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Teresa Urban:
Nasze konserwatywne spojrzenie na 
estetykę nie pozwala nam nie dostrzec 
aktualnego trendu, dotyczącego zarówno 
wystroju wnętrz, jak i branży odzieżowej. 
Wszystko ma wyglądać tak, jakby było w 
stanie ostatecznego rozpadu.  10

Zygmunt Barczyk:
Może, na wzór Wikipedii, 
używając podobnych wzorów 
tworzenia informacji, mogłaby 
powstać, dajmy na to, swego 
rodzaju Dobropedia. I to nie 
tylko w skali polonijnej. 7

Na „wariata” już się nie jeździ. Ludzie emigrują 
z angielskim (lepszym-gorszym) i mają jakąś 
wizję siebie. Ona się nie zawsze sprawdza, ale 
chcą coś konkretnego zrealizować. I dążą do 
tego dość uparcie.
NGP rozmawia z dr Rafałem Beszterdą 2
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Badania do swojego projektu prowadziłeś za-
równo w Szwecji jak i Norwegii. Czy te emigracje 
w jakiś sposób się różnią?

— W Szwecji nie ma tak rozległej imigracji – na-
zwijmy to – sezonowej. Zwłaszcza gdy porównuje 
się Oslo ze Sztokholmem. Oczywiście, są budowy 
na których słyszy się przede wszystkim język polski, 
ale w Oslo jest to bardziej widoczne. I, wydaje mi 
się, jest tam znaczenie więcej młodych ludzi. Ale to 
nie tyle naukowa, co na poziomie moich osobistych 
obserwacji.   

Ale w swoich badaniach koncentrujesz się tro-
chę na innych ludziach...

— Tak, oczywiście. To zupełnie inny układ ludzi. 
Wywoławcze hasło naszego projektu to „Polacy suk-
cesu”. Na razie nie zrobiliśmy jakiegoś porównania, 
jak to wygląda w Berlinie bądź Dublinie w porów-
naniu ze Skandynawią, ale powoli wyłania się obraz, 
że musi minąć kilka lat, a nawet kilkanaście, by ci 
ludzie ten sukces osiągnęli. Tu ważna uwaga – to są 
badania zindywidualizowane i jakościowe, więc nie 
mam jakiejś reprezentacyjnej puli, by dokonać takie-
go porównania. Nie przyjęliśmy kryteriów, że muszą 
to być reprezentanci z każdej grupy wiekowej bądź z 
podziałem na płeć. Ja oczywiście staram się w sobie 
dusić – póki nie zakończą się badania - pewne za-
łożenia, których powinno się w antropologii unikać. 
Chodzi o to by nie wpadać w schematy, które sami 
tworzymy. Chociaż w praktyce jest to trudne. 

Tak czy inaczej musisz jakoś zdefiniować, kim 
są dla ciebie ci Polacy sukcesu?

— To wymagało by najpierw zdefiniowania me-
todologii takich badań. A definicji jest mnóstwo. 
Ekonomiści mają własne, socjolodzy swoje, nawet 
mają ich kilka. My opracowując na własny użytek 
taką roboczą definicję „sukcesu” przyjęliśmy, że 
składa sę on z kilku czynników...

To może zacytuję z opisu projektu: Prezentowany 
projekt ujmuje sukces nie tylko w „obiektywnych” 
kategoriach ekonomicznych, ale przede wszystkim 
społecznych i kulturowych, uznając za „ludzi suk-
cesu” zarówno tych, którzy sami tak się postrze-
gają (podejście typu emic), jak i tych, którzy przez 
swe otoczenie za takich są uważani (podejście typu 
etic). A zatem w centrum zainteresowania projektu 
znajdą się (e)migranci, którzy w kraju swego osie-
dlenia osiągnęli stabilizację rodzinną, zawodową, 
materialną oraz z powodzeniem zaadaptowali się i 
zintegrowali z lokalnym środowiskiem, nabywając 
przy tym nowe kompetencje kulturowe.

— W antropologii, w perspektywie tak zwanej 
emiki i etyki – tu wyjaśnijmy, że etyka definiuje 
aspekty życia, które wydają się niezmienne w róż-
nych kulturach (czyli prawdy i zasady uniwersalne), 
a emika to aspekty życia różniące się w zależności 
od kultury. Przekładając to na prostszy język cho-
dzi o badanie od strony wewnętrznej (poczucie tego 
człowieka) i z zewnętrznej, czyli badacza. Oznacza 

to, że nasze badania to takie przechodzenie między 
różnymi perspektywami. W ten sposób staramy się 
zobaczyć sytuację badanego człowieka jego wła-
snymi oczami. Jest to oczywiście w pewnym stop-
niu pomysł dość utopijny, ale chcemy poznać to jak 
najlepiej od strony badanych osób i weryfikować od 
strony zewnętrznej. Dla mnie, czy raczej dla nas, 
podstawą tego projektu odnoszącego się do ludzi 
sukcesu jest to, by temu człowiekowi było „dobrze”. 
Że w jego świadomości znalazł sobie miejsce do ży-
cia i ma poczucie, że jemu zwyczajnie jest na emi-
gracji dobrze.

Czy nie jest to jednak dość subiektywne 
odczucie?

— Ależ oczywiście! 
Jak zatem wygląda to z obiektywnego punktu 

widzenia?
— To właśnie jako badacze weryfikujemy. Jak, na 

przykład, postrzegają go szwedzcy sąsiedzi? Jak inni 
Polacy? W jakim systemie sieci – przede wszystkim 
społecznych – jest on zanużony? Dopiero to wszyst-
ko taką osobę dalej definiuje. Bo tylko jeden sygnał 
typu „że jest mi tu dobrze” oznaczałby, że za czło-
wieka sukcesu (w skrajnej amplitudzie) uznalibyśmy 
gościa, który był np szefem kiosku Ruchu w Polsce, 
a tutaj pracuje przy sprzątaniu, ale zarabia tyle, że 
mówi: „Tutaj jest najlepiej na świecie”.

Czyli powracamy do pytania: co jest sukcesem?

Poczucie „sukcesu” może 
wynikać z bardzo prostego 
myślenia i przekonania

— Zawsze mamy kolizję subiektywnej i obiek-
tywnej oceny. Ale nawet patrząc obiektywnie, trud-
no określić coś jako „prawdę” – nie ma takiego po-
jęcia w pracy badacza. Z pewnością własne poczucie 
nie jest jedynym wymiarem. Ale jest bardzo ważne. 
Mówiąc obrazowo, jeżeli ktoś przyjechał do Szwecji 
z jakiejś wsi z tak zwanej Ściany Wschodniej w 
Polsce, gdzie nie ma żadnych perspektyw, to dla ta-
kiego człowieka – w zależności na jakim „stopniu” 
stoimy – ma on inny horyzont i ocenę. Nie ma on 
nawet sensu zastanawiać się, co będzie widział z 
trzeciego stopnia, skoro jest na pierwszym. Trzeba 
wykorzystać ten horyzont jaki się ma w danym mo-
mencie. I to samo jest z ludźmi tutaj. Wyjechali z 
Polski z różnych powodów, i taka osoba może być 
zwyczajnie szczęśliwa wykonując nawet proste pra-
ce nie wyrywając sobie rękawów. Bo zdążyła już 
poznać, jak ciężka może być praca w Polsce, która 
potrafiła prawić mu garb. Więc to poczuciem „suk-
cesu” może wynikać z bardzo prostego myślenia i 
przekonania.

Trudno nawet takiej osobie powiedzieć, że tak 
naprawdę sukcesu nie odniosła...

— Oczywiście, bo taka osoba ma ogromne poczu-
cie sukcesu!

Kiedyś mówiło się o awansie społecznym...
— Nie jestem pewien, czy dokładnie o to chodzi. 

Nie chodzi bowiem o liniowe pokazanie czegoś. 

NGP rozmawia z dr Rafałem Beszterdą z Katedry Etnologii i Antropologii Kulturowej 
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Na Uniwersytecie prowadzone są badania pod zbiorczym tytułem: Polacy sukcesu. Między emigracją 
a transnarodowością: nowe oblicze polskiej diaspory w Europie Zachodniej. Projekt powstał pierwot-
nie jako przeciwwaga wielu projektów dotyczących osób niezasymilowanych, nieradzących sobie, 
konfliktowych, tworzących grupy żyjące z zasiłków itp.
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Andrzej Szmilichowski

To raczej awans w znaczeniu osiągnięcia czegoś, o 
czym ta osoba marzyła. Może to być spokój, możli-
wość chodzenia po lesie, świadomość, że wystarczy 
pracować 8 godzin dziennie i dzięki temu być pozba-
wiony codziennych kłopotów. Ludzie marzą o róż-
nych rzeczach. Ten ich sukces nie musi się mieścić w 
standardowych opisach: że musi to być dom, dobry 
samochód, łódka, chata na wsi. Jeślibyśmy to pojęcie 
sukcesu tylko tak traktowali, to mówimy wyłącznie 
o statusie ekonomicznym. 

A przecież wiemy, że jest pełno takich osób, 
które mają mnóstwo pieniędzy, ale szczęśliwi nie 
są... 

— Bo nie o to chodzi. Więc... nawet jeśli komuś 
słoma z butów wychodzi, to nie oznacza, że nie od-
niósł sukcesu. Możemy go prywatnie nie lubić, nie 
pójść na piwo – ale on osiągnął sukces, bo on do tego 
dążył. Mógł mieć wizję jak to osiągnąć, bądź znalazł 
się w lokalnych warunkach, które mu to umożliwi-
ły. Bez znaczenia. Nas, badaczy, interesuje na ile to 
moszczenie się tych ludzi na emigracji, w nowych 
warunkach, jest związane np z kapitałem rodzinnym, 
edukacyjnym czy społecznym. W większości wypad-
ków, jeśli chodzi o środowisko w Szwecji – chociaż 
może to za wcześnie na takie konkluzje, bo badania 
trwają – związane jest to z kapitałem edukacyjnym, 
który Polacy ze sobą przywożą tutaj. To nie musi 
być uczelnia/szkoła wysoko w rankingach, ale cho-
dzi o jakaś wartość, którą może tutaj wykorzystać. 
Nawet jak musi taka osoba zmienić branżę, zrobić 
dodatkowe kursy - to on jest do tego przygotowany.

Też mam wrażenie, że świadomość ludzi przy-
jeżdżających do Szwecji jest coraz większa. 

— Coraz częściej spotykam ludzi, którzy do ta-
kiego wyjazdu się przygotowują. Na „wariata” już 
się nie jeździ. Jadą z angielskim (lepszym-gorszym) 
i mają jakąś wizję siebie. Ona się nie zawsze spraw-
dza, ale chcą coś konkretnego zrealizować. I dążą do 
tego dość uparcie.

To o czym mówisz, zapewne wywróci myślenie 
wielu Polaków w Szwecji – tych z długim sta-
żem emigracji – którzy uważali do tej pory, że 
osiągnięcie sukcesu to na przykład kariery arty-
styczne, polityczne, przedsiębiorcze, dziennikar-
skie, naukowe i podobne. Pojęcie sukcesu często 
zawężało się nam tylko do zawodów twórczych i 
intelektualnych... 

— Zapewne. W przypadku naszego całego projek-
tu, widzimy rozbieżność sytuacji między Berlinem, 
Dublinem i Londynem, a Oslo i Sztokholmem z dru-
giej strony. To dwie różne bajki. Chociażby dlate-
go, że aparat socjalny nie funkcjonuje tam tak, jak 
w Skandynawii. Oznacza to, że w tamtych krajach 

wyznacznikiem sukcesu może być już fakt, że ludzie 
„mogą tam przeżyć”. Tutaj – jeśli osoba taka została 
formalnie przyjęta do tego społeczeństwa – to z gło-
du nie umrze, nie będzie musiał przeszukiwać śmiet-
niki. To podstawowa różnica. 

Czyli na przykład w Szwecji łatwiej o sukces?
— Przede wszystkim łatwiej nie umrzeć z głodu. 

A co z tym ktoś zrobi, to już sprawa jego umiejęt-
ności. To jest sprawa indywidualnych cech, celów 
jakie sobie stawiamy, determinacji. Znowu mogę 
powtórzyć to, o czym mówiłem wcześniej: ten „suk-
ces” definiowany jest także przez to, jak nas widzą 
mieszkańcy danego kraju. Nie tylko inni Polacy, ale 
tubylcy. Ten temat zahacza o psychologię, również o 
problemy „kondycji ludzi”. 

Bo szczęście można osiągnąć rozmaicie... 
— Oczywiście. Niektórzy ludzie stawiają sobie 

bardzo wysoko poprzeczkę marząc o czymś. Jakaś 
mała część z nich dojdzie do tego. Czy im to „speł-
nienie” zapewni szczęście? Tego nie wiemy. Ale 
zdecydowana większość na tej drodze się zatraci, 
snując sny o potędze, będą mieli poczucie niespeł-
nienia, będą czuli zazdrość... Prywatnie takich ludzi 
nie mamy ochoty spotykać, ani się z nimi przyjaźnić.

Czy osoby, które tutaj w Szwecji spotykałeś, lu-
bią mówić o swoich sukcesach? Czy mówią też o 
swoich porażkach?

— Ja pytam ich o jedno i o drugie. Pytam także 
o pierwsze wrażenia związane z silnym kontrastem 
kulturowym między krajem wychodźstwa, a krajem 
do którego przyjechali. Nie zawsze była to Szwecja, 
bo ludzie docierali tutaj różnymi drogami. Później 
pytam, czy Szwecja była świadomym wyborem, czy 
też – jak często w życiu bywa – trafiła się przypad-
kowo. Z wielu opowiadań wynika, że ta Szwecja by-
ła wyborem przemyślanym. 

Czy zauważyłeś jakąś różnicę w nastawieniu do 
osiągnięcia „sukcesu” między reprezentantami 
różnych fal emigracyjnych?

