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Małgorzata Anna Packalén Parkman 
Historie literatury (nie tylko szwedzkiej czy polskiej) pełne 
są – w przypadku utworów pisanych przez pisarki-kobiety – 
interpretacji, które za punkt wyjścia biorą biografie autorek. 
Zadziwiająco zbieżne losy Södergran i Poświatowskiej 
(gruźlica, chore serce, stałe zagrożenie życia) są wdzięcznym 
na to przykładem. STRONA 4

Samotne i wydziedziczone?
O poezji Edith Södergran 
i Haliny Poświatowskiej

ZYGMUNT BARCZYK: W całym poradzieckim 
świecie nie ma miasta tak krystalicznie sowiec-
kiego jak Mińsk, stolica Białorusi. Doszczętnie 
zniszczony podczas II wojny światowej, stał się 
laboratorium nowej architektury i urbanistyki 
realizmu socjalistycznego. Po wojnie zbudowa-
ny został od podstaw jako wykwit socrealizmu. 
STRONA 5

Mińsk, ideał miasta komunistycznego
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Janusz Sławomirski

Warunki 
i granice 
demokracji 
w Polsce?

(3)

Nacjonalistyczna propaganda wtłaczała nam w 
mózgi megalomańskie kłamstwa o wyjątko-

wości narodu, o sławie i chwale, a rzeczywistość za-
wsze była inna. Oprócz skojarzeń z niewolnictwem, 
kojarzono Polskę z „polnische wirtschaft”, z „polsk 
riksdag”, z niesolidnością i bałaganiarstwem. Już od 
kilkuset lat ludzie z Zachodu podróżujący po Polsce 
przerażeni byli stanem dróg, zajazdów i karczm, z 
biedą i brudem („plica polonica”). To dopiero Unii 
zawdzięczamy przyzwoitą infrastukturę. 

Polacy, niestety, nawet dla ludów ościennych ucho-
dzili za naród niepoważny, niestały. Miłosz pisze, że 
na Litwie uważano, że Polakowi nie można wierzyć, 
a jeśli mieć przyjaciela stałego i wiernego, to tylko 
Litwina.

Spotkałem 30 lat temu Czechów, którzy mówili, że 
Polak to jedną ręką się modli, a drugą ci pieniądze z 
kieszeni zap...a. 

Przypomniałem to sobie ostatniego lata, kiedy w 
Wolimierzu, tuż przy granicy, gospodyni moja, mądra 
pani Jadwiga, opowiadała, jak to zaraz po otwarciu 
granicy z Czechami (Unia), Polacy nocami jeździli 
do bratniego kraju i kradli tam traktory. Mówiła, że 
wstydziła się za nich, i że później Czesi patrzyli na 
Polaków jak na złodziei, no bo oni sami nigdy by nie 
jeździli do Polski na kradzież.

W Rosji uważano zawsze Polaków za niesłownych 
i zdradliwych, już od pierwszej wzmianki o nich w 
Kronice Nestora („Powieść minionych lat”), o tym, 

jak to Polacy wraz z Rosjanami umówili się na napad-
nięcie Mazurów, czy Bałtów. Polacy, zamiast czekać 
na wspólną akcję, jak to było umówione, zaczęli palić 
wioski przedwcześnie, co dało sygnał reszcie ludno-
ści, aby się broniła lub uciekła.

Dużo później nastąpiły polskie, zdradzieckie na-
paści w czasie wielkiej smuty na – osłabioną dżumą, 
straszliwym głodem, napadem Tatarów i Szwedów – 
Rosję. Polska była tam zawsze postrzegana jako wty-
ka jezuitów, kraj wysługujący się podstępnym łacin-
nikom. Polska była też jedynym krajem słowiańskim, 
który toczył wojny z Rosją. Srogo za to zapłaciliśmy.

Jeśli jednak wrócimy do różnic między Szwecją 
a Polską w budowaniu społeczeństwa, to są one 

przeolbrzymie. W Szwecji od początku istniała tra-
dycja, co do wspólnego dogadywania się, tworzenia 
prawa i tradycji. Podstawowym terminem było tu sło-
wo „lag”. Oznacza ono zarówno prawo, jak i drużynę, 
zespół ludzi zebranych w pewnym celu. Oni ustala-
ją reguły, prawa, a więc „lag/lagar”, aby to wspólne 
przedsięwzięcie jak najlepiej przeprowadzić. Każdy 
w drużynie ma takie same prawa do wypowiedzenia 
się (ale też łupów, zysków, itd.) i każdy ma otrzy-
mać „lagom”, w porcjach po równo i wystarczająco. 
Najważniejsza więc jest kultura dogadywania się i 
późniejsze, konsekwentne trzymanie się owego planu. 
To, oprócz wynalazków, było źródłem niebywałych 
sukcesów Wikingów na całym świecie, od  północ-
nej Ameryki  do  Morza Kaspijskiego, od północnej 
Afryki i Konstantynopola do Novgorodu.

Ta umiejętność dogadywania się owocowała póź-
niej w stworzeniu koncepcji absolutnie kluczowej dla 
tworzenia współczesnego społeczeństwa szwedzkie-
go, KONCEPCJI KONTRAKTU SPOŁECZNEGO. 
Obywatele tworząc tkankę społeczną zawierają ze so-
bą najważniejszy kontrakt, co do własnych zachowań, 
co do obowiązków i przywilejów. Spłycając trochę 
problem, polega to na tym, że jeżeli np. Szwed wi-
dzi znak drogowy z ograniczeniem szybkości, to 
zapala mu się lampka w głowie, że tak się społe-
czeństwo umówiło, więc trzeba to szanować.

Polak zaś, przyzwyczajony traktować władzę 
jako opresyjną, wrogą i głupią, będzie tylko po-
irytowany: „A co oni mi tutaj będą mówić, ja sam 
wiem, jak szybko mam jechać – ważne tylko, żeby 
nie złapali”. To są dwa podejścia, zupełnie różne.

I to też może jest powodem, że dla części społe-
czeństwa konstytucja w Polsce nie jest ważna, nie 
rozumieją roli dogadywania się co do wspólnych, 
podstawowych spraw. Tak więc 500+ może być waż-
niejsze, konkretne, ma się je w garści, można wydać. 
A co z konstytucją? Co to w ogóle jest?

Wracając jeszcze do problemu niewolnictwa, to był 
on na tyle ważny w historii Polski, że służył on też 
załatwianiu spraw, konfliktów wewnątrzkrajowych. 
Otóż inaczej myślących, opozycjonistów można 
było po prostu sprzedać handlarzom niewolników. 
Tak więc my nie tylko byliśmy ofiarami, nasze „eli-
ty” czynnie współuczestniczyły w tym procederze. 
Zupełnie tak, jak w kraikach rządzonych przez kacy-
ków afrykańskich – niewygodnych ludzi można się 
było po prostu  łatwo pozbyć i jeszcze na tym zarobić. 
Wszystko wskazuje na to, że my Polacy wyniszcza-
liśmy też w ten sposób inne plemiona słowiańskie, 
głównie Serbo-Łużyczan (Sorbów) oraz Pomorzan, 
sprzedając ich w niewolę.

Wyśmiewamy się w dziesiątkach kawałów z Ro-
sjan, u których ludzie są tani, nie mają wartości. 
Archetypem dowcipu jest tu: „Aljosza pogib, ale 
kaloszki całe”. Dobrze jest więc przypomnieć, że w 
Polsce, jeszcze w siedemnastym wieku, zwykłe by-
ło to, że jak król nie miał pieniędzy, aby zapłacić 
Tatarom za ich pomoc w wojnie, kazał im w zamian 
wziąć w jasyr określoną ilość wsi (pisze o tym m.in. 
Peter Englund). Poddani nie mieli wartości. A wyjąt-
kowo lekkomyślne poświęcanie życia dzieci i cywi-
lów w czasie powstań narodowych? Nie byliśmy/nie 
jesteśmy tu dużo lepsi niż Rosjanie.

Wierzę w to, że Polska ma jakieś tradycje samo-
rządowe, tworzenia wspólnot wiejskich, ale boję się, 
że tradycje te były konsekwentnie niszczone przez 
panów feudalnych i kościół. A przypomnijmy, że 
kościół przez stulecia był największym posiadaczem 
ziemskim w Polsce, co oznacza, że wykorzystywał 
niewolniczą pracę chłopa polskiego na gigantyczną 
skalę. (Odsyłam tu przy okazji do świetnego eseju 
pióra Ludwika Stommy o zwalczaniu przez kościół 
pierwszych kół samokształceniowych na wsi pol-
skiej.) Nigdy też nie dowiemy się, ile polskich pienię-
dzy poszło przez te stulecia do Watykanu.  Jak mówił 
Piłsudski: „Kościół tylko żąda i bierze, a kwitów nie 
przedstawia”.

