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Migrant mesjaszem. Fobie, obsesje, fantazmaty
i kreacje autobiograficzne Leszka Oświęcimskiego

Pisarze- l migracyjny dysponuje różnymi możliwościami kreowania własnej
tożsamości.]e dną z częstszych jest model ofiary, cierpiętnika, dyskryminowanego i upokarzanego "obcego", męczennika LQQRĞFLzłamanego traumą emigracji.
Inną jest np. rola błazna. Leszek 2ĞZLĊFLPVNLpolski pisarz EHUOLĔVNLwybrał
(wraz z kilkoma kolegami, choć chyba najkonsekwentniej z nich) model pośredni
-zabawnego nieudacznika, trochę FLDSĊosobę o dobrym sercu, nieprzystającą
do modelowych biografii dzisiejszego społeczeństwa, idealistę-marzyciela praJQąFHJRmoże trochę naiwnie, ale szczerze - nie wiadomo, na żarty, czy serio
- naprawić świat, nie natrafiając przy tym na jego poważny opór.
Nieudacznik to zarówno w tekstach publicystycznych, jak i literackich Wojciecha Stamma czy Leszka 2ĞZLĊFLPVNLHJRmężczyzna naiwny i nieporadny,
z braku sukcesu czyniący PHWRGĊmiejsce, z którego podważa pozorne oczywistości kulturowe. W manifeście kończącym Klub Kiełboludów 2ĞZLĊFLPVNLpisze:
My - słabi, mniej zdolni, niewiele możemy zdziałać; mleko chcemy kupować w aptece, a u fryzjera pół kilo sera. Trąbią na nas samochody, potykamy się na prostej drodze,
co chwilę wdeptujemy w gówno, ale szczęścia nam to jakoś nie przynosi (L. 2ĞZLĊFLPVNL
2002: 138).

Zanim manifest opublikowany został w Klubie Kielboludów, ukazał się
w czasopiśmie "Kolanon" jako manifest realnego ,,Klubu Nieudaczników Polskich'' (Club der Polnischen Versager). W książkach Leszka 2ĞZLĊFLPVNLHJRtyp
nieudacznika stopniowo awansuje do roli mesjasza- drogę tę postaram się tutaj
zrekonstruować.

Leszek 2ĞZLĊFLPVNLjest współzałożycielem polskiego "Kiubu Nieudaczników'' w Berlinie i autorem większości jego manifestów. Był współredaktorem
wychodzącego w drugiej połowie lat dziewięćdziesiątych kultowego, undergroundowego pisma ,,niekulturalnego" "Kolano", propagującego literaturę plebejską
i uliczną, oraz autorem wielu opublikowanych w tymże piśmie esejów związanych
z "polskim %HUOLQHPnp. cyklu artykułów o niemieckich przyjaźniach Stanisła
wa Przybyszewskiego (idola pisarza) czy też o berlińskim epizodzie w biografii
Witolda Gombrowicza. 2ĞZLĊFLPVNLbył także redaktorem unikatowej serii poetyckiej pisma "Kolano" wydawanego przez ,,Mordellus 3UHVVUkazały się w niej
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tomiki m.in. Lopeza Mausere czyli Wojciecha Stamma, Wiktora Winogradzkiego, Isabelli Potrykus, Dzidka Starczynowskiego i Brygidy Helbig. Oświęcimski
był także współpracownikiem berlińskiego radia RBB [Rundfunk Berlin-Brandenburg]. Jest poza tym autorem przetłumaczonej na język niemiecki książki
satyrycznej Klub Kiełboludów - wydanej w wydawnictwie "Ullstein" pt. Der
Wurstmenschenclub - oraz przewodników turystycznych dla najuboższych (wraz
z Michałem Szalonkiem): Berlin za darmo i Wiedeń za darmo (L. Oświęcimski
2004, 2007, 2008; B. Helbig-Mischewski 2006). Ostatnio pisarz zrealizował także film krótkometrażowy Kuźnia Noblistów - Schmiede der Noblisten oraz film
dokumentalny Sekrety Kraskowa- Das Geheimnis von Krasków.
Kuźnia Noblistów, zgodnie zresztą z manifestami Oświęcimskiego z czasów jego współpracy z .RODQHPgloryfikuje twórców piszących "z głębi serca", a przede wszystkim autorów projektujących w literaturze "lepsze światy'',
choćby nawet miało być to przedsięwzięcie z góry skazane na niepowodzenie.
