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Ilona Czechowska w rozmowie z Krzysztofem 
A. Kuczyńskim
25

Dla Karla Dedeciusa Łódź pozostała miastem jego 
młodości...

Dr Ilona Czechowska, wieloletnia asystentka Karla Dedeciusa, 
w rozmowie z Krzysztofem A. Kuczyńskim (grudzień 2019)

Krzysztof A. Kuczyński: Jak zostaje się asystentem tak sławnego człowieka?
Ilona Czechowska: Szczerze powiedziawszy nie wiem... Kiedy wspominam, jak 

doszło do współpracy z prof. Karlem Dedeciusem, to nie mogę oprzeć się wrażeniu, 
że miałam szczęście – znalazłam się we właściwym miejscu o właściwym czasie. 
Wszystko zaczęło się w Berlinie, wiosną 2007 roku, od dyskusji panelowej na temat 
stosunków polsko-niemieckich po 1989 roku. Wśród zaproszonych gości była prof. 
Dorota Simonides, prof. Rita Süssmuth i prof. Irena Lipowicz. Wtedy byłam dopiero 
studentką, zbyt nieśmiałą, by odważyć się zadać prelegentkom pytanie na forum. 
Nurtowała mnie jednak pewna kwestia, w przerwie podeszłam do prof. Lipowicz, 
przedstawiłam się, chwilę rozmawiałyśmy i pozostałyśmy w kontakcie. Kilka tygodni 
później pani profesor zapytała mnie, czy nie zainteresowałaby mnie praca asystentki 
tłumacza literatury. Jak się okazało, prof. Lipowicz była zaproszona na obchody 85 
urodzin prof. Dedeciusa do Berlina – była to uroczystość organizowana przez ówcze-
snego prezydenta Niemiec, Horsta Köhlera. W czasie rozmowy z Profesorem zapytała 
go o pracę. Wtedy Profesor zaczął mówić o swoich projektach książkowych, planach, 
których sam, bez sekretarza/asystenta nie będzie mógł dokończyć. Od tego czasu 
prof. Lipowicz wraz z ówczesną konsul generalną w Monachium, Elżbietą Sobótką, 
starały się znaleźć osobę, która pomagałaby Profesorowi w realizacji jego projektów.

Karl Dedecius i Ilona Czechowska. Fot. Chrys Hammer
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A jak wyglądał Pani dzień pracy?
Początkowo przychodziłam do Profesora raz w tygodniu i spędzałam u niego 

jedno popołudnie. Profesor przygotowywał mi różne rzeczy do skopiowania, prosił 
o wyszukiwanie różnych tekstów oraz dyktował swoje listy, które później w domu 
przepisywałam. Dość szybko zapytałam Profesora, czy mogłabym przynosić ze sobą 
laptop, gdyż to ułatwiłoby nam pracę. Kiedy się trochę lepiej poznaliśmy, byłam 
u Profesora częściej – przynajmniej dwa razy w tygodniu i spędzałam u niego już 
nie tylko popołudnie, a cały dzień. W tym czasie porządkowałam jego archiwum, 
pocztę, segregowałam dokumenty, przygotowywałam jego maszynopisy dla wy-
dawnictw. Towarzyszyłam mu też w jego ostatnich podróżach, jak na przykład do 
Hamburga, gdzie otrzymał Niemiecką Nagrodę Narodową (Deutscher Nationalpreis), 
do Akwizgranu, gdzie odebrał Nagrodę Polonicus, czy do Frankfurtu nad Odrą. 
Moim zadaniem było pomóc Profesorowi w przygotowaniu się do wyjazdu,  za-
tem sprawdzałam ewentualne połączenia pociągów, patrzyłam na zegarek, abyśmy 
wszędzie dotarli na czas. Kiedy rozpoczęłam pracę na Uniwersytecie Europejskim 
Viadrina, dzięki wsparciu Fundacji im. Roberta Boscha współpraca z Profesorem 
nie została przerwana, zmienił się jednak jej charakter. Więcej spraw omawialiśmy 
przez telefon, niektóre materiały przesyłaliśmy sobie drogą pocztową.

