
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris efficitur magna ut diam 
faucibus condimentum. In hac habitasse platea 

dictumst. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris efficitur magna ut diam 
faucibus condimentum. In hac habitasse platea 

dictumst. W MAUZOLEUM DIETLA
In The Dietel Mausoleum
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Młodszy pan zabrał całą rodzinę  
do mauzoleum, które, mówiąc szczerze, 

wygląda jak cesarski grobowiec.  

Young Mr Dietel took the whole family  
to the mausoleum, which, honestly speaking, 

looks like an imperial tomb. 





Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris efficitur magna ut diam 
faucibus condimentum. In hac habitasse platea 

dictumst. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Mauris efficitur magna ut diam 
faucibus condimentum. In hac habitasse platea 

dictumst. 

W podziemiach znajduje się płyta:  
„Hier Ruht In Gott Heinrich Gotthold Dietel  

*In Greiz 16 März 1839 †24 Juni 1911”. 

In the underground there is a tombstone saying: 
‘Hier Ruht In Gott Heinrich Gotthold Dietel 

*In Greiz 16 März 1839 †24 Juni 1911’. 





‘Why does grandpa need such a big tomb?’, 
asked Inge, and young Mr Dietel, apparently 

too absent-minded, told her there was place for 
fourteen coffins. 

Inge zapytała: „Po co dziadkowi taki wielki 
grób?”, a młodszy pan – widocznie zbyt 

roztargniony – powiedział jej, że jest w nim 
miejsce na czternaście trumien. 





‘For whom?’, asked Inge. It was then that young  
Mr Dietel realised he shouldn’t say such things  

in front of a child, I think maybe the lady gave him  
a warning nudge, or she grunted, I imagine,  

and no explanation was given. 

Inge zapytała: „Dla kogo?”. Wtedy pan pojął, 
że nie powinien takich rzeczy przy dziecku 

mówić, myślę, że może pani trąciła go łokciem 
ostrzegawczo albo chrząknęła, tak to sobie 
wyobrażam, i żadne wyjaśnienie nie padło. 





When Inge came back to the palace, she locked 
herself in the room and went hysterical. ‘Why 

oh why oh why there’s place for fourteen 
coffins in grandpa’s mausoleum?’ I wasn’t able 

to answer her question. 

Inge po powrocie do pałacu zamknęła się  
w pokoju i wpadła w histerię. „Po co po co  
po co jest miejsce na czternaście trumien  
w mauzoleum dziadka?” Nie umiałam  

jej odpowiedzieć na to pytanie. 





Inge’s too smart to be made believe that, for 
instance, it’s me who would rest there. 

Inge jest zbyt inteligentna, żebym jej mogła 
wmówić, że na przykład ja tam będę leżała. 





Not that I’d want it, frankly speaking, to be 
buried in this awful city, among the fumes and 

vapours that even do harm to a stiff, though 
I’d likely get a modest tomb not far from the 

Dietel mausoleum.

Nie bardzo bym chciała, mówiąc szczerze, być 
pochowana w tym okropnym mieście, wśród 

wyziewów i waporów, które nawet nieboszczykowi 
szkodzą, choć pewnie jakiś skromny grób by mi 

nieopodal mauzoleum Dietlów postawiono.





Fragment powieści Zbigniewa Białasa „Korzeniec”  
(Wydawnictwo MG, 2011)

Realizacja: I Like Zagłębie
Tłumaczenie: Tomasz Grząślewicz
Zdjęcia i projekt: Rafał Opalski
Korekta tłumaczenia: Marta Głowacka

Zdjęcia zostały wykonane na Cmentarzu Ewangelickim  
przy ul. Smutnej w Sosnowcu w trakcie spaceru literackiego 
tropem książek Zbigniewa Białasa zorganizowanego przez  
Empik w ramach Międzynarodowego Festiwalu Literatury  
Apostrof w dniu 21 maja 2016 r.

_
An excerpt from the novel ‘Korzeniec’ by Zbigniew Białas 
(Wydawnictwo MG, 2011)

Production: I Like Zagłębie
Translation: Tomasz Grząślewicz
Photos and design: Rafał Opalski
Translation proofreading: Marta Głowacka

The photos were taken at the Evangelical Cemetry at ul. Smutna 
in Sosnowiec during the literary walk on the trail of books by 
Zbigniew Białas, organized by Empik within International 
Literature Festival Apostrof on 21 May 2016.