Projekt ten wpisuje się w obecny kryzys kapitalizmu i rodzącą się konieczność
wypracowania nowych modeli życia społecznego.
Sekrety Kraskowa są próbą zgłębienia genius loci dolnośląskiego zamku
w tejże miejscowości, który wielokrotnie po wojnie zmieniał swoich właścicieli,
a dzisiaj jest siedzibą prowadzonej przez Thomasa i Izabelę Gamperl "Fundacji
.UDVNyZmiejscem skupiającym i inspirującym polskich, niemieckich i austriackich artystów, działających m.in. w grupie 3ROHQ+RWHOktórej członkiem są
Oświęcimski i autorka niniejszego tekstu. Zresztą temat "zgłębiania ducha" miejsc
o szczególnym klimacie i ich "sekretu" nigdy nie opuszcza Oświęcimskiego.
Leszek Oświęcimski urodził się w roku 1959 w Koszalinie, w Berlinie przebywa od 1989 r. Jest absolwentem filologii polskiej Uniwersytetu Gdańskiego.
Od kilku lat mieszka w nieczynnej fabryce w dzielnicy Schöneberg wraz z kilkoma innymi artystami (plastykami, filmowcami, pisarzami), między innymi
z malarzem Romanem Lipskim. Fabrykę Oświęcimski nazywa w swych tekstach
publicystycznych i literackich "pałacem áH]lub "hotelem złamanych VHUFOpisuje ją m.in. w felietonie dla pisma "Tagesspiegel" (B. Helbig-Mischewski 2006)
jako miejsce, w którym artyści zdradzeni przez feminizującą kobiecą część populacji, opuszczeni przez żony, próbują odzyskać równowagę psychiczną i skierować swoją energię na rozwój duchowy oraz sztukę artystyczną, awansującą do
roli religii. Sfrustrowani związkami z kobietami i sprzecznymi wymaganiami płci
przeciwnej stawianymi wobec nich, a także rozczarowani współczesnym społeczeństwem konsumpcyjnym, "etyką'' wolnego rynku, "wyścigiem szczurów"
(w którym kategorycznie odmawiają udziału) i obowiązującą hierarchią wartości,
próbują wypracować alternatywny styl życia, rodzaj kontrkultury. Polega ona
na zdystansowaniu się do potrzeb seksualnych, kierowaniu się maksymą ora et
laborai na prowadzeniu klasztornego trybu życia, w którego centrum stoi sztuka.
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W najnowszej1 nieopublikowanej jeszcze powieści Heartbreak Hotel (tytuł piosenki Elvisa Presleya) 2ĞZLĊFLPVNLpropaguje ascetyczny i zdyscyplinowany tryb
życia1 krzepę cielesną i duchową1 daleką jednak od tradycyjnej wyznaniowości.
Klimaty twórczości 2ĞZLĊFLPVNLHJRwywodzą się z tradycji polskich subkultur undergroundowych lat 80. i 90.1 których centrum był Gdańsk. Podczas
studiów w Gdańsku 2ĞZLĊFLPVNLzetknął się z ruchem artystycznym ,,Totartu'1 (pokrewnym wrocławskiej 3RPDUDĔF]RZHMAlternatywie") i jego liderami
- Zbigniewem Sajnógiem (potem guru sekty ,1Niebo11 ) oraz 3DZáHPKonjo-Konnakiem, wydającymi m.in. czasopismo "Metafizyka 6SRáHF]QD Do ruchu
tego należał znany przedstawiciel tzw. pokolenia "brulionu"- Wojciech Stamm
z grupy poetyckiej 11 Zlali mi się do ĞURGNDkolejny współzałożyciel "Klubu Nieudaczników Polskich'1w Berlinie. 2ĞZLĊFLPVNLod kilku lat nie jest już człon
kiem klubu, także Stamm, mieszkający w tej chwili w Warszawie1jest w nim coraz
mniej obecny. Głównymi G]LDáDF]DPL klubu, przynajmniej tymi najbardziej
widocznymi publicznie1 są obecnie Adam Gusowski i Piotr Mordel 1). Działal
ność "Totartu"wykraczającą daleko poza literaturę, gdyż obejmowała m.in. takie
formy, jak performance, happening i sztukę uliczną1 parodiującą kulturę oficjalną
i dyskursy życia publicznegoJ kulturoznawca Michael Fleischer nazywa sztuką
11
11trzeciego obiegu (M. Fleischer 1994). Wyłamywała się ona bowiem zarówno
z oficjalnego kanonu literackiego1jaki z opozycyjnego, nielegalnego 11obiegu druJLHJR11Totart"zachowywał ironiczny dystans wobec oficjalnej polityki państwa
socjalistycznego jak i wobec opozycji zorganizowanej wokół Kościoła i "SolidarnościJJ, posługującej się dyskursem patriotyczno-katolickim.