Jeden z profesorów polskich widzi szansę na napra-
wę w powrocie do idei oświeceniowych (trochę tak, 
jak Steven Pinker w najnowszej swej książce „Nowe 
oświecenie”). Tu ma olbrzymią rację. Nad polskim 

myśleniem ciąży, wisi, zaćmienie-zatrucie roman-
tyczne w wyjątkowo szmirowatym i autodestrukcyj-
nym wydaniu. A więc mity cierpienia, ofiary – ale i 
bezprzykładnego bohaterstwa. Jak się temu przyjrzeć, 
to wychodzi z tego jakiś czysty absurd. Znakomity 
dziennikarz, znawca naszej kultury, Christian Davies, 
supertrafnie ocenia ten tragiczny wymiar polskiej, ro-
mantycznej mitologii narodowej: ...te zbiorowe fan-
tazje są tylko groteskowym żartem. Miały przynosić 
dumę i pocieszenie, a zamiast tego sieją nasiona sza-
leństwa, rozczarowania i rozpaczy.

Podstawowym romantycznym mitem jest mit bo-
haterstwa. Patrz chociażby: patologiczna odmianka 
tegoż – fenomen turbolechici. Sęk w tym, że Polacy 
nigdy nie byli narodem walecznym. Mrożek podrwi-
wał, pisząc, że Polska jedynie trochę ze Wschodem 
nauczyła się walczyć, ale od Zachodu zawsze cięgi 
brała. Ten mit heroicznej wielkiej Polski jest z grun-
tu fałszywy i szkodliwy. W porównaniu z Polską,  to 
Litwa była heroicznie waleczna i to jej niezwykle 
dużo zawdzięczamy. Przecież ten maleńki naród za-
wojował olbrzymie przestrzenie prawie od Morza do 
Morza i podarował je Polsce, a Polska to wszystko z 
czasem roztrwoniła.

Przekupna, pasożytnicza klasa szlachecka 
sprzedała Polskę, aby później wrażliwie, w roman-
tycznych uniesieniach, biadać nad ojczyzny gro-
bem. To wszystko, to jakaś tragikomiczna farsa, 
świadcząca jedynie o histerii narodowej. Jedno z 
największych państw Europy samounicestwiło się, 
a teraz po latach nacjonaliści pieją o „chwale nie-
zwyciężonego oręża polskiego”. What???

Czy Polacy dorośli do ujrzenia prawdy o sobie sa-
mych? Czy dojrzeliśmy do demokracji? Czy chcemy 
tylko kłamstw, samousypiających bajek, czy raczej 
solidnych analiz naszej przeszłości i teraźniejszości?

Uważam, że Polskę jako naród, jako wspólnotę, na-
leży dopiero stworzyć, zbudować. Należy dokładnie 
przetrzepać zakurzone, kłamliwe mity historyczne, 
nasze samooszustwa i postawić w końcu diagnozę. 
Wszyscy rozsądni, nawet część kościoła, widzą cho-
robę drążącą naród, podziały, nienawiść, niezdolność 
do dialogu, patologie życia społecznego i politycz-
nego. O powadze sytuacji świadczą nie tylko oceany 
nienawiści w Internecie, ale głównie to straszliwe, pu-
bliczne zabójstwo prezydenta Gdańska, Adamowicza.

Trzeba w końcu zabrać się za wychowanie oby-
wateli do demokracji. Wierzę też, że taki katartyczny 
proces mógłby oznaczać masę dobra, masę pozyty-
wów. Samo wyzwolenie się od kłamstw i autorytar-
nych ideologii jest czymś zdecydowanie radosnym. 
Mogłoby to za sobą pociągnąć – jak to już w historii 
bywało – wybuch energii odrodzenia i kreatywności 
ludzkiej. Mało tego, proces taki jest głęboko rozwi-
jający, a wymaga głównie wysiłku myślowego, pracy 
intelektualno-duchowej, tak jak to postulował, cho-
ciażby Norwid.

Coś więc trzeba zrobić, aby nadrobić wielowie-
kowe zaniedbania. Na razie, to obydwie nasze duże 
partie nie są tu bez winy. PO wychodziła z założe-
nia, że przecież Polacy nie są aż tak głupi, żeby uwie-
rzyć propagandzie PiSu, że wystarczy tylko zadbać 
o ekonomię i wykształcenie, to wszystko samo się 
rozwiąże.

PiS natomiast, aby mógł rządzić, świadomie trzy-
ma naród w ciemnocie, podsyca nienawiść i podziały. 
Mało tego, na naszych oczach mnoży szkodliwe, ab-
surdalne mity, teorie spiskowe, paranoidalne narracje. 
Takie działania tylko głęboko uszkadzają samą tkankę 
narodu polskiego.

Pytanie zasadnicze brzmi: kim mamy być, czy po-
tworem wśród narodów świata, pośmiewiskiem, zbio-
rowiskiem nieszczęsnych i nieszczęśliwych, wzajem-
nie się nienawidzących jednostek, czy zbiorem har-
monijnych, empatycznych, tolerancyjnych, nawzajem 
się kochających i samospełniających indywiduów?

Starałem się, tak szczerze, jak mogłem, odpowie-
dzieć na postawione w tytule pytanie, co w końcu 
jest dość trudne. Polska jest twardym orzechem do 
zgryzienia, jeśli chodzi o jej zrozumienie. Nawet, o 
czym mało kto wie, Giacomo Casanova próbował 
tego w swojej książce: „Istoria delle turbulenze della 
Polonia”.

Często czytając prace historyczne autorów niepo-
lskich, natykam się na ich trudności w próbach od-
dania skomplikowanej struktury dawnego państwa 
polskiego. I czy było to państwo, a nie jedynie luź-
ne stowarzyszenie oligarchów-feudałów? Tak więc 
trudności jest masa. Chwała więc poważnym history-
kom, takim jak, przywołani już przeze mnie, Norman 
Davies, Peter Englund czy Ludwik Stomma, ale także 
nieprzywołanym, takim jak: Janusz Tazbir, Timothy 
Snyder, Timothy Garton Ash czy Jerzy Besala. Po-
lecam gorąco lekturę ich prac.

Od czasów istnienia Polski feudalnej 90 
procent ludności nie miała pełnych praw, 
żyła jak niewolnicy. Od początku określano 
ich mianem „smerd”, czyli ktoś, kto śmier-
dzi, śmierdziel, a później mianem „cham”. 
Według rozpowszechnionej wśród szlachty i 
kleru teorii, mieli oni pochodzić od biblij-
nego Chama, natomiast szlachta od Jafeta. 
„Szlachetna” szlachta nie kwapiła się, aby 
uczłowieczyć chłopów, uwłaszczyć ich, 
zrobił to dopiero miłościwy car, batiuszka. 
Gdy Polska odzyskiwała po I wojnie świa-
towej niepodległość, część chłopów była 
wręcz przerażona, że wróci pańszczyzna. 
Faktem jest, że co najmniej 90 proc. 
naszego narodu pochodzi od niewolników.
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Ludomir Garczyński-Gąssowski

Tylko 
milczeć 
nie można

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 2019

Problem z pedofilią w polskim kościele katolickim 
nie jest odosobniony. Skandale dotknęły większość 
kościołów narodowych, niemal na wszystkich kon-
tynentach. Polska nie była i nie jest świętą wyspą. 
A księża (w większości zapewne) nie są świętymi 
Franciszkami. W dokumencie Tomasza Sekielskiego 
bardziej wstrząsające od świadectw ofiar jest to, jak 
hierarchia kościelna próbuje tuszować sprawy pedo-
filii, a księża zamiast ponieść karę, przesuwani są z 
parafii do parafii. “Korporacyjna solidarność” i, za 
wszelką cenę, ochrona dobrego imienia Kościoła, 
biorą górę nad zwykłą sprawiedliwością. A chrześci-
jańskie miłosierdzie zamiast być okazywane ofiarom, 
skierowane jest do ich prześladowców. To burzy cały 
porządek wiary. 

