O emigracji, życiowych wyborach,
stosunku
do
przeszłości
i twórczości pisarskiej

Ewa Stachniak, Wrocław
Joanna Sokołowska-Gwizdka – Rozpoczęła Pani swoją twórczość literacką w
Kanadzie od małej formy prozatorskiej, od opowiadań publikowanych w różnych,
często prestiżowych magazynach literackich. Czy „Spacer nad Credit River” to
jakiś szczególny tekst?
Ewa Stachniak – Jest to historia pewnej wizyty. Matka z Polski odwiedza córkę w
Kanadzie. Obie kobiety idą na spacer do parku wzdłuż rzeki Credit River w
Mississaudze. Podczas spaceru, rozmawiają. Córka jest w związku z mężczyzną –
Kanadyjczykiem amerykańskiego pochodzenia. Po rozmowie z matką, rozmowie
trudnej, zahaczającej o bolesne wspomnienia rodzinne, bohaterka opowiadania
lepiej rozumie siebie, swojego przyjaciela, matkę. Czy to tekst szczególny? W
pewnym sensie tak. Myślę, że takie rozmowy, dwupokoleniowe, prowadzone na

emigracji z rodzicami, są niezwykle ważną częścią emigracyjnego doświadczenia.
Publikacja w “Odrze” jest moim polskim debiutem. Aktualnie pracuję nad zbiorem
opowiadań. Wszystkie opowiadania mają polski kontekst, ich bohaterowie są w
jakimś sensie emigrantami, przechodzą moment głębszego zrozumienia własnej
tradycji, a także konfrontacji ze światem innych wartości.
JSG – Pani powieść “Konieczne kłamstwa” wywołała duże zainteresowanie
kanadyjskiej krytyki. Ma ona wiele warstw i rozgrywa się na kilku płaszczyznach.
Jedna płaszczyzna to niezwykle ważne w historii Polski dziesięciolecie 1981-1991,
okres przemian, widziany z daleka oczami osoby, która wyjechała. Pojawia się
trudny problem emigracji, adaptacji w innym środowisku kulturowym, nabierania
dystansu do przeszłości, przewartościowywaniu. Pani bohaterka, Anna nie jest w
powieści oceniana. Ona żyje swoim życiem. „Musiała zdradzić jego lub siebie.
Innego wyboru nie miała”.
ES – “Konieczne kłamstwa” jest powieścią o emigracji i powrocie, tym pierwszym,
po latach, gdy nasz wzrok jest wyostrzony, gdy widzimy więcej i chyba inaczej niż
kiedykolwiek indziej, bo te późniejsze powroty są już zwykle tylko rutyną. Nie
oceniam Anny. Nie oceniam moich bohaterów, nie mam recepty na życie. Moim
zadaniem jest przedstawienie świata tak, jak go w danym momencie doznaję i
rozumiem. A ocena tego świata i jego postaci należy do czytelnika. Być może są
czytelnicy, którzy potępią Annę choćby za to, że zostawiła swojego pierwszego
męża. Inni być może zastanowią się nad jej doświadczeniami, jej stosunkiem do
historii, do polsko-niemieckich konfliktów, do nowej niepodległej Polski. Anna jest
emigrantką z Polski. Polska ją uformowała, Polska ukształtowała jej poczucie
historii. Jej doświadczenia mogą być interesujące nie tylko dla innych emigrantów,
ale i dla tych, dla których emigracja nigdy nie była alternatywą.
JSG – Inny plan Pani powieści, równie ważny, to kontekst historyczny. Anna
pochodzi z Wrocławia. W Montrealu poznaje Williama, urodzonego w Breslau.
Łączy ich teraźniejszość, ale przeszłość również jest pomiędzy nimi nawet, jeśli
nie zdają sobie z tego sprawy. Matka mówi, do Anny:
“Czy wiesz, co jego ojciec robił podczas wojny?” Potem okazuje się, kim był ojciec.
ES – Historia ojca Williama ma swoje historyczne źródło. Podczas moich lektur na
temat Breslau zainteresowała mnie historia Josefa Wagnera, przedostatniego
Gauleitera Breslau. Jego żona była katoliczką. Tuż przed wojną córka Wagnerów