1
Trafną ilustracją poetyki JJTotartu ' może być wiersz Wojciecha Stamma
(alias Lopeza Mausere): 11zburzyli babci szopę/ bo papież przyjeżdża" (M. Lopez 1995). "Totart" nawiązywał do zachodnich ruchów hippisowskich1 ekologicznych1 pacyfistycznych i anarchistycznych, robił to jednak bez ideologicznego
zacięcia, z pozycji błazeńsko-komedianckiej 1 zacierając przy tym granicę nie tylko
między tym, co poważne1 a tym, co niepoważne, ale także między estetyką a egzystencją1 życiem a sztuką. Przykładem usuwania tych ostatnich granic może
być fakt, że lider 11Pomarańczowej Alternatywy)} Waldemar Frydrych (Major)
dwukrotnie kandydował do funkcji prezydenta miasta Wrocławia. "Totart" zacierał także granice między tym co prywatne a publiczne, między producentem
a odbiorcą sztuki, chętnie odbierał sztuce jej elitarny i komercyjny charakter.
Zgodnie z estetyką "Totartu" sztuka to nie produkt1 lecz sposób na życie1 na
,1podminowanie11 obowiązujących dyskursów i hierarchii1ruch subwersyjny, próbujący wejść w oficjalne struktury, aby obnażyć ich śmieszność czy zakłamanie.
Przygotowują oni książkę Der Club der polnischen Versager, która podobno ma zostać wydana w wydawnictwie Rowohlt. Zob.: http:/ /www.polnischeversager.de/index.php/buch-2/
1
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tekstów literackich powstałych w kręgu "Totartu" Michael Fleischer nazywa EDQDOL]PHPMówi także o zastosowaniu ,,zerowych" chwytów
estetycznych, pisaniu tekstów programowo "nieinteresujących'' na EáDKHtematy, pozbawionych tradycyjnych wyznaczników literatury, często nawet semantycznej koherencji (M. Fleischer 1994). Poeci koncentrują się na obszarze
prywatnym, dystansując się od wszelkich ideologicznych misji. Dyskwalifikują
napuszone, patetyczne style C,bla bla bla"), koncentrują się na tym, co najprostsze i najbliższe. Inscenizują wtargnięcie barbarzyńców na scenę sztuki i życia
publicznego, luźno i nie do końca afirmacyjnie, zawsze z dystansem i ironią nawiązując do awangardowych ruchów artystycznych z początku wieku XX, m.in.
do futurystów i konstruktywistów. Literatura "Totartu" stawia pod znakiem zapytania wszelkie struktury władzy wywierające na nas różnego rodzaju naciski,
dlatego wychodzi od jednostki, od indywiduum, od prywatności.
Wróćmy do "Klubu Nieudaczników Polskich" bazującego na artystycznych
doświadczeniach 7RWDUWXSkładający się w pewnej mierze z bezrobotnych artystów i intelektualistów "Klub Nieudaczników Polskich" w roku 2000 zarejestrował się prawnie w Niemczech jako regularne stowarzyszenie, co odpowiada
typowej dla "Totartu" i 3RPDUDĔF]RZHMAlternatywy" strategii przenikania
ruchu do oficjalnych struktur społecznych. To właśnie z tej pozycji "Klub Nieudaczników 3ROVNLFK"politisch nicht ganz korrekt und gefordert von niemand((
[politycznie nie do końca poprawny i niesponsorowany przez nikogo] (B. Helbig
2006) 2, skutecznie domaga się szacunku dla swej odmienności, wnosząc swój
wkład w destabilizację kultury dominującej, czy nazwiemy ją niemiecką, czy
zachodnioeuropejską, czy korporacyjną.
"Nieudacznicy" otwierają pomieszczenia Klubu w dzielnicy Berlin-Mitte,
najpierw na Torstrasse ( 2001l), a po kilku latach na Ackerstrasse. Klub staje
się miejscem kultowym, przyciągającym młodą inteligencję berlińską (B. Helbig-Mischewski 2006: 315-322). "Nieudacznicy" są dostrzegani w prasie niemieckiej, która na ogół polskich autorów nie rozpieszcza. Zdobywają także
popularność jako autorzy satyrycznej audycji w radio "Multikulti" (RBB). Organizują czy też raczej dają przestrzeń w celu organizacji wieczorów artystycznych,
happenningów, wystaw, koncertów satyrycznych i kabaretowych wystąpień3 .
