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Warunki 
i granice 
demokracji 
w Polsce?

JANUSZ SŁAWOMIRSKI: To, co jest 
niezrozumiałe, np. dla mojej córki wychowanej 
w Szwecji, że PiS i pol-nacjonaliści związują 
nierozerwalnym węzłem polskość, śmierć i zabi-
janie. Naród ma być dumny z walki i martyrologii 
(akurat prezydent Duda coraz częściej wykrzykuje 
to hasło). Ale jak to pogodzić? Ma się być dum-
nym z tego, że się zabijało i jednocześnie dumnym 
dlatego, że się dało zarzynać, i to milionami? 2

ZYGMUNT BARCZYK: 
Plany były zaiste śmiałe. W miejsce 
średniowiecznej plątaniny uliczek, 
pojawiła się regularność kratownicy 
odmierzanych z linijki ulic; rzecz 
dotąd w tym mieście nieznana. 
Miała oznaczać działanie rozum-
nej władzy państwa, hamującej 
żywiołowe rozplenianie się miasta. 
Wybrano regularny układ ulic świa-
domie, by zaznaczyć cezurę między 
czasem przed i po katakliźmie. 10  
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ANDRZEJ SZMILICHOWSKI:
Jerzy Dobrowolski, znakomity
satyryk, aktor, pisarz, swego czasu 
absolutny idol i osoba godna 
najwyższego podziwu, dla barda 
Wojtka Młynarskiego ukuł (w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego stulecia) 
nadzwyczaj celną i jakże na czasie 
również dziś sentencję: „Nie ma nic 
gorszego, niż człowiek wykształcony 
ponad własną inteligencję”. 3

Dawno temu
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Janusz Sławomirski

Pan Janusz Sławomirski w NGP nr. 7/2019 zamieścił 
artykuł pt. “Close encounters, czyli bliskie spotkania 
z PiS”. Jest w nim wiele uwag dotyczących Prawa 
i Sprawiedliwości, a szczególnie brak demokracji 
wewnątrzpartyjnej. Mam więc pytanie: która partia 
w dzisiejszej Polsce jest w 100% demokratyczna? 
Według moich obserwacji - żadna nie funkcjonuje 
tak, jak w Szwecji np. Moderaci. Dlaczego? Gdzie 
leży błąd lub kto zawinił? Bo, chyba nie Polonia? 
Kilka tygodni temu jakiś Piotrowski ogłosił, że 
zorganizuje nową partię - ale on w niej musi być...
JEDYNKĄ! Jak to nazwać? Samowybory? 
Tą jedynką? Czy może ten Jedynka?
Będę wdzięczny za odpowiedź. 
Pozdrawiam - Jan Z. (Stockholm/Narol)

Warunki 
i granice 
demokracji 
w Polsce?

Odpowiedź Panu Janowi Z. Dziękuję Panu za Pana 
krótki list. Jest on wbrew pozorom naładowany tre-
ściami, zadaje Pan pytania bardzo podstawowe, a 
wyczerpująca odpowiedź wypełniłaby z pewnością 
kilka opasłych tomów. Spróbujmy jednak w tym ga-
zetowym formacie odpowiedzieć w miarę solidnie na 
Pana (a może i większości Polaków) dylematy.

Te problemy, które Pan porusza podzielić można 
na trzy grupy. Zacznijmy od pierwszej. Wychodząc z 
mojej tezy o braku wewnętrznej demokracji w PiSie, 
zdaje się Pan twierdzić, że żadna partia w Polsce nie 
jest demokratyczna – w stu procentach. Nie pisze Pan 
do końca, czy to ma usprawiedliwiać PiS, raczej kon-
statuje Pan, że jest to w Polsce zjawisko normalne. 
Gdyby chodziło o to pierwsze to boję się, że wchodzi 
Pan tutaj na grząski teren współczesnego relatywizmu 
politycznego. Dobrze jest się temu fenomenowi przyj-
rzeć, gdyż wraz ze wzrostem liczby partii populistycz-
no-autorytarnych, jest on aż do przesady wykorzysty-
wany przez liderów owych partii.

W praktyce wygląda to tak, że kiedy np. Putinowi 
ktoś zarzuca brutalne prześladowania opozycji, ów 
bezczelnie rzuca w odpowiedzi: „A taki Macron to co, 
a jemu to wolno bić żółte kamizelki?” To jest klasycz-
ny przykład relatywizmu. Dla ludzi ospałych intelek-
tualnie, nie nawykłych do myślenia, taka odpowiedź 
jest przekonywująca, zaś dla ludzi myślących jest ona 
kłamliwa i manipulująca.

Główny jej fałsz polega na tym, że Putin – bez 
mrugnięcia okiem – zrównuje pokojowe manifestacje 
opozycji rosyjskiej z protestami żółtych kamizelek, a 
więc z marszami pełnymi gwałtu, destrukcji, palenia 
samochodów, itd. Nie mówi też Putin o różnicach 
strukturalno-politycznych społeczeństwa francuskie-
go. Jeśli ktoś tam zostaje pobity niezgodnie z prawem 
przez policję, to może się odwoływać, dostać nawet 
wysokie odszkodowanie. W Rosji odwoływanie się 
jest jedynie drogą do dalszych, coraz bardziej nie-
bezpiecznych prześladowań delikwenta. Dawną, 
komunistyczną odmianką relatywizmu stosowanego 
była słynna mantra reżymu, który niezmiennie „od-
szczekiwał się” krytykującej go Ameryce: „A u was 
to Murzynów biją”. Koniec dyskusji.

Przyjrzyjmy się też relatywizmowi od strony oso-
bisto-logicznej, czyli jak to funkcjonuje w życiu co-
dziennym. Czy można kogoś usprawiedliwić, tylko 
dlatego, iż ów twierdzi, że nic złego nie zrobił, bo 
przecież wszyscy to robią? Proszę wyobrazić sobie, 
że ktoś kradnie Panu samochód, a przy okazji klucze 
do domu, ograbia Pana z wartościowych rzeczy, na 
które Pan pracował całe życie. Później jeszcze posłu-
gując się Pańską kartą wyciąga całą Pana gotówkę z 

konta. Wszystkie te pieniądze przepuszcza, ale zosta-
je w końcu złapany i przed sądem tłumaczy się, że 
OK, ukradł, ale przecież na świecie nie ma stu pro-
centowo uczciwych ludzi, każdy coś ma na sumieniu. 
Podejrzewam, że gdyby sąd uznał jego argumenty i go 
uniewinnił, to Pan by odebrał to jaką straszliwą nie-
sprawiedliwość. Była by to Pana osobista krzywda. 
Extremum tej sytuacji było by, gdyby ktoś się uspra-
wiedliwiał: „Zabiłem, no ale co z tego, że zabiłem, a 
mało to ludzi na świecie ginie?”

Cały nasz system sprawiedliwości opiera się na od-
rzuceniu relatywizmu, na połączeniu normatywności 
ze  zdroworozsądkowym pojmowaniem różnic w oce-
nie czynu. I to już tak od Kodeksu Hammurabiego. 
Tak więc w życiu prywatnym odrzucamy zdecydo-
wanie relatywizm, jako zjawisko niszczące jednostkę 
i cały system społeczny, natomiast w życiu politycz-
nym, niestety, mnóstwo ludzi daje się nabrać na te 
dość prymitywne, relatywistyczne manipulacje.

Ale jak jest z tym PiSem? Czy jest on taki sam 
jak inne partie, czy jednak czymś się różni? System 
polityczny w Polsce można w uproszczeniu określić 

jako dwupartyjny. Po jednej stronie jest liberalna, 
centrowa PO, po drugiej zaś stronie prawicowy (choć 
o socjalistycznym profilu polityki społecznej) popu-
listyczny PiS. Reszta partii, partyjek czy ugrupowań 
politycznych, na razie nie odgrywa większej roli. 
Warto więc porównać te dwie prowadzące partie pod 
względem, na ile jest dla nich ważna demokracja w 
skali narodu, oraz na ile demokracja wewnątrzpartyj-
na. Te dwie rzeczy się pokrywają jednak tak ze sobą, 
że można je – praktycznie rzecz biorąc – utożsamić.