zakochała się w Esesmanie, z którym zaszła w ciążę. Jej ukochany zjawił się na
przyjęciu u państwa Wagnerów i publicznie poprosił o rękę córki. Żona Gauleitera
Breslau oświadczyła, że nie wyrazi zgody na ten związek. Powiedziała, że jej córka
może zrobić co zechce, ale bez błogosławieństwa rodziców, bo oni nie
pobłogosławią związku z barbarzyńcą. Następnego dnia Gestapo zaaresztowało
Gauleitera Breslau. Wagner miał kilka pokazowych procesów ze sfabrykowanymi
dowodami. Jednym z zarzutów przedstawionych Wagnerowi był jego rozkaz
traktowania polskich więźniów “po ludzku”, uznany za działalność przeciwko
Rzeszy. Wojnę spędził w więzieniu. Zginął rozstrzelany w Berlinie w maju 1945
roku.
W tej historii zainteresował mnie nie tyle Gauleiter Wagner i jego żona, lecz ich
córka, zakochana młoda Niemka, oczekująca dziecka, gotowa poślubić swojego
ukochanego. Nie wiem czy z nim została, czy zaakceptowała jego nazistowską
ideologię. Co czuła wiedząc, że pośrednio przyczyniła się do śmierci ojca?
Oczywiście próbowałam się dowiedzieć, co się z nią stało, ale w pewnym
momencie przestałam szukać dalszego ciągu tej historii. Postanowiłam ją sama
napisać. Stwierdziłam, że ta młoda matka i jej dziecko będą postaciami w mojej
powieści. Käthe i jej syn William są konsekwencją tej decyzji, konsekwencją
zauroczenia historią Wrocławia i Breslau.
JSG – Zapowiadała Pani, że fabuła kolejnej powieści również oparta będzie na
polskich wątkach, z bohaterami – Polką i Francuzem. Tym razem wydarzenia mają
rozgrywać się w innej scenerii, innej epoce historycznej XVIII/XIX wieku. Znów
pojawi się temat spotkania kultur, weryfikacja mitów, spojrzenie na siebie i
własną przynależność narodową z innego punktu, spoza umownych i fizycznych
granic. Jak przebiega praca nad tą powieścią?
ES – Epoka post-napoleońska jest dla mnie równie interesującym momentem
historycznym co najnowsza historia. Mapa Europy została wtedy ponownie
zmieniona. Polska straciła nadzieję, że jakikolwiek Bóg Wojny pomoże jej
odzyskać niepodległość. W tym kontekście, zaczęłam szkicować postacie,
pochodzące z różnych kultur. Thomas Lafleur, Francuz, chirurg, który jako lekarz
przeszedł całą kampanię napoleońską, aż do Moskwy. Rosalia, córka oficera
Legionów i hasydzkiej dziewczyny z Humania. Obu osobom patronuje Piękna
Bitynka, Zofia Glavani vel de Witt – Potocka, umierająca w Berlinie w 1822 roku
na raka. Ta Greczynka, wspaniale radziła sobie w polsko-rosyjskiej rzeczywistości
XVIII wieku, w erze kłamstwa i intryg. Gdy miała 17 lat, matka sprzedała ją

Karolowi Boscampowi, ministrowi polskiego króla. W 1798 roku została żoną
Szczęsnego Potockiego.
To są główne postacie mojej nowej książki, a to, co między nimi się wydarzy na
razie trzymam dla siebie.
JSG – Pani prozę odczytuje się na wielu płaszczyznach, w różnych kontekstach,
współczesnych i historycznych. Barwnie nakreślone postacie poruszają się w
świecie wyborów, w kulturowych zderzeniach. Utwory literackie są ciekawie
skonstruowane, mają trzymającą w napięciu linię fabularną, zaskakującą intrygę.
Przekazuje Pani czytelnikowi dużo głębokich przemyśleń z rożnych obszarów i
epok, zachowując jednocześnie atrakcyjną, beletrystyczną formę. Jak przebiega u
Pani proces tworzenia?
ES – Tworzenie świata fikcji zaczynam od szkicowania postaci. Np. myślę o
dziecku młodej Niemki, która widzi, jak donos złożony na Gestapo przez
narzeczonego prowadzi do śmierci jej ojca. Próbuję sobie wyobrazić jej
dzieciństwo, jej fascynację młodym Esesmanem. Czy zgodzi się z narzeczonym, z
jego ideologią, czy odwróci się od niego i znajdzie własną drogę? Czy
kiedykolwiek wyzna swojemu dziecku powody śmierci dziadka? Postać musi mnie
zafascynować, musi zacząć żyć w mojej wyobraźni. Muszę ją widzieć, słyszeć jak
rozmawia. Dopiero wtedy mogę o niej pisać. Dla mnie pisanie jest procesem
przekazywania obrazu słowami.
JSG – Czy wykreowana przez Panią postać, żyje również po napisaniu książki?
ES – Podczas tworzenia, na pewno tak. Nieustannie myślę o moich postaciach jak
o osobach istniejących w realnym świecie. A to, co się potem z nimi dzieje, zależy
już tylko od czytelników. Książka musi sama sobie radzić, jak dziecko, które się
wypuszcza w świat. Chciałoby się dla niej jak najlepiej, ale jej los nie jest już w
rękach pisarza.
JSG – Pisze Pani po angielsku. Czy Polska jest atrakcyjnym tematem dla
kanadyjskiego czytelnika, który ma małą wiedzę na temat specyfiki polskiej
rzeczywistości?
ES – Moja agentka, która ma polskie korzenie, twierdzi (z ubolewaniem), że
Polska nie jest modnym tematem. Irlandia jest modna, Chiny czy Indie są modne,
ale nie Polska. A przecież historie z pogranicza wschodu z zachodem są niezwykle

fascynujące, są częścią ludzkich doświadczeń, doświadczeń uniwersalnych,
ponadnarodowych. Wychodzę z założenia, że każdy temat może być fascynujący,
jeśli zostanie ciekawie opowiedziany. Cieszy mnie, gdy kanadyjscy czytelnicy
mówią, “Nigdy nie przypuszczałam, że Wrocław miał tak ciekawą historię.” Wtedy
odpowiadam, “ależ nie tylko Wrocław…”
JSG – W swoich książkach porusza Pani problemy emigracji, trudnych wyborów, a
więc nie tylko polska tematyka jest obecna w Pani literaturze, lecz są też wątki
uniwersalne, które powinny znaleźć swój podatny grunt, właśnie tutaj, w
Kanadzie, w multikulturalnym tyglu.
ES – W Kanadzie żyjemy wśród ludzi z różnych kultur a nasze wspólne
doświadczenia są częścią kultury uniwersalnej. Jestem i zawsze będę związana z
Polską. Jednocześnie, jestem i będę silnie związana z Kanadą. Chciałabym by
polski głos nie był tu postrzegany jako głos egzotycznych doświadczeń, ale jako
pełnoprawny głos kultury światowej.

Wywiad ukazał się w „Liście oceanicznym” , dodatku kulturalym „Gazety” z
Toronto, czerwiec 2003, nr 6.