— Rozmawiałem rzeczywiście z ludźmi, którzy 
przyjechali do Szwecji na początku lat 50-tych, jak i 
tymi którzy przyjechali tutaj kilka lat temu. Ta naj-
starsza emigracja była nauczona najcięższej pracy. 
W chwili, gdy znaleźli się w Szwecji, pracowali tak 
samo ciężko jak w Polsce. Tylko byli za to inaczej 
doceniani. Nie chodzi tylko o pieniądze: raczej o to, 
że doceniani byli za pracę, którą wykonywali. Ale, 
swoją drogą, wchodzili w nowotworzące się powo-
jenne społeczeństwo w Szwecji i na tym wygrali. Oni 
mają poczucie, że spędzili swoje życie sensownie.

Dziękuję za rozmowę.

Projekt badawczy przygotowany został pod kierunkiem prof. dr hab. A. Posern-
Zielińskiego, doświadczonego badacza problemów etniczności, migracji i środowisk polo-
nijnych. Realizowany będzie przez zespół etnologów mających doświadczenie w zakresie 
badań nad migracjami, związanych z Ośrodkiem Etnologii i Antropologii Współczesności 
Instytutu Archeologii i Etnologii PAN oraz z Centrum Badań Migracyjnych przy UAM.

Celem projektu jest zbadanie mechanizmów, uwarunkowań, strategii i okoliczności osią-
gania „sukcesu” (zawodowego, integracyjnego, osobistego), w warunkach emigracyjnych/
transnarodowych Polaków zamieszkałych w wybranych krajach Europy Zachodniej, tj. 
w Anglii, Irlandii, Szwecji, Norwegii oraz w Niemczech, w których tworzą oni największe 
skupiska. Projektowane badania o profilu antropologicznym/etnologicznym mają na celu 
ukazanie tych aspektów życia migrujących obecnie Polaków, które nie znajdowały się do-
tychczas w zakresie studiów migracyjnych, a to z tego względu, że te ostatnie koncentro-
wały się przede wszystkim na odgórnych mechanizmach migracji, a także na migrantach 
lokujących się w dolnych warstwach społeczeństw krajów przyjmujących (Kaczmarczyk, 
Łukowski 2004; Kawczyńska-Butrym 2008, Kuźma 2005, Osipowicz 2001).

Jesteśmy przekonani, że zastosowanie antropologicznej perspektywy, skoncentrowanej 
na badaniach jakościowych, prowadzonych klasycznymi metodami etnograficznymi (m.in. 
wywiad pogłębiony, rodzinny, biograficzny), pozwoli nam uzyskać cenne dane, niezbędne 
do projektowanej analizy, do których nie sposób dotrzeć stosując podejście ilościowe.

/.../ Badania prowadzone będą zarówno wśród emigrantów z końca XX w., jak i w zbio-
rowości powstałej w ostatniej dekadzie. Projekt posiada perspektywę porównawczą, po-
nieważ: a/ analizuje drogi osiągania „sukcesu” w dwóch falach migracyjnych, b/ porównuje 
społeczności Polaków w kilku krajach Zachodniej Europy cechujących się odrębnymi wa-
runkami (barierami i potencjalnymi szansami awansu). Uwzględniając te dwie perspekty-
wy, zamierzamy poznać strategie emigrantów, drogi ich „kariery”, mechanizmy osiągania 
„sukcesu” oraz czynniki warunkujące powodzenie. Zakładamy, że wśród nich znaczną rolę 
odgrywał kapitał kulturowy i społeczny z czasów przedmigracyjnych, indywidualne strate-
gie postępowania, uwarunkowania polityczno-społeczne oraz sytuacja w kraju przyjmu-
jącym. Jednym z elementów dociekań będzie ustalenie tego, czy związki z miejscową 
Polonią mają wpływ na odniesienie sukcesu, czy też powodzenie w nowym kraju jest po 
części skutkiem „oderwania się” od środowiska etnicznego. Ważnym celem projektu bę-
dzie także poznanie transnarodowego kontekstu emigrantów „sukcesu”. Ta część badań 
skoncentruje się na ukazaniu form kontaktów z krajem pochodzenia (rodzinnych, kultu-
rowych, ekonomicznych, politycznych, religijnych, wakacyjnych, itp.) mających wpływ na 
tożsamość generacji emigrantów, jak i ich potomstwa.

Rezultaty badań wypełnią lukę w dotychczasowych studiach nad migracjami, zarówno 
krajowych (dotyczących Polaków), jak i europejskich, ukazujących mechanizmy integracji 
migrantów i transnacjonalizmu w krajach Unii.

W 1956 roku, może rok wcześniej lub później, 
nie ma istotnego znaczenia, pradziadek rock and roll 
Bill Haley – żyją jeszcze w polskim Sztokholmie lu-
dzie pamiętający go, chociażby mój przyjaciel i nie-
ustanny konsument życia Marian W. – z nieodłącz-
nym przyklejonym do czoła loczkiem, śpiewał „See 
you later aligater”, a myśmy, cali w konwulsjach i 
podrygach, za nim zdzierali gardła. 

Nie tak dawno temu grałem partię tenisa z pew-
nym Anglikiem i on, gdy już wyszliśmy z hali i 
zbliżali się do parkingu, podał na pożegnanie łapę 
i niespodziewanie powiedział: „See you later aliga-
tor”, na co odparłem zgodnie z tekstem wiersza „In 
a while crocodile”. Na to gość uśmiechnął się nieco 
lekceważąco i mnie poprawił. Otóż dowiedziałem 
się, że zgodnie z powszechnym obyczajem londyń-
skiego Down Town i Soho – słowem City,w latach 
sześćdziesiątych ubiegłego wieku należało odpowie-
dzieć: „In the Nile crocodile”. 

Tak oto wyszedłem w jego oczach na prowincjo-
nalnego prostaka, gdyż w tamtych latach Anglia była 
jeszcze Wielką Brytanią. Starzejącym się w oczach, 
ale ciągle jeszcze pępkiem cywilizowanego świata, 
i Anglicy uważali Londyn za jego (świata) stolicę. 

See you 
later...

Ale miało być o czymś innym. O mnie.
Nastałem w tym pięknym – Szwecja, kraju i mie-

ście – Sztokholm, w lipcu 1973 roku. Mówiąc po-
krótce, zapragnąłem silnie posiadać auto, co zreali-
zowałem w postaci ośmioletniego Mercedesa 220 A 
propos. Znajomy Polak, elektryk z Pragi, gdy mu po-
kazałem Merca 280 SE (cudo na one czasy) i powie-
działem, że to mój ulubiony model, zareagował nie-
zwykle fachowo: Merc 280, Spalinowy Elektronik. 
Znam!. Samochód nowy nie był, raczej przeciwnie, 
a wraz nim opony, co postawiło mnie przed trudną 
operacją zakupu nowych. 

Mój szwedzki pozostawiał niestety wiele do ży-
czenia, bowiem z czystego wygodnictwa posługiwa-
łem się angielskim, z czego w końcu zrezygnowa-
łem, pragnąc wreszcie nauczyć się języka tubylców. 

Była późna wiosna 1974, ciepło, pięknie, gdy 
stanąłem oko w oko z mechanikiem samochodowo-
-oponowym. Poinformowałem go lakonicznie, że 
potrzebuję firajul. Popatrzył zdziwiony i z pytaniem 
w twarzy, więc powtórzyłem głośniej: firajul! I na 
wszelki wypadek – może głuchoniemy? – wskaza-
łem palcem oponę. Coś błysnęło mu w oku, przy-
gryzł wargi, i wyksztusił z wysiłkiem, że może cho-
dzi o fyra däck? Na co z ulgą kiwnąłem głową.

Potem wszystko potoczyło się szybko i bez zacięć. 
Wziął kluczyki, powiedział, że za pół godziny bę-
dzie gotowy, i odjechał. Wrócił w terminie, dostałem 
samochód z nowymi oponami, on pieniądze, i roz-
staliśmy się. Ale odjeżdżając zauważyłem w tylnym 
lusterku, że facet wali się rękami po udach i wprost 
ryczy ze śmiechu. Pewnie bardzo lubi swój zawód, 
pomyślałem.

Dopiero następnego dnia zorientowałem, że wpa-
kowałem się na minę. Otóż fyra hjul, znaczy – czte-
ry koła, a fira Jul – obchodzić Boże Narodzenie! 
Powinienem oczywiście powiedzieć fyra däck, czte-
ry opony. Mówiąc firajul namawiałem obcego czło-
wieka na wspólną Wigilię. W kwietniu!

Wszystkim PT Czytelnikom „Nowej Gazety Pol-
skiej”, (którzy nie omijają mojego felietonu!), życzę 
pomyślnego Nowego 2017 Roku!
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Opisać życie
Zwykłe niezwykłe życie. Histo-
ria literatury pełna jest takich 
opowieści, a kolejni autorzy 
wciąż stają przed wyzwaniem, 
jak pokazać zwykłych bohater-
ów wplecionych w niezwykłe 
życiorysy.

Leżą przede mną trzy książki autorek związanych 
ze Szwecją. Każda inna, a jednak łączy je wspólna 
cecha: opowiadają o ludzkich losach. Homer napisał, 
że taki już jest los ludzkich rodów, jak losy nietrwa-
łych liści. Jedne na ziemię wiatr zrzuca, a inne wyda-
je. Można się o tym przekonać porównując ze sobą 
chociażby najnowszą książkę Anny Winner (pseud. 
Anny Wiśniewskiej) „Jak ziarnka pisaku” i publiko-
waną już wcześniej w NGP we fragmentach, książkę 
Jolanty Szutkiewicz „Ludzie o złotym sercu”. Książki 
warsztatowo i konstrukcyjnie różne, ale obydwie sta-
wiające sobie wspólny cel: opowiedzieć o ludziach 
spotkanych w życiu autorek. 

Książkę Jolanty Szutkiewicz recenzuje na sąsied-
niej stronie NGP Zygmunt Barczyk, celnie podkreśla-
jąc jej altruistyczną wymowę. Autorka opowiadając 
o ludziach, którzy potrafią otwierać swoje serca dla 
innych, stworzyła książkę pełną pozytywnej energii, 
której w zagonionym i pełnym gwałtownych wyda-
rzeń świecie, tak często brakuje. Celem życia jest ży-
cie z celem – mówi nam pośrednio Szutkiewicz. Świat 
pełen jest fascynujących ludzi, wystarczy do nich do-
trzeć i poznać – to droga do tego, by znowu uwierzyć 
w ludzi. 

„Człowiek o złotym sercu? Spotkałam Go! Spot-
kałam Go wielokrotnie w moim życiu. W chwilach, 
które wydawały się tak trudne, że wręcz nie do prze-
zwyciężenia. I wtedy pojawiał się On i otwierał swo-
je serce dla mnie. Podawał mi swoją pomocną dłoń, 
a problemy przede mną stawały się jakby mniejsze i 
możliwe do pokonania” – pisze w Słowie Wstępnym 
autorka. W światowej literaturze znajdziemy wie-
le opowieści o altruistach. Ale ludzka natura jest 
przekorna i częściej naszą świadomość wypełniają 
opowieści o nieszczęściach, ponurych życiorysach 
i skomplikowanym losach ludzkich. Wzajemnie za-
silamy się dobrem, wzajemnie przygaszamy się złem 
– napisał kiedyś ksiądz Mieczysław Maliński. I wła-
śnie w tym przesłaniu widzę wartość książki Jolanty 
Szutkiewicz. 

Z kolei bohaterowie książki Anny Winner są 
znacznie bardziej skomplikowani. Zapewne niejeden 
z czytelników powiedziałby, że to książka „bardziej 
prawdziwa”, prosto z życia. Być może. „Bohaterów 
tych czterech opowiadań poznałam w Szwecji, gdzie 
mieszkam od grudnia 1981 roku – pisze we wstępie 
Anna Winner. – Niektórzy z nich byli moimi serdecz-
nymi przyjaciółmi, z innymi spotykałam się spora-
dycznie. Spyta ktoś: dlaczego tylko cztery? Przecież w 
ciągu 35 lat na pewno przewinęło się przez twoje życie 
znacznie więcej ciekawych osób? Tak, to prawda, ale 
gdy idzie się plażą, nie zapamiętuje się wszystkich zia-
renek piasku. W pamięci zostają znalezione muszelki, 
okruchy bursztynu, szkiełko oszlifowane przez fale 
morskie, również niektóre ślady głęboko odciśnięte w 
piasku. Moi bohaterowie byli tak barwnymi postacia-
mi, że jak te kolorowe, oszlifowane szkiełka, pozosta-
wili niezatarte ślady”.

Książka „Jak ziarnka pisaku” to kolejna pozycja 
w dorobku Anny Winner, której twórczym źródłem 
byli spotkani na jej drodze ludzie – czasami przy-
padkowi. Tak było i z książką „Trudne miłości” i z 
„Nieprzewidzialnymi skutkami złamania nogi, czyli 
Stockholm’s Taxidrivers”. Autorka to cierpliwy słu-
chacz, dociekliwy podpatrywacz, mimowolny ale 
zaangażowany uczestnik wydarzeń. „W człowieku 
drzemie siła – zwłaszcza, gdy nie tłumi swojej inte-
ligencji, chęci życia, otwartości na innych” – czyta-
my na okładce książki. Historia o Czarnej Jolce czy 

Nocne Opowieści Ewy to najlepsze przykłady takich 
postaw. Im bardziej skomplikowane jest życie bohate-
rów książki, tym więcej energii nabiera pisanie Anny 
Winner. A gdy do tego dołożymy fakt, iż ci bohatero-
wie związani są ze Szwecją na podobnych zasadach 
jak wielu z Polaków tutaj mieszkających (czy to przez 
podobieństwo z drogą jaka ich do Szwecji sprowadzi-
ła, bądź problemami, z którymi musieli się tutaj upo-
rać), książka w sposób przekorny mówi o nas samych. 
To mocna strona tej książki.