6WDUDMąsię pozostać niezależni, propagują sztukę autonomiczną, kpiącą z mieszczańskiego filistra, a może raczej kokietującą go i wodzącą go za nos. Ironicznie
clekonstruują stereotypy polsko-niemieckie, doprowadzając je do absurdu. Stosują politykę nonsensu - ich poczucie humoru i programowa niepoprawność
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2

Sformułowanie z cotygodniowego elektronicznego newslettera Nieudaczników.

3

Opis działalności Klubu na stronach internetowych: http:// www.polnischeversager.de/ index.php/

duh/
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polityczna, a także niepoprawność językowa i silny obcy akcent w języku niemieckim niejednokrotnie wprawiały w zakłopotanie niemieckich publicystów.
Wyciągają na powierzchnię to, co w życiu publicznym nieobecne, spychane do
podświadomości zbiorowej, "wchodzą z butami1J w obszary tabu, chcą być VáR
niem w składzie porcelany, "przedrzeźniają" dyskursy oficjalne (język mediów,
język urzędowy, język polityków), kreując się na antybohaterów społeczeństwa
sukcesu i perfekcjonizmu. Kpiarsko odnoszą się do świętości narodowych obu
kultur; nieprzypadkowo klub otwarto w dniu pierwszego września 2002 roku,
a impreza nazywała się przewrotnie "Krieg und Zimmer" [Wojna i pokój] 4 .
Artysta jest już, ich zdaniem, z definicji prowokacją. Jeśli jest nim obcokrajowiec, to jego możliwości wprowadzenia fermentu do komunikacji kulturowej jeszcze się potęgują, oczywiście pod warunkiem, że nie izoluje się
w kręgu swoich rodaków i wypowiada się także w języku kraju gospodarzy.
,,NieudacznicyJJ od początku swojej działalności programowo nastawili się na
komunikację z niemieckim społeczeństwem, na wybuchowe, "interwencyjne"
działanie inności. Od początku posługiwali się w swej działalności językiem
niemieckim, nie podejmując jednak nigdy prób asymilacji. Zostali zaakceptowani przez kulturę gospodarzy, ponieważ (trochę podobnie jak rosyjski prowokator Vladimir Karniner) działali z lekkością, humorem i autoironią, nie
z pozycji ofiary, lecz jako aktywne i aktywujące, energetyzujące społeczeństwo
podmioty (A. Gruen 2004 ). Traumę emigracji przezwyciężyli w działaniu, nie
cierpią więc na kompleks niższości. Nie ominęły ich, co prawda (jeśli wierzyć
różnego rodzaju autobiograficznym narracjom), takie doświadczenia, jak alkoholizm, inne uzależnienia czy bezrobocie, udało im się jednak skonstruować
swoją tożsamość bez tzw. Feindbilder, czyli bez opierania jej na wrogości wobec
kultury niemieckiej lub obecnych w niej mniejszości narodowych. Z psychoanalitycznego punktu widzenia, reprezentowanego np. przez Arno Gruena,
uporali się z "obcym w sobie" (por. A. Gruen 2004 ).
Do chętnie stosowanych strategii "Nieudaczników'' należy wprowadzenie
"zamieszania" w porządek stereotypów kulturowych. Może ono polegać, jak
w wierszach Wojciecha Stamma (Lopeza Mausere) czy powieści 2ĞZLĊFLP
skiego, na projektowaniu antagonizmów narodowych do wewnątrz bohatera.
Bohater taki bywa np. Niemcem, Polakiem, Żydem i "Ruskiem" jednocześnie,
i to w nim samym rozgrywają się potyczki między narodami, nawet imię może
zwalczać w nim nazwisko (M. Lopez 1995: 16). Nie bez powodu Leszek 2ĞZLĊ
cimski firmuje niemiecką wersję Kiełboludów jako Leszek Herman i odwołuje się
4

Określenie Wojna i pokój przetłumaczone jako Krieg und Zimmer to zamierzone, błędne tłumaczenie
z polskiego, aby uzyskać efekt komiczny czy nawet absurdalny: pol. pokój - l. Zimmer- pokój, izba, 2. Frieden (polit., woj.) pokój, zawrzeć trwały pokój.