Chociaż Karl Dedecius był niezwykle zorganizowaną osobą i swoje papiery 
utrzymywał w idealnym porządku, to chyba wobec ich ogromu nie było Pani 
łatwo rozeznać się w jego licznych maszynopisach, rękopisach, korektach, li-
stach, wycinkach z prasy itp.

Gabinet Karla Dedeciusa. Fot. Ernest Kuczyński
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Na początku naszej współpracy Profesor wprowadził mnie w strukturę swojego 
archiwum. W jego domu kryło się wiele różnych dokumentów, były to listy od przy-
jaciół, tłumaczy, pisarzy, wydawców i przedstawicieli świata kultury i nauki, ale nie 
tylko. Pośród jego zbiorów znajdowały się także materiały na tematy, którymi się 
akurat zajmował, a więc jego maszynopisy, rękopisy, szczotki drukarskie, odznacze-
nia, medale oraz bogata biblioteka. Do tego dochodziło archiwum prasowe i zbiór 
różnych ulotek. Kiedy zapoznałam się z metodyką pracy Profesora, odnalezienie się 
w jego archiwum było już tylko kwestią czasu. 

A w jakim języku rozmawialiście?
Kiedy po raz pierwszy zadzwoniłam do Profesora rozmawiałam z nim po nie-

miecku, podobnie było w czasie naszego pierwszego spotkania. Później, jak 
zaczęliśmy ze sobą współpracować, to raz rozmawialiśmy po niemiecku, innym 
razem po polsku. Myślę, że zależało to od tematu, od tekstów, nad którymi Profesor 
akurat pracował. Jeżeli były to teksty polskie, wtedy rozmawialiśmy po polsku, 
jak niemieckie to po niemiecku. Czasami w czasie rozmowy przechodziliśmy mi-
mowolnie na drugi język. 

Podziwiałem zawsze przepiękną polszczyznę Profesora …
Profesor był osobą w pełni dwujęzyczną. Jak wiadomo, urodził się w Polsce, cho-

dził do polskiej szkoły, skończył humanistyczne gimnazjum im. Stefana Żeromskiego 
w Łodzi. W Warszawie chciał studiować teatrologię, fascynował się literaturą, dużo 
czytał, a zabawa słowem zawsze sprawiała mu przyjemność. W tamtym czasie ję-
zyk polski był jego językiem dominującym, w języku niemieckim rozmawiał tylko 
w domu, przede wszystkim z matką. Sytuacja zmieniła się w okresie wojennym 
i powojennym, kiedy Karl Dedecius musiał opuścić Łódź. Wtedy język niemiecki 
z wiadomych przyczyn zaczął odgrywać ważniejszą rolę. 

Myślę, że tym, co charakteryzowało Profesora, była dbałość o język. Zawsze potrafił 
oddzielać polski od niemieckiego. W swoich wypowiedziach szukał słów niecodziennych, 
niezużytych. Starał się, by jego wypowiedzi były oryginalne, w formie nieprzeciętne. 
Nieraz zerkał do słowników, porównywał znaczenie poszczególnych słów, sprawdzał ich 
brzmienie – dotyczyło to zarówno języka niemieckiego jak i polskiego. 

Rozpoczęła Pani współpracę z Profesorem w 2007 roku, kiedy wielki tłumacz 
był jeszcze w pełni sił.

Podczas naszego pierwszego spotkania Karl Dedecius miał już 86 lat. Tej wizyty 
nigdy nie zapomnę. Profesor zaprosił mnie do Frankfurtu nad Menem, mieliśmy się 
poznać. Wpuścił mnie do domu, przedstawił żonie, a potem zaprosił do gabinetu, 
mieszczącego się na pierwszym piętrze. Po schodach praktycznie wbiegł. Nagle coś 
mu wypadło z ręki, nawet nie miałam szansy, by mu pomóc. Był niezwykle energicz-
ny. Po tej wizycie byłam przekonana, że Profesor jest dużo młodszy. 