Jako czytelnik mam jednak zastrzeżenie do warsz-
tatowej strony książki – podobnie jak poprzednie, na-
pisana jest w tej samej konwencji dialogów autorki 
z bohaterami opowiadań. Nie przekonują mnie słowa 
recenzenta na okładce książki, że „rozmowa – wza-
jemna ciekawość, uwaga skierowana na drugą osobę, 
empatia – to wielka wartość, trochę ostatnio zapo-
mniana”. W przypadku Winner te dialogi wyglądają 
czasami sztucznie, a już z pewnością niepotrzebnie. 
Najczęściej nic nie wnoszą poza zwróceniem naszej 
uwagi, że autorka jest w tej historii obecna, że może 
popisać się wiedzą nieznaną jej bohaterom. A prze-
cież barwne i poruszające historie jej bohaterów bro-
nią się same. Ba, dla literackiego efektu warto by je 
jeszcze podfabularyzować. 

Jak zatem w kontekście do książek Jolanty 
Szutkiewicz i Anny Winner odnieść się do trzeciej 
książki o dość prowokującym i nie do końca zrozu-
miałym tytule „Barbariska hunden”? Autorka, de-
biutantka Beata Johansson (jak czytamy na okładce 
książki, kobieta pochodząca z Polski wchodząca w 
średni wiek) publikuje własnym sumptem książkę 
opowiadającą – jak domyślam się – o jej własnym 
życiu w Szwecji. A raczej... o problemach z życiem 
w Szwecji. Książka wydana niezbyt starannie po 
szwedzku (ale drukowana w Polsce) budzi sprzeczne 
uczucia: nie wiadomo czy wziąć ją na poważnie, czy 
z przymrużeniem oka? Johansson reklamuje książkę 
jako powieść, ale bardziej przypomina ona materiał 
badawczy dla psychologa. To bowiem bardzo swoisty 
dziennik schizofreni, który miałby swoją wartość jako 
literatura, gdyby – prawdopodobnie – nie był zapisem 
autorskim potraktowanym z całą powagą. 

W odróżnieniu od wcześniej omawianych książek,  
w tym przypadku mamy do czynienia z literatura, któ-
ra staje się zwierciadłem psychicznego stanu autorki. 

Czegoś tak „odlotowego” nie czytałem dawno. Z 
jednej strony pasjonująca lektura, z drugiej komiczna, 
z trzeciej przerażająca... Bohaterka książki (autorka?) 
jest przekonana, że świat sprzysiągł się przeciwko 
niej i ją prześladuje. Tym tytułowym „barbarzyń-
skim psem” stają się szwedzkie media – głównie 
Aftonbladet i TV4 – które celowo publikują artyku-
ły bądź emitują programy, które mają „bezpośredni” 
związek z wydarzeniami osobistymi, w które zaplą-
tana jest bohaterka książki. Dochodzi nawet do tego, 
że prezenterki w telewizji ubrane są celowo w takie 
same sukienki, które nosi Amanda – główna bohater-
ka. „Barbarzyński pies” pustoszy także z pieniędzy 
konta bankowe Amandy, a w dodatku zmienia sygnał 
GPS w samochodzie, wydłuża celowo drogę, by nasza 
bohaterka nie mogła dojechać na czas w wyznaczone 
miejsce. Nie pomaga nawet ucieczka do Londynu –
tam również na każdym rogu „barbarzyński pies” śle-
dzi jej każdy krok i ją prześladuje wyłączając sygnał 
internetu i blokując telefon.

Gdyby nie moje podejrzenia co do konstrukcji psy-
chicznej autorki, to – przy pewnej pracy redakcyjnej i 
językowej (chociaż książka napisana jest całkiem do-
brym szwedzkim!) – uznałbym książkę za ciekawą i 
wartą polecenia. Ale Beata Johansson to raczej jakaś 
mistyczna postać, która jeżeli nie zadrwiła sobie z nas 
czytelników, to książką „Barbariska hunden” stara się 
jedynie uleczyć własną rozbujałą wyobraźnię. (tn)

Jolanta Szutkiewicz: Ludzie o złotym sercu. Wydawnictwo Adam 
Marszałek, Toruń 2016, s.175
Anna Winner. Jak ziarnka piasku. Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 
Warszawa 2016, s.320
Beata Johansson: Barbariska hunden. (brak wydawcy), druk: Sowa, 
Piaseczno, (brak roku wydania, prawdopodobnie 2016) s.283 
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Zygmunt Barczyk

Ludzie 
o złotym 
sercu
Trzymam w ręku książkę Jolanty 
Szutkiewicz: „Ludzie o złotym 
sercu”, będącą zwieńczeniem 
pomysłowego przedsięwzięcia. 
Oko przyciąga dyskretna ale 
wymowna okładka, wielobarwny 
obrys serca na bialym tle. Autorka 
przez dłuższy czas przygotowywała 
materiał ukazujący nam ludzi, 
których spotykała na swej drodze 
przez wiele lat i którzy ją urzekli. 
Czym? Czynieniem dobra. Rzecz jest 
bowiem o aniołach codzienności, 
którzy nie podali się w życiu 
wymogom kalkulacji premiującej 
interesowność i „święty spokój”.

Zamierzenie Jolanty Szutkiewicz wydać sie może 
prostym a jakże jest trudnym. Podjęte w czasach w 
których, zdawać by się mogło, tylko zło potrafi in-
trygować i kusić zwodniczym powabem, a na lanso-
wanie wielkoduszności i szlachetnych uczynków nie 
ma pogody. Przedsięwzięcie proste w założeniu jest 
zatem karkołomnym w realizacji. Opisywanie dobra, 

jako takiego, nastręcza wielu trudności. Jest poniekąd 
„nudne” z założenia, zwłaszcza jeśli się porówna ze 
spektakularnym  „wdziękiem” zła, o którym wiemy, 
ze przepada za literacką ekspresją i która mu dobrze 
służy.

Autorce udało się ominąć czyhające rafy dzięki te-
mu, że przyjęła fortunną perspektywę opisu. Książka 
podzielona jest na siedem etiud, a każda etiuda po-
święcona jednej wybranej osobie. Poszczególnych 
bohaterów opowieści przybliża nam reporterski opis, 
wywiad z daną osobą, jak i relacje innych osób. 

Przez stronice książki przepływają zatem do-
bre duszki Mietka, Janki, Janusza, Basi, Janeczki, 
Ryszarda i Ewy. Portretowane osoby znane są Jo-
lancie (stąd tytuły etiud opatrzone imionami), ale i 
znane są polonijnemu i szwedzkiemu środowisku 
jako: Mieczysław Nycz, Janina Smejkal, Janusz 
Bukowski, Barbara Bukowska, Janina Ludawska, 
Ryszard Flakiewicz, Ewa Teodorowicz-Hellman. Są 
też ich fotografie, a przy końcu książki biogramy. 

Każda etiuda to próba portretu. Jak Autorka sa-
ma pisze, nie porywa się na analizę psychologiczną, 
nie wchodzi w prywatne sprawy swoich bohaterów. 
Dodaje zarazem: „Nie analizuję też ich całej biografii, 
zaledwie rzucam zielone światło na te fragmenty ich 
życia, kiedy los styka ich z nieszczęściem własnym 
lub innych oraz kiedy kierują swoje spojrzenie i swoje 
serce na niedolę drugiego człowieka”. 

Pierwsze cztery etiudy traktują o osobach spieszą-
cych z pomocą materialną. Trzy pozostałe traktują 
o pomocy i ekspresji serca inaczej się ujawniającej. 
Autorka przybliża nam sylwetki siedmiu bohaterów, 
opisuje akty ich dobroci, ale i przedstawia epizody z 
ich życia, które były wyzwaniem i wymagały okaza-
nia hartu ducha. Czytelnikowi pomagają zrozumieć, 
że szlachetność tych uczynnych ludzi jest z najlepsze-
go kruszca. Nie miejsce tu na dalsze szczegóły, trzeba 
po prostu tę książkę przeczytać. Autorka, mimo po-
wagi tematu i nie umniejszając walorów bohaterów, 
potrafiła zaprezentować ich sylwetki „lekko i zwiew-
nie”, pisząc językiem giętkim, zręcznie przy tym po-
sługując się warsztatem reportera. 

Każda z przedstawionych historii jest inna, co zro-
zumiałe. Prezentowane osoby znalazły się w kręgu 
znajomych Autorki, kiedy wiele lat temu związała sie 
z Kongresem Polaków w Szwecji i placówką OPON. 
Nie oznacza to, że miejsca, które zna i ceni, stanowią 
szczególne „wylęgarnie” dobroczyńców. Autorka ma 

świadomość tego, że ludzi skłonnych do bezintere-
sownych uczynków i czyniących dobro jest wielu, w 
różnych miejscach i środowiskach. 

Świetnie, że książka ukazała się w Polsce, dając 
rodakom wgląd w sprawy, które dotyczą środowiska 
polonii szwedzkiej. Dobrze też, że dzięki staraniom 
Ambasady PRL w Szwecji, książka będzie promowa-
na w środowiskach szwedzkich.  

Osobiście chciałbym, żeby książka Jolanty Szut-
kiewicz stała się zachętą do dalszej promocji ludzi o 
złotym sercu. Na przykład, drogą odpowiednio sprofi-
lowanych stron internetowych. Propagacja altruistycz-
nych postaw za pośrednictwem mediów społecznych 
będzie miała  szerszy zasięg niż papierowe wydania o 
ograniczonym, silą rzeczy, nakładzie. Może, na wzór 
Wikipedii, używając podobnych wzorów tworzenia 
informacji, mogłaby powstać, dajmy na to, swego ro-
dzaju Dobropedia. I to nie tylko w skali polonijnej.

Jolanta Szutkiewicz swoją książką zachęca nas i in-
spiruje do kolejnych prób ujawniania i propagowania 
szlachetnych postaw, dających świadectwo znaczenia 
uczynków bezinteresownych. Dzięki jej za to.

Jolanta Szutkiewicz, „Ludzie o złotym sercu”.  
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2016.
Autor okładki: Patrick Szutkiewicz.

Literatura, a polityka
Nie tylko Żydzi, Irlandczycy, Włosi 
znaleźli w diasporze swą ojczyzną 
zastępczą: również Polacy. Dzisiaj 
niemal co trzeci Polak mieszka 
poza swoim krajem (około 25 lat 
temu: co piąty). Tak więc nic dzi-
wnego, że egzystowało i egzystuje 
swego rodzaju polactwo światowe. 
Ze wszystkimi specyficznymi 
składnikami, jak choćby kręgiem 
literackim.

Jak to możliwe, można zapytać, że ta literatura 
emigracyjna potrafiła zachować przez tak długi czas 
swoją żywotność? Przyczyna była równie prosta jak 
i smutna. W PRL-owskich urzędach pisarzy emi-
gracyjnych określano jako „ostatnich Mohikanów”. 
Żeby nie wymarli oni w swych londyńskich, pary-
skich czy nowojorskich rezerwatach dbali polity-
cy kierujący kulturą w dawnym bloku wschodnim, 
wraz ze swymi specyficznymi pojęciami wolności i 
demokracji. Po każdym dramatycznym wydarzeniu 
współczesnej historii nowi polscy emigranci zgła-
szali się do głosu. Im ostrzej działali politycy kieru-
jący kulturą, tym większe stawiało to zadania przed 
pisarzami działającymi na wygnaniu.

W krajach gdzie ci twórcy znaleźli się, echo tej 
twórczości literackiej było rozdwojone. Z jednej 
strony duża część tego co pisano była mało zro-
zumiała przez tych którzy zapewnili im schronie-
nie, z drugiej strony polityczne interesy niektórych 
krajów zachodnich nie zawsze były identyczne z 

Józef Mackiewicz

oczekiwaniami pisarzy. Bo przecież pisarze emi-
gracyjnie zazwyczaj nie byli dela tych środowisk 
atrakcyjni.

Żyjący wówczas w Monachium Józef Mackiewicz, 
przedstawiciel straszej generacji, którego proza 
przypominała Pasternaka i Sołżenicyny, był po-
wszechnie przemilczany. W Polsce traktowano go 
jako jednego z największych antykomunistów, a w 
Niemczech Zachodnich jego powieści ukazywały się 
na marginesie ruchu wydawniczego.

Być może wiązało się to i z tym, że Mackiewicz 
- podobnie jak paru innych pisarzy polskich na emi-
gracji - akcje swych książek umieszczał wyłącz-
nie w tej części Polski, która wówczas należała do 
Związku Sowieckiego. A coś, czego nie można było 

znaleźć w oficjalnych atlasach krajów komunistycz-
nych, wydaje się było nie do dyskusji w krajach 
wolnego Zachodu. Można przekornie nawet podej-
rzewać, że gdyby Mackiewicz pisał swoje powieści 
w Sowietach a publikował nielegalnie w Madiloanie 
czy Paryżu, miałby szanse by kandydowań do na-
grody Nobla.

Ale w tamtych czasach na Zachodzie, zwłaszcza 
w Niemczech, stałosię zwyczajem imputowanie emi-
grantom z Europy wschodniej wiecznie fałszywego 
nastawienia politycznego. Bo... czy ktoś, kogo au-
tomatycznie lokowano na prawo od Franza Josepha 
Straussa, mógł być uznan za dobrego pisarza?

Pododnie sprawa się miała z żyjący w Madrycie, 
byłym komunistą Józefem Łobodowski, świet-
nym lirykiem, którego wiersze były ignorowane na 
Zachodzie. W Polsce Ludowej też nie znalazł się w 
żadnej antologii. Dopiero po śmierci mógł liczyć na 
publikację niektórych swoich prac. 

Czy rzeczywiście artystyczne osiągnięcia pol-
skich pisarzy na emigracji były rzeczywiście mniej 
znaczące? Czy na przykład talent uchodźcy stawał 
się mniejszy? Ile razy powtarzano i próbowano nam 
wmówić, że istnieją ryby, które mogą pływać tylko 
w określonym stawie, ale zamierają, jeśli przeniesie 
się je do zachodniego akwarium. 