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w swej powieści do słynnej bitwy w Lesie Teutoburskim - Hermannsschlacht, do
mitu germańskiej ZLHONRĞFLautoironicznie wskazując na możliwość odnalezienia
heroicznej germańskości w samym sobie.
Jeden z bohaterów Kiełboludów, niemiecki komisarz Klotz, ma pochodzenie
polskie - babkę von Oswiecimsky. Narrator wskazuje także na polskie pochodzenie Nietzschego. Nawet do produkcji Kiełboludów, istot z polskiej kiełbasy,
użyto półproduktów niemieckich. Kiełholuda to istota zmielona, jakaś nowa
jakość, tożsamość niejednorodna i niepodatna na ideologiczne zacietrzewienie,
a w związku z tym na manipulację. Innym sposobem podkreślenia hybrydyczności tożsamości kulturowych jest dla 2ĞZLĊFLPVNLHJRw plecenie niemieckiego
"'' w polski tytuł powieści. Nic nie jest już oczywiste i zupełnie nie wiadomo,
kto jest 3RODNLHP"Ruskiem'' i 1LHPFHP"Nieudacznicy" wcielają w sztukę
tezę Benedicta Andersona, że narody to "tylko" wspólnoty wyobrażone (B. Anderson 1997).
Klub Kiełboludów Leszka 2ĞZLĊFLPVNLHJRto "ideologia" ruchu, to metafora
"Klubu Nieudaczników", jego zbiorowa biografia. To świadomie (podobnie jak
Czarna matka Wojciecha Stamma) nieporadna i ,,nieprofesjonalna", napisana
z dużą dozą humoru i parodiująca polskie środowiska emigracyjne w Berlinie powieść sensacyjno-kryminalna, a raczej karykatura takiej powieści. Kim jest wła
ściwie tytułowy .LHáEROXGDktórego, jak informuje autor na pierwszych stronach
książki, do celów polskiej audycji berlińskiego radia SFB "Multikulti" w roku
1989 wspólnie wymyślili Leszek 2ĞZLĊFLPVNLWojciech Stamm i Piotr Mordel.
Kiełboluda, w którym nietrudno rozpoznać autokreację autora, jest niejako "obcym FLDáHPw społeczeństwie niemieckim, bakcylem, który przenika do
kultury niemieckiej i może zmienić ją "od ĞURGNDewentualnie zarazić czymś,
przed czym ona być może chciałaby się obronić. 2ĞZLĊFLPVNLznalazł interesujące antidotum na opisywaną przez wielu autorów sytuację poniżenia migranta
i na uleczenie jego kompleksu niżości. Pokazuje, że jako migranci nie jesteśmy
zdani na poddawanie się naciskom kultury dominującej, lecz możemy wnosić
do niej własne wartości.
Prześladowanym w Polsce i w Niemczech Kiełboludom, reprezentują
cym typ romantycznego wrażliwca, brak jest pewności siebie i zdecydowania
w działaniu, prześladują ich też różnego rodzaju wątpliwości. Ich ciągłe samozwątpienie narrator przekuwa w wartą eksportu polską cnotę. To rozwiązanie
twórcze, WUDQVNXOWXURZHwykraczające poza syndrom ofiary. Wydawałoby się,
że nie mamy kulturze zachodnioeuropejskiej nic do zaoferowania, musimy uznać
jej wyższość i dać się jej wchłonąć - albo okopać się w oporze przeciw niej.
2ĞZLĊFLPVNLpokazuje, że możemy zaoferować jej nie tylko polską kiełbasę, ale
i pewnego rodzaju skromność i świadomość własnych ograniczeń, jakiś rodzaj
romantycznego rozdarcia broniącego przed arogancją, a także inną definicję
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jako alternatywę wobec dzisiejszego przymusu samozadowolenia, efektywności, szybkiego tempa, kariery, demonstrowania poczucia własnej
życia spełnionego
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wartości.

Kultura alternatywna jest już z definicji skierowana przeciwko kulturze
większości. Jeśli wszyscy mówią, że dobra jest pewność siebie, to kultura alternatywna będzie to podważać i 2ĞZLĊFLPVNLwłaśnie to czyni. Nie interesuje go
ani poprawność polityczna, ani zdanie większości, a jeśli - to tylko po to, aby
rzucić jej wyzwanie. Jego twórczość mogłaby stać się dla przedstawicieli kultury
gospodarzy okazją do spojrzenia na samych siebie z odświeżającej perspektywy, do rewizji auto- i heterostereotypów, jak i koncepcji kultur monolitycznych,
nierzadko projektujących na "Innego" to, co wyparły z wizerunku samych siebie
( das Unheimliche - Straszne). Mogłaby, gdyby była bardziej znana, i gdyby 2ĞZLĊ
cimski, przekraczając paradygmat "Nieudacznika" we własnej biografii, podjął
wysiłki opublikowania i "sprzedania" swych nowych powieści Aleja Bukowa oraz
Heartbreak Hotel.
