granicami.

Szukanie tego, co lyczy Niemcow
i Polakow, pojednanie i wzajemne 
przebaczenie staly sis motywem prze- 
wodnim krsgu powrotu do korzeni. Za 
patronks pojednania obrala poetka 
§w. Jadwigs Slysky, czczony zarowno 
przez Niemcow, jak i Polakow. „Wlas
nie jej zycie moze nam pomoc w poj- 
mowaniu ojezyzny nie jako wlasnosci 
na stale, ale jako koniecznego miejsca 
wspolzycia rdznych ludzi, jako szanss 
zaczynania od nowa, jako dar i zada- 

•  ̂me .

W formie litanii przedstawia poet
ka losy Niemcow i Polakow od czasow 
Piast6w, kiedy to Henryk I zaprosil 
osadnikow niemieckich na swe ziemie, 
by podniesc poziom gospodarczy Slys- 
ka. Jadwiga, ksiszniczka bawarska, zo- 
stala zony Henryka i zaslynsla w swej 
nowej ojezyznie jako opiekunka ludzi 
biednych i chorych. Litania niemiecko- 
-polska rozpoczyna sis dwuspiewem 
wygnanych z „zachodniego Wschodu” 
Niemcow i „zagnanych” na Slysk ze 
„wschodniego Wschodu” Polakow. 
Pierwsze wezwania oplakujycych swe 
losy plyny osobno, na przemian. I 
Niemcow, i Polakow lyczy doswiadcze
nie wygnania, jedni zyjy tssknoty za 
krajem dzieciristwa i oczekujy powro
tu, drudzy zyjy obawami, ze znow do- 
swiadczy wygnania. I wtedy nagle lita
nia zmienia sis w dialog swistej z jej 
czcicielami: „Wolacie mnie / w dwoch 
glyskich jszykach / wolacie ocaleni i 
pragnycy ocalenia wy ze Wschodu i z 
Zachodu / wolacie z bliznami i nadzie- 
jy na pokoj” . Jadwiga przypomina ko- 
leje wlasnego losu: w dzieciristwie mu- 
siala opuscic ojezyzns i udac sis do
„obcego polskiego kraju” , ale z tss
knoty za ojezyzny „narodzila sis nowa 
ojczyzna” . Zapominajyc o wlasnym 
bolu Jadwiga sluzyla slabym i bied
nym, niezaleznie od tego, jakim jszy- 
kiem mowili. Droga, jaky wybrala, 
prowadzila bowiem „misdzy sercami” . 
Ts samy drogs wskazuje Jadwiga, 
„Matka Slyska” innym, wspolczesnym 
matkom i corkom tej ziemi i pyta -  
jakby z wyrzutem -  „kiedy staniecie 
sis siostrami?” Wlyczenie sis do dialo-
gu swistej zmienia charakter litanii: 
dwuspiew zamienia sis H brzemienne 
nadziejy choralne wolanie „modl sis za 
nami wszystkimi” .
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Na tie wydarzen ostatnich lat Lita- 
nia nabiera szczegolnej wymowy, po- 
niewaz wyzwolenie sis ze schematow i 
wzajemnych uprzedzeri staje sis bar
dziej realne niz kiedykolwiek. Szukaj-

my tego, co nas lijczy -  zdaje sis mo- 
wic poetka, „drogi ku sobie nawzajem
i wspolna droga czekaje na nas” -  dro- 
ga pojednania i przebaczenia.