To, że PiS jest partią typu wodzowskiego, temu 
nikt nie zaprzecza. Nawet jeśli jakiś ważny polityk 
z Zachodu chce odpowiedzialnej rozmowy, spo-
tyka się z Kaczyńskim, z pominięciem Dudy czy 
Morawieckiego. Sytuacja jest tu chora, gdyż Polską 
rządzi człowiek nie wybrany do tego w żadnym de-
mokratycznym procesie. Jeśli dodamy do tego dru-
gi ośrodek władzy, ten w Toruniu, u Rydzyka (tam 
jeżdżą politycy po błogosławieństwo i wytyczne) to 
mamy obraz Polski rządzonej nie demokratycznie, 
a autorytarnie. Ani Rydzyk, ani zresztą jakikolwiek 
inny z kościelnych hierarchów, nie został wybrany 
przez naród polski.

PiS zresztą nie ukrywa swej niechęci do demokracji. 
Już w przeszłości głosił hasła takie, jak: “Zatrudnienie, 
możliwość pracy są ważniejsze niż demokracja” – co 
przekłada się w praktyce na: “Wolności demokratycz-
ne nie są ważne, ważna jest micha. My wam dajemy 
pracę, a wy macie milczeć”.

Druh ideologiczny Kaczyńskiego, Orban, wymyślił 
zaś pojęcie demokracji nieliberalnej. Kiedyś przera-
bialiśmy już demokrację socjalistyczną, która w prak-
tyce oznacza to samo, co demokracja orbańska. Co 
to znaczy demokracja nieliberalna? Czy może istnieć 
demokracja przy jednoczesnym pozbawieniu obywa-
teli ich praw? Zdaje się, że liberalizm (a więc wolność 
jednostki) jest nierozerwalnie związany z pojęciem 
demokracji, jest głównym jej filarem. No... chyba, że 
się to (po populistycznemu) zrelatywizuje.

PiS/Kaczyński widzą naród jako monolit, nie jako 
wielość różnych grup interesów, mniejszości etnicz-
nych, seksualnych, obyczajowych, etc. A jeśli tak nie 
jest, to przerobią naród – wtłoczą w prasę, która go 
uformuje, przykroi, ujednolici. Temu służy głównie 
telewizja publiczna (która teraz nie jest publiczną, a 
jest wyłączną własnością PiSu/Kaczyńskiego) oraz 
różne nacjonalistyczne ugrupowania począwszy od 
kiboli, a skończywszy na ONRze czy Korwinie i 
spółka.

Wszystkie one hołubione są przez PiS i Kościół. 
Ich profil jest dość wyraźny – jeden z przywódców 
ruchu już dawno napisał książkę „Jak pokochałem 

Adolfa Hitlera”. Odważni zaś żurnaliści, którzy opi-
sali świętowanie urodzin Hitlera przez polską nacjo-
-młodzież zostali sami represjonowani przez ziobrow-
ską prokuraturę. Ostatnio zaś Korwin zasłynął obroną 
biednego Hitlera, który według niego nic nie musiał 
wiedzieć o Holocauście, bo przecież nikt mu tego nie 
udowodnił. Na tej zasadzie Stalin i Beria też nie wie-
dzieli o Gułagu, bo nikt im tej ich wiedzy sądowo nie 
udowodnił.

Historia za PiSu przestała być nauką, a stała się 
narzędziem tępej propagandy. Naród ma czcić nie 
tych, którzy walczyli z Niemcami, a tych nielicznych, 
którzy walczyli z komunistami. Ma się czcić nawet 
bezwzględnych bandytów, takich jak Bury czy Ogień. 
Nic to, że zabijali niewinne kobiety i dzieci, że mor-
dowali, gwałcili i palili. Dzieci mają się uczyć, że byli 
to bohaterowie, a więc ludzie godni naśladowania.

Jak w wielu autorytarnych państwach Kaczyński  
zadecydował, że mitem założycielskim „jego” pań-
stwa będzie mit funeralny, a więc oczywiste kłamstwo 
o bohaterskiej śmierci (poległ przecież według niego) 
jego brata pod Smoleńskiem. Aby mit ten wbił się w 

świadomość Polaków organizowano co miesiąc ponu-
re, średniowieczne rytuały.

To, co jest niezrozumiałe, np. dla mojej córki wy-
chowanej w Szwecji, że PiS i pol-nacjonaliści związują 
nierozerwalnym węzłem polskość, śmierć i zabijanie. 
Naród ma być dumny z WALKI I MARTYROLOGII 
(akurat prezydent Duda coraz częściej wykrzykuje to 
hasło). Ale jak to pogodzić? Ma się być dumnym z 
tego, że się zabijało i jednocześnie dumnym dlatego, 
że się dało zarzynać? I to milionami?

Chyba lepiej byłoby być dumnym, że się dało coś 
ludzkości, wzbogaciło cywilizację, zapłodniło świat 
idei, wydało na świat słynnych naukowców i arty-
stów. Ale zabijanie punktem centralnym? Tak to PiS 
widzi, i pamiętajmy, co mówili przy okazji awantur 
o Muzeum II Wojny Światowej, że wojna jest zjawi-
skiem pozytywnym, bo kształtuje charaktery i wy-
chowuje młodych ludzi. Toż to jakaś ideologia jaski-
niowców, demoniczna, antychrześcijańska. Zarówno 
Mussolini, jak i  Hitler podobnie widzieli rolę wojny.

Wojna jest więc czymś ważnym dla PiSu, gdyż 
wojna usprawiedliwia stan wyjątkowy, a więc ogra-
niczenia wolności obywatelskich, cenzurę, szukanie 
zdrajców, szpiegów, itd. Dawno kiedyś słyszałem, jak 
stary, mądry,  profesor rosyjski Rapaport mówił, że 
każdy system totalitarny musi mieć co najmniej dwóch 
wrogów – jednego zewnętrznego, no i jednego we-
wnętrznego. Kaczyński widzi wrogów wszędzie, mo-
że tylko poza Trumpem (który go totalnie lekceważy) 
i Orbanem (który go w każdej chwili może sprzedać, 
no bo sam podziwia Putina). Kaczyński zaś nienawi-
dzi głównie Niemców, Rosjan, Kaszubów, Ślązaków, 
Timmermansa, Merkel, Tuska, Wałęsę, Frasyniuka, 
liberałów, centro-lewicę, obrońców konstytucji, fe-
ministki, uchodźców, ludzi niepełnosprawnych, śro-
dowiska LGTB, środowiska ekologiczne, środowiska 
sędziowskie, wykształciuchów, cyklistów, wegeta-
rian, strajkujących nauczycieli, lekarzy-rezydentów, 
swojego kuzyna z Austrii oraz tych wszystkich, któ-
rzy nie uznają wielkości jego brata oraz chwalebnej 
śmierci tegóż pod Smoleńskiem...