Zamiatanie problemu pod dywan to zawsze dzia-
łanie na krótką metę. W końcu kiedyś–ktoś, zechce 
posprzątać i pod tym dywanem. I ta reguła dotyczy 
niemal wszystkich dziedzin naszego życia. Dzisiaj 
uzmysławiam sobie, że o niektórych przypadkach pe-
dofilii, które są w filmie “Tylko nie mów nikomu”, 
już słyszałem wcześniej. Dotyczy to sprawy księdza z 
Bydgoszczy i z Lichenia. O tym się mówiło w “lokal-
nych” środowiskach. Nawet i tutaj, w Sztokholmie, 
podobna sprawa dotknęła środowisko polonij-
ne nie tak dawno temu. Ale... “nie mów o tym 
nikomu”. 

Oburzeni dokumentem, choć niezdolni do zakwe-
stionowania faktów, chcą problem relatywizować. 
Bo przecież pedofilia to nie problem tylko księży – 
“czemu nie pisze się o pedofilach nauczycielach, o 
pedofilach dziennikarzach, trenerach sportowych...”.  
Krytyka Kościoła musi być więc dla nich atakiem na 
polskość, oznaką “lewactwa”. Z takimi argumentami 
nie sposób walczyć. 

O tym jak bardzo ten dokument poruszył, a który 
już obejrzało ponad 20 milionów widzów, świadczą 
także głosy nawołujące do tego by zrewidować ocenę 
Papieża Jana Pawła II. Podobno wiedział, podobno 
nic w tej sprawie nie zrobił. Kiedyś pewnie dowiemy 
się o tym więcej, ale na razie daleki jestem od kru-
szenie “świętości”, bo składa się na nią wiele innych 
czynów. Ale nie dziwi mnie dzisiaj, że coraz więcej 
moich znajomych (także i w Szwecji) wypisuje się z 
kościoła katolickiego. I nie czynią tego tylko dlatego, 
by nie płacić podatku. 

Od filmu Sekielskiego Kościół w Polsce się nie za-
wali. Ale przecież nie o to chodzi. Bo chodzi o to, 
by Kościół głoszący w swojej wierze o moralności, 
był wierny głoszonym przez siebie wartością. Jan 
Hartman pisał: Oficjalny powód chronienia pedofilów, 
jaki podaje Kościół, ma formę argumentu moralnego. 
Nagłaśnianie tego rodzaju spraw jest mianowicie, jak 
głoszą biskupi (słyszałem to nieraz na własne uszy), 
zgorszeniem. Nigdy nie spotkałem się z większą bez-
czelnością i cynizmem w sferze argumentacji etycznej. 
Stawianie dobra, jakim jest ochrona wrażliwości opi-
nii publicznej przed zgorszeniem, ponad dobrem ofiar 
przestępstw i ponad sprawiedliwością, oraz głoszenie 
tego rodzaju tez bez zawstydzenia lub choćby świado-
mości ich szyderczej wymowy – stanowi o bezdennym 
amoralizmie i głupocie.  (tn)

Film Smarzowskiego “Kler” mógł się 
wydawać obrazoburczą fabułą, chociaż nikt 
(poza nielicznymi) nie miał złudzeń, że 
oparty był na faktach. Nie był jednak 
obrazoburczy – wcisnął mnie w fotel 
kinowy, wstrząsnął, podobnie jak innymi 
widzami w sztokholmskiej sali kinowej. 
Cisza publiczności podczas projekcji była 
wymowna, a po filmie wszyscy wychodzili z 
sali kinowej również w milczeniu. 
Dokument braci Sekielskich “Tylko nie 
mów nikomu” to wstrząs kolejny, ale 
tym razem przeżywany przed ekranem 
komputera. I tu już nie ma wątpliwości: są 
świadkowie, są winni, są ofiary, są ci, którzy 
próbują zamieść problem pod dywan. 

Na razie wiosny 
nie będzie
Przegrana nie jest spora, a sygnał 
wyraźny: Polska nie chce wstać z 
kolan. Przynajmniej w tej wersji, 
którą proponuje dzisiejsza opozycja. 
Według danych z 99,25% komisji 
wyborczych Prawo i Sprawiedliwość 
wraz z Konfederacją i Kukizem mają 
niemal 9% przewagę nad Koalicją 
Europejską i Wiosną Biedronia. To 
zły prognostyk na jesienne wybory 
parlamentarne. 
I choć Koalicja Europejska wraz z 
częścią mediów przekonują, że 
„Polacy, nic się nie stało”, to jednak 
stało się coś, co trudno będzie 
odwrócić. 
Nadzieja podobno umiera ostatnia. 
Hmm – pytanie: czy umrze po 
ostatnich wyborach? (ngp)

W Szwecji bez 
niespodzianek

Polonia 
zagłosowała

Największą reprezentację w Parlamencie Europej-
skim będę mieli nadal socjaldemokraci (23,6% gło-
sów), drugą co do wielkości partią pozostają Moderaci 
(16,8%), ale po piętach depczą im Szwedzcy De-
mokraci z 15,4% głosów. I to właśnie oni odnotowali 
największy wzrost poparcia w porównaniu z wybora-
mi w 2014 roku – aż około 6%. 

Ponad 4% wzrost poparcia notuje także Centerpar-
tiet uzyskując wynik 10,8%, co by oznaczało, że po-
wyborcze, jesienne przepychanki przy formowaniu 
rządu, nie wpłynęły na spadek poparcia dla nich. Tuż 
przed nimi jest Partia Zielonych (11,4%), a później 
pozostali. Według wstępnych wyników Liberałom 
udało się przekroczyć próg wyborczy i przy spadku 
niemal 5,8% uzyskali wynik 4,1%, co przekłada się 
na jeden mandat w PE. 

Wyniki wyborów potwierdzają więc obecną sy-
tuację polityczną w Szwecji, może jedynie zaskaki-
wać dobry wynik Miljöpartiet – ale to znowu efekt 
tego, że sprawy ekologii i zagrożeń klimatycznych 
znalazły się w ostatnim czasie w najbardziej gorącej 
agendzie  problemów, którymi musi zająć się przyszły 
Parlament Europejski. (ngp)

Sztokholm, 26 maja, godzina 23.
Pierwsze wyniki podane przez Komisję 
Wyborczą potwierdził to, co mówiły 
ostatnie sondaże przedwyborcze. 
Niespodzianek więc nie było, a polityczny 
układ w Szwecji wygląda podobnie, jak po 
zeszłorocznych wyborach parlamentarnych. 

W porównaniu z wyborami do PE w 
2014 roku, polscy wyborcy w Szwecji 
“gremialnie” poszli do urn, a ilość 
głosujących wzrosła o niemal równo 
100%. Tyle tylko, że nadal było to 1380 
osób, a więc tylko niewielki procent 
tych, którzy głosować mogli...

I było podobnie jak pięć lat temu. Wtedy zdecydo-
wane zwycięstwo odniosła Platforma Obywatelska 
(38,49% w 2014), tym razem Koalicja Europejska 
uzyskując wynik 41,57%. Na drugim miejscu było 
Prawo i Sprawiedliwość 24,85% (25,11% w 2014). 
Dalej głosy rozłożyły się podobnie jak w Polsce: 
na trzecim miejscu Wiosna Biedronia (14,46%), na 
czwartym Konfederacja (13,34%). Lewica Razem 
otrzymało 3%, a partia Kukiza 2% głosów. 

Zdecydowanym faworytem wyborów w sztok-
holmskiej komisji był Włodzimierz Cimoszewicz 
(230 głosów), a reprezentujący PiS Jacek Sayrusz 
Wolski otrzymał 157. W dalszej kolejności: Robert 
Biedroń (138), Krzysztof Bosak/Konfederacja (134) 
i Danuta Hübner/KE (112). Ryszard Czarnecki z PiS 
znalazł w Sztokholmie 107 zwolenników.

W tym roku działała w Szwecji tylko jedna komi-
sja wyborcza (poprzednio zorganizowano je także w 
Malmö i Göteborgu) co oczywiście może mieć wpływ 
na liczbę głosujących. Łącznie na listy wyborcze za-
pisały się 1594 osoby, z czego 214 na głosowanie nie 
przyszło. Cztery oddane głosy były nieważne. (ngp) 

Ostatnie sondaże przedwyborcze przewidy-
wały remis pomiędzy dwoma blokami: Prawo i 
Sprawiedliwość plus Konfederacja Nacjonalistyczna 
oraz Koalicja Obywatelska plus Wiosna Biedronia. 
Stało się inaczej. Niewątpliwe zwycięstwo PiS-u oraz 
spadek (w stosunku do sondaży) głosów oddanych na 
partię Roberta Biedronia, zmieniły sytuację. W sumie 
Prawo i Sprawiedliwość uzyskało więcej miejsc w 

Parlamencie Europejskim, a zjednoczone w Koalicji 
partie straciły. Z pewnością mandaty uzyska Wiosna, 
a Konfederacja znajduje się pod progiem wyborczym.