Przez pewien czas ( w Warszawie) do dobrego 
tonu należało opłakiwanie losu polskiego despera-
ta Marka Hłaski, jako wzorcowego przykładu fa-
talnych skutków przeniesienia się z Warszawy do 
Monachium i Tel Avivu. Ale prawda wyglądała ina-
czej: desperat Hłasko właśnie na emigracji stał się 
bogatszy w swym wymiarze i bardziej dojrzały: sa-
motność i cierpienie absolutnie nie zaszkodziły jego 
sztuce.

dok. na str. 15
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Zaczęło się niewinnie. Poszedłem 
w tango – czyli poznawać Sztokholm. 
Był siarczysty mróz, minus 15. Miałem 
na sobie szpitalne spodnie, które daje 
się szpitalnym klientom, a w głębi cia-
ła chore nerki. Nie miałem przy sobie 
ani grosza. Zresztą nigdy nie miałem 
przy sobie pieniędzy. Ja, po prostu, 
nienawidziłem pieniędzy! Bo to był dla 
mnie kapitalizm, a ja byłem trockistą, 
poczęty przez komunistów. Matka i 
Ojciec byli w KPP, czyli komunista-
mi byli jeszcze przed wojną świato-
wą. Ojca nazywaliśmy nie papą, ale 
Optymistienko, tak jak bohatera z ja-
kiejś sowieckiej satyry. Ojciec zawsze 
był uśmiechnięty i optymistycznie na-
stawiony do wszystkiego, cokowiek w 
świecie by się nie zdarzyło. Ja z kolei 
byłem własnością mojego Syna, który 
z kolei uważał mnie za swojego syna. 
W szpitalu u mnie nie pojawił się ani 
razu. Ale nie mam do niego pretensji. 
Jest moim synem i nawet ofiarował mi 
stare meble. Mniejsza o to. On opływał 
w dobra tego świata, miał wielki dom, 
dobrą pracę, a ja z moimi chorymi ner-
kami żyłem jak pies. 

Michnik – nigdy go nie zapomnę. 
To było zaraz po Marcu. Spotkaliśmy 
się w Parku Ujazdowskim. Michnik 
zwołał nas w sprawie emigracji. Na 
kolanach nas błagał, żebyśmy nie wy-
jeżdżali z Polski, bo wtedy on zostanie 
całkowicie samotny. Pamiętam jego 
postrzępioną w więzieniu marynarkę i 
jego twarz męczennika. Głosowaliśmy 
w milczeniu, ale każdy z nas miał jakiś 
garb, który nosił i nie mógł go zrzucić. 
Michnik mówił niewiele. Powiedział 
tylko, że emigracja to zdrada ideałów. 
Mógł tylko przekonywać nas o słusz-
ności swoich ideałów. I był dla nas 
ideałem w postrzępionej marynarce i 
wytartych dżinsach. Przekonywał, że 
w lodzie, w śniegu, bez zawodu, bez 
pieniędzy możemy tylko umrzeć na 
emigracji. Ale, o dziwo, większość 
przyjaciół i kolegów Michnika zgłosi-
ło chęć wyjazdu. Ja zgłosiłem się dość 
późno, w 1969 roku, kiedy większość 
moich kolegów i znajomych miała już 
paszporty. W podaniu emigracyjnym 
napisałem, że chcę jechać do Szwecji, 
ale skreślono to i kazano mi własną rę-
ką napisać, że jadę, czy raczej emigruję 
do Izraela. 

W Sztokholmie czuję się jak w do-
mu. Otacza mnie grupka emigrantów, 
którzy nie chcieli zostać w kraju. Ale 
tak naprawdę nie miałem przyjaciół. 
Wszyscy możliwi przyjciele rozpierz-
chli się: a to za interesami, a to w 

Opowieści niedokończone
pogoni za demokracją. A demokracja 
to nie jest pogoń szczurów, tylko cięż-
ka praca. Żeby kogoś nie urazić, żeby 
zachować swoje ja – a to nie jest łatwe. 

Zostałem umieszczony w Domu 
Zdrowia. Na okna założono mi ka-
ganiec. Taki prosty: dziesięciocenty-
metrowy sznurek, który nie pozwalał 
otworzyć okna na ościerz. Nie mam 
ucieczki. Leżałem w łóżku na końcu 
miasta. Na łóżku bardzo nowoczesnym 
– można je było podnosić i opuszczać 
za naciśnięciem guzika. Obok, od cza-
su do czasu, przechadzały się odziane 
w białe szlafroki pielęgniarki. Miały 
jasne, niebieskie oczy, blond włosy 
i białe twarze. Mówiły do mnie szep-
tem coś, czego nie mogłem zrozumieć. 
Wpatrywałem się w okrągły zegar. Jego 
czarne świecące wskazówki były nieru-
chome. Nie mogłem zgadnąć, która jest 
godzina. Nie było w tym nic dziwne-
go – w tym kraju panowały białe noce i 
wszystko odbywało się jak w malignie 
snu. Czułem się całkowicie obco w tym 
szpitalu. Nic mnie nie bolało, spałem 
dobrze, miałem apetyt. Nikt nie chciał 
mi powiedzieć, jaka choroba potajem-
nie mnie zżera. Lekarz, który mnie 
czasami nawiedzał, patrzył mi głęboko 
w oczy i mówił cichutko, żebym miał 
nadzieję. Nie miałem w sobie nadziei, 
leżałem jak zwierzę, które przed wro-
giem odsłania swój miękki brzuch. Jest 
bezbronne i gotowe na śmierć.

Nie wiedziałem jak znalazłem się w 
tym przybytku szpitalnym. Mieszkałem 
sam w maleńkim pokoju na betono-
wych przedmieściach miasta, gdzie 
mieszkali przeważnie uchodźcy z Gre-
cji, którzy uciekli przed dławiącą ich 
wojskową Juntą. Nie znałem ich języ-
ka, więc nie mogłem się z nimi poro-
zumieć. Przechodzili obok mnie jak 
jakieś zjawy, gadatliwi i ciemnoocy. 
Byłem więc podwójnie kaleki, bo języ-
ka kraju, w którym się znalazłem, też 
za bardzo nie znałem. Kiedy zwraca-
łem się do kogokolwiek z zapytaniem 
o ulicę, natychmiast pytał mnie, z ja-
kiego kraju pochodzę. Odpowiadałem 
drżącym głosem, że z Polski. Wtedy 
każdy wykrzykiwał: aaaa, Warsava, 
tania wódka! Uciekałem natychmiast 
w popłochu. Obywatelem polskim nie 
byłem już od dawna, zabrano mi go z 
mglistych powodów. Czułem się nie-
winny, więc wyjechałem. Uciekłem do 
mojej betonowej pustyni. Byłem obcy 
w obcym kraju, poruszałem się w rze-
czywistości jak w szarej mazi. Prawdę 
mówiąc czekałem na śmierć, która mi 
powie po co i dlaczego tutaj jestem.

Nie, nie mogłem uświadomić sobie, 
w jaki sposób znalazłem się w tym szpi-
talu, w białem czystej pościeli, gdzie 
nade mną wisiała kryształowa lampa. 
Ktoś mi powiedział, że w tym kraju już 

od dawna zastanawiano się nad eutana-
zją, żeby usuwać z życia niepotrzebne 
i nieprzystosowane jednostki. Leżałem 
bardzo długo w tym cudzie techniki 
medycznej, przeto chyba nie chciano 
mnie uśmiercić. Leżałem jak pies i li-
czyłem sekundy, minuty i godziny, ale 
z tego nic nie wynikało.

Siedzę przy stole, przy którym kiedyś 
siedziały moje dzieci, teraz już umknę-
ły w nieznane. Jestem sam. Dawid 
uciekł do Izraela i jest regularnym ży-
dem, chociaż jego pierwszym językiem 
jest język szwedzki, którym mówi tak 
pięknie, jak chyba nikt. Ja nigdy nie 
nauczyłem się szwedzkiego, żeby po-
sługiwać się nim jako tako poprawnie, 
więc mówię do Dawida po polsku i 
przez to zmusiłem go do mówienia w 
tym języku. Bronił się przed tym ręka-
mi i nogami. Krzyczał do matki: kiedy 

wyrzucisz z domu tego Polaka?! Miał 
wtedy niewiele lat i miał rację – byłem 
przybłędą w tym domu. Nie miał w so-
bie ani trochę moich genów.

Jego czarne włosy spadały mu na 
oczy. Jego oczy rzucały gromy. „Jestem 
Szwedem” mówił, „ty nie jesteś moim 
ojcem”. Nic nie mówiłem, bo go ko-
chałem i przecież nie mogłem mu wy-
tłumaczyć, że ten dom i to mieszkanie, 
jest dla mnie wyspą rozbitka – tutaj 
jest mój jedyny ratunek. Jego ojcie-
cem biologicznym był człowiek, który 
w najlepszych swoich latach, zostawił 
na pastwę losu Iwonę, tylko dlatego, 
że zakochał się w innej kobiecie. Był 
to postawny mężczyzna z rudą bródką i 
byłem o niego zazdrosny, ale musiałem 
się z nim kolegować. Był przecież tak 
samo jak ja, emigrantem. Zjawiał się co 
jakiś czas u nas i zabierał ze sobą małe-
go Dawidka. W jego oczach widziałem 
iskierki szczęścia, kiedy trzymając go 
za rękę powoli wychodzili na klatkę 
schodową. Byłem podwójnie zazdro-
sny, a może nawet potrójnie, kiedy mój 
prawdziwy synek, Mischa, rwał się że-
by z nimi pójść. Może też nie chciał być 
Polakiem i nie chciał wiedzieć, że jest 
żydem. Te geny – nic o nich nie wie-
działem, ale jedno było wiadome, że 
odgrywają w moim życiu ważną rolę.

W łonie matki czułem się bezpiecz-
ny kołysząc się w wodach płodowych 
nie zdając sprawy z grozy sytuacji, 
w której się znalazłem. Moja matka 
uciekała przed śmiercią w głąb Rosji, 
i przecież mogłem się nigdy nie uro-
dzić. Oddalałem się wciąż od miejsca, 
gdzie zostałem poczęty, nie zdając so-
bie sprawy z tego, że zostanę urodzony 
na emigranta, uciekiniera i istotę całko-
wicie bezbronną. Oszałamiał mnie pęd 
transsyberyjskiej kolei. W łonie matki 
byłem bezpieczny. Nic nie wiedziałem 
o wrogich spojrzeniach stłoczonych w 
wagonie, ogarniętych strachem, zgłod-
niałych i obdartych tubylcach. 

Świat cały był w stanie chaosu, Sza-
tan śmiał się tubalnie i zwycięsko, jed-
nym krogulczym palcem strącając w 
dół bezbronne samoloty i unicestwiając 
całe miasta. Moi rodzice pędzili przed 
siebie zapominając o mnie, który byłem 
wciąż bezbronną ideą przyszłego czło-
wieka. Być może mylę się. Na pewno 
mylę się. Moja matka Ita, w czasie 
tej apokaliptyvcznej podróży noszą-
ca jeszcze stare imię, chciała, żebym 
przyszedł na świat w miejscu sielskim 
i anielskim, pełnym słońa i rozwie-
szonych na niebie ptaków. Jednak nie 
byliśmy świętą Rodziną. Nie świeciło 
nad nami gorące południowe słoń-
ce, nie unosił się nad nami wieczny 
głos Boga. Otaczał nas szczęk broni 
i zgubny szczęk armat. Uciekaliśmy 

przed zagładą nieświadomi, że nasza 
ucieczka może niechybnie zakończyć 
się śmiercią. 

Gdybym wiedział, że urodzę się w 
świecie szarym i obcym, czy chciałbym 
się urodzić? Byłem jednak podległy 
prawom życia. I musiałem stanąć nagi 
w szeregu żywach. Wyskoczyłem nagi 
w ten świat, już pozbawiony Boga, ale 
podtrzymywany miłością nieskończo-
ną mojej matki. W jej oczach wciąż 
tlił się obraz jej rodzinnego miasta 
– Warszawy. Ulice rozświetlone bla-
skiem – Aleje Jerozolimskie, Nowy 
Świat i Elektoralna, która miała stać 
się granicą Getta. Długo nosiła w sobie 
obraz miasta, które unicestwiła wojen-
na zagłada. Teskniła za miastem nieist-
niejącym i dla mnie śpiewała pełnym 
głosem stare piosenki z innego świata. 
Leżałem w kołysce skleconej z niehe-
blowanych desek i płakałem głośno, 
w niebogłosy. Jej śpiew uciszał mnie 
i sprawiał, że zasypiałem nie zdając 
sobie sprawy, że te piosenki traktują o 
nieszczęśliwej miłości. 

Byłem nieświadom mojego przy-
szłego losu. Kiedy budziłem się, za ma-
leńkim oknem baraku, wstawał szary 
ponury świt. Ciężkie północne chmury 
wisiały nad oknem. W oddali piętrzy-
ła się naga góra Magnitka, widmowy 
znak naszego wygnania. Krzyczałem, 
płakałem i nikt nie wiedział, czy płaczę 
z głodu, czy z rozpaczy. 

Przestałem mówić. Byłem sam. Mia-
łem zamknięte oczy, chciałem nie być 
ani tutaj, ani gdzieś indziej. Na pytania 
matki nie odpowiadałem. Czułem się 
zamknięty w szklanej kuli. Gdy by-
łem większy podchodziłem do drzwi 
z nadzieją, że uda mi się uciec. Nocą 
zapadałem w odchłać snu z nadzieją, że 
nigdy się nie obudzę. Miałem dopiero 
dwa lata i czułem, że we mnie gnieź-
dzi się dusza starca. Nad ranem budziły 
mnie syreny nieskończonej ilości fa-
bryk. Naciągałem koc na głowę, żeby 
nie widzieć ciemności. Matka zapalała 
naftową lampę.