Mimo, iż Profesor był już od lat na emeryturze, jego willa we Frankfurcie nad 
Menem była ośrodkiem kultury polskiej i swoistym centrum przyciągającym 
ludzi zainteresowanych naszą literaturą.
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To prawda – Profesor często przyj-
mował gości z Polski, przede wszystkim 
tych zainteresowanych polską literaturą 
i jej przekładem. Najwięcej osób odwie-
dzało go podczas Międzynarodowych 
Targów Książki we Frankfurcie nad 
Menem i oczywiście w okolicach maja 
z okazji jego urodzin. Dla wszystkich 
drzwi domu Profesora zawsze były sze-
roko otwarte. 

Jedną z atrakcji willi Profesora był 
jego gabinet, w którym powstawały 
wybitne tłumaczenia naszych pisarzy 
i poetów. Prosiłbym o kilka wspo-
mnień właśnie z tego „magicznego 
pokoju”...

To był szczególny pokój, w którym 
Profesor przeważnie przyjmował swoich 
gości. W czasie wizyt Profesor zawsze 
siedział przy swoim biurku, a jego gość 
na fotelu obok. W zależności od celu 

wizyty, przygotowywał wcześniej różne 
materiały. Czasem były to rzeczy nad którymi akurat pracował, innym razem materia-
ły o które wcześniej prosili odwiedzający, albo rzeczy, które stawały się przedmiotem 
rozmowy. Gościom pokazywał często swoje ostatnie publikacje, wydania bibliofil-
skie, np. „Wesela”, czy wierszy Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej, swoją bibliotekę, 
odznaczenia, doktoraty honoris causa, Order Orła Białego, korespondencję, np. ze 
Zbigniewem Herbertem, czy słynne wyklejanki Wisławy Szymborskiej. 

Z pewnością w ciągu lat pracy u boku Mistrza była Pani świadkiem jego 
zmagań z tworzywem literackim w procesie przekładu?

Zanim Profesor przystąpił do tłumaczenia jakiegoś tekstu, musiał być przekonany, 
że ten tekst mu się podoba. Jeżeli tekst do niego z jakiegoś powodu nie przemawiał, 
po prostu go nie tłumaczył. W czasie tłumaczenia nigdy się nie spieszył, ze spokojem 
wczytywał się w kolejne wersy wiersza, czasem rozmawialiśmy o tych tekstach, 
Profesor wprowadzał mnie wtedy w ich atmosferę. Tłumacząc nie bał się nanoszenia 
kolejnych poprawek, wręcz przeciwnie... Przekład był dla niego niekończącym się 
procesem, dążeniem do osiągnięcia doskonałej formy. Swoje teksty czytał na głos, 
chciał słyszeć ich brzmienie, ich melodię. Przez cały czas zastanawiał się, czy dane 
słowo, sformułowanie, można zastąpić lepszym, trafniejszym...

A literackie przyjaźnie Profesora, za „Pani czasów” byli to m.in. Wisława 
Szymborska i Tadeusz Różewicz. Czy osobiste kontakty pomagały w tłuma-
czeniu?