Za pozytywne należy uznać, że pewne kompromi-
tujące Polskę w Parlamencie Eueopejskim osoby nie 
uzyskały mandatów do następnej kadencji. Mam tu 
na myśli Ryszarda Czarneckiego i Janusza Korwin-
Mikke’go. Szczęśliwie  do PE nie dostali się też: pani 
minister Elżbieta Rafalska, ta od spraw socjalnych i 
Konstanty Radziwiłł, były niefortunny minister zdro-
wia. Natomiast była premier Beata Szydło pobiła re-
kord uzyskując ponad 514 tysięcy. Na drugim miejscu 
jest pani Jadwiga Wiśniewska – też z PiS, a na trzecim 
prof. Jerzy Buzek z PO. Doskonały wynik uzyskała 
też wdowa po zamordowanym prezydencie Gdańska 
pani Magdalena Adamowicz, która uzyskała ponad 
200 tysięcy głosów. 

W Parlamencie Europejskim polscy deputowani, 
których jest pięćdziesiąt dwoje,  rozejdą się po różnych 
międzynarodowych frakcjach. Więc wybory te mają 
tylko charakter symboliczny i prestiżowy. Gdyby jed-
nak (co nie daj Boże) podobny wynik utrzymał się we 
wrześniowych, naszych wyborach parlamentarnych, 
to PiS mógłby dalej rządzić i niszczyć samodzielnie 
Polskę. Na pewno ostatnie rozdawnictwo i straszenie 
ludzi, że inni zabiorą to, co PiS dał, spowodowało 
mobilizację pisowskiego elektoratu – rekordową, jak 
na wybory europejskie, frekwencję (43%) a w wyniku 
tego zwycięstwo. 

Polska została podzielona na pół. Bardziej wy-
kształcony, zamieszkujący zachodnią, uprzemysło-
wioną Polskę elektorat, głosował za Koalicją Oby-
watelską i Wiosną. Natomiast. Polska Wschodnia 
zwana też Polską „B” za PiS-em i Konfederacją Na-
cjonalistyczną, mającą swój matecznik w zacofanym 
białostockim rejonie. 

Pisane rano 27 maja
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Samotne i wydziedziczone?
O poezji Edith Södergran 
i Haliny Poświatowskiej
Dwie młode kobiety, dwie 
wybitnie uzdolnione poetki, 
dwie odległe kultury i jeden, 
jakże zbieżny los.

Tak można by krótko podsumować dwie z naj-
bardziej fascynujących osobowości poetyckich 

XX wieku: Edith Södergran i Halinę Poświatowską. I 
mimo, że dzielą je różnice odnośnie kraju pochodze-
nia (Finlandia – Polska), języka (szwedzki – polski) i 
przede wszystkim generacji (Poświatowska urodziła 
się 12 lat po śmierci Edith Södergran), trudno nie do-
strzec tutaj analogii, zarówno jeśli chodzi o przebieg 
wydarzeń życiowych, toczących się w cieniu nieule-
czalnej choroby, jak i o wspólne obszary tematyczne 
w obu tych twórczościach poetyckich. Obie poetki 
zmarły mając niewiele ponad 30 lat, zostawiając jed-
nak po sobie wiersze świadczące nie tylko o wiel-
kim talencie poetyckim, ale także o rzadko spotyka-
nej wrażliwości, dojrzałości i sile oddziaływania na 
czytelnika.

Największą trudność dla badaczy poezji Edith 
Södergran – dziś niepodważalnej ikony skandynaw-
skiego modernizmu – stanowi mała ilość materiałów 
dotyczących osobistego życia poetki. Bardzo dyskret-
na, jeśli chodzi o sferę prywatną, Södergran niszczyła 
większość materiałów mogących rzucić światło na 
jej życiowe przedsięwzięcia. Poetka nie chciała, aby 
zachowało się po niej cokolwiek, co stanowiłoby po-
żywkę, jak twierdziła, dla „trupich larw”, czyli przy-
szłych biografów jej życia i twórczości: wiersze miały 
mówić wyłącznie same za siebie. Poezja Södergran, 
tłumaczona na wiele języków, dotarła, w nielicznych 
przekładach, również do Polski, ale to głównie w 
Szwecji, ponad 90 lat po śmierci poetki, nadal ukazują 
się prace usiłujące zgłębić fenomen tych wierszy oraz 
fascynującej osobowości ich autorki. Edith Södergran 
urodziła się w 1892 roku, w Petersburgu. Finlandia 
przynależała wtedy do Imperium Rosyjskiego, zacho-
wując jednak daleko posuniętą autonomię. Oprócz 
ludności fińskiej obszary te zamieszkiwali również 
„Finlandssvenskar”, czyli Finoszwedzi, dla których 
nie fiński, a szwedzki był (i jest nadal) językiem oj-
czystym i domowym. Edith Södergran, podobnie jak 
cała owa szwedzkojęzyczna mniejszość narodowa, 
posługiwała się szwedzkim w domu i fińskim poza 
nim. Naturalne jest więc, że za język swych wierszy 
poetka wybrała właśnie język szwedzki. 

W wieku 15 lat Södergran straciła ojca, który 
zmarł na gruźlicę. Niedługo potem gruźlicę 

zdiagnozowano również u niej samej. Odtąd życie po-
etki, z wyjątkiem wyjazdów, toczy się we wsi Raivola 
i podporządkowane jest okresowym pobytom w róż-
nych sanatoriach. Nie przeszkadza to jej utrzymywać 
kontaktów ze środowiskiem literackim w Helsinkach i 
w Sztokholmie. Skazana jednak ze względu na postę-
pującą chorobę na niemal wyłączne towarzystwo mat-
ki, z którą łączyła ją szczególnie silna więź emocjo-
nalna, była dość osamotniona. Osamotnienie to, w do-
słownym i przenośnym tego słowa znaczeniu, wpły-
nęło niewątpliwie na szczególnie silne poczucie swej 
wartości i wiary we własne możliwości. Już wczesne 
wiersze Edith Södergran są wyraźnym zwiastunem 
jej ogromnego potencjału poetyckiego. Wiele z nich 
zapowiada także, zwłaszcza te powstałe po uzyska-
niu przez poetkę diagnozy gruźlicy, późniejsze, tra-
giczne motywy jej twórczości, jak choroba i śmierć. 
Motywy te, połączone z problematyką egzystencjal-
ną, będą w ciągu całej twórczości poetki nieodłącz-
nymi elementami jej poezji. Mimo postępującej cho-
roby Södergran nawiązuje kontakt z wydawnictwem 
Schilds w Helsinkach, które decyduje się na wydanie 
tej nieznanej bliżej poezji. W 1916 roku ukazuje się 
tom pt. Dikter (Wiersze), którego utwory zdecydowa-
nie zrywają z fińskoszwedzką tradycją liryczną i oscy-
lują wokół nowego wizerunku kobiety. Södergran po-
dejmuje w nich problematykę miłości oraz odkrycia i 
zmagania się z własną seksualnością. Utwory te zosta-
ły pozytywnie przyjęte przez krytykę, mimo pewnego 

zdziwienia części recenzentów odnośnie ich wolne-
go stylu, zrywającego z poetycką tradycją tej epoki 
(m.in. poprzez odrzucenie rymów). Niedługo potem 
wychodzą kolejne tomy: Septemberlyran (Lira wrze-
śniowa, 1918), Rosenaltaret (Ołtarz różany, 1918) i 
Framtidens skugga (Cień przyszłości, 1920). Dwa 
lata po śmierci poetki wydano zbiór nieopublikowa-
nych wcześniej wierszy, pt. Landet som icke är (Kraj, 
którego nie ma, 1925).

Edith Södergran zmarła w 1923 roku, w wieku 
zaledwie 31 lat. W czasie drugiej wojny światowej 
miejscowość Raivola, gdzie żyła i gdzie ją pochowa-
no, została zniszczona i w dużej części spalona. Tym 
samym zaginął też ślad po grobie Södergran. Dopiero 
w 1960 roku poetce wzniesiono w Raivola pomnik. 