Zagrożenie interwencji kulturowej i społecznej, jakie w "Klubie Kiełbolu
dów" niosą ze sobą kiełbasiani przybysze z Polski, nie jest mile widziane przez
instancje ZáDG]stąd też Kiełboludy są prześladowane, czego wyrazem jest absurdalny slogan 11Wurstmann go home" [Kiełbasiarzu do domu], pojawiający się
na ścianie domu Kiełboludy Dużego (parodiujący dyskursy nacjonalistyczne).
Kiełholuda jest nie tylko migrantem, czyli prototypowym REF\PJ est istotą
nie do końca ludzką, surrealną. Można w nim zobaczyć zaszczutego, ściganego
przez Niemców i Polaków współczesnego mesjasza, który może mógłby zbawić
świat, gdyby ludzie nauczyli się od niego 11niepewności VLHELHzaczęli choćby
trochę wątpić w stworzone przez siebie mody i ideologie, nie tylko narodowe.
Zwróćmy uwagę na motto, którym 2ĞZLĊFLPVNLopatrzył swoją powieść: "Oto
Ja was posyłam jak owce między wilki. Bądźcie więc roztropni jak węże, a nieskazitelni jak JRáĊELHJest to oczywiste nawiązanie do Nowego Testamentu, do
Ewangelii wg św. Mateusza 10:16.
Migrant, ulubieniec kulturoznawców, staje się w dzisiejszych dyskursach
kulturowych, nie tylko u Oświęcimskiego, ale u niego w sposób niezwykle obrazowy, metaforą kondycji człowieka w dzisiejszym świecie - świecie po Holokauście, który zredukował człowieka do kawałka mięsa (przypomnijmy sobie wersy
Różewicza z wiersza Ocalony: "widziałem l wagony porąbanych ludzi l którzy
nie zostaną zbawieni'' (T. Różewicz 1971: 20), w świecie "bez granic" (także
np. granic etycznych w genetyce), w którym zmuszeni jesteśmy do mobilności,
ale i poszukiwania nowych form życia, nowych form zakorzenienia, nowych form
"ojczyzny" i metafizyki.
Od chwili ukazania się Klubu Kiełboludów minęło wiele lat. "Boskie dziecko" (czyli mesjasz w fazie dzieciństwa) z Klubu Kiełboludów w najnowszej,
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opracowywanej właśnie do druku książce 2ĞZLĊFLPVNLHJRHeartbreak Hotel) stało się pustelnikiem i HUHPLWąprzygotowującym się do spełnienia ZDĪQHMspołecz
nej misji. Wokół postindustrialnej przestrzeni nieczynnej fabryki 2ĞZLĊFLPVNL
konstruuje legendę o swej nowej tożsamości. Jej ważnym elementem jest, jak już
wspominałam, rozprawienie się z chaosem związanym z rolami płciowymi i kobiecym feminizmem. (Tutaj mamy nawiązania do modernistycznej walki płci.)
Element ten jest obecny także w Klubie Kielboludów w postaci zimnej agentki
Alicji zawsze gotowej na wszystko, łącznie z zamordowaniem człowieka z kiełba
sy. Kiełboiuda 'XĪ\karykaturalne alter ego autora, najpierw korzysta z dobroci
"chóru lesbijek i innych kobiet", a następnie zostaje przez feministki odrzucony
za jakąś szowinistyczną, literacką wypowiedź, co interpretuje w metafizyczno-psychoanalitycznych kategoriach walki płci: "jak by nie SDWU]\ákiełbasa posiada
kształt falliczny" (L. 2ĞZLHFLPVNL2002: 89). 2ĞZLĊFLPVNLHPXn ie odpowiada
zaangażowanie ideowe feministek, brakuje mu w nich dystansu do samych siebie,
humoru, odrobiny wątpliwości.
