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Z wielką ulgą mogę niniejszym zakomunikować państwu, że kielboludy nadal istnieją, ba że istoty takie
bywają nawet rodzaju żeńskiego i to w Berlinie. We wstępie do książki Brigdy Helbig czytamy, co
następuje:
„Istnieje bowiem więcej odmian osób kiełboludzkich niż pan Leszek (Oswiecimski) – tyleż apriorycznie, co
absurdalnie zakładał. Uszło uwadze młodego i obiesującego literata, iż na świecie aż się roi od istot
wtórnych niejasnego pochodzenia, nie stworzonych bezpośrednio przez istotę boską, skonstruowanych
nawet nie na eksport, lecz tak po prostu, bez powodu. Uszło jego uwadze, że wśród nich znajdują się
również kobiety.”
Jedną z nich jest Gisela Stopa, przybyła do Niemiec na początku lat osiemdziesiątych stypendystka Otto
Benecke Stiftung istota z kiełbasy, której ojciec podczas wojny jako mały grający zresztą na bębenku
chlopiec, podał

na Sląsku rekę jakiemuś faszyście. Fakt ten wystarczył aby Gisela Stopa otrzymała

niemieckie papiery przesiedleńcze i zamieszkała w Anrath, pózniej w Bochum, a na końcu w stolicy
Niemiec, kiedy Berlin zaczął nosic to miano.
I tutaj rozpoczyna sie wielka odysea zyciowa kobiety –kiełboluda, calkiem zdolnej slawistki, wiecznie
niefortunnie zakochanej, poetycko niespełnionej, życiowo – jakżeby inaczej- nieudacznej, ale tylko
częściowo, diabelsko przy tym sympatycznej, współczującej, zbyt otwartej na traktujący ją raczej po
macoszemu świat. Do Giseli Stopy lgną pijacy, żebracy i bezdomni, nieczczęśliwe studentki i inne
kiełbasiane egzystencje wysysając z empatycznej bohaterki resztki energii. Psychoanaliza, której Gizela
Stopa raczyła się poddać wykazała, że brakowało jej czegoś w dzieciństwie, domyślam sie, że w wypadku
kiełboluda musiało chodzić o czosnek lub też majeranek. Przy tym podkreślić należy wielką zasługe autorki
we wnikliwej analizie fenomenu człowieka-kiełboluda zaispirowanej oczywiście ksiażką Leszka
Oświęcimskiego, jednak poprowadzoną znacznie dalej i wnikliwiej, niż u ojców tego pojecia.
Niegruba, bo siedemdziesięciostronicowa książka Brigidzie Helbig wydana została w nowej oficynie
wydawniczej w Szczecinie o nazwie „Kwadrat” . Spora część akcji dzieje się na uniwersytetach w
środowiskach akademickich, co wskazywaloby – powierzchownie biorąc- na niezwykła nude tematu, ale nie
ma nic bardziej prowadzacego w błąd, jak ocena literackiego dzieła według tematu własnie. „Anioły i
świnie w Berlinie” to pełna absurdalnego humoru historia nie tyle kariery akademickiej polskiego
pochodzenia slawistki, co blyskotliwa synteza losów kobiety-emigrantki na tle politycznych i społecznach
wydarzen lat ostatnich potraktowanych skrótowo, niemniej jednak dosadnie:
„W Niemczech nastąpilo w międzyczasie kilka następujących zmian, konotuje autorka, padł mur kamienny,
podczas gdy mentalny miał się całkiem dobrze. Kohl zapewniał, że nikt nie będzie nic ponosił, podczas gdy
do portfeli obywateli podstępnie zaczęło wpełzać euro. „
Brigidzie Helbig udało sie stworzyć żywą postać bohaterki, wplątać ją w wartki tok wydarzeń a całej historii
w brawurowy sposób nadać atmosferę rodem z najbardziej szalonych dzieł literatury polskiej: w „Aniołach i
swiniach w Berlinie” znajdujemy echa Witkacego i Bruno Szulca, narrację atmosferycznie zagęszczoną i
zmysłową. Przy tym książka ta jest tak śmieszna, że polecam ją niniejszym jako antidotum na jesienne
depresje.