Ojciec stał nade mną w milczeniu i 
dokładał szczapy drewna do rozgrza-
nego do czerwoności żelaznego piecy-
ka – ciepłuszki. Tego dnia ojciec nie 
poszedł do pracy. Wpatrywał się we 
mnie intensywnie, jak gdyby chciał 
mi coś powiedzieć. Milczałem, czu-
łem się daleko od miejsca, w którym 
się znajdowałem. Ojciec delikatnie za-
mknął dzwiczki piecyka i powiedział: – 
Musisz zacząć mówić. Nie możesz dłu-
żej milczeć. Milczenie jest kalectwem. 
Jesteś już dużym chłopcem i niedługo 
wejdziesz w prawdziwe życie. Czy ro-
zumiesz, co ja mówię? W języku może-
my wciąż być tam, skąd przybyliśmy. 
Wojna się skończy i tam wrócimy. Co 
będzie, jeśli nie będziesz mógł powie-
dzieć kim jesteś? Musisz wiedzieć i 
całe życie pamiętać, że nie pochodzisz 
z byle jakiego miasta. My, młodzi ży-
dzi, mieszkający w wąskich, ciemnych 
uliczkach chcialiśmy marzyć o tym, 
żeby być jak panowie spacerujący so-
bie po białym Nowym Świecie. W ręku 
trzymali bambusowe laseczki. Czasami 
mieli na sobie fraki, może eterdy, kiedy 
szli sobie na koncert do Filharmonii. 
Twój dziadek był biednym szewcem. 
Łatał buty żydom, którzy często nie 
mieli pieniędzy, żeby mu zapłacić. 
Marzył zawsze o tym, żeby robić buty 
piękne, lśniące, dla oficerów i bogaczy. 
Swój warsztat miał za przepierzeniem, 
gdzie gnieździła się cała nasza rodzi-
na. Twoja babka chodziła na bazar 
Różyckiego i sprzedawała zupę z garn-
ka. Pewnego dnia, tak było, spod fartu-
cha wyciągnięto jej cały zarobek. Tego 
dnia nie mieliśmy co jeść. Twoja babka 
przestała chodzić na bazar. Tak było. 
Chciałem się wyrwać z tego świata. 
Wstąpiłem do partii komunistycznej. 
Myślałem, że zmienię świat. Może my-
ślałem, że zostanę Panem... 

Michał Moszkowicz

dok. na str. 15
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Blisko T-bany BROMMAPLAN! 
Przy rondzie w budynku  

obok Handelsbanken 
 

T-bana: linia zielona 17, 18;  
Autobusy: 176, 177, 509 

 

Darmowy parking: 
za sklepem przy Brommabågen  

- skręcić w Drottningholmsvägen 

Bromma Café & Deli  Brommaplan 422
Zapraszamy: Pon-pt: 7:00 – 20:00     So-

tel: 0765 85 93 88    www.polenspecialisten.com

NOWA JAKOŚĆ POLSKICH SKLEP
 Kawiarnia i polski sklep w jednym miejscu
 Ciasta, pączki, kanapki, zapiekanki,
 Najlepszy asortyment polskich produktów
 Tradycyjne wędliny krojone na wagę

konserwantów, wzmacniaczy smaku i aromatu
 Serki i zakąski góralskie, zdrowa 

Brommaplan 422-426, 168 76 Bromma                    
-nie: 10:00 – 16:00 

www.polenspecialisten.com 

POLSKICH SKLEPÓW! 
i polski sklep w jednym miejscu 

zapiekanki, kiełbasa z grilla 
Najlepszy asortyment polskich produktów 

wagę bez „E”,  bez 
wzmacniaczy smaku i aromatu 

, zdrowa żywność 

Herkulesgatan 26

tel.: 08

Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie!

JEDYNY 

w samym sercu Sztokholmu

150m od

Pon-pt: 10:00 –

 

Herkulesgatan 26, 111 52 Stockholm 

tel.: 08-201 270 

Zawsze po drodze… Zawsze blisko Ciebie! 

 
JEDYNY POLSKI SKLEP  

w samym sercu Sztokholmu 

150m od T-CENTRALEN 

Zapraszamy:  
– 18:00     So-nie: 10:00 – 15:00 

dok. na str. 15
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Nowoczesny 
wystrój wnętrz

Wprawdzie zaraz po śmierci cioci bratanek zaczął 
na własną ręke remontować mieszkanie, ale począt-
kowy jego zapał szybko ochłódł. Teraz, dekadę póź-
niej zaproponował nam mieszkanie na tymczasowe 
lokum i wykorzystał ten moment aby je wykończyć i 
przystosować do naszych potrzeb. Prace były jeszcze 
w pełnym toku gdy wnosiliśmy walizki. Masę dro-
biazgów, żarówki, elektryczny czajnik, wieszaki, ha-
czyki, wszystkiego należało dopilnować w ostatniej 
chwili. Ciekawie rozejrzeliśmy się dokoła. Z trudem 
dało się rozpoznać małe, dwupokojowe mieszkan-
ko, tak często odwiedzane przez nas za życia cioci. 
Nowe przeciwwłamaniowe drzwi wejściowe raziły 
bielą kontrastując z całą resztą brązowych drzwi na 
klatce schodowej. Ściany w przedpokoju, saloniku a 
także w przebudowanej do niepoznania kuchni by-
ły równie oślepiająco białe. Przedpokój oświetlały 
dwie silne lampy modelem zbliżonym do tych, jakie 
widuje się miejscach publicznych, z żarówką chro-
nioną przed wandalizmem metalową kratą. Drzwi do 
sypialni, zalepione szczelnie taśmą, przepuszczały 
ledwo wyczuwalny lecz całkiem przyjemny zapach 
farby malarskiej i silnie pachnącej pasty do podło-
gi. Jeszcze tego samego dnia malowano tam ściany i 
zaciągano parkiet. Najbardziej zaskoczył nas jednak 
tynk miejscami odbity ze ścian przedpokoju. Nagie 
cegły niedbale pokrywało nieco białej farby. Robiło 
to wrażenie niezakończonej roboty. W miejscu, 
gdzie kiedyś znajdował się wieszak na okrycia wy-
stawały teraz zardzewiałe, ostre pręty zbrojeniowe, 
ochlapane białą farbą. Powiesiliśmy na nich kurtki z 
nadzieją że farba zdążyła już wyschnąć a rdza nie po-
plami nam ubrań. Nieco dalej wisiało stare, podłużne 
lustro cioci, które powitaliśmy jak dobrego znajome-
go. Sprawiało wrażenie, że jest mu niewygodnie tej 
chropowatej nieotynkowanej powierzchni.

Dawne, niewymienione, pożółkłe już ze starości 
i wypaczone drzwi do łazienki należało, jak kiedyś, 
mocno ciągnąć aby dały się zamknąć. Natomiast 
częściowo zeszlifowane metalowe framugi błyszały 

teraz nieco zardzewiałym połyskiem spod białych 
plam farby. Nie wiadomo czy był to zamierzony 
efekt czy też nie zdążono ich pomalować. Z cie-
kawością zajrzałam do łazienki. Łazienka jest dla 
mnie bardzo ważna, ważniejsza niż kuchnia. Nie 
potrafiłabym egzystować bez funkcjonującej łazien-
ki. Prawdopodobnie dlatego nigdy nie kusiło mnie, 
aby nocować w namiocie. Z tego co wiem nie ist-
nieją namioty z przenośnymi lazienkami, być może 
za wyjątkiem luksusowego wariantu safari w Kenii. 
Łazienka wyglądała teraz inaczej. Wannę zastąpiła 
kabina z prysznicem oddzielona od reszty półprze-
zroczystymi szklanymi świetlikami a ściany pokry-
wała kobaltowo błękitna glazura. Odważny kolor. 
Podłogę i resztę ścian zdobiły szaro-czarne opalizu-
jące płyty połyskujące na niebiesko i rdzawo. Bóg 
wie dlaczego. Może miały harmonizować z glazurą 
i framugami drzwi, ale jest to mało przekonywującą 
hipotezą. Bratanek ma widocznie niezwykle wyrafi-
nowany smak ale niekoniecznie zbliżony do naszego. 
We wnęce, która kiedyś mieściła średniej wielkości 
umywalkę zamontowano najmniejszą umywalkę ja-
ką kiedykolwiek zdarzyło mi się widzieć. Małżonek 
narzekał, że umieszczony centralnie kran unie-
możliwia mu umycie twarzy a brak lustra golenie. 
Dzięki troskliwości szwagierki znalazło się jednak 
na nowiusieńkiej pralce, wsparte o ścianę wielkie 
tremo w pozłacanej ramie. Obok ustawiliśmy nasze 
przybory toaletowe. Bratanek chciał jak najlepiej ale 
nie wszystko mu się udało. Żaden z trzech rodzajów 
samoprzylepnych haczyków, jakie próbował, nie 
uradziły ciężaru ręczników kąpielowych. Na szczę-
ście zamontowany wysoko kaloryfer miał gałki i one 
posłużyly nam do wieszania ręczników. Ale ogólnie 
rzecz biorąc nie mogliśmy narzekać. Panowała skru-
pulatna czystość, wszystko lśniło nowością, byliśmy 
przecież pierwszymi lokatorami. Dostaliśmy nawet 
trzy rodzaje ekologicznych mydełek do wyboru. 
Jedynym uzupełnieniem jakie przyszło mi zrobić był 
zakup czterech rezerwowych rolek papieru toaleto-
wego. Stresuje mnie zawsze lęk, że papieru może 
zabraknąć.

Z korytarza wchodziło się kiedyś do podłużnej i 
ciemnej kuchni odzielonej od pokoju rozsuwaną szy-
bą umożliwiającą bezpośredni kontakt z pokojem i 
dającą nieco dziennego światła. Teraz drzwi zostały 
zamurowane, pozostawiono tylko podłużny prześwit 
o miekko zaokrąglonych rogach, którego funkcja 
stanowiła zagadkę. Muszę jednak szczerze przyznać, 
że był to niezwykle dekoracyjny prześwit. Ciekawe, 
że korytarz, którego powierzchnia nie przekracza 3 
m kwadratowych może stać się inspiracją do tylu 
komentarzy.

Korytarz otwierał się na salonik który mimo nie-
wielu mebli wydawał się teraz mniejszy niż za cza-
sów cioci. Wtedy stała tam rozkładana kanapa i stół 
jadalny z dużą ilością krzeseł. Czasem siadywało 
przy nim nie tłocząc się z tuzin gości. Potężna półka 
z witryną pełna była książek, fotografii zmarłych i 
żyjących krewnych oraz innych pamiątek. Kilka ni-
skich stolików z lampami, doniczkami, telefonem, 
radiem, adapterem i telewizorem oraz pudełkami 
czekoladek i innych słodyczy wypełniało wolne 
miejsca. Na Boże Narodzenie udawało się cioci wci-
snąć także średniej wielkości choinkę. Mimo to po-
kój nie wydawał się przeładowany, sprawiał ciepłe i 
przytulne wrażenie.

Teraz stała tam tylko prosta sofa, którą jednym 
ruchem przekształcało się w dwuosobowe łoże, 
niewielki stolik z jasnego drzewa i para krzeseł z 
plastiku. Nad stołem wisiała biała ryżowa lampa. 
Brak szafy kompensował stelaż na kółkach z dużą 
ilością solidnych drewnianych wieszaków i tekstyl-
ną półeczką z przegródkami na drobne części gar-
deroby. Jedynym starym meblem była szafka noc-
na cioci na której teraz stał mały telewizorek. Nie 
przystosowany do digitalnego odbioru towarzyszył 
nam swą obecnością bez wizji i fonii. Umeblowanie 
kompletowała niska podłóżna skrzynia na której bla-
cie ustawialiśmy rozmaite drobiazgi. Parapet, który 
mógł spełniać tę samą funkcje pochylał się nieco i 
każdy umieszczony tam przedmiot natychmiast zsu-
wał się lub staczał. Stare okna wymieniono na no-
woczesne, szczelne i dzwiękochłonne, efektywnie 
izolujące mieszkanie od wielkomiejskiego hałasu. 
Byliśmy z tego zadowoleni, ponieważ dom leżał 
przy ruchliwej, przelotowej ulicy, dodatkowo miesz-
czącej pogotowie ratunkowe i ostre syreny ambulan-
sów słyszało się dzień i noc. Nie było już dawnych, 
zielono-rdzawych satynowych firanek cioci, firanek 
własnoręcznie uszytych dla niej przeze mnie, tak 
świetnie harmonizujących z rdzawobrązową kana-
pą. Materiał starczył także na kilka ozdobnych po-
duszek, które obecnie, wraz z resztą dobytku cioci, 
wywieziono na wieś do letniego domku brata. Okna 
miały teraz żaluzje, niestety z półprzezroczystego 
plastiku, skutkiem czego w pokoju było jasno nawet 
gdy zostały opuszczone. Na szczęście wzięliśmy ze 
sobą ciemne opaski na oczy, takie jak dają w samo-
lotach na nocnych rejsach i dzieki nim nie budziło 
nas poranne światło. Łóżko było tu wystarczająco 
tu szerokie, aby nie przeszkadzać sobie nawzajem, 
ale inaczej wyglądała sprawa u brata na wsi. Tam 
spaliśmy dwie noce na starej sofie cioci, wygodnej 
dla jednej osoby ale zdecydowanie za wąskiej dla 
dwóch. Spaliśmy więc na tzw waleta nie informując 
o tym gospodarzy. Mogliby poczuć się urażeni.