Zadziwiające jest podobieństwo losów Edith 
Södergran i Haliny Poświatowskiej. Niemniej 

fascynująca jest zbieżność ich poetyk. Chociaż 

dzieli je kilka epok literackich, nie ma to znaczenia 
w kontekście moich rozważań, bo wspólny krąg te-
matyczny wierszy obu tych poetek jest ponadczaso-
wy. Wyznacza go wyjątkowo okrutna rzeczywistość, 
na którą składa się cierpienie fizyczne i psychiczne z 
powodu nieuleczalnej choroby i stale obecna świado-
mość zagrożenia śmierci. 

Szwedzkiemu czytelnikowi Halina Poświatowska 
jest prawie zupełnie nieznana – tak jak polskiemu czy-
telnikowi mało znana jest Edith Södergran. W 2008 
roku, na corocznych Targach Książki w Göteborgu, 
zaprezentowano antologię przekładów wybranych 
utworów 20 polskich poetek, wśród których znalazło 
się kilkanaście wierszy Poświatowskiej (w dosko-
nałym tłumaczeniu Tomasa Håkansona), jednak nie 
zaowocowało to w Szwecji większym popytem na tę 
właśnie poezję. Inaczej jest w Polsce. Poświatowska 
to jedna z niemal legendarnych już dzisiaj poetek, któ-
ra zyskała wielki status kulturowy. 

Halina Poświatowska (z domu Myga) urodziła się w 
1935 roku, w Częstochowie, a zmarła w 1967 roku w 
Krakowie, mając niespełna 32 lata, w wyniku drugiej 
skomplikowanej operacji serca. Przedwczesna śmierć 
poetki sprawiła, że biografia jej obrosła w legendę i 
stała się – podobnie jak życie i twórczość Södergran – 
symbolem artysty napiętnowanego przez okrutny los. 
Poświatowska bowiem, jeszcze jako dziecko, w wyni-
ku trudów wojennych i niezaleczonej anginy, ciężko 
zachorowała na serce. Choroba ta rzuciła się cieniem 
na całe jej życie, skazując ją na pobyty w szpitalach i 
sanatoriach. Tam też poznała równie ciężko chorego 
młodego studenta i artystę, Adolfa Poświatowskiego, 
za którego (wbrew zaleceniom lekarzy i przestrogom 
bliskich) wyszła za mąż. Po zaledwie dwóch latach 
małżeństwa i w wieku 21 lat została wdową.

Choroba serca zagrażała coraz bardziej rów-
nież i jej życiu, jednak w Polsce nie można było 
Poświatowskiej pomóc, podjęto więc starania o 
umożliwienie jej wyjazdu do Stanów Zjednoczonych: 
lekarze w Filadelfii gotowi byli przeprowadzić tego 
typu ryzykowną operację serca. Po zwalczeniu wielu 
biurokratycznych przeszkód i dzięki finansowej po-
mocy amerykańskiej Polonii, Poświatowska wyjecha-
ła w 1958 roku do Ameryki. Tam, po udanej operacji 
wszczepienia zastawek, mogła wreszcie zacząć w 
miarę normalne życie. 

Po okresie rekonwalescencji poetka pozostaje w 
Stanach i podejmuje studia w prestiżowym Smith 
College w stanie Massachusetts.  Po kilku latach tę-
sknota za krajem i – co nie bez znaczenia – za matką, 
bierze górę i Poświatowska wraca do kraju. Podobnie 
jak Södergran, również i ona była silnie emocjonalnie 
związana ze swoją matką. Po raz kolejny uderza po-
dobieństwo losów obu tych poetek, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę ich relację z najbliższymi osobami, w tym 
przypadku z matką. Matki te towarzyszyły swoim cór-
kom zarówno w chorobie, jak i w okresach konwale-
scencji. Stanowiło to niemałe wyzwanie, zważywszy 
na zagrażającą życiu i wiszącą jak miecz Damoklesa 
na głowami córek gruźlicę w jednym przypadku i 
chore serce w drugim. Ponadto obie matki były nie-
jako swoistymi partnerami intelektualnymi swoich 
córek, dopingując im w działalności twórczej i poma-
gając we wszystkich praktycznych aspektach życia. 
Przyczyniły się też do tego, by przekazać światu część 
pozostawionych po poetkach utworów. 

Za oficjalny debiut Haliny Poświatowskiej 
przyjmuje się rok 1956, kiedy to w Gazecie 

Częstochowskiej ukazało się kilka jej wierszy. W ro-
ku 1958 wychodzi pierwszy tomik poezji pt. Hymn 
bałwochwalczy. Kilka lat potem ukazują się kolejne 
zbiory wierszy: Dzień dzisiejszy (1963), Oda do rąk 
(1966) i, już po śmierci poetki, Jeszcze jedno wspo-
mnienie (1968).  

Zarówno wiersze Edith Södergran, jak i Haliny 
Poświatowskiej zakorzenione są rzecz jasna w od-
miennej przestrzeni społecznej i czasowej, jednakże 
to, co łączy ich poezję na poziomie uniwersalnym, to 
główne motywy ich utworów: kobieta, miłość, życie i 
śmierć, a także seksualizm i erotyzm. Zwłaszcza mo-
tyw kobiety najlepiej oddaje lirykę poetek: obie są au-
torkami wielu wierszy, w których kobiece ja-liryczne 
emanuje siłą i samoświadomością, odbiegając daleko 
od stałych wzorców kobiecych postaci i podważając, 
a nawet odrzucając męski sposób oglądu świata i mi-
łości. Obie charakteryzuje też podobna wiara w siebie 
i we własne siły, nawet kosztem poczucia środowi-
skowego wyobcowania. 

Historie literatury (nie tylko szwedzkiej czy pol-
skiej) pełne są – w przypadku utworów pisanych 
przez pisarki-kobiety – interpretacji, które za punkt 
wyjścia biorą biografie autorek. Zadziwiająco zbieżne 
losy Södergran i Poświatowskiej (gruźlica, chore ser-
ce, stałe zagrożenie życia) są wdzięcznym na to przy-
kładem. Nasuwa się tu jednak samoistnie pytanie, czy 
liryka ich zawierałaby obecne w takim stopniu wątki 
przemijania, śmierci i lęku przed nią?       

Edith Södergran

Halina Poświatowska
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Małgorzata Anna Packalén Parkman

Najbardziej chyba znanym w Skandynawii utwo-
rem jest wiersz Södergran pt. „Dzień chłodnieje” 
(Dagen svalnar). Wielu krytyków było (i nadal jest) 
zgodnych co do tego, że wiersz ten jest upostaciowa-
niem erotycznego przeżycia Södergran, szczególnie 
po tragicznym spotkaniu miłosnym i gorzkim odkry-
ciu, że obiektem pożądania kochanka było wyłącz-
nie i tylko kobiece ciało. Zwłaszcza ostatnie wersy: 
Szukałeś kwiatu / i znalazłeś owoc. /Szukałeś źródła / 
i znalazłeś morze. / Szukałeś kobiety / i znalazłeś du-
szę. / Jesteś zawiedziony  – są po dziś dzień jednym 
z najczęściej przytaczanych fragmentów szwedzkiej 
liryki miłosnej.

Jeśli chodzi o poezję Haliny Poświatowskiej trud-
no pominąć istotny fakt, że i jej życie, podobnie 

jak życie Södergran, przebiegało w nieustannym cie-
niu śmierci. Tym bardziej wymowne jest w jej poezji 
pragnienie tego życia, wyrażające się m.in. potrzebą 
obnażania, niemalże forsowania swojej kobiecości. 
Tęsknota za miłością, za erotycznym spełnieniem 
oraz seksualizm i sensualizm są stale powracającymi 
motywami wierszy obu tych poetek, zwłaszcza gdy 
miłosne uczucie miałoby połączyć wszystkie naraz 
wymiary ciała i ducha. Żal do losu o śmierć ukocha-
nego męża, rozczarowanie późniejszymi, nie do koń-
ca szczęśliwymi, relacjami i niedosyt podobnie ide-
alnej (czy wyidealizowanej) miłości jest najbardziej 
widomym wyznacznikiem tych utworów. W wierszu 
Södergran pt. „Odkrycie” czytamy: Moja dłoń nie jest 
u siebie w twojej. / Twoja dłoń jest pożądaniem – / 
moja dłoń jest tęsknotą.”  Podobny ton brzmi w wier-
szu „*** (o moim domu)” Poświatowskiej: szeptem / 
modlę się do uśpionego nieba / o zwykły chleb miło-
ści” oraz: napiszę najpiękniejszy wiersz (...) / o miło-
ści – / doskonałej w swoim chmurnym niespełnieniu.