Sądzę, że w rozważaniach, dlaczego ostatnio wy-
grał PiS, nie zwraca się uwagi na to centralne poję-
cie PiSowskie, jakim jest wojna. Przypomnę tu fakt, 
że demokracja wykształciła na świecie pewne reguły 
gry, które przyzwoici ludzie i przyzwoite partie sza-
nują. Nie wolno np. otwarcie, bezczelnie kłamać, nie 
wolno kupować wyborców za pieniądze, nie wolno 
obrzucać kandydatów innej partii błotem czy ekskre-
mentami, itd., itd. Partie populistyczno-autorytarne 
świadomie i brutalnie przekraczają te reguły.  (cdn)

(1)
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Andrzej Szmilichowski

Ludomir Garczyński-Gąssowski

Otóż w programie – przypuszczam, że w końcowej 
klasie – były przedmioty, o których ja (matura w 1956 
roku) nie miałem, a dzisiejsza nie tylko młodzież, ale 
i ich pedagodzy, nie mają pojęcia. Mianowicie Mama 
wymieniła przedmioty takie jak greka i łacina (ja mia-
łem jeszcze łacinę) oraz: retoryka, wypracowanie z 
języka polskiego pisane w specjalnych warunkach. 
Zajęcia z retoryki polegały na nauce publicznej wy-
powiedzi. Uczeń otrzymywał wcześniej temat (bez 
żadnych sugestii, jak ma do niego podejść), a następ-
nie wygłaszał na forum klasy piętnastominutowe (z 
pamięci, bez notatek) przemówienie, i bronił potem w 
dyskusji swoich tez. 

Wypracowanie zaś polegało na tym, że na podany 
a vista temat należało napisać krótki tekst w czasie 
dużej pauzy (ca. 20 minut) siedząc w klasie pełnej ha-
łasujących i przeszkadzających w skupieniu uczennic. 
Dla porządku dodam, że Mama kończyła oczywiście 
gimnazjum żeńskie. 

Matura była, w okresie dwudziestolecia między-
wojennego i wcześniej, już w pewnym sensie zawo-
dem, z maturzystów rekrutowała się kadra urzędnicza. 
Ludzie ambitniejsi zdawali na studia, kończyli je i 
wchodzili na rynek pracy. Niektórzy (rokujący karie-
ry naukowe) pozostawali na uczelniach w charakterze 
asystentów, nieliczni pisali doktoraty. Konsekwentni 
w budowaniu kariery naukowej stawali do habilita-
cji, a z ich szeregów wyłaniał się skromny liczebnie 
i ogromny wiedzą, zastęp profesorów. Kadra profe-
sorska to byli czcigodni panowie w słusznym wieku, 
niezmiernie rzadko przed pięćdziesiątką, habilitanci 
oscylowali w granicach 35-40 i starsi, doktoranci nie-
co młodsi.

Ów swoisty rytm zdobywania wiedzy oraz stano-
wisk naukowych utrzymywał się za mojej młodości 
i trwał, można rzec, aż do transformacji ustrojowej, 
czyli 1989 roku. Dopiero potem… 

No właśnie. Można odnieść wrażenie, w zasadzie 
pewność, że nastąpiło z jednej strony obniżenie pozio-
mu, z drugiej gwałtowne przyspieszenie powszech-
ności wyższego wykształcenia (po 1989. uczelnie 
powstawały jak grzyby po deszczu), co skutkowało i 
skutkuje wysypem kabotynów z dyplomami ukończe-
nia wyższych studiów.

Jerzy Dobrowolski, znakomity satyryk, aktor, pi-
sarz, swego czasu absolutny idol i osoba godna naj-
wyższego podziwu, dla barda Wojtka Młynarskiego, 
ukuł (w latach sześćdziesiątych ubiegłego stulecia) 
nadzwyczaj celną i jakże na czasie również dziś sen-
tencję: Nie ma nic gorszego, niż człowiek wykształco-
ny ponad własną inteligencję.

Dawno temu

Czy strajk szkolny w Polsce Anno 
Domini 2019 stanie się legendą 
i przejdzie do historii? Raczej 
wątpię. Mamy w Polsce dobre 
tradycje strajków szkolnych.

Pierwszy, bardzo ważny, to był strajk „wrzesiński” z 
20 maja roku 1901. Strajk ten zorganizował katecheta 
ksiądz Jan Laskowski w proteście przeciw zmuszaniu 
polskich dzieci do modlitwy w języku państwowym 
czyli niemieckim, bo Września, w której ten strajk 
wybuchł, znajdowała się w zaborze pruskim. Ksiądz 
uważał, że Pan Bóg modlitwy od polskich dzieci w 
języku niemieckim nie przyjmie. Jeden, ze strajkują-
cych uczni nawet napisał wiersz w tej sprawie. 

My z Tobą Boże rozmawiać chcemy, 
lecz Vater unser nie rozumiemy, 
i nikt nie zmusi nas Ciebie tak zwać, 
boś Ty nie Vater, lecz Ojciec Nasz 
Ksiądz podburzył rodziców, ci z kolei zabroni-

li dzieciom modlić się przed lekcjami po niemiec-
ku. Skończyło to się tak, jak musiało się skończyć. 
Królestwo Pruskie było państwem prawa. A prawo 
było tam surowe. Za niesubordynację groziła kara 
chłosty. I tak się stało. Naturalnie nie wychłostano 
księdza Laskowskiego, ani rodziców. Ci ostatni, gdy 
zdali sobie sprawę z konsekwencji zaprotestowali 
gwałtownie, przeciw egzekucji. Interweniowała poli-
cja, najbardziej krewkich rodziców skazano później w 
tzw. „procesie gnieźnieńskim” na kary więzienia od 2 
miesięcy do 2,5 roku. Ten ostatni wyrok dostała akty-
wistka pani Nepomucena Piasecka. Surowość  władz 
pruskich spowodowała ogólne potępienie w Europie. 

My, w Polsce, byliśmy wówczas w „szczęśliwej” 
sytuacji rozbiorów i szczęśliwie skłóceni ze sobą nasi 
zaborcy patrzyli sobie na ręce. Więc w zaborze rosyj-
skim intelektualiści nie mieli problemu z potępianiem 
pruskich okrucieństw. Głos w tej sprawie zabierali 
m.in. Henryk Sienkiewicz i Maria Konopnicka, a cała 
spraw przeszła do dziejów polskiej martyrologii. W 
sumie trudno określić, czy był to zysk czy strata.  

W cztery lata później, podczas niepokojów w Rosji 
po przegranej wojnie z Japonią, w styczniu 1905 ro-
ku wybuchł strajk akademicki w Petersburgu i rozlał 
się na całe imperium z Królestwem Kongresowym 
łącznie. Najpierw strajkowały uczelnie wyższe. W 
wypadku Warszawy: Politechnika i Uniwersytet. 
Później gimnazja i szkoły powszechne. Strajkom tym 
patronowała, bardzo aktywna w tym okresie Polska 
Partia Socjalistyczna Józefa Piłsudskiego. Z tym 
strajkiem 1905 roku wiąże się (zabawny dla mnie) 
incydent. Otóż 13 letni uczeń ostatniej klasy szkoły 

pięcioklasowej szkoły powszechnej, nijaki Bolesław 
Bierut, w czasie strajku szkolnego podobno rzucił 
kałamarzem w portret cesarza Rosji, będącego jed-
nocześnie królem Polski. (Nosił on tytuł Imperatora 
wszech Rosyji i Cara Polszy). Bierut z „wilczym bi-
letem” został ze szkoły usunięty. W 1967, w okresie 
ofensywy „partyzantów Moczara”, kabaret w Hybry-
dach wystawił składankę ośmieszającą polskie przy-
wary narodowe. By to złagodzić, Jan Pietrzak na-
pisał wtedy słynną do dziś, i mylnie braną za hymn 
„Solidarności”, pieśń „Żeby Polska, była Polską”, 
gdzie wprowadził tak kontrowersyjne postacie, jak 
księdza Piotra Ściegiennego, ułaskawiony przez Cara 
ponieważ wzywał chłopów nie do walki o wyzwole-
nie Polski, lecz tylko do buntu i rzezi polskiej szlach-
ty. I wreszcie samego Bolesław Bieruta. „Rzucał 
Bolek w portret Cara, ksiądz Ściegienny wznosił mo-
dły”. Cenzura uznała to za zbytnie spoufalenie się z 
Bierutem i Pietrzak zmienił posłusznie na: „Rzucał 
uczeń w portret Cara...”