W poprzednich artykułach o literaturze migrantów pisałam o tym, że emigracja może być degradacją, a - zwłaszcza dla mężczyzn -bywa nawet kastracją,
nie tylko jeśli chodzi o pozycję zawodową i społeczną, ale i o kwestie genderowe
(B. Helbig-Mischewski 2009: 160- 172). Wskazywałam na upokorzenie bohaterów prozy pisanej przez polskich migrantów 2ĞZLĊFLPVNLHJRStamma, Niewrzędy, Mus zera, Rudnickiego) oraz ich irytację nie tylko na tle przynależności
narodowej i wynikających z niej ograniczeń w dostępie do władzy i pieniędzy,
lecz także na tle tożsamości płciowej (motywy porzucenia przez polską żonę
oraz temat przemocy stosowanej przez kobiety wobec mężczyzn).
2GSRZLHG]Ląna wyrachowanie kobiet i ich dążności emancypacyjne odczuwane jako droga "po trupach" (męskich) jest w najnowszej książce 2ĞZLĊ
cimskiego odizolowanie się od nich i odseparowanie się od seksu, preferowanie
związków wyłącznie platonicznych. Apoteoza seksualnej abstynencji to kolejna
prowokacja 2ĞZLĊFLPVNLHJRPisarz przełamuje więc następne tabu współcze
snego społeczeństwa - kreuje (autobiograficznie zabarwiony) typ nieudacznika
nie tylko w sferze zawodowej, ale i w sferze prywatnej, intymnej, w sferze seksu.
Jednym z przesłań powieści Heartbreak Hotel jest przekonanie, że energię traconą na seks należy spożytkować na tworzenie. Frustrację wynikającą z przykrych doświadczeń z kobietami typu jem me Jatale narrator przepracowuje, m.in.
malując metaforyczne obrazy kobiecego okrucieństwa wobec mężczyzn. Zatem
na przykład malarki zamieszkujące pomieszczenia fabryczne prawdopodobnie
zamordowały jednego z ]DáRĪ\FLHOLk omuny artystów, rosyjskiego muzyka, którego duch nadaje specyficzny klimat tej przestrzeni. Motyw knutego za plecami
mężczyzn i przeciwko nim spisku kobiet (nie do końca jednak realnego, pozostającego raczej w sferze domysłów, OĊNyZtajemnic i fantazmatów) znajdziemy
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w jednym z obrazów Romana Lipskiego Trzy gracje, de facto znajdującym
się w posiadaniu autora Heartbreak Hotel. Obaj twórcy przepracowują w sztuce
własną traumę i intermedialnie porozumiewają się ze sobą na jej temat.
W zamierzeniu 2ĞZLĊFLPVNLHJRokładkę powieści Heartbreak Hotel zdobić
ma inny obraz Lipskiego: autoportret na ławce w parku z dziewczyną. Podczas
gdy mężczyzna całkowicie zagłębiony jest we własnym, wewnętrznym świecie,
kobieta wije się z pożądania. To wizualizacja swego rodzaju zemsty na okrutnych kobietach, próba odwrócenia ról, męski tryumf, manifest niezależności od
popędów, a więc emancypacji. 2ĞZLĊFLPVNLjednak na tym nie poprzestaje, to
tylko jeden z etapów w procesie twórczego mierzenia się z własnymi demonami.
Reakcją na spisek kobiet jest w Heartbreak Hotel spisek mężczyzn. Znajdziemy tu nawiązania do spisku przeciw Hitlerowi, a raczej jego parodię, napotykamy
klimaty undergroundowych (odbywających się w piwnicy) spotkań różnego rodzaju tajnych, męskich stowarzyszeń, typowych dla kultur PDVNXOLQLVW\F]Q\FK
Na szczęście 2ĞZLĊFLPVNLHJRnie opuszcza poczucie humoru, stąd też jego konfrontacje z płcią przeciwną pozbawione są zawziętości czy nienawiści. Obok
typu kobiety niebezpiecznej i zagrażającej przyjaźni mężczyzn (ważny fantazmat
społeczeństw patriarchalnych) w książce 2ĞZLĊFLPVNLHJRpojawia się zresztą Lidia, kobieta mądra i inteligentna, kobieta o dobrych intencjach, w której może
nawet warto się zakochać, dla której może warto przezwyciężyć antykobiece
fobie. (To etap możliwy dopiero po "oczyszczeniu", po pozbyciu się przymusu
pochopnych działań pod wpływem testosteronu).