Nasz mały stolik jadalny przykrywał praktyczny 
plamoodporny obrus, czego nie można było powie-
dzieć o podłodze. Parkiet, który pamiętałam miał 
złotobrązową barwę i połyskiwał od wielu warstw 
starej pasty. Teraz podłoga była szara i matowa. 
Po zeszlifowaniu zapastowano ją narazie tylko raz. 
Pastowana podłoga wymaga dużo pracy, aby utrzy-
mać ją w czystości, szczególnie tam gdzie nie ma 
zwyczaju zmnieniać obuwia na domowe. My zgod-
nie ze szwedzkim zwyczajem zdejmowaliśmy buty. 
Bratanek twierdził że tej podłogi nie da się polakie-
rować ponieważ nadal jest nierówna, ma szpary i 
rusza się. Lakier by popękał. Ponieważ pastowana 
podłoga nie znosi wilgoci, za każdym razem przy 
próbie usunięcia na mokro jakiejś plamy powstawały 
na parkiecie jasne smugi. Miałam nadzieję, że znik-
ną pod nową warstwą pasty. Opis saloniku nie byłby 
pełen bez wspomnienia pokaźnego nieotynkowane-
go prostokąta na głównej ścianie. Tu betonowe bloki 
– była to bowiem nośna ściana – niedbale pokryto 
szarą farbą. Bratanek wspomniał mimochodem, że 
zarezerwował to miejce na obraz. Nie byliśmy w sta-
nie zrozumieć dlaczego obraz nie mógłby wisieć na 
białej, pomalowanej ścianie.

Kuchnia, którą teraz połączono z salonikiem 
przez rozebranie centralnej części ścianki działo-
wej, wbrew oczekiwaniom, nie sprawiła żeby pokój 
wydał się większy. Boczne części ścian wykańczały 
teraz belki z jasnego surowego drewna i te miano 
wkrótce polakierować. Nie dochodzące do samego 
sufitu resztki ścian były, podobnie jak prześwit w 
korytarzu, miękko zaokrąglone w rogach. Bratanek, 
który własnoręcznie i wysoce profesjonalnie wyko-
nał pracę murarską, podziwiając jej rezultat pęczniał 
z dumy.

Kuchnię wyposażono na całej długości w szereg 
szafek pokrytych blatem z białego laminatu. Ale 
tylko dwie z nich miały półki i dały się otworzyć. 
Znaleźliśmy tam wszystko co było nam potrzebne: 
duże i małe talerze, kubeczki, filiżanki i szklanki, 
po dwie sztuki każdego rodzaju. Minimalistycznie 
ale wystarczająco. W samotnej szufladzie znajdo-
wały się sztućce, ostry nóż kuchenny, nożyczki, 

Podczas ostatniego pobytu 
w Warszawie zatrzymaliśmy się 
w mieszkaniu, które bratanek męża 
odziedziczył po ich wspólnej cioci. 
Ciocia zmarła 10 lat temu ale miesz-
kanie z niewiadomego powodu stało 
przez cały ten czas puste. 
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pudełko zapałek i korkociąg, któtego nie mieliśmy 
okazji użyć. Ale dobrze było go mieć, na wszelki 
wypadek. Jedna z szafek kryła w sobie opakowania 
z kuchennymi gąbkami i ściereczkami oraz duży 
asortyment chemii gospodarczej, plastikowe butelki 
z płynem do mycia naczyń i środkami do utrzyma-
nia czystości. Wśród nich odkryliśmy jedną, jasno 
i otwarcie informującą, że zawiera płyn do mycia 
naczyń. Reszta miała dziwne i mylące nazwy w ob-
cych językach. Trudno się na przykład domyśleć, że 
Sensitive Balsam to w rzeczy samej płyn do mycie 
naczyń. Kiedyś, podczas pobytu w innym udostęp-
nionym nam czasowo mieszkaniu znalazłam butelkę 
z czymś podobnym i wysmarowałam sie nim od stóp 
do głów sądząc, że jest to nawilżający krem do ciała. 
Można wyobrazić sobie moje zdumienie, gdy pod-
czas wieczornego prysznicu zaczęłam się samoistnie 
pienić na całym ciele. Szafka kryła w sobie również 
i inne praktyczne przedmioty: składane podróżne 
żelazeczko, które kiedyś sprezentowałam szwagier-
ce i małą deseczkę do prasowania. Na kuchennym 
blacie stał nowiusieńki elektryczny czajnik z plasti-
ku. Całe szczęście, że był, bo w kuchni nie było... 
kuchenki. Prawdopodobnie instalację odłożono na 
później ale nie miałam odwagi pytać. Nie chciałam 
być wścibska. Chociaż wiele pytań wymagało by 
odpowiedzi. Dlaczego w kuchni nie ma szafek na 
ścianie? Dlaczego podłogę i ściany kuchenne wyło-
żono płytami w ponurym grafitowym kolorze? Tych 
podłogowych nie udawało się utrzymać w czystości. 
Każdy krok pozostawiał białe ślady. W końcu da-
łam za wygraną i umyłam porządnie podłoge dopie-
ro przed wyjazdem. Ponieważ stałam się członkiem 
rodziny przez zamążppójście nie miałam odwagi za-
dawać pytań, ale Małżonek, prawdziwy członek, był 
odważniejszy.

– Czemu, na miłość Boską, zeskrobałeś tynk ze 
ścian? – zapytał zdegustowany bratanka. – Mamy 
wkrótce zamiar wynająć mieszkanie a młodzi ludzie 
lubią nowoczesne wnętrza. To jest modne – odpo-
wiedział bratanek z lekką pogardą nad burżuazyj-
nym gustem nas, starszych ludzi nie zdając sobie 
sprawy, że ilość chętnych będzie dużo mniejsza. Nie 
tylko młodzi gniewni poszukują przecież mieszkań.

Nasze konserwatywne spojrzenie na estetykę nie 
pozwala nam nie dostrzec aktualnego trendu, do-
tyczącego zarówno wystroju wnętrz jak i branży 
odzieżowej. Wszystko ma wyglądać tak, jakby było 
w stanie ostatecznego rozpadu. Doniczki robi się w 
palmy, tak jakby stały od lat na dworze, dekoracyjne 
kubełki pokrywa utleniona patyna a meble ogrodo-
we są ponuro czarne. Jeszcze gorzej jest z odzieżą. 
Czerń stała się najmodniejszym kolorem, tak jakby 
wszyscy byli w żałobie, kanty ubrań nie są zaobrę-
bione, czasem wręcz poszarpane, swetry nosi się na 
lewą stronę a dzinsy pierze się z kamieniami, aby już 
przy kupnie wyglądały na zniszczone lub celowo ro-
bi się w nich dziury. I płaci się drogo żeby wyglądać 
jak obszarpaniec. Jest to szyderstwo w stosunku do 
najuboższych. Zastanawiałam się jakież to nowocze-
sności kryła zalepiona tejpem sypialnia.

Nie przejmowałam się bynajmniej brakiem ku-
chenki. Nie mam cech gospodyni i czuję awersję 
do stania przy kuchni szczególnie w czasie urlopu. 
Czajnik na wodę mi wystarcza. Ten tutaj miał nie-
stety nieprzyjemny zapach plastiku i jeśli woda stała 
w nim wodę zbyt długo nie nadawała się do picia. 
Ale przy szybkim zagotowaniu nie było tego proble-
mu. Obok czajnika odkryłam opakowanie herbaty 
mojej ulubionej marki i słoik kawy Nescafe creme, 
którą po rozpuszczeniu pokrywała cienka warstwa 
jasnej pianki, wyjątkowo smacznej kawy, niestety 
narazie nieznanej w Szwecji. Być może brakowa-
ło mi w kuchni suszarki na naczynia ale tych kilka 
naczyń szybko wysychało rozłożone na ściereczce. 
Czułam że każdy przedmiot wybrany został z troską 
o naszą wygodę, kobiecą troską szwagierki lub prze-
miłej żony bratanka. Wprawdzie w lodówce stała 
tylko butelka wody mineralnej ale umówione było, 
że zaprowiantujemy się sami. Zakupy nie sprawiały 
najmniejszego kłopotu bo za rogiem był sklep de-
likatesowy otwarty codyiennie do późnych godzin 
nocnych.

Uderzyło mnie że niemal całe wyposażenie miesz-
kania pochodziło z IKEA, o czym świadczyły nie 
usunięte etykietki. Typowa globalizacja.

Czuliśmy się świetnie w mieszkaniu. Może wizy-
ta gołębia, który już podczas pierwszego śniadania 
wylądował w skrzynce od kwiatów na minimalnym 
balkoniku, przyczyniła się do dobrego samopoczu-
cia. Mogła to być dusza cioci, która pod tą postacią 
witała nas w swoim domu.

Foto: Stowarzyszenie Polek w Szwecji

Sztokholm pamięta 
o Dziedziulu
W sprawą ewentualnego przenie-
sienia prochów Andrzeja Dziedziula 
ze sztokholmskiego cmentarza na 
cmentarz w Jeleniej Górze zaanga-
żowali się i posłowie, i przedstawi-
ciele władz miejskich i dyplomaci. 
Bez skutku. Może dlatego, że ani 
Dziedziul za życia nie wyrażał ta-
kiej woli, a i władze samorządowe 
Sztokholmu odmówiły zabrania 
urny. W Szwecji wychodzi się z 
założenia, że spokój zmarłych jest 
najważniejszy i rzadko dają zgodę 
na ekshumację.

Urodził się 31 sierpnia 1939 w Wilnie. Karierę ak-
torską zaczynał we Wrocławiu. Andrzej Dziedziul stał 
się popularny, gdy zaczął wystawiać swoje lalkowe 
monodramy. W 1967 roku dostał nagrodę na festiwalu 
w Piwnicy Świdnickiej za „Wielkiego Księcia” inspi-
rowanego „Hamletem”. Nie była to jedyna nagroda. 
Już w roku 1964 w Opolu na II Festiwal Teatrów 
Lalek otrzymał nagroda za rolę Odrowąża w przed-
stawieniu „Lodoiska” W. Bogusławskiego w reżyserii 
Andrzeja Rettingera w Państwowym Teatrze Lalek 
„Chochlik” we Wrocławiu, w 1966 pierwszą nagrodę 
w warszawskim Konkursie na indywidualne występy 
z lalką... Krytycy i recenzenci byli zgodni: był jed-
nym z najwspanialszych i najoryginalniejszych wro-
cławskich artytstów. Tak pisał o nim we wspomnieniu 
Krzysztof Kucharski (Gazeta Wrocławska, 2011): Do 
Wrocławia ściągnął go w roku 1963 Stanisław Stapf, 
o którym w tym mieście też nikt nie chce pamiętać, 
a tworzył artystyczną historię tej sceny i podwaliny 
szkoły teatralnej. Myślę, że dla niektórych urzędasów 
teatr lalek to jest coś bardziej wstydliwego niż cho-
roby weneryczne. Prawdziwy polityk nie może się 
zajmować czymś, co jest dla dzieci, no i też dla do-
rosłych, ale jako niezrozumiały wybryk natury, czyli 
zboczenie. Wrocławska kariera Dziedziula zaczęła się 
nie byle jak, bo od roli Don Kichota w premierze wy-
reżyserowanej przez samego Jana Dormana. A dziś 
największy autorytet lalkowy prof. Henryk Jurkowski 
napisał wtedy w recenzji, że ma „gest średniowiecz-
nego świątka”. To było jak pasowanie na rycerza. 
Andrzej nie miał jeszcze dyplomu lalkarza. Czasy 
teatralnie były tak gorące, że już w Opolu zetknął się 
z „klasztorem” Jerzego Grotowskiego, m.in. z Mają 
Komorowską i Zygmuntem Molikiem. Jego kariera 
zawodowa jako aktora-lalkarza potoczyła się szybko: 
w roku 1958 związany był z wrocławskim Teatrem 
Dramatycznym, później z Objazdowym Teatrem 
Lalki „Tęcza” w Słupsku, a w latach 1959-1960 wy-
stępował na scenie Teatru Lalki i Aktora „Marcinek” 
w Poznaniu. 

O tym jak zrozumień wielkość Dziedziula pisał w 
recenzji Wiesław Hejno (Dziedziul Andrzej. Artysta 
- ubogi”), nawiązując do jego kreacji w nagrodzo-
nym monodramie „Wielki Książę” według „Hamleta” 
Szekspira: Dziedziul pozostaje aktorem z krwi i kości 
– Hamletem, grabarzem i komentatorem. Każdemu 
z tych balonowo-papierowych „aktorów” trzeba wy-
krzyczeć zupełną nieprzydatność do wyznaczonej 

roli. Każda z postaci „mówi” o sobie materią, z której 
jest zbudowana, i formą z niej ukształtowaną. Scenę 
wypełniły symbole najważniejszych postaci, nie one 
same. Dziedziul kreuje ten świat Hamleta i z nim musi 
się uporać. Aż drewniana rama i ustawieni w niej „ak-
torzy” osiągną szczyt swych możliwości.

Hamlet wszakże jest ponad tymi formami. Oto on, 
płaszcz narzucony na gołą rękę Dziedziula. Płaszcz 
i szpada, płaszcz i czaszka, płaszcz i kaduceusz. 
Scena po scenie zderzają się symbole. Giną słabsze, 
gdyż zadziwiająco sprawnie działa ręka. Pada jednak 
podstępnie rażony i sam Hamlet – płaszcz spływa na 
podłogę. Podłoga sceny wypełniona resztkami posta-
ci – personifikacjami. Teraz już tylko robota graba-
rza. I komentarz, czyli Tren Fortynbrasa Zbigniewa 
Herberta. To, co najważniejsze, ukazane symbolem.

Na następny spektakl trzeba będzie od początku 
zmontować całe teatrum. Po tym spektaklu nie wy-
starczyło lekkie skrzywienie ku górze kącików ust, 
uniesienie brwi i ledwo zauważalne pokiwanie głową, 
by wyrazić całą prawdę „o czymś takim”. Co chce być 
tym, czym być nie może. A cóż to za aktor z byle cze-
go na tę archetypową rolę!? Wielkość rozumiana po 
Dziedziulowemu znalazła odbicie w prostocie i ubó-
stwie, byle czego. Ale jakże tu krzyczeć – niepraw-
da!, skoro artysta Dziedziul odniósł sukces. Zadziwił 
i zdobył główną nagrodę. Przy okazji przypomniało 
się może z dzieciństwa albo nie wiadomo skąd: lalka, 
choćby była najstrojniejsza, pozostaje aktorem zszy-
tym z kawałków materiału. Lub wydłubana w drew-
nie stoi przy drodze i woła: idź prosto, człowieku. Jej 
niezamożność jest jej własnością. Ona jest ze świata 
sztuki.