W piątej klasie szkoły podstawowej nr 6 w Kra-
kowie przerabialiśmy w 1951 roku czytankę pani 
Heleny Babińskiej o strajku szkolnym z 1905 roku i 
o tym, jak Bolesław Bierut rzucił kałamarz w portret 
Mikołaja II. Wyszliśmy na przerwę i po powrocie do 
klasy zobaczyliśmy pod portretem Prezydenta Bieruta 
plamę z atramentu i rozbity kałamarz na podłodze. 
Najwyraźniej rzucający kolega nie trafił. Do dziś dnia 
nie wiem, kto to był. Dalsze wypadki potoczyły się 
szybko. Gdy Nauczyciel zorientował się w sytuacji, 
pobiegł po Dyrektora. Pan Dyrektor kazał nam iść do 
domu i wezwać opiekunów na siedemnastą. Dalszy 
ciąg znam z relacji mojej Mamy. Pan Dyrektor za-
prosił rodziców do naszej klasy, pokazał co zaszło... i 
powiedział, że doszło tu do wybryku chuligańskiego 
połączonego z wandalizmem. Została zanieczysz-
czona ściana, a szkoła nie ma środków na ponowne 
malowanie ścian. Niegłupi rodzice, którzy nie mieli 
wątpliwości o co tu naprawdę chodziło, ponieważ 
dzieci im wyjaśniły okoliczności, od razu zapropono-
wali zbiórkę na farby i  zobowiązali się do pomocy 
w malowaniu. Był to rok 1951, najgorsze lata stalini-
zmu. Pan dyrektor Gołębiowski (imienia nie pamię-
tam), który uchodził za bardzo „ostrego” i którego 
nazywaliśmy „Kaktusem”, poprosił rodziców, by ra-
czej o tym incydencie nie rozpowiadali. O tym, jaki 
to był dobry i odważny człowiek przekonałem się w 
dwa lata później.  Pod koniec siódmej klasy poszedł 
do mnie i poprosił mnie bym przyszedł do szatni – 
nie do jego gabinetu tylko do szatni. Zdziwiło mnie 
to i zaniepokoiło. Poprosiłem kolegę Terleckiego, by 
ukrył się w szatni, bo chciałem mieć świadka, taki już 
wówczas byłem ostrożny. Okazało się to być zbędne. 
Pan Dyrektor powiedział bowiem mi tak: „Słuchaj 
Gąs-sowski, podobno ty słuchasz ‘Głosu Ameryki’ 
i potem opowiadasz kolegom coś tam usłyszał. Czy 
ty chcesz, by obszarnicy i kapitaliści wrócili?”. „Nic 
podobnego panie Dyrektorze” – skłamałem. „To do-
brze” – odpowiedział Pan Dyrektor i dodał „Na przy-
szłość uważaj co komu mówisz i z kim rozmawiasz”. 

Strajk  z 1905 roku zakończył się samymi strata-
mi – relegowani ze studiów studenci, jeśli było ich na 
to stać, dokończyli studia za granicą. W Szwajcarii, 
Francji lub po prostu w Krakowie, wyrzuceni z wil-
czym biletem z gimnazjum lub szkół realnych ucznio-
wie nie mieli już tej możliwości. I dlatego mieliśmy 
w historii Prezydenta kraju, który nawet nie ukończył 
pięciu klas szkoły.

We wrześniu 1952 roku na antenie Radia Wolna 
Europa ówczesny współpracownik rozgłośni Mar-
ian Hemar wygłosił wiersz pod tyłem „Strajk Nau-
czycieli”. Wiersz zaczynał się tak:

 „W radiu warszawskim, sami,
W porę nam przypomnieli
O głośnym w Polsce, przed wojną,
Strajku Nauczycieli.
Przed piętnastoma laty, 
Dokładnie, co do dnia prawie,
W dniu trzydziestego września,
W owej dawnej Warszawie,
Strajkiem zareagował 
Związek Nauczycieli
Na rosnące zakusy
Rządowej kurateli. (...)
Strajk ten, wówczas w Ojczyźnie
Wstrząsnął niejednym sumieniem,
Przed niejednymi oczyma 
Przemknął ponurym cieniem.” (...)
 Ów strajk z 1936 roku wygrali nauczyciele, a 

trochę rozbestwione władze musiały zrezygnować 
z pewnych atrybutów ówczesnej „dobrej zmiany” – 
zmiany  po śmierci Marszałka Piłsudskiego.

Strajki 
szkolne, 
czyli 
niesolidarna 
Solidarność

Dzisiaj strajkującym nauczycielom – w sprawach 
nie tylko bytowych – życzymy jak najlepiej. Cieszymy 
się, że ich protest przeciw niewydarzonym reformom 
szkolnictwa znalazł szerokie poparcie wśród intelek-
tualistów i artystów oraz spotkał się ze zrozumieniem 
uczniów i ich rodziców, którzy, nie ma co ukrywać, 
ponoszą często dotkliwe konsekwencje tego strajku. 

Strajk rozpoczęły wspólnie trzy związki zawodowe 
nauczycieli: Związek Nauczycieli Polskich (ten sam, 
który wygrał wspomniany poprzednio strajk z 1936 
roku), Forum Związków Zawodowych i „Solidarność” 
Nauczycielska, która skrewiła i na polecenie swoich 
władz zwierzchnich, stała się niesolidarnym łami-
strajkiem. Podobnie jak księża katecheci, którzy zapo-
mnieli o dziedzictwie strajku wrzesińskiego. Takich 
czasów doczekaliśmy, takiej „Solidarności” i takich 
księży. O tempora, o mores. 

Jak się ten strajk skończy – tego w tej chwili nie 
wiem (pisane 21 kwietnia). Czy władze wezmą na-
uczycieli głodem? Czy nauczyciele, coś wygrają pod 
groźbą utrudnienia egzaminów maturalnych? Tego 
wszystkiego dowiemy się w swoim czasie.  

kiedy byłem jeszcze nastolatkiem, Mama 
opowiadała czasem o swoich szkolnych 
latach, to znaczy dwudziestych i trzydzi-
estych latach ubiegłego wieku. Wspomniała 
kiedyś marginalnie, mówiąc o czymś innym, 
swoje gimnazjalne lata – nie pamiętam, choć 
powinienem, które warszawskie gimnazjum 
kończyła, pamiętam tylko, że leżące gdzieś 
w śródmieściu – co gdy przypominam sobie 
dziś, budzi podziw i, co tu dużo mówić, 
zaskoczenie, w ogóle zdumienie.
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Niedziela 26 maja 2019 
- wybory do Parlamentu 
Europejskiego

Kto może głosować?
Możesz głosować, jeśli jesteś obywatelem szwedz-
kim, ewentualnie jesteś lub zostałeś zameldowany w 
Szwecji. Możesz także głosować, jeśli jesteś obywa-
telem jednego z państw członkowskich Unii Europej-
skiej, jesteś zameldowany w Szwecji i zapisałeś się 
na listę do głosowania. Musisz mieć ukończone 18 
lat najpóźniej w dniu wyborów.

Kiedy otrzymasz kartę do głosowania?
Osoba, który ma prawo do głosowania, otrzyma kartę 
do głosowania pocztą na trzy tygodnie przed wybora-
mi. Na karcie do głosowania znajduje się informacja, 
gdzie mieści się Twój lokal wyborczy. Jeśli karty do 
głosowania nie otrzymasz lub Ci zaginie, możesz 
zamówić nową kartę w odpowiednim urzędzie gminy 
lub Valmyndigheten.