Tak jak liryka miłosna Södergran wprawiła zarów-
no w zachwyt, jak i zaskoczyła współczesnych jej 
krytyków, tak i wiersze Poświatowskiej były czymś 
nowym w literaturze polskiej tego okresu. Mówiąc 
jednak o poezji ich obu trudno pominąć jeszcze jed-
no pole znaczeniowe tych wierszy: motyw choroby, 
cierpienia i śmierci. Ciążąca nad każdą z tych mło-
dych kobiet praktycznie nieuleczalna (wtedy) choro-
ba, a wraz z nią groźba realnej, nieprzewidywalnej 
śmierci, przydaje bez wątpienia – niezależnie od tego 
czy będzie się tę poezję interpretować w odniesieniu 
do ich biografii czy nie – dodatkowego wymiaru ich 
wierszom. Świadczy o tym wyraźnie intensywność 
utworów o tej właśnie tematyce. Miłość i śmierć, 
szczególnie w tym zestawieniu, to motywy stale 
obecne w literaturze, nieco nawet zużyte przez swą 
skrajność. Ale tu, w wierszowych wersach, kryje się 
okrutna rzeczywistość kierująca życiem tych poetek: 
w przypadku Södergran jest to postępująca gruźlica, 
u Poświatowskiej schorowane serce, nie tylko jako 
zakotwiczony w poezji miłosnej symbol, ale także i 
przede wszystkim jako zagrażający życiu i miłości 
chory organ. W wierszach ich obu nie ma jednak ne-
gacji (chorego) ciała, jest raczej odważny podziw dla 
jego siły pragnienia i przetrwania. Kobiecy podmiot 
liryczny walczy o swoją egzystencję, nawet z góry 
wiedząc, że jest na przegranej pozycji, ale wierząc 
niezachwianie w sens i – co istotne – w wagę własnej 
twórczości. 

Nie ulega bowiem wątpliwości niezłomne prze-
świadczenie Edith Södergran i Haliny Poświatowskiej 
o własnej poetyckiej misji, jak też świadomość faktu, 
że docenią je być może dopiero przyszłe generacje. 
Ceną za tę samoświadomość było twórcze osamotnie-
nie poetek, nawet w ich własnym literackim środowi-
sku.  „Samotna przyszłam, samotna odejdę. / Me swo-
bodne serce nie ma żadnego brata (…)” – czytamy 
w wierszu Södergran. Z kolei ja-liryczne w wierszu 
Poświatowskiej wyznaje: „wydziedziczona / stoję na 
brzegu / przejezdnej drogi / czas śpi w moim cieniu”,  
a w innym wierszu poetka stwierdza bez cienia senty-
mentalizmu: „a jednak / miło jest pomyśleć / że świat 
umrze trochę / kiedy ja umrę”.    

Życie i śmierć Edith Södergran stało się w cią-
gu lat w Skandynawii niemal literackim mitem, 

podobnie jak los i twórczość Haliny Poświatowskiej 
w Polsce. Trudno się bowiem nie skusić podobień-
stwem ich biografii, czemu i ja sama poniekąd ule-
głam, porównując lirykę tych nieco odległych od 
siebie w czasie i kulturowo-literackiej przestrzeni 
poetek. Wnikliwego i wrażliwego czytelnika tej po-
ezji nie może jednak nie uderzyć głęboka zbieżność 
przeczuć i myśli obu poetek, których moc poetyckie-
go przekazu, zintensyfikowanego przez perspektywę 
krótkiego istnienia, pokonuje triumfalnie wszystko to, 
co je dzieliło, unaoczniając odbiorcy egzystencjalną 
wartość życia ponad czasem, kulturą i językiem. 

Mińsk, ideał miasta 
komunistycznego 

W całym poradzieckim świecie 
nie ma miasta tak krystalicznie 
sowieckiego jak Mińsk, stolica 
Białorusi. Doszczętnie zniszczony 
podczas II wojny światowej, stał się 
laboratorium nowej architektury i 
urbanistyki realizmu socjalistyczne-
go. Po wojnie zbudowany został od 
podstaw jako wykwit socrealizmu. 
Odwiedzający to miasto wskazują na 
jego ogromne otwarte przestrzenie, 
szerokie arterie, ogromne place 
i potężne budowle państwowe. 
Rozmach ponad wszystko.

Stalin zerwał z architekturą modernistyczną, zastą-
pił zachodnie plany “miast funkcjonalnych” podej-
ściem, które za jego czasów nazywano: “twórczym, 
radzieckim stylem, krytycznym wobec zachodnich 
wzorów”. Stylistyka była jednak rzymska. Podobnie 
jak faszystów, komunistów urzekał imperialny impet 
i krasa zabudowy Rzymu. Pupil Stalina, autor mauzo-
leum Lenina w Moskwie, Aleksiej Szczusiew, mówił 
wprost o radzieckim naśladownictwie rzymskich idei 
i dokonań, wskazując zarazem, że w społeczeństwie 
socjalistycznym, dzięki wyższej technice, możliwe 
jest budownictwo w większej skali i doskonalsze 
artystycznie.

Mińsk wita przyjezdnego u Wrót Miasta. To dwie 
wieże, za którymi czeka socjalistyczne paradiso w po-
staci nowego wspaniałego świata. Na szczycie jednej 
z nich umocowano potężny zegar (o średnicy 3,5 me-
tra.) Warto pójść spacerem (nawet wirtualnym, via go-
ogle streets, czy oglądając liczne filmiki na Youtube) 
szeroką arterią (jedną z kilku wyjątkowo szerokich 
i długich), na prostokątny Plac Niepodległości. 
Imponuje rozległością choć i przytłacza ogromem 
otwartej przestrzeni. 

Wokół placu znajdują się ważne instytucje: zbudo-
wany w latach 30-tych Dom Rządowy, przeogrom-
ny pomnik socrealizmu (przed nim wielka spiżowa 
statua-pomnik Lenina), Miński Miejski Komitet 
Wykonawczy, Białoruski Uniwersytet Państwowy, 
Poczta Główna, a także Kościół św. Szymona i św. 
Heleny zwany Czerwonym Kościołem. W pierwszych 
latach XXI wieku, już w niepodległej Białorusi, plac 
ów unowocześniono. W części podziemnej placu ulo-
kowano 3-poziomowe centrum handlowe “Stolica” i 
4-poziomowy parking na 500 stanowisk. Część na-
ziemna placu stała się strefą wypoczynku ze świetlno 
– muzyczną fontanną.

Innym placem, który ma imponować rozma-
chem a przechodniowi pozwolić poczuć się drobi-
ną w przepastnym świecie (ważną tylko jako czą-
steczka w zbitej masie), jest Plac Październikowy. 
Prezydent Łukaszenka dodał mu Pałac Republiki. 
Klasycyzujący, nie przytłaczający bynajmniej, nie 
pnący się ku niebotycznym wyżynom, podłużny, pro-
stokątny, z rytmicznie zaznaczoną kolumnadą. Wokół 
Pałacu, hen, hen, pusta przestrzeń, a za nią, okalające 
wielki plac, inne monumentalne budynki (jak cho-
ciażby Muzeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej, czyli 
II wojny światowej, tak na Białorusi nazywanej).

Placem o zasadniczej wadze symbolu jest Plac 
Zwycięstwa, będący właściwie platformą dla ogrom-
nego pomnika zbudowanego ku chwale Armii 
Czerwonej. Sam monument to wysoki obelisk zwień-
czony radziecką gwiazdą z napisem: Pobieda  (czy-
li Zwycięstwo). Na placu pali się wieczny ogień ku 
czci poległych w walce z faszystami Białorusinów. 
Miejsce sakralne. Młode pary zaraz po ślubie, przy-
chodzą najpierw w to miejsce, zostawiając tam swoje 
kwiaty.

Sowieccy architekci lubili nie tylko wielkie prze-
strzenie ale i wielkie znaczenia budowli. Budowali 

potężne pałace państwa, ale w przeciwieństwie do 
faszystów włoskich, nazywali je “pałacami ludu”. 
“Ludowość” forsowali za pomocą umieszczanych, 
gdzie się dało, rzeźb, reliefów, sztukaterii, dekora-
cji, przedstawiających prężnych robotników, dzielne 
traktorzystki, zwinnych kołchoźników, ofiarnych żoł-
nierzy. Przypominali tym nazistów, frenetycznie ado-
rujących swój lud.