Karl Dedecius na tle swojej biblioteki
Fot. Ilona Czechowska
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Profesor bardzo sobie cenił przyjaźnie i kontakty z pisarzami. Rozmawiał z nimi 
o wszystkim, o rodzinie, ich życiu prywatnym, zawodowym, o tym co się akurat 
działo w Polsce. Starał się ich rozumieć, bo ich stan ducha – co zawsze podkreślał 
– był kluczem do rozumienia tekstów oraz przesłania, które ze sobą niosły. Kiedyś 
rozmawialiśmy z Profesorem na temat interpretacji tekstów, powiedział mi jedną cie-
kawą rzecz: Jeżeli tłumacz chce dobrze przetłumaczyć jakiś tekst, to musi go razem 
z autorem „przecierpieć”, dopiero wtedy będzie się mógł z nim w pełni zidentyfiko-
wać. Bezpośredni kontakt z autorami bardzo mu w tym pomagał. Co więcej, o ile 
było to możliwe, starał się włączyć autora w proces tłumaczenia. Jeżeli pisarz znał 
język niemiecki, przesyłał mu swoje teksty do wglądu. Nieraz dyskutował z pisarzem 
na temat proponowanych przez siebie rozwiązań translatorskich. To samo dotyczyło 
kompozycji poszczególnych tomików poezji. 

U wielu twórców praca zawodowa – a więc pisanie, rzeźba czy malarstwo – nieco 
odciągała ich od życia rodzinnego. A jak to była w przypadku Karla Dedeciusa?

Dla Profesora życie rodzinne było zawsze niezwykle ważne. Jak wspominał 
po „wieloletnim życiu w celibacie” (odnosiło się to do niewoli sowieckiej i lat 
spędzonych w męskim baraku), marzył o powrocie do normalności, o rodzinie. 
I ta pozostała dla niego do końca życia niezwykle ważna. Przede wszystkim żona 
Profesora, pani Elwira, była niezwykłą osobą, dbającą o ciepło rodzinne. Do końca 
życia Profesora tradycją było wspólne spędzanie świąt, obchodzenie urodzin, wspól-
ne obiady, spotkania rodzinne z dziećmi i wnuczkami przy popołudniowej kawie. 

W 2018 ukazała się w Dreźnie Pani rozprawa doktorska „Obrazowanie w nie-
mieckim przekładzie liryki Tadeusza Różewicza autorstwa Karla Dedeciusa”, 
obroniona w 2014 roku na Uniwersytecie Wrocławskim. Czy Karl Dedecius 
zdążył jeszcze zapoznać się z maszynopisem?

Profesor czytał na bieżąco fragmenty mojej rozprawy – zwłaszcza te, które bezpo-
średnio dotyczyły jego osoby i twórczości. Na pewnym etapie pracy nad dysertacją 
poprosiłam go również o udzielenie mi wywiadu, który stał się pewnego rodzaju 
uzupełnieniem do moich rozważań. Kiedy oddałam pracę w dziekanacie, wydru-
kowałam jeden egzemplarz specjalnie dla Profesora. Później widziałam, że naniósł 
na nim kilka swoich komentarzy. Wiem też, że przy okazji różnych odwiedzin, wy-
druk pokazywał swoim gościom. 

Wielki tłumacz – jak Pani Doktor wie – był wyróżniony ogromną liczbą od-
znaczeń, nagród i orderów. Był m.in. doktorem honoris causa Uniwersytetu 
Łódzkiego i honorowym obywatelem swojego rodzinnego miasta. Czy w roz-
mowach pojawiała się czasem Łódź?