 Legenda Dziedziula we Wrocławiu jest nadal ży-
wa. Jego imię nosi Sala Kameralna Wrocławskiego 
Teatru Lalek. Jak pisał Kucharski „Andrzej był pięk-
nie i niebanalnie kolorową legendą tego miasta”. 
Mimo to najbardziej znany jest w Jeleniej Górze. To 
tam, 5 grudnia 1976 roku, a więc niemal dokładnie 
40 lat temu, odbyło się premierowe przedstawienie na 
Scenie Lalkowej przy Jeleniogórskim Towarzystwie 
Społeczno-Kulturalnym. Na afiszu znalazła się wte-
dy baśń Hansa Christiana Andersena w przewrotnej 
trochę adaptacji Dziedziula pod tytułem „Kto się boi 
Królowej Śniegu”. Wkrótce po tym Scena przekształ-
ciła się w Teatr Animacji, a przez parę pierwszych lat 
Andrzej Dziedziul był jego duszą. „Jelenia Góra pa-
mięta o Dziedziulu” - zapewniały nagłówki lokalnych 
gazet. 

Po trzech latach pracy w Jeleniej Górze Dziedziul 
wyjechał w Szwecji. W 1981 roku postanowił zało-
żyć tutaj teatr lalkowy. I tutaj zastał go stan wojenny. 
Podobnie jak wielu innych Polaków w tym okresie 
otrzymał prawo pobytu w Szwecji na czas nieokre-
ślony, czyli na za zawsze. I „na zawsze” już tutaj po-
został. Późno wykryty rak okazał się niewyleczalny. 
Zmarł 4 maja 1988 roku w Sztokholmie. Pochowany 
został na cmentarzu Haga Norra. Nie miał rodziny, 
bo był wojenną sierotą. Nikt nie mógł zadbać o jego 
grób.  

Parę lat temu groziło nawet, że jego grób może 
zostać zlikwidowany, bo nie jest opłacony. To wte-
dy padła propozycja by przenieść jego prochy do 
Jeleniej Góry. Ale na szczęście pieniądze się znala-
zły, a opiekę nad miejscem jego pochówku przejęło 
Stowarzyszenie Polek w Szwecji. (opr. ngp)
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Czy dopiero upadek komunizmu był powodem, by opor-
tunizm i stosunku do wolności, zmienić na niepodległo-
ściowe poglądy?

W lutym 2008 roku byłem w Centrum Doraźnej Pomocy 
„Emaus” w Opolu Starym z pomocą humanitarną ze 
Szwecji. Razem z kierownikiem tego ośrodka, Stanisławem 
Karpikiem, samochodem załadowanym w odzież i żyw-
ność udaliśmy się w podróż do Wilna, by pomóc polskim 
dzieciom w domu dziecka, którymi także opiekują się mię-
dzy innymi polskie siostry zakonne Miłosierdzia Bożego. 
W czasie zwiedzania pięknego i bogatego w zabytki kultu-
ralne byłego polskiego miasta, spotkaliśmy rodaków, któ-
rzy przekazali mi kilka egzemplarzy ciekawych, polskich 
gazet, m.in. „Kuriera Wileńskiego”. W jednym z numerów 
(7 stycznia 2008) zainteresował mnie ciekawy wywiad z 
Prezydentem Europejskiej Unii Wspólnot Polonijnych, 
Panem Tadeuszem Adamem  Pilatem  – osobą  dobrze 
znaną w Szwecji ze współpracy z PRL-em w czasie pa-
nowania komunizmu w Polsce. Pan Pilat przez długie lata 
był członkiem zarządu Centralnego Zrzeszenia Organizacji 
Polonijnych (CZOP), któremu przewodniczyła Zofia 
Kraszewska. Po odzyskaniu wolności w Polsce, CZOP 
zmienił nazwę swej organizacji na Zrzeszenia Organizacji 
Polonijnych (ZOP) i Pilat został jej prezesem.

Na pytanie Leszka Wątróbskiego, jak rozumie troskę o 
polska politykę i niepodległość, pan Pilat powiedział mię-
dzy innymi: 

„Polityka i walka o niepodległość to szczególna i naj-
ważniejsza dziedzina wkładu Polonii w tworzeniu obrazu 
Ojczyzny. Już podczas walki z zaborcami w XIX wieku nie 
brakowało przedstawicieli polskiej emigracji. W wielkich 
narodowych zrywach takich jak Powstanie Listopadowe 
i Styczniowe brali w nich udział polscy emigranci. 
Olbrzymie znaczenie miał również dla Polski gwałtowny 
rozkwit polskiej kultury w okresie Wielkiej Emigracji. 
Podczas II wojny światowej działalność polskiej emigracji 
i Rządu RP na Uchodźstwie polegała na tworzeniu tragicz-
nego obrazu ciemnej nocy hitlerowskiej okupacji i sowiec-
kich deportacji na Sybir czy obrazu zagłado żydowskiego. 
Po jej zakończeniu, po jej zakończeniu, aż do upadku ko-
munizmu w kraju organizacje niepodległościowe zabiegały 
o wsparcie polityczne i ekonomiczne dla podziemnej opo-
zycji oraz uczestniczyły w jego przekazywaniu. Zabiegały 
jednocześnie o dopływ na zachód właściwych informacji 
z podziemnego obiegu, co dawało prawdziwy, niezakła-
many obraz Polski., kraju skutego„dyktatura proletariatu”. 
Pragnę tu także podkreślić szczególne zasługi organizacji 
niepodległościowych w przekazywaniu światu prawdy 
katyńskiej”.

Wypowiedź ta, z historycznego jak i patriotycznego 
punktu widzenia, jest piękna. Świadczy o tym, że (o dzi-
wo) świadomości pana Pilata dojrzała i uległa zmianie o 
180 stopni. Ciężko bowiem zapomnieć, że „za komuny”, 
pan Pilat i CZOP-u współpracowały z reżimem i z urzędni-
kami konsularnymi PRL-u, korzystali m.in. z przywilejów 
w podróżach do Polski w czasie kiedy krytykującym CZOP 
odmawiano wizy. W czasach Solidarności i stanu wojen-
nego CZOP zaznaczył się wyjątkowym oportunizmem w 
stosunku do ruchu wolnościowego i zniesławiał tych, któ-
rzy wzywali organizację do włączenia się w proces nie-
podległościowy naszego narodu. W ramach organizacji 
zabronione były dyskusje na temat wolności, Katynia i o 
Sybirze, a w stanie wojennym pozwalano sobie na krytykę 
Solidarności i publikowanie w kwartalniku „Polonia” ko-
munikatów „wojennych” generała Jaruzelskiego. Podczas 
obchodów rocznic dwudziestopięcio- i trzydziestolecia 
CZOP-u (późniejZOP-u), pan Pilat w swoich inauguracyj-
nych przedmowach ani słowem nie wspomniał  o powodzie 
zmiany nazwy organizacji i nie wyjaśnił, dlaczego CZOP 
w czasie, kiedy ważyły się losy kraju, wspierał ówczesne 
władze.

Czasy zmieniły się, ale ZOP nie rozliczył się z ciemnych 
kart swojej histrioni i nie przeprosił  osób, które kiedyś 
zniesławiał. Dlatego czuję się w obowiązku, przy każdej 
okazji, historię tę przypominać. Cytowane wyżej słowa 
pan Pilat, jako swego czasu Prezydent Europejskiej Unii 
Wspólnot Polonijnych, brzmią dzisiaj w jego ustach cy-
nicznie, ponieważ w kontekście niepodległościowym, kie-
dy Ojczyzna była w potrzebie, z taką postawą nie miał nic 
do czynienia.

Mieczysław Nycz
Były prezes Komitetu Solidarności z Polską
Södertälje, 23 listopada 2016

List otwarty do Pana 
Tadeusza Pilata

Natknąłem się niedawno ponownie na lekturę 
opowieści Henryka Dasko o Andrzeju Brychcie. 
Ongi pupilku literackim władzy PRL, autorze 
„Dancingu w kwaterze Hitlera” i upolitycznio-
nego „Raportu z Monachium”, mającego nakład 
wielkich bestsellerów (400.000 egz.), wreszcie 
o azylancie szukającym na Zachodzie oparcia u 
tych, co pierwej ich opluł, na koniec nawrócone-
go „syna marnotrawnego”, który popełnił ziejącą 
nienawiścią książkę „Azyl” (Książki Brychta do-
stępne są w Bibliotece Polskiej w Sztokholmie). 
Epilog stanowiła – co raczej nieznane – śmierć 
ongisiejszego autora w Kanadzie, który (jeśli wie-
rzyć Dasko) zrozumiał, iż był właściwie chuliga-
nem pióra.

Nie należę do miłośników literatury w stylu 
Hłaski i Brychta, ale też nie neguję talentu obu 
autorów w chwili debiutów. Zresztą życie pisarzy 
i ich dzieła rzadko chadzają w parze z osobistą 
uczciwością, przyzwoitością życia prywatnego 
i idealizmem. Andrzej Brycht [1935-1998] miał 
życiorys awanturniczy: przeszłość kryminalna, 
pijatyki i bijatyki, przerost ambicji, nielojalność 
wobec otoczenia, naciąganie wydawców na so-
wite zaliczki na poczet nienapisanych książek, 
gorący temperament. Jego żywot byłby świetnym 
tematem do dużej powieści „rozrachunkowej”, 
pokazującej wzlot i upadek pisarza doby gomuł-
kowskiej, a nawet pokazującej wzlot i upadek 
człowieka, gdyż stanowił on sinusoidę zła, talentu 
i grafomanii.

Nie pisałbym o Brychcie, gdyby nie pewne mo-
je irracjonalne związki z jego osobą. Pamiętam, że 
był on pupilkiem głównej wydawczyni Instytutu 
PAX p. Jasi Kolendo, lubiącej otaczać się ludźmi 
młodymi, później awanturował się (jakiś spór al-
koholowy) na imieninach mojego szefa w WTK i 
kopnął go tak mocno w kostkę, iż ten – cierpiąc 
na odwapnienie kości – po udzieleniu mu pomocy 
w pogotowiu ratunkowym, musiał długo kurować 
się po sanatoriach. (Zresztą alkohol – następna 
„okazja” utalentowanego redaktora-dipsomana, 
ofiary ekscesu Brychta – wkrótce spowodował in-
ne jego zapaści zdrowotne, kiedy we Wrocławiu, 
wygłaszając publicznie referat o potrzebie odno-
wy moralnej, a więc o szkodliwości palenia ty-
toniu i nadużywania alkoholu, spadł nietrzeźwy 
z podium i złamał sobie nogę! A to już nie było 
dzieło pisarza chuligana...)

Wreszcie dobrze pamiętam „Raport z Mona-
chium” reklamowany jako dzieło odkrywcze, w 
którym „demaskował” Wolną Europę i mojego 
brata, bydgoszczanina zaprzysięgłego. Tamże na 
str.60: ...w tej ich rozgłośni siedzi cholernie du-
żo facetów spod ciemnej gwiazdy, którzy nawet u 
Niemców mają opinię kapusiów i sprzedawczy-
ków. Takich, którzy nie są przekonani o żadnych 
racjach politycznych, tylko po prostu sprzedają 
swoją umiejętność posługiwania się polskim języ-
kiem. Tak oto sprawa stała się nie tylko obelżywa 
politycznie, ale też rodzinna. 

Chuligan literatury
Ów raport (nazwa fatalna, godna milicjan-

ta i agenta tajnych służb, a nie literata) spotkał 
się z niszczącą ripostą w postaci eseju Tadeusza 
Nowakowskiego (dziś znaleźć go można w tomie 
„Aleja dobrych znajomych”,  PTF, Londyn 1968), 
acz niektórzy gadali początkowo w Monachium do 
rymu – „Prędzej Gomułka huknie na Ulbrichta,niż 
Nowakowski na Andrzeja Brychta”.

Przybysz z Polski został bowiem przyjęty go-
ścinnie i nikt nie przypuszczał, iż taki z niego 
warchlak. Ale stało się: i ku radości wielu pisarzy 
w kraju – Andrzejek został w eseju ”zrobiony na 
szaro”.

Ludzie rodzą się i odchodzą, kłopot w tym żeby 
potrafili żyć godnie. Przykład Andrzeja Brychta, 
który aby móc po latach znowu „zaistnieć” w księ-
garniach napisał własną książkę pt. „Stopa Ikara” 
pod pseudonimem Andrew Bright (z angielskiego 
przełożył Andrzej Brycht), wydaną przez Ex Libris 
w 1990 roku, jest pouczający, ale też odstraszający. 
Słowo „bright” po angielsku oznacza „jasność”. 
Niestety, żywot Brychta był pozbawiony jasności 
i blasku. To raczej Bright – z dużej litery, który 
słownik określa medycznie jako chorobę nerek z 
obrzękami. I nie trudno o nią, jeżeli się dużo pije...

„Raport z Monachium” z 1967 roku, pełen nie-
rzetelności i przeinaczeń, przechowuję w domu 
z wklejonym wycinkiem gazetowym: Ześwinił 
się. Prasa i agencje zachodnie podają, że pisarz 
Andrzej Brycht zwrócił się do władz belgijskich 
o udzielenie mu prawa azylu. Brycht znajdował 
się ostatnio w podróży morskiej w rejonie Morza 
Śródziemnego, dokąd udał się z żoną, W drodze po-
wrotnej podjął tę kompromitującą decyzję. 

Nic dodać, nic ująć tamtej agencyjnej depeszy 
PAP. Brycht zawiódł „zaufanie” PZPR i PRL, ale 
miał prawo zmienić poglądy, jeśli fałszywe – i nie 
w tym sęk. ale w jego późniejszej postawie. Kiedy 
próbował znaleźć pracę w opluwanej uprzednio 
polskiej rozgłośni Radia Wolna Europa został 
tam odprawiony z kwitkiem, a w Kanadzie zapło-
nął nienawiścią i do emigrantów, i do żydów, i do 
wszystkich...