Jeśli chodzi o postaci męskie, to w Heartbreak Hotel 2ĞZLĊFLPVNLportretuje skrajne postawy wobec kobiet, czyli z jednej strony postawę pogardy,
manifestującą się w obsesyjnym ich uwodzeniu, traktowaniu przede wszystkim
jako obiektów seksualnych i udowadnianiu sobie w ten sposób własnej wartości
(macho, artysta-uwodziciel), a z drugiej strony postawę całkowitej abstynencji
(mnich, eremita). W finale jednak wychodzi poza te ekstremy. Pokazuje stopniowy i (dla migrantów z Polski szczególnie trudny) proces przełamywania stereotypów i uprzedzeń płciowych, wypróbowuje drogę patrzenia na (młodą) kobietę
przede wszystkim jako na człowieka, podmiot, nie jak na przedmiot, ciało, łup,
na którego widok przestajemy nad sobą panować i stajemy się nieobliczalni.
Jakże daleka od refleksji 2ĞZLĊFLPVNLHJRj est (skądinąd atrakcyjna i oryginalna)
działalność polskich grup undergroundowych àyGĨKaliska" czy à\ĪNDczyli
FKLOOLnależących do grupy "Polen-+RWHO
W swej ostatniej, nieopublikowanej jeszcze powieści 2ĞZLĊFLPVNLmaterializuje myśl, aby przestać patrzeć na innych i na siebie samego przez pryzmat
ograniczających nas kategorii, takich jak narodowość czy płeć. Bohaterowie nie są
tu już Niemcami czy Polakami, przynależność narodowa, podobnie jak płciowa,
stopniowo przestaje mieć znaczenie. Mamy wrażenie, że 2ĞZLĊFLPVNLHJRjako
także
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prywatne cierpienie, zaakceptowane i przyjęte
jako wyzwanie do rozwoju. Cierpienie stało się drogą do nowej tożsamości i siły,
której nieodzownym elementem jest poczucie humoru i dystans do samego siebie, także do roli PHVMDV]DHeartbreak Hotel jest, jak sam Berlin, miejscem twórczym i eksperymentalnym, pełnym tajemnic i trupów w piwnicach. 2ĞZLĊFLPVNL
ma RGZDJĊprzyjrzeć się tym trupom. Nagle okazuje VLĊ że w tej przestrzeni
twórczej jest także miejsce dla kobiet (zakładają feministyczne pismo i zapraszają
głównego bohatera do współpracy!) i na marzenia o nowym początku. Czyżby
mesjasz pomału zaczynał zbawiać świat?
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The Migrant- a Messiah. The Phobias, Obsessions, Phantasms and Autobiogra phical
Creations of Leszek Oświęcimski

E-/ i-/ mmigrant writers choose various ways of shaping their identity abroad,
reaching for models of a martyr, an outsider, a fool, etc. Leszek Oświęcimski has chosen
a completely different identity type - that of a loser, someone with a good heart trying
to make the world a better place. He is the founder o f the Polish "Klub Nieudaczników''
("Losers' Club", the co-editor o f a satirical magazine called Kolano (Knee) as well as
the author of two satirical books entitled Klub Kiełbolubów and Heartbreak Hotel. The
migrant, a favorite among culture experts, is in Oświęcimski's works a metaphor o f the
human condition in today's world, a world without any boundaries, a world in which
we are forced to be mobile, to accept newformsof life and put down new roots and
also to acknowledge new forms o f "motherland" and metaphysics.

Zusammenfassung
Ein Migrant wird zum Messias. Phobien, Besessenheiten, Phantasmen und
autobiografische Kreationen von Leszek Oświęcimski

Exilschriftsteller kreieren in der Fremde aufverschiedene Weise Identitaten, wobei
sie zum Vorbild u. a. des Dulders, des Fremden, des Narren greifen. Leszek Oświęcimski
wahlte ein entschieden anderes Identitatsmodel- eines Tollpatschs mit gutem Herz, der
versucht, die Welt zu retten. Er ist Griinder eines polnischen Tollpatschklubs, Mitredaktor der satirischen Zeitschrift "Kolano" ("Das Knie") sowie Verfasser der satirischen
Biicher Klub Kielbolubów und Heartbreak Hotel. Ein Migrant, Liebling der Kulturwissenschaftler wird im Schaffen von 2ĞZLĊFLPVNLzur Metapher der Kondition eines Menschen in der heutigen Welt, der Welt ohne Grenzen, der Welt, in der wir zur Mobilitat
gezwungen sind, zu neuen Lebens- und Verwurzelungsformen, sogar zu neuen Formen
einer "Heimat"und Metaphysik.