Gdzie możesz głosować?
W dniu wyborów możesz głosować w lokalu wy-
borczym wymienionym na karcie do głosowania. 
Lokal wyborczy jest otwarty tylko w dniu wyborów. 
Aby głosować, musisz być w stanie wylegitymować 
się za pomocą dokumentów tożsamości, takich jak 
prawo jazdy lub paszport. Karty do głosowania nie 
są wymagane podczas głosowania w lokalu wybor-
czym, ale praktyczne, aby sprawdzić, czy głosujesz 
w odpowiednim lokalu wyborczym. Jeśli nie możesz 
głosować w dniu wyborów w lokalu wyborczym, 
możesz głosować z wyprzedzeniem. Oznacza to, że 
głosujesz w innym miejscu niż w lokalu wyborczym. 
Jeśli chcesz wcześniej głosować, musisz przynieść 
kartę do głosowania i być w stanie się wylegitymo-
wać. Informacje, gdzie możesz głosować z wyprze-
dzeniem, znajdziesz pod adresem val.se.

Jeśli jesteś za granicą, możesz głosować korespon-
dencyjnie lub głosować w wielu szwedzkich ambasa-
dach i konsulatach. Aby głosować korespondencyj-
nie, musisz użyć specjalnego blankietu, który można 
zamówić na stronie val.se.

Jak przebiega głosowanie?
Karty do głosowania znajdziesz we wszystkich miej-
scach, w których możesz głosować i u partii politycz-
nych startujących w wyborach. Karta do głosowania 

w wyborach do Parlamentu Europejskiego ma kolor 
biały. Nazwa partii znajduje się na karcie do głoso-
wania. Jeśli nie możesz znaleźć karty do głosowania 
swojej partii, możesz napisać nazwę partii na pustej 
karcie do głosowania.

Możesz również głosować na konkretnego kandy-
data, umieszczając krzyżyk w polu przed nazwi-
skiem kandydata na karcie do głosowania. Możesz 
zaznaczyć tylko jednego kandydata. Możesz także 
głosować wpisując nazwę partii i nazwisko kandyda-
ta na pustej karcie do głosowania.

Następnie wkładasz kartę do głosowania do koperty, 
którą przekazujesz komisji wyborczej. 

Niektóre osoby mogą głosować 
za pomocą pełnomocnika
Jeśli z powodu choroby, niepełnosprawności lub 
wieku nie możesz udać się do lokalu wyborczego, 
możesz głosować za pomocą pośrednika. Może nim 
być m.in. współmałżonek lub konkubent, dzieci, 
wnuki, rodzice lub rodzeństwo. Aby głosować przez 
pełnomocnika potrzebujesz specjalny blankiet, który 
jest dostępny w lokalach wyborczych. Można go 
również zamówić na stronie val.se.

Czym jest Valmyndigheten?
Valmyndigheten (Szwedzki urząd wyborczy) jest 
odpowiedzialny za przeprowadzenie wyborów i 
krajowych referendów. Więcej informacji można 
znaleźć pod adresem val.se lub telefonicznie przez 
Valupplysningen 020-825 825.

ARTYKUŁ SPONSOROWANY

Stowarzyszenie „Sztokholmski Salon Poezji” zaprasza na kolejną 
edycję Salonu. Program zatytułowany PORTRET KOBIECY utkany 
jest z najpiękniejszych wierszy polskich poetek (Maria Pawlikowska-
Jasnorzewska, Małgorzata Hillar, Halina Poświatowska, Wisława 
Szymborska, Anna Świrszczyńska, Ludmiła Marjańska) i ubarwiony 
męskim punktem widzenia kilku wybitnych poetów – znawców 
kobiecej duszy.... (Ildefons Gałczyński, Tadeusz Różewicz, 
Władysław Broniewski, Ludwik Jerzy Kern, Baliński).

Interpretacja: Anna Seniuk

Oprawa muzyczna: Witold Robotycki - fortepian, Janusz Słotwiński 
- kontrabas

Sobota 11 maja 2019, godz. 18:00, Teaterstudio Lederman, 
Gästrikegatan 13, Sztokholm

UWAGA Wstęp wolny ale obowiązkowa jest rezerwacja miejsc! Zgłoszenia przyjmowane 
są od 4 do 9 maja, telefonicznie w godzinach 17-19. Tel: 08-739 38 39; 073-505 11 27 
Obowiązuje kolejność zgłoszeń.

XXXI edycja Salonu Poezji
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Pod roboczym tytułem Bachanalia 
czterech artystów zbiera się razem, 

aby malować na jednym płótnie.
3 MAJA od godz. 17 
do 5 MAJA godz. 21

Studio Greenpix 
Borgargatan 2

117 34 Stockholm

Zapraszamy widownię do udziału! 
Proces kreowania będzie trwał 3 dni!

Można robić zdjęcia, filmować, 
tańczyć, nawet pomóc malować. 

Co kto chce. 
Towarzyszyć temu będzie wystawa 

czterech artystów. 
Będzie jedzenie, picie i desery.

Malować będą:
Elizabet Kiwior, Bernadeta Tajs, 

Magdalena Borkowska 
i Mieszko Tyszkiewicz.

Wszyscy należą lub należeli do grupy 
ProFormArt. 

Można ich zobaczyć na stronie: 
Proformart.se
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Teresa Urban

Marciniak, prawdopodobnie z zaburzeniami psy-
chicznymi, od 2017 roku nagminnie niszczył grób 
małej Ebby, przyłapywany na gorącym uczynku gro-
ził rodzinie i pracownikom cmentarza. 8 marca tego 
roku, Marciniak miał stanąć przed sądem szwedzkim 
za ”znieważenie zwłok, prochów ludzkich lub miejsca 
spoczynku zmarłego”. Grozi za to do 2 lat więzienia. 
Ale… do czasu rozprawy Polak pozostawał na wol-
ności, gdyż zdaniem policji charakter czynu był zbyt 
niski, by go tymczasowo aresztować. I na rozprawę 
się nie stawił. 

Po odnalezieniu go, Marciniak został aresztowany. 
Poszukiwany był także przez polską policję pod za-
rzutem napadów. Marciniak już w 2014 roku skazany 
został na karę więzienia przez szwedzki sąd za kra-
dzież, a w 2015 roku przedstawiono mu nakaz wy-
dalenia do Polski. Odwołał się i dlatego, nakazu nie 
wykonano. Teraz, zapewne, wydalenia do Polski nie 
uniknie.

Jak twierdzi policja szwedzka, podejrzany on jest 
o więcej przestępstw, nie udało się ich, ze względu 
na brak wystarczających dowodów, postawić go w 
stan oskarżenia. Aresztowanie Marcinika to przede 
wszystkim dobra wiadomość dla rodziny 11-letniej 
Ebby. (ngp)

Marciniak 
aresztowany!
W drugim tygodniu kwietnia po-
licji szwedzkiej udało się odnaleźć 
59-letniego Polaka, Piotra Romana 
Marciniaka, który od niemal dwóch 
lat prześladował rodzinę 11-letniej 
Ebby Åkerlund, która zginęła w 
wyniku zamachu terrorystycznego 
w Sztokholmie na Drottningsgatan
7 kwietnia 2017 roku. 

Hotel położony nad samym morzem należał do eks-
kluzywnej sieci ośrodków rekreacyjnych. Nie zwykli-
śmy jeździć do takich hoteli; znaliśmy je tylko z opo-
wiadań dobrze sytuowanych znajomych. Małżonek 
przedkłada ilość nad jakość, a nasz skromny budżet 
nie wystarcza na jedno i drugie.