Profesor urodził się i wychował się w Łodzi i faktycznie myślami wracał do miasta 
swojej młodości. Poza tym Łódź też nie pozwalała Profesorowi o sobie zapomnieć. 
W 1990 roku Karl Dedecius otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu 
Łódzkiego. W 1993 roku przy UŁ powstała Katedra Badań Niemcoznawczych, 
a Karl Dedecius przyjął obowiązki przewodniczącego Rady Naukowej nowo po-
wstałej katedry. W 1999 roku Profesorowi została poświęcona międzynarodowa 
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konferencja na UŁ: „Karl Dedecius – ambasador kultury polskiej w Niemczech”, 
organizowana przecież przez Pana Profesora. To w Łodzi powstało najwięcej pu-
blikacji poświęconych osobie i pracy Karla Dedeciusa, w tym Pana monografia 
„Czarodziej z Darmstadt. Rzecz o Karlu Dedeciusie” (1999) oraz „Karl Dedecius” 
(2017), „Rocznik Karla Dedeciusa”, czy też zbiór wywiadów „Pół wieku tłumacze-
nia. Rozmowy z Karlem Dedeciusem 1959–2009” (2011), pod red. Pana Profesora 
i dra Ernesta Kuczyńskiego. Poza tym w Muzeum Miasta Łodzi, w Panteonie 
Wielkich Łodzian znajduje się gabinet Karla Dedeciusa. Przed wielu laty Profesor 
został Honorowym Obywatelem Miasta Łodzi, a niedawno jedną z łódzkich ulic 
nazwano imieniem Profesora. Ponadto Profesor przez wiele lat był patronem jednego 
z łódzkich gimnazjów (do 2019 roku), niestety ze względu na reformę szkolnictwa 
gimnazjum zostało wygaszone – sztandar szkoły został przekazany do Archiwum 
Karla Dedeciusa w Słubicach. 

Nie dziwi zatem, że łodzianie bywali stałymi gośćmi w domu Profesora – 
zwłaszcza Pan Profesor razem z dyrektor Muzeum Miasta Łodzi, panią Małgorzatą 
Laurentowicz-Granas oraz przedstawiciele Gimnazjum nr 43 im. Karla Dedeciusa 
w Łodzi, którzy regularnie odwiedzali Profesora we Frankfurcie nad Menem zazwy-
czaj z okazji jego urodzin. Jak widać związki Profesora z Łodzią były niezwykle 
serdeczne. 

Zbiory Profesora trafiły nad Odrę. Kto teraz sprawuje opiekę nad spuścizną 
Karla Dedeciusa, jaką rolę odgrywa tu Fundacja im. Karla Dedeciusa i co na-
leży do jej zadań?

Kiedy to w 2001 roku Karl Dedecius zdecydował się przekazać nadodrzańskiemu 
uniwersytetowi pierwszą część swojej spuścizny, powstał pomysł, aby nowo powstałe 
Archiwum nazwać imieniem jego twórcy. Archiwum też miało mieć swoją siedzibę 
bezpośrednio na granicy – w Collegium Polonicum w Słubicach, wspólnej instytu-
cji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Uniwersytetu Europejskiego 
Viadrina we Frankfurcie nad Odrą. W pierwszych latach funkcjonowania Archiwum, 
trwały prace nad uporządkowaniem i skatalogowaniem zbiorów Profesora tak, aby mo-
gli korzystać z nich wszyscy zainteresowani pracą tłumacza. Następnie do Archiwum 
zaczęły trafiać zbiory również i innych tłumaczy: Henryka Bereski, Eugeniusza 
Wachowiaka, Rolfa Fiegutha, Karin Wolff i Roswithy Matwin-Buschmann. 

Pod koniec swojego życia Profesor zaczął się też zastanawiać, co stanie się z jego 
spuścizną literacką i czy znajdzie się ktoś, kto się nią zajmie. Zależało mu na tym, 
aby jego tłumaczenia nadal żyły i były wykorzystywane w różnych publikacjach, 
mających na celu szerzenie polskiej kultury w Niemczech. I tak w 2013 roku do 
życia została powołana Fundacja, która w tej chwili działa pod nazwą Fundacja 
im. Karla Dedeciusa. Do jej statutowych zadań należy m. in. sprawowanie opieki 
nad prawami autorskimi tekstów i tłumaczeń Karla Dedeciusa, promocja polskiej 
literatury w Niemczech i niemieckiej w Polsce, badanie jej recepcji oraz podejmo-
wanie wszelkich działań mających na celu zwracanie uwagi na pracę translatorską 
i problematykę z nią związaną. Z tych zadań Fundacja wywiązuje się poprzez organi-
zację konferencji, sympozjów, warsztatów, dyskusji panelowych z przedstawicielami 
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świata nauki i kultury, jak również prezentacji książek i udział spotkaniach poświę-
conych tłumaczowi. Ponadto organizuje spotkania dla seniorów z Frankfurtu nad 
Odrą i Słubic, w ramach których prowadzone są dyskusje na temat polskiej literatury 
i kultury. Fundacja prowadzi również warsztaty o charakterze translatorskim dla 
uczniów szkół średnich oraz współorganizuje wycieczki studyjne. 