Spoglądając na Brychta przez pryzmat literatury 
stanowił zmarnowany talent. Nie potrafił godnie 
pokierować swoim życiem osobistym i twórczo-
ścią, co analitycznie i trafnie opisał Henryk Dasko, 
Brycht vel Bright rodem z Warszawy pochowany 
został w przemysłowym mieście Ha-milton, gdzie 
wmurowuje się jedynie spopielone prochy i ta-
bliczki z nazwiskami zmarłych na zielonej mura-
wie cmentarnej. I sądzę, iż – wbrew grzesznemu 
żywotowi i ułomnościom – należy mu się kadisz, o 
jaki podobno prosił.

Jerzy Nowakowski

Nie jestem pewien, czy to już 
historia, czy raczej nie do końca 
ostygłe dzieje człowieka. Jego 
gwałtowna kariera i żałosny 
upadek, nie bez próby dokonania 
rachunku sumienia w ostatnich 
godzinach żywota.

Dodajmy jeszcze: Andrzej Brycht (1935 - 1998) przed 
śmiercią wykasował z komputera wszystkie pliki, aby 
nie pozostawić po sobie nic, co mogliby oceniać kry-
tycy jego twórczości. Była to przedziwna zmiana jego 
zachowania, gdyż przez całe życie pisarz zabiegał o po-
pularność. O jego twórczości i o nim krytycy literatury 
mówią najczęściej, że był zdolny i gotowy na wszystko, 
nawet na największe świństwa. 

Jego życie przypomina zachowanie wielu rozgo-
ryczonych emigrantów, którzy nie odnaleźli się w 
nowych warunkach i świecie. Toczył prywatne wojny 
z elitami emigracji, posuwał się do szkalowania wszyst-
kich, z którymi nie było mu po drodze. Co więcej, 
krzywdził również osoby wspomagające go w trudnych 
chwilach zarówno w kraju, jak i za granicą. Brycht jest w 
tym prywatnym rozrachunku jedynym sprawiedliwym. 
Pełen osobistej goryczy zadaje ciosy na prawo i lewo, 
jak początkujący zawodnik w turnieju bokserskim. 

W pewnym momencie, po napisaniu książki „Azyl” 
postanawił powrócić do Polski. Ale była to bardzo 
niefortunna decyzja. Wkrótce po tym pisarz powraca 
do Kanady, gdzie umiera po ciężkiej chorobie nowo-
tworowej. Po jego zgonie ukazuje się artykuł satyryka, 
Ryszarda Marka Grońskiego „Śmierć w Kanadzie”. 
Reszta to skromne notki w prasie. Żadnych analiz jego 
twórczości, nic oprócz grobowej ciszy i milczenia nad 
tą trumną. To kara za sposób życia i zmarnowany talent. 
Miłosierdzie nakazuje jednak wybaczenie popełnionych 
grzechów. Rozstający się ze światem Brycht szczerze 
za nie żałował. Jeżeli nie na granitowej płycie, to może 
przynajmniej w pamięci warto wyryć starożytną mak-
symę „Non omnis moriar”... chociaż Brycht chciał wy-
kasować cały dorobek życia, swoją dumę, żal i wstyd.

To wspomnienie o nim w NGP, to memento dla 
wszystkich, którym się wydaje, że są jedynymi sprawie-
dliwymi... (ngp)
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Michał Moszkowicz

Aleksander Kwiatkowski

Może dlatego, że „z zewnątrz” wiele rzeczy rozu-
mie się lepiej. Ojczyzna językowa pisarzy emigra-
cyjnych wcale nie musiała stawać się romantyczną 
utopią. Natomiast traciła swą patetyczną mgiełkę. 
Stawała się dialektyczną rzeczywistością i inte-
lektualnym wyzwaniem. Dowodzą tego książki 
Witolda Gombrowicza, zwłaszcza zapiski w jego 
„Dziennikach”. Nigdy by jego pisana z miłosną nie-
nawiścią historia kultury polskiej nie mogła powstać 
w ojczyźnie autora. Sztuka tego skrajnego nonkon-
formisty współczesnej literatury polskiej zyskała na 
skutek zdecydowanego oddalenia się „od stada”.

Poza tym nie powinno się zapominać, że najwięk-
si pisarze i kompozytorzy polscy – z Chopinem i 
Mickiewiczem na czele – byli emigrantami i na 
emigracji napisali swe najsłynniejsze dzieła. W XIX 
stuleciu nazywano ich na Zachodzie „zwiastunami 
rewolucji”. Jeszcze w latach 70-tych ubiegłego stu-
lecia panowała na Zachodzie skłonność do poglądu, 
że fraternizacja z ludźmi, którzy mają coś przeciwko 
dyktatorom wschodnim, jest ryzykowna i szkodli-
wa. Tęskniący wówczas za „stabilizacją” powojen-
ny świat zachodni, nie lubił specjalnie emigrantów: 
przypominali bowiem oni o nierozwiązanych proble-
mach tamtych czasów.

A dzisiaj? Od czasów świetności i dylematów 
przed jakimi stawała literatura emigracyjna, zmieni-
ło się wszystko. Świat zachodni patrzy innymi ocza-
mi na Wschód, zmieniły się kryteria emigracji. Ale 
wciąż nie brakuje pisarzy, którzy tworzą mieszkając 
poza Polską. Czy zatem ciągle można jeszcze mówić 
o literaturze „emigracyjnej”, skoro potrzeby i zało-
żenia tej literatury całkowicie się zmieniły? Wydaje 
się, że używanie słowa „emigracyjność” straciło 
swoje dotychczasowe znaczenie. Przynajmniej do 
czasu, gdy silne dążenia zunifikowania się społe-
czeństw zachodnich oraz wolność nie rozbijają się o 
nacjonalizm i ksenofobię. (opr. tn)

Literatura 
a polityka

Jak spóźniłem się 
na kontrkulturę
Jestem bezspośrednio po lekturze 
trylogii Mirosława Przylipiaka o 
kinie bezpośrednim. Wiele tam re-
kapitulacji muzyki pop i rock, co mi 
przypomina, że na jej entuzjastyczne 
przyjęcie w połowie lat 1960. byłem 
już nieco za stary... No, powiedzmy 
niedość młody.

Nie potrafiłem również zaakceptować, ani nawet 
zrozumieć, opinii kształconego muzycznie Andrzeja 
Kołodyńskiego o przewadze Rolling Stonesów nad 
Beatlesami, których bardziej melodyjne songi doce-
niłem sporo później, podobnie jak Paula Anki, Elvisa 
czy ABBY. A RS to dla mnie zawsze był dziki hałas 
i hard rock (może z wyjątkiem dla Simpathy for the 
devil), w dodatku zagłuszany przez rozhisteryzowa-
nych fanów (i fanki).

W latach mojej młodości, w połowie lat 1950., 
przyjmowałem z zainteresowaniem i jazz i tworzący 
się rock, a taniec przy dźwiękach orkiestry i wokali-
styki Billa Haleya zwano wówczas w Polsce błędnie 
bebop, w dodatku adaptując kroki i figury jitterbuga. 

Po dziesięciu latach spóźniłem się nie tylko na 
kontrkulturę, także na równoległą do niej kontesta-
cję (mam oczywiście na myśli tylko kontestację na 
Zachodzie). I to nie z powodu podeszłego wieku, 
a głównie pochodzenia: ze Wschodu, zza żelaznej 
kurtyny, z kraju, bloku czy systemu pozbawionego 
swobód demokratycznych. Stąd w moich oczach 
grymasy na zachodnią, burżuazyjną demokrację, 
zakrawały na szaleństwo. Polscy studenci w tym sa-
mym 1968 roku protestowali przeciw cenzurze czy 
bratniej inwazji Czechosłowacji, gdy ich rówieśni-
cy na Zachodzie marzyli o dyktaturze proletariatu, 
czy chińskiej rewolucji kulturalnej, i nawet najlepiej 
wśród nich zorientowani uważali, że w ich wykona-
niu socjalizm z ludzką twarzą jest na wyciągnięcie 
ręki.

Różnica w opiniach dotyczyła także wojny wiet-
namskiej, którą wtedy uważałem za słuszną próbę 
przeciwstawienia się ekspansji komunizmu i do-
piero wiele lat później uznałem, że obowiązkiem 
polityków i ich doradców było przewidzieć niewy-
konalność tego zadania – w tym przynajmniej kraju 
– przeto wojny nie należało inicjować czy eskalo-
wać. Ten sam późny namysł dotyczył wiele lat póź-
niej wojny w Iraku, która rozregulowała cały Bliski 
Wschód, czego skutki odczuwamy do dziś.

Ale schyłek lat 1960. i cała niemal dekada 1970. 
to walka z wiatrakami złudzeń zachodniej młodzieży 

i kształtujących jej światopogląd intelektualistów. Ja 
byłem jednak zwierzęciem politycznym w nieco in-
nym sensie. Sporo energii poświęcałem odkłamaniu 
20-letniej indoktrynacji – która mimo niewiary coś 
tam jednak wsączyła – oraz próbom wpojenia swe-
mu nowemu otoczeniu nieco prawdy o komuniźmie. 
Między innymi dlatego wybrałem zimnowojenny 
temat pracy doktorskiej na sztokholmskich pody-
plomowych studiach filmoznawczych – porównanie 
sowieckiej i amerykańskiej propagandy filmowej z 
lat 1945-56. Obok jednak toczyło się inne życie i 
gdy mój doktorat natrafiał na trudności – głównie w 
dotarciu do źródeł/filmów spoczywających za oce-
anem nad Potomakiem – zacząłem rozglądać się za 
tematem rezerwowym. Odpowiednim kandydatem 
wydały mi się wówczas amerykańskie filmy o kontr-
kulturze i kontestacji, zacząłem nawet gromadzić 
odpowiednią literaturę (Roszak, Jawłowska). Nic z 
tego w końcu nie wyszło, a po latach dowiedziałem 
się z książki Konrada Klejsy, że poddał on analizie 

zgoła inne filmy niż planowane przeze mnie (np. 
Strawberry statement).

W końcu jednak będę chyba musiał głębiej zain-
teresować się kontrkulturą, a to za sprawą literackiej 
nagrody Nobla, której laureatem stał się właśnie Bob 
Dylan. I nie wiem, czy zrobię to w ten sam sposób 
co członkowie szwedzkiej Akademii Literatury, je-
śli ograniczyli się do słów napisanych przez Dylana, 
czy też zapoznam się symultanicznie z music & ly-
rics. Teoretyczne trudności w tym zakresie podkre-
ślał już wspomniany wyżej Mirosław Przylipiak (na 
s. 120-121 3-go tomu swej trylogii). 

Ale teraz już wiemy, skąd wieje wiatr.

Vreeswijk, Akerstrom, Cervin -1965. Foto: Wikipedia

Opowieści 
niedokończone

Umilkł i położył dłoń na mojej głowie. Za oknem 
była już zima. Wąwóz ulicy Rudopramywacznej był 
jak biała milcząca rzeka. Hałdy węgla ośnieżone cichą 
mgłą. Daleki odgłos fabrycznych syren i rytmiczny 
stukot towarowych wagonów. Czy zrozumiałem co-
kolwiek z przemowy Ojca? Ale jej ton wprawił mnie 
w stan uniesienia. 

Podszedłem do drzwi i powoli je otworzyłem. Nikt 
mnie nie zatrzymywał. Mróz zaklinował mi oddech, 
szedłem przed siebie brnąc przez zaspy. Wyszedłem 
wreszcie na środek ulicy. Stałem tak nie mając po-
jęcia na co czekam. Nikt mnie nie wołał. W oddali 
zbliżała się do mnie jakaś potężna postać. Czekałem 
na nią – to mógł być chłopiec z sąsiedztwa. Był przy 
mnie. Patrzył na mnie. Chciałem uciekać, jednak 
byłem wrośnięty w śnieg. Podniósł w górę zaciśnię-
tą pięść, w której trzymał kamień. Przewrócił mnie 
na ziemię. Czułem na twarzy jego oddech. Kamień 
trzymał nad moją głową. Krzyczał: – Skaży! Kristos 
waskres!!! Chciałem w tej chwili umrzeć? Z baraku 
wybiegł mój ojciec i biegł w naszym kierunku. Coś 
krzyczał, ale mróz dusił jego słowa. W końcu przy-
padł do nas. Napastnik wciąż trzymał kamień nad mo-
ją głową. Kristos waskres!? Ojciec odepchnął go ode 
mnie i rzucił w śnieg. Wziął mnie na ręce i zaniósł 
do baraku. Postawił przed rozgrzanym piecykiem i 
powiedział: – Kristod waskres! Chrystus zmartwych-
wstał. On chciał zrobić z ciebie Chrześcijanina. Może 
i chciał dobrze? Rozpłakałem się i do dziś nie wiem 
dlaczego.

13 grudnia 2016 roku przed ambasadą RP 
w Sztokholmie zorganizowano manifestację w 
obronie wartości demokratycznych w Polsce. 
Zgromadziła ona około 80 manifestantów i, po 
drugiej stronie, kontrdemonstratów: około 20 
kiboli udających patriotów z transparentami 
Klubu Gazety Polskiej w Sztokholmie. 

Cała sytuacja wyglądała absurdalnie, 
zwłaszcza gdy kontrdemonstranci z plakaci-
kiem „Popieramy naszego prezydenta Dudę” 
skandowali pod adres manifestujących zwo-
lenników KOD hasło „komuniści i złodzieje”. 
Paradoks polegał na tym, że wśród manife-
stujących z KODem byli działacze opozycji 
i Solidarności, internowani bądź więzieni w 
PRL-u przez władze komunistyczne. 

Żal tych kiboli, bo wydawało się, że wyrwali 
się z Polski – często z trudnej sytuacji życio-
wej, a w Szwecji wpadli w taką patologię i in-
doktrynację, że gorzej się nie da... (kl)
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