Spróbowałam zarezerwować wycieczkę na Interne-
cie, ale kiedy przyszło do wypełnienia formularza 
warunkującego wjazd na wyspę, komputer odmówił 
współpracy. Postanowiłam zamówić wycieczkę te-
lefonicznie w biurze podróży. Cena była wyższa niż 
ta w ofercie i rosła w czasie realizacji zamówienia. 
Doszła opłata za wjazd, podatek od podróży lotniczej, 
transfer do hotelu oraz koszty administracyjne za za-
mówienie i przesłanie biletów. Cena wycieczki wzro-
sła o parę tysięcy i przestała być atrakcyjna. „Trudno” 
– pomyślałam. Może nadarzy się nowa okazja. Ale 
niesportowo poddać się bez walki. Zadzwoniłam do 
lokalnego biura podróży aranżującego indywidualne 
podróże i pośredniczącego w sprzedaży wycieczek 
czarterowch. Mieli wycieczkę, cena była niższa niż w 
ofercie, bez dodatkowych opłat. Formularz wjazdowy 
wypełniła nam usłużna panienka, a po zapłaceniu do-
staliśmy bilety do reki. 

Nie obyło się jednak bez odrobiny przedwyjazdo-
wego napięcia. Dwa samoloty typu Boeing 737 rozbi-
ły się ostatnio, niedługo po starcie, i zostały czasowo 
wycofane z ruchu. Nasze biuro korzystało z takich 
maszyn, ale okazało się, że będziemy lecieć innym 
typem. Odetchnęłam z ulgą.

Na Boa Vista dolecieliśmy wczesnym popołudniem 
dzieki dwóm godzinom różnicy w czasie. Nocą nie 
można tam lądować, ponieważ pasy nie są oświetlone. 
Ruch był znikomy, tylko nasz samolot na pasie. W 
drodze do hotelu autobus mijał niewielką zrujnowaną 
mieścinę. Nie pamiętam, aby kiedykolwiek informo-
wano o trzęsieniu ziemi na Boa Vista. Część domów 
zburzona, inne w odbudowie. Niewykończone budyn-
ki z szarych pustaków straszyły kondygnacjami bez 
fasad, gdzie tu i ówdzie suszyło się pranie. Potem, 
cytując wieszcza, wpłynęliśmy na suchego przestwór 
oceanu. Jak okiem sięgnąć ciągnęła się kamienna pu-
stynia do złudzenia przypominająca krajobraz innej 
wyspy archipelagu, Sal, najbrzydszego miejsca jakie 
przyszło nam widzieć na urlopie. Tu krajobraz nie był 
aż tak płaski. Na horyzoncie rysowały się niewysokie 
stożki zerodowanych wulkanów. Brakowało roślin-
ności. Miejscami rosły pojedyńcze, kolczaste, pokryte 
pyłem krzaki.

Hotel, a raczej gigantyczny ośrodek wypoczynko-
wy w oazie zieleni, ciągnął się wzdłuż morza przez 
niemal kilometr na kompletnym odludziu. Kompleks 
budynków piaskowej barwy przypominający arabski 
kasbah, ale z akcentami egipskimi w formie obelisków 
wzbudził podziw u Malżonka architekta. Każdą sekcję 
zdobiły dekoracyjne czworokątne wentylacyjne wieże 
z prześwitami, tzw łapacze wiatru, perski wynalazek, 
według fachowego komentarza Małżonka. Kilka re-
stauracji, liczne bary w strategicznych punktach, mul-
tum palm, ogrody pustynne i gigantyczne założenie 
kąpielowe z kilkoma basenami, niektóre połączone, 
jeden z barem, do którego można było podpłynąć i 

Niedawno odbyty, wczerpujący 
i pod pewnymi względami mało 
udany, rejs po Oceanie Indyjskim 
sprawił, że czasowo straciliśmy 
ochotę na nowe podróże. Ale kiedy 
ujrzeliśmy anons o promocyjnej 
wycieczce na Boa Vista (Piękny 
Widok), jedną z wysp Zielonego 
Przylądka, nabraliśmy nowej ocho-
ty. Szare niebo za oknem, gałęzie 
szarpane porywami wiatru i śnieg 
z deszczem obudziły tęsknotę 
za słońcem i ciepłym morzem.

raczyć się drinkiem siedząc na kamiennym stołeczku, 
profilowane leżanki częściowo zanurzone w wodzie, 
luksus w najlepszym wydaniu, niemal graniczący z 
perwersją. Woda mogła być jednak cieplejsza. Samo 
pływanie rozgrzewa, ale wybiórcze moczenie nerek 
w zimnej wodzie nie jest zdrowe. Przyjazny klimat 
Boa Vista, umiarkowana temperatura, brak wilgoci i 
słońce nie były męczące w przeciwieństwie do mor-
derczego, wilgotnego upału tropików.

Wyspa posiada piękne piaszczyste plaże i dość cie-
płe morze. Niestety przez cały czas pobytu czerwo-
na flaga ostrzegała przed kąpielą. Wysoka, silna fala 
przy brzegu brutalnie przewracała amatorów kąpieli. 
Co odważniejsi, do których należał i Małżonek, for-
sowali przeszkodę i pływali na spokojniejszej wodzie, 
uważając na zdradliwe prądy. Ja nie miałam odwagi. 
Kiedyś, za namową, zlekceważyłam niebezpieczeń-
stwo i przy wychodzeniu fala rzuciła mną o piasek 
rozpłaszczając jak rozgwiazdę. Nie chcę tego do-
świadczyć ponownie.

Hotel zapewniał all inclusive wysokiej jakości. 
Tematyczne restauracje: regionalna, azjatycka i wło-
ska oferowały dodatkowe specjały. Moja kombinacja 
potraw podczas pierwszej kolacji była niekonwen-
cjonalna: śledź, niemal tak smaczny jak nasz polski, 
wędzony łosoś, ser pleśniowy i papaja. Będąc na Sal 
stołowaliśmy się na mieście, gdzie każde danie po-
dawano z mocnym sosem czosnkowym, który spra-
wiał, że wszystkie potrawy smakowały podobnie. Tu 
krewetkom na regionalnym See food platter zabrakło 
mocy mimo, iż miały być doprawione chili i czosn-
kiem. Widocznie w kuchni zabrakło tych specjałów. 
Ciekawe, że kolacja po portugalsku to jantar. Tę samą 
nazwę ma po litewsku bursztyn. Co ma bursztyn do 
kolacji? Może jakiś lingwista potrafi to wyjaśnić. 

W restauracji obowiązywała samoobsługa, ale nie-
zwykle uprzejmy personel donosił trunki do stołu, 
czasem w nadmiarze. Kiedy zaprotestowaliśmy do-
stając bez zamówienia dodatkowe wino kelner zażar-
tował: „No problem, zamówię wam do domu taksów-
kę.” Kelnerki o skórze w różnych odcieniach brązu 
cieszyły oko twarzowymi fryzurkami. U wielu podgo-
lone boki głowy zdobiła kędzierzawa chryzantema na 
górze. Inne osiągały podobny efekt zaczesując gładko 
włosy i związując je na czubku.

Komfortowy pokój, w którym nam przyszło za-
mieszkać, połączony był, wedle obecnie panującej 
maniery, jednoprzestrzennie z łazienką. Na szczęście 
toaletę wyposażono w drzwi, a kabinę prysznicową w 
kusą zasłonkę. Wystrój wnętrza był gustowny, domi-
nowały barwy brąz, cynober, ochra i czerń. Jeden z 
obrazów przedstawiał trzy afrykańskie gracje o smu-
kłych, giętkich sylwetkach w obcisłych sukienkach 
z batiku. Ścianę nad łóżkiem zdobiły dwa wizerunki 
kobiet o wydłużonych jak u Modglianiego obliczach 
zerkające przez okno zza barwnych firanek. Wspólne 
wnętrza hotelowe udekorowano elementami afrykań-
skiego rękodzieła, oryginalnymi drewnianymi maska-
mi, tarczami i tkaninami.