Pałace Ludu (skoro władza należała do ludu) zwa-
ne też, zgodnie z doktryną komunistyczną, Pałacami 
Powszechnymi, zamieszkałe były i użytkowane przez 
najlepszych reprezentantów ludu pracującego miast 
i wsi. A tych łatwo można było wskazać. Stanowili 
przywództwo partii narodu i jej mocarnej pięści, w 
postaci sił specjalnych (KGB, NKWD). I tu też po-
dobieństwo z nazizmem wydaje się nieuchronne (jeśli 
wskazać na przywództwo NSDAP i rolę Gestapo oraz 
SS). Budowle tych urzędów stanowią symboliczne 
centrum miasta.  

W Mińsku i dziś (2018) z łatwością można przy-
wołać ducha komunizmu. W ogromnym budynku 
funkcjonuje tam nadal niezmienione  KGB, nieopodal 
którego na cokole nadal stoi “Krwawy Feliks”, czyli 
zbrodniarz sowiecki Feliks Dzierżyński. W śródmie-
ściu nadal spacerować można ulicą Marksa, Engelsa, 
Lenina. Metro zatrzymuje się m.in na stacjach: Paź-
dziernikowa i Plac Lenina.  Dla turystów z wymazaną 
pamięcią to zabawna ciekawostka, ot, przechadzanie 
się po skansenie komunizmu. Innym zaś, dziś już wie-
kowym przybyszom, przywołuje w sposób nieunik-
niony wspomnienie grozy codzienności.

Komuniści sowieccy, krzewiący idee socrealizmu 
w latach 30-tych, podobnie jak formujący na nowo 
miasta naziści, czy faszyści włoscy, zauroczeni byli 
monumentalizmem swych dzieł. Gigantomania i roz-
mach jako celowa teatralizacja potęgi, były znakiem 
tego czasu. Chodziło o świadome utwardzanie tota-
litarnych idei w wyglądzie miast na wsze czasy. Dziś 
są one trudne, czy wręcz niemożliwe do wymazania. 
Z biegiem lat, dzieła animatorów dziejowego patosu i 
kreatorów monumentalizmu stawały się bowiem za-
bytkami kultury i częścią dziedzictwa. I dostały dru-
gie życie. 

Prezentowanie uzurpatorskich idei w twardej bryle 
kamienia jest groźniejsze niż w innych dziedzinach 
sztuki. Fałsz, kicz, idiolatrie ideowe, paskudne styli-
zacje, trudne są do wyrugowania, jeśli nie uciec się 
do wyburzeń. Nie da się tego ukryć, w niektórych 
przypadkach można, co najwyżej i to z trudem, za-
słonić. Ulice, domy, place, mówią do nas językiem 
ich autorów. Jedyna nadzieja w tym, że na zapisy ich 
„tekstów miasta” nałożymy z wdziękiem nasze, „tek-
sty”, bądź przynajmniej gotowi będziemy do nowej 
ich interpretacji. Tak się już dzieje w przypadku pre-
zentu Stalina: Pałacu Kultury w Warszawie. Jego cen-
tralność, w otoczeniu śmigających ku niebu nowych 
superwieżowców, nabiera nowego wymiaru, nie mó-
wiąc o tym, że niektórym obiekt ten nagle, w nowym 
otoczeniu, zaczyna się po prostu podobać.

Zygmunt Barczyk
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Studenci Karolina i Adrian 
poszukują pracy na czerwiec i lipiec. 
Prace budowlane i domowe, sprzątanie, 

ogrodnictwo, magazyn. Sztokholm i okolice. 
Język polski i angielski. 

Kontakt: PL +48 881377120, 
+ 48 694260705, 

Kontakt w Szwecji 070 472 80 11
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Dla dzisiejszej młodzieży brzmi to 
zapewne dziwnie, lecz w tamtych cza-
sach nie było karnetów Interrail lub in-
nych ofert turystycznych dla młodzie-
ży. Z pewnością młodzi Anglicy czy 
Niemcy mogli otrzymać pieniądze od 
swoich rodziców na podróż pociągiem, 
lecz dla mnie, studenta z Polski, istniał 
tylko jeden sposób na podróżowanie po 
Europie – podróż za pomocą własnego 
kciuka, czyli autostop.

Rok 1972. Po 6 tygodniach czekania 
udało mi się zdobyć paszport uprawnia-
jący do wyjazdu za granicę. Dostałem 
wszystkie potrzebne wizy i byłem go-
towy na odkrywanie Europy na wła-
sną rękę. Było mnie stać na zapłacenie 
polskimi złotówkami za bilet na pociąg 
z Polski do zachodniej granicy NRD, 
lecz nie dalej. Po prostu nie stać mnie 
było na opłacanie biletu kolejowego 
po Zachodnich Niemczech, czy RFN. 
Jedyne pieniądze, jakie miałem, to 
schowane w schowku w pasie 100 do-
larów, które udało mi się zaoszczędzić 
udzielając prywatnych lekcji języka an-
gielskiego. Byłem zatem biedny, bar-
dzo biedny, ale moja chęć zobaczenia 
Europy na własne oczy była ogromna. 
Moim celem był międzynarodowy 
obóz studencki w Essex, w Anglii, 
gdzie miałem zbierać truskawki. Pers-
pektywy były zatem fantastyczne, tylko 
trzeba się było tam dostać.

Szwedzka mila
Kiedy przemierzam 
Szwecję lub Europę  
samochodem, rzadko 
widzę autostopowiczów, 
lub – jak to się mówi po 
angielsku hitchhikers –
stojących przy drodze. 
Sytuacja wyglądała inaczej 
w latach 70-tych i 80-tych. 
Wtedy to często widywało 
się kolejki autostopowi-
czów czekających 
na „swoje” auta przy 
wjeździe na autostradę.

Miałem bilet kolejowy za złotów-
ki tylko do Marienborn, ostatniego 
miasta w NRD przed granicą z RFN. 
Kontrola paszportowa w pociągu do 
Marienborn przebiegła spokojnie (choć 
odczuwałem przyspieszone bicie serca, 
gdy enerdowski wopista porównywał 
moją twarz ze zdjęciem w paszporcie). 
Potem ponownie przyszedł konduktor 
wschodnioniemiecki. Coś tam narze-
kał i tłumaczył, że właśnie jesteśmy na 
stacji, do której mam bilet, i powinie-
nem tu wysiąść, ale w końcu na moje 
tłumaczenie, że kupię bilet u konduk-
tora w RFN, machnął ręką i wysiadł. 
Następnym miastem, leżącym już w 
Niemczech Zachodnich (RFN), zaraz 
po drugiej stronie granicy, była ma-
ła miejscowość, Helmstedt. Wreszcie 
pociąg ruszył i po chwili cały blok 
wschodni pozostał za moimi plecami. 
Byłem na Zachodzie!

Śpiewając wymyśloną przez sie-
bie piosenkę o optymistycznym tytule 
„West – here I come!” wysiadłem we 
wspaniałym humorze z pociągu. Na 
plecach miałem ciężki plecak z nieza-
wodnymi prezentami polskimi, które 
najzgrabniej mieszczą się w półlitro-
wych butelkach dla wszystkich moich 
pen-friends, korespondencyjnych przy-
jaciół, których miałem zamiar odwie-
dzić. W obydwóch dłoniach niosłem 
torby zawierające masę konserw w 
puszkach (jedzenie było dużo tańsze 
w Polsce), no i oczywiście kryształy, 
w tych czasach drugi rodzaj popular-
nych prezentów z Polski. Teraz wy-
starczyło tylko znaleźć samochodowe 
przejście graniczne z NRD do Niemiec 
Zachodnich, zwane Checkpoint Alfa, 
i liczyć na życzliwość kierowców. 
Wszystkie samochody zatrzymują się 
na granicy, więc znalezienie przyjaźnie 
nastawionego kierowcy nie powinno 
stanowić problemu, myślałem sobie. 
Ważne było tylko, aby upewnić się, że 
to będzie możliwie długa trasa. 

Pamiętam mój pierwszy samochód, 
tak jak pamięta się swoją pierwszą mi-
łość. To był elegancki Citroenie DS, w 
tamtych czasach był to luksusowy sa-
mochód. Kierowca powiedział mi, że 
jest zawodowym szachistą, mieszka w 
Brukseli i właśnie wraca z Polski, gdzie 
brał udział w mistrzostwach szacho-
wych w Sopocie. Wieczorem dojecha-
liśmy do Brukseli. 