A jakie plany na przyszłość ma Fundacja? 
Na rok 2020 zaplanowaliśmy szereg wydarzeń poświęconych osobie Władysława 

Bartoszewskiego. Przede wszystkim planowany jest wernisaż wystawy „Pod prąd. 
Pamięć. Pojednanie. Dialog kultur na przykładzie przyjaźni z Karlem Dedeciusem”1. 
W czasie trwania wystawy zostanie zorganizowane sympozjum poświęcone pol-
skiemu dyplomacie, odbędą się warsztaty dla uczniów z Frankfurtu i Słubic, 
spotkanie z byłym asystentem W. Bartoszewskiego oraz uroczysty finisaż wystawy, 
połączony z prezentacją filmu Zofii Kunert „Der Brückenbauer”. Ten projekt jest 
realizowany przy współpracy z Inicjatywą im. W. Bartoszewskiego Towarzystwa 
Niemiecko-Polskiego w Berlinie oraz Muzeum Pana Tadeusza Zakładu Narodowego 
im. Ossolińskich we Wrocławiu. W czerwcu 2020 do udziału w Warsztatach 
Herbertowskich zostaną zaproszeni studiujący germanistykę w Polsce i polonistykę 
w Niemczech. W czasie warsztatów studenci zajmą się twórczością i niemieckimi 
przekładami tekstów Herberta, korespondencją poety z jego tłumaczem, Karlem 
Dedeciusem oraz pracą zarówno tłumacza, jak i samego poety. Odbędzie się również 
spotkanie z laureatami Nagrody im. Karla Dedeciusa.2 

W tej chwili trwają już przygotowania do obchodów 100 urodzin Karla Dedeciusa, 
które przypadają na rok 2021. Tego roku przy współpracy z Uniwersytetem Łódzkim, 
z Muzeum Miasta Łodzi oraz Niemieckim Instytutem Spraw Polskich w Darmstadt 
odbędzie się cykl imprez poświęconych tłumaczowi – m. in. konferencja na temat 
roli tłumacza we współczesnym świecie. Zaprezentowany zostanie też album oko-
licznościowy traktujący o związkach Karla Dedeciusa z Łodzią, Frankfurtem nad 
Odrą oraz Darmstadt. 

Chcielibyśmy, aby rok 2021 stał się swoistym Rokiem Dedeciusa. Dlatego też do 
włączenia się w obchody urodzin tłumacza pragniemy zaprosić również inne instytu-
cje naukowe i kulturalne ze swoimi inicjatywami, w centrum których znalazła by się 
myśl i przesłanie Karla Dedeciusa. Na stronie Fundacji im. Karla Dedeciusa zostanie 
stworzone kalendarium wydarzeń. Osoby zainteresowane inicjatywą już teraz mogą 
się ze mną kontaktować. Ten i kolejny rok z pewnością będą bardzo intensywne. 

Dziękuję za rozmowę. 

1 Ze względu na pandemię koronawirusa wszystkie wydarzenia związane z projektem zostały 
przeniesione na listopad. Ponadto, dzięki zaangażowaniu pana dra Marcina Barcza, współpra-
cującego z Inicjatywą W. Bartoszewskiego w Berlinie została przygotowana multimedialna 
prezentacja wystawy. Można obejrzeć ją na stronie Fundacji (ub.europa-uni.de/kds) w zakład-
ce „Veröffentlichungen”, gdzie znajduje się również katalog do wystawy.

2 Również i te warsztaty nie odbędą się w planowanym terminie.