Po jednym dniu dolce farniente Małżonek czuje 
przemożną potrzebę zmiany otoczenia. W przewodni-
ku wyczytał, że najciekawszą atrakcją na Boa Vista są 
ruiny opuszczonej przez mieszkańców wioski Curral 
Velho, leżącej rzekomo w odległości 20-to minuto-
wego spaceru. Podobno jeden z mieszkańców, syn 
emigranta do Francji, odrestaurował tam rodzinną 
chałupkę i nazwał ją Chateau de mon pѐre. Po go-
dzinnym marszu wzdłuż plaży dotarliśmy do skalne-
go występu, gdzie ze szczytu roztaczal się widok na 
sąsiednią plaże i morze, które z dystansu wyglądało 
na spokojniejsze niż w rzeczywistości. Przy odrobinie 
dobrej woli można go było uznać za wystarczającą 
motywację nazwy Boa Vista. Ale żadnej wioski nie 
było w zasięgu wzroku. Następnego dnia Małżonek 
samotnie ponowił próbę, tym razem wędrując wzdłuż 
kamienistej drogi, co podeszwy sandałów odczuły 
bardzo boleśnie. Wioski nie odnalazł. Trzecia wypra-
wa plażą również okazała się bezowocna. Na więcej 
prób nie starczyło czasu, następnego dnia pobyt do-
biegał końca.

Na terenie hotelu osiedliło się kilka kotów. Jeden z 
nich, czarny, czaił się się w krzakach i co wieczór per-
fidnie przebiegał nam drogę. Czarna magia nie miała 
widocznego efektu, bo nie spotkało nas nic złego. Ale 
parę dni po powrocie wydarzył się nam nieprzyjemny 
incydent, więc, być może, kocia magia zadziałała z 
opóźnieniem.

Luksus uzależnia, podobnie jak alkohol, nikotyna 
czy hazard. Ale przed tym się nie przestrzega, cho-
ciaż skutki mogą być równie tragiczne, zarówno dla 
zdrowia, jak i dla psychiki. Kiedy zasoby finansowe 
się wyczerpią abstynencja może doprowadzić do de-
presji. Ja w każdym razie stałam się nałogowcem i 
nie dam się już namówić Małżonkowi na promocje z 
ostatniej chwili w byle jakich hotelach.

Piękny 
widok

Lotnisko w Szczecinie (Goleniowie) po raz kolejny 
ogłasza, że wznawia połączenia z Danią. Znów zaczy-
nają starować samoloty linii SAS, które będą obsługi-
wały linię do Kopenhagi.

Kiedyś linie lotnicze SAS latały już z Goleniowa do 
Kopenhagi. Od dawna jednak takiego połączenia nie 
było. Obecnie, żeby polecieć do stolicy Danii szcze-
cinianie musieli skorzystać z lotnisk w Berlinie lub 
Poznaniu.

W zeszłym roku można było polecieć ze Szczecina 
do Sztokholmu WizzAir’em, ale eksperyment się 
nie utrzymał - po załedwie paru miesiącach kierun-
ke ten zawieszono. Tym razem SAS oferuje loty do 
Sztokholmu z przesiadką w Kopnehadze. Cena dość 
atrakcyjna (od 250 złotych), a czas oczekiwania na sa-
molot na lotnisku w stolicy Danii to około 1 godzina. 
Łącznie więc w 3-3,5 godziny można pokonać trasę 
ze Sztokholmu do Szczecina.

Szczecin - Sztokholm 
SASem
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Zygmunt Barczyk

Lizbona markiza de Pombal
Lizbona, obok Wenecji, jest 
najbardziej widowiskowym 
miastem w Europie. Jeśli mówi się 
o jakimś mieście, że jest zarazem: 
malowniczo położone, czarujące 
urodą zabudowy, a do tego, 
pulsujące życiem i  niebywale 
”klimatyczne” – to na myśl 
przywodzi mi natychmiast Lizbonę.

1 listopada 1775 roku, w dzień Wszystkich Świę-
tych, o godzinie 9.40, miasto nawiedziło trzęsienie 
ziemi o nieznanej dotąd skali. Ruchom ziemi towa-
rzyszyły fale Tagu na miarę tsunami, zalewając przy-
brzeżne części miasta. Centralna, położona w dolinie 
część miasta, które rozgościło się głównie na przy-
brzeżnych wzgórzach, przestała praktycznie istnieć. 
Zgliszcza Baixy, zamożnego „miasta dolnego”, oznaj-
miały o spustoszeniu jakiego zaznała stolica bogatego 
imperialnego państwa, siedziba króla, arystokracji 
i wpływowych zakonów. 250-tysięczna Lizbona w 
krótkiej chwili zubożona została o 30 tysięcy istnień 
ludzkich. Lwia część domostw, większość z 40 ko-
ściołów miasta, ponad 30 pałaców, zamek królewski, 
pałac biskupi, biblioteka narodowa, arsenał, budynki 
zakonne i wiele innych głównych budynków miasta 
uległo dewastacji.

Król Jose I wraz ze swoją świtą przebywał feral-
nego poranka w Belem, rezydencji za miastem. Jest 
w obiegu opowieść wedle której, zebrawszy możnych 
kraju, zwrócił się do nich z zapytaniem, co czynić w 
sytuacji dotkliwego wyroku Boskiej Sprawiedliwości. 
Pośród licznych głosów wzywających do bardziej go-
rącej modlitwy przebłagalnej, zapamiętano odmien-
ny głos, ministra spraw zagranicznych Josefa de 
Carvalho e Mello. Ten miał odpowiedzieć wtedy: 
Pochować zmarłych, nakarmić żywych.  Spokój my-
śli i rezolutna wypowiedź ministra wpłynęła na króla 
na tyle mocno, że nakazał mu przywrócenie porządku 
w mieście. Od tej pory datuje się nowa, wprawdzie 
nie dyplomatyczna, ale historycznie doniosła kariera 
ministra, nazywanego odtąd Markizem de Pombal.

Król, który w wyniku załamania z powodu nieszczę-
ścia jakie spotkało jego kraj, stracił zainteresowanie 
bieżącą polityką i oddał się gruntownym praktykom 

religijnym, pozostawił Markizowi de Pombal wiele 
swobody. Ten zręcznie to wykorzystał i zaczął stero-
wać sprawami rządowymi, acz skupiając się na odbu-
dowie Lizbony. Za przeciwników miał arystokrację i 
niebywale wpływowych jezuitów. Odparł jednak ich 
próby ograniczenia swej władzy i przeforsował wła-
sny plan odbudowy miasta.

Rozważano podówczas różne jej warianty. Jeden 
z nich stawiał na przywrócenie dotychczasowego 
kształtu i charakteru Baixy, inny optował za przenie-
sieniem stolicy, jako siedziby monarchii, poza obręb 
miasta. Marquiz de Pombal przyjął do realizacji plan, 
który oznaczał zwycięstwo wariantu radykalnego, 
czyli zbudowanie dolnego miasta od podstaw, na 
nowych zasadach. Świadomie dążył do sytuacji, w 
której odbudowa łączyła się z definitywną przebu-
dową miasta, podporządkowaną nowym wartościom. 
Oznaczało to rewolucyjna zmianę w tkance miasta, 
jak i, budzącą więcej emocji, zmianę symboliczną. 
W miejsce widocznych znaków dominacji monarchii, 
kościoła i zakonów, nowa Baixa, w zgodzie z inten-
cjami markiza, miała odzwierciedlać wagę nowych, 
zyskujących na znaczeniu, stanów społeczeństwa: 
kupców, mieszczan, ludzi administracji, czyli tych, 
których w dotychczasowym formacie miasta nie 
zauważano.

Markiz de Pombal dobrał sobie kompetentnych 
współpracowników. Najbliższym z nich był  83 let-
ni generał Manuel da Maia, główny inżynier dworu, 
już wcześniej, przed kataklizmem, zaangażowany był 
w plany przebudowy miasta, w duchu hiszpańskiego 
manieryzmu. Drugim był 45-letni kapitan Eugenio 
Dos Santos, architekt który wcześniej zaprojektował 
budynek senatu. Odznaczał się dbałością o pragma-
tyczne i efektywne rozwiązania. Preferował prostotę, 
funkcjonalność, powtarzalność dobrych elementów 
zabudowy. To właśnie jego szczegółowy plan przebu-
dowy miasta został wybrany do realizacji.

Obaj współpracownicy Markiza de Pombal znako-
micie się uzupełniali. Pierwszy zapewniał ciągłość, 
drugi zaś przebojowość i otwarcie na nowości. Mieli 
ponadto nad sobą mentora, 60-letniego pułkownika 
Carlosa Mardela, który pomysłom funkcjonalnej za-
budowy nadawał sznyt, świadczący o zaprowadzaniu 
nowego stylu. Owi trzej „dowódcy zmiany” (dwóch 
z nich to czynni wojskowi) zdecydowali o kształcie 
odrodzenia Lizbony.

Przebudowa pełna była kłopotów, a i jej preroga-
tywy okazały się bolesne dla wielu. Niedozwolone 
było tworzenie nowych osiedli poza murami miasta. 
Nie w smak była Markizowi de Pombal również po-
spieszna, chaotyczna rekonstrukcja Baixy, forsowana 
przez właścicieli gruntów i zniszczonych domostw. 
Nie obyło się bez restryktywnych zakazów, mają-
cych zapobiec rozbudowie, która byłaby sprzeczna z 
podjętymi planami. Markiz de Pombal nakazał burze-
nie dopiero co postawionych domów, o ile nie były 
zgodne ze standardami wynikającymi z nowego planu 
zabudowy.

Plany były zaiste śmiałe. W miejsce średnio-
wiecznej plątaniny uliczek, pojawiła się regularność 
kratownicy odmierzanych z linijki ulic; rzecz dotąd 
w tym mieście nieznana. Miała oznaczać działanie 
rozumnej władzy państwa, hamującej żywiołowe 
rozplenianie się miasta. Wybrano regularny układ 
ulic świadomie, by zaznaczyć cezurę między czasem 
przed i po katakliźmie.  

W ślad za brutalnie narzuconą formą ulic poszła 
nowa wizja sylwety i symbolicznego wyrazu mia-
sta. Sylweta Lizbony nie miała już dłużej podlegać 
dyktatowi wież kościelnych, z kościołem jako miej-
scem centralnym w układzie urbanistycznym danej 
parafii. Pod nadzorem de Maia zadbano, by zwalone 
wieże nie zostały odbudowane. Nie pozwolono też 
kościołom na lokalizacje, które ograniczałyby po-
wtarzalność regularnego układu kratownicy, a tym 
samym burzyły zaplanowaną symetrię ulic Baixy. 
Widzialność Kościoła zatem, w sensie dosłownym i 
metaforycznym, została mocno ograniczona.

Przy wprowadzaniu nowego planu nie było żad-
nych buńczucznych zapewnień o konieczności za-
stąpienia starego układu, oznaczającego dominacje 
korony, arystokracji czy kleru, nowym układem z 
nieznanymi dotąd dominantami.  W praktyce okazało 

się, że seria pragmatycznych kroków, tworząca nową 
strukturę Baixy, zmieniła wiele więcej niż się spodzie-
wano. Nowa Baixa wyznaczyła symbolicznie istotne 
wyniesienie stanu kupieckiego jak i życie obywateli 
ponad dotychczasowe architektoniczne oznaczenia, 
dominujących dotąd w społeczeństwie rewirów wła-
dzy cywilnej i kościelnej. Niewielu z możnych osie-
dliło się w nowym mieście dolnym. Zajęte zostało ono 
przez kupców, przedsiębiorców, ludzi administracji. 
Sprzyjało ich osiedleniu nowe środowisko miasta, 
znaczone szerokimi arteriami, łączącymi liczne place 
handlowe. 

Odwiedzając Lizbonę dziś, można dać się uwieść 
czarowi starych dzielnic na wzgórzach: Bairro Alto i 
Alfama, ale można też poddać sie wdziękowi jej rów-
ninnej paradnej części miasta dolnego. Nowa Baixa, 
począwszy od słynnego Praca do Comercio (swoistej 
bramy do miasta od strony rzeki), poprzez szachow-
nicowy układ Baixa-Chiado, i dalej wzdłuż szerokiej 
Avenida da Liberdade, wieńczonej wspaniałymi plan-
tami Parque Eduardo VII, jest przykładem elegancji i 
dobrego smaku. 

Pragmatyzm działań wspomnianego tercetu refor-
matorów przyniósł efekty w postaci rewolucyjnie 
zmienionej zabudowy miasta, kojarzonej dziś z dzie-
łem Markiza de Pombal. Dla niego samego, dzięki 
wcześniejszej służbie w dyplomacji w Londynie (a 
więc znającego zmiany tam zachodzące) ważne było 
zarówno realne, jak i symboliczne zaznaczenie tego, 
że w jego kraju nastała nowa era. 

Szanowny Panie Redaktorze,
Już drugi raz czytam Pańską gazetę, mimo że nie 

robiłem tego od lat, tylko dlatego, że biorę ją na 
prośbę Szweda, którego uczę języka polskiego. Tenże 
Szwed, Jonos, pochodzi z Katrineholm. Na tymże 
Szwedzie sprawdziłem dowcipy z artykułu Andrzeja 
Szmlichowskiego (NGP, nr 8/2019). Skądinąd najcie-
plejszy artykuł w tym numerze.

Niniejszy mój znajomy Jonos śmiał się nawet z 
dowcipu o zimnej pomidorowej, który mnie, byłe-
mu Polakowi, wydał się mniej śmieszny. Oczywiście 
dwóch dowcipów nie mogłem przetłumaczyć, bo gra-
ły na językowych igraszkach – krawcowa u lekarza i 
Tirówka. Dowcip o milicjancie czy Norwegu i „logi-
ce” zrozumiał z łatwością, jak wyjaśniłem mu sprawę 
o milicjantach.  

Nie znam wszystkich Szwedów, więc nie mogę 
przyznać racji Panu Andrzejowi. Natomiast obrażeni 
Polacy na „Zapiski z przyjacielem w tle” świadczyli-
by raczej, że to Szwedzi mają większe poczucie humo-
ru, niż Polacy. A na pewno większy dystans do siebie 
niż Polacy. Taki są moje doświadczenia ze Szwedami 
i Polakami.

I tu chyba Pan zauważył, że świadomie napisałem, 
że Polacy się obrazili, kiedy Pan Andrzej wspomniał 
o kilku konkretnych osobach, nie obarczając całego 
narodu brakiem poczucia humoru. Bo w dalszej części 
udowadnia wyższość Polaków nad innym narodami 
(przynajmniej, jeżeli chodzi o poczucie humoru), tym-
czasem wszystkich Francuzów, Niemców, Anglików 
czy Szwedów wrzucił do jednego worka.

Ponieważ cały artykuł jest uroczy i trafiony, uwa-
żam to za małe, absolutnie wybaczalne, niedopatrze-
nie, albo typowe dla większości (bez względu na na-
cje) uogólnianie, które większości z nas przychodzi z 
łatwością.

Pisząc te słowa zastanawiam się: skoro NIKT z nas 
nie zna wszystkich Szwedów (tylko tych kilku, czy kil-
kunastu których znamy), czy nasze wyobrażenia nie 
zależą trochę od tego, kim są akurat ci nasi znajomi. 
Bo i w Polsce są różne grupy, na różnym poziomie 
intelektualnym. Więc akurat mój Jonas najwyraźniej 
należy do tej grupy, gdzie milicjanta nie trzeba zamie-
niać na Norwega.

Kazimierz Zodiak, Sztokholm
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