Podróżowanie autostopem nie za-
wsze było łatwe. Czasami musiałem 
czekać dłużej, lecz po kilku dniach 
wpadłem na pewien pomysł. Należało 
spojrzeć na całą sytuację z perspekty-
wy kierowcy. Nawet jeśli on lub ona 
(czasami naprawdę zdarzało się, że 
zatrzymywały się kobiety) był tym 
przyjaznym kierowcą, który chciałby 
pomóc autostopowiczowi, to nie za-
wsze było to możliwe, ze względu na 
warunki drogowe, czasami nie było 
możliwości zatrzymania się przy dro-
dze bez wstrzymania całego ruchu. 
Dlatego też postanowiłem zastosować 
sprytną technikę, którą uznałem za mój 
„wynalazek”, chociaż sądzę, że wiele 
innych osób też stosowało ten sposób. 
Cały problem polegał na znalezieniu 
właściwego miejsca, w którym kierow-
ca mógł bez blokowania ruchu stanąć i 
poczekać na mnie. Zazwyczaj wyszuki-
wałem jakąś naturalną wnękę przy dro-
dze, dodatkowy pas drogi itp. miejsca, 
gdzie kierowca mógł spokojnie zapar-
kować samochód, Później cofałem się 
o 100 m, i w tym miejscu stawiałem 
plecak, na którym był napis wielkimi 
i grubymi literami z tekstem: POLISH 
STUDENT. Następnie cofałem się o 
kolejne 100 metrów, gdzie stawałem z 
kawałkiem kartonu, na którym była na-
pisana nazwa miasta, do którego chcia-
łem dojechać.

Trzymając karton w prawej ręce, le-
wą machałem zachęcająco z ustawio-
nym do góry kciukiem. Sprawdzało 
się to bardzo dobrze. Kierowca widząc 
mnie zdążył akurat pomyśleć: „Ok, ja 
też jadę do Paryża. Czemu nie miałbym 
mu pomóc?” W tym czasie zdążył prze-
jechać 50 metrów i jego uwagę zwracał 
mój plecak, z informacją, że ma do czy-
nienia ze studentem z Polski, co miało 
czasami duże znaczenie, bo w tamtych 
czasach Polska była dla niektórych 
ludzi interesującym, lecz nieznanym 
krajem. Często też zatrzymywali się 
Polacy mieszkający w danym kraju. 
„Ok, wezmę go, ale gdzie mogę się za-
trzymać?” – myślał kierowca, i wtedy 
ukazywało mu się bezpieczne miejsce 
w którym mógł się zatrzymać. Wierzcie 
mi, ten sposób sprawdzał się doskonale.

Podróżując autostopem po Anglii 
szybko zapomniałem o kilometrach i 
oceniałem odległości w milach angiel-
skich (1 mila = 1609 m). Przyszło mi to 
z łatwością i po pewnym czasie, prawie 
zapomniałem o istnieniu kilometrów. 
Po wspaniałym lecie spędzonym w 
Anglii, moim następnym celem była 
Szwecja. Podróż poszła mi bardzo do-
brze i w ciągu dwóch dni udało mi się 
przejechać Holandię i Niemcy, a trze-
ciego dnia, pewnego jesiennego poran-
ka, znalazłem się na promie płynącym 
do Trelleborga. Będąc teraz doświad-
czonym autostopowiczem, zdołałem 
już podczas rejsu promem nawiązać 
kontakt z kierowcą tira. Kierowca 
obiecał mi, że podwiezie mnie do miej-
sca na przedmieściach Malmö, gdzie 
zaczynała się autostrada wiodąca do 
Göteborga.

Wszystko poszło jak po maśle i już o 
godzinie dziewiątej stałem na wjeździe 
do autostrady. Było to idealne miejsce, 
z szerokim poboczem, umożliwiającym 
kierowcy zatrzymanie się dokładnie 
przed wjazdem na autostradę. Plecak z 
napisem POLSK STUDENT postawi-
łem 100 m przed miejscem, w którym 
auto mogło się zatrzymać, a sam cofną-
łem się o kolejne 100 m przed wjazdem 
na autostradę E4 z dużym kartonem z 
napisem GOTEBORG w prawej ręce, z 
kciukiem lewej zachęcającym do kon-
taktu, no i oczywiście z optymistycz-
nym uśmiechem na twarzy. Nie znałem 
szwedzkiego, ale miałem nadzieję, że 
poradzę sobie mówiąc po angielsku. 
Sprawdziłem na mapie, że do samego 
Göteborga prowadzi autostrada. Mia-
łem do pokonania 260 km.

Muszę znaleźć kierowcę, który prze-
jedzie, co najmniej połowę tej odległo-
ści – pomyślałem. Nie mogę absolutnie 

pojechać z kimś, kto wyrzuci mnie 
gdzieś przy zjeździe do pobliskiego 
miasta lub, co gorsza, na autostradzie. 
Kierowcy często nie zdawali sobie 
sprawy, że nie można autostopowicza 
zostawić byle gdzie. Na przykład wy-
sadzenie autostopowicza przy wjeździe 
do większego miasta może spowodo-
wać stratę całego dnia, zanim dotrze 
on do wyjazdu na autostradę po dru-
giej stronie miasta. Parę razy natkną-
łem się na miłych ludzi, którzy chcieli 
pomóc, ale nie zdawali sobie sprawy 
z tego, że nie mogą zostawić mnie na 
autostradzie. 

Pamiętam jak raz, okolice Paryża, 
gdy zostawiono mnie przy zjeździe z 
autostrady. Policja była tak miła, że 
dowiozła mnie do stacji benzynowej 
na autostradzie i prawie wymusiła na 
jakimś kierowcy, żeby zawiózł mnie aż 
do Nicei. 

Stojąc na wjeździe do autostrady w 
kierunku Göteborga, wspominałem 
dawne trasy. Nagle zatrzymał się jakiś 
samochód, ale okazało się, że jechał 
tylko do Halmstad. Podziękowałem 
grzecznie za chęć pomocy.

Po chwili zatrzymał się następny 
samochód. Kierowca wyszedł z auta 
i pomachał zachęcająco ręką. Pod-
biegłem do niego z moimi bagażami. 
Zaczęliśmy rozmawiać.

– Widzę, że chcesz dostać się do 
Göteborga. Nie jadę tak daleko, ale mo-
gę podwieźć cię około 20 mil.

Nie musiałem patrzeć na mapę, zapa-
miętałem już trasę i wszystkie większe 
miasta.

– Nie, dziękuję bardzo. 20 mil to za 
mało.

Pamiętałem, że od Lund było 16 
km, a więc około 10 mil. Jeśli pojadę 
20 mil, to wyląduję prawdopodobnie 
w jakimś małym miasteczku, dokąd 
zapewne zmierza kierowca lub zostawi 
mnie na autostradzie. To zdecydowanie 
nie było auto dla mnie! – pomyślałem 
sobie.

– Nie, dziękuję bardzo. 20 mil to za 
mało.

Kierowca nie ustępował: 
– Ale 20 mil to dość daleko, a ja wy-

sadzę cię w odpowiednim miejscu. No 
chodź, podwiozę cię. 

To wydawało się coraz bardziej dziw-
ne. Dlaczego on tak nalega? – pomyśla-
łem w duchu. Podczas moich podróży, 
natknąłem się dwa razy na mężczyzn, 
którzy złożyli mi dosyć nietypowe pro-
pozycje, ale on zdecydowanie nie wy-
glądał na tego rodzaju osobę. Coś mi 
tutaj nie pasowało. Wyciągnąłem moją 
mapę, by wytłumaczyć mu, w czym 
tkwi problem.

– Proszę pana, niech pan tutaj spoj-
rzy. Tutaj leży Malmö, a tutaj Lund. 
To miasto znajduje się około 10 mil 
od Malmö. Następne 10 mil będzie 
dokładnie tutaj na autostradzie, tylko 
16 km na północ od Lund. A stąd do 
Göteborg jest około 140 mil.

Mężczyna zaczął się serdecznie 
śmiać.

– Ha, ha, ha! Widzę, że się nie zro-
zumieliśmy. Powiedziałem mile, ale 
miałem na myśli szwedzkie mile. W 
Szwecji, gdy mówimy mile, mamy na 
myśli nasze, szwedzkie mile. Jedna 
szwedzka mila to 10 km, więc mogę cię 
podrzucić do miasta Varberg, gdzie zo-
stawię cię przy wjeździe na autostradę 
wiodącej do Göteborga.

Pokazał mi Varberg na mapie. W kil-
ka sekund ja i moje bagaże znaleźliśmy 
się w samochodzie. To było dla mnie 
coś nowego: SZWEDZKA MILA. 
Podczas jazdy śmialiśmy się przez dłuż-
szą chwilę z naszego nieporozumienia.
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Teresa Urban

Szwedzka wiosna
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Będzie o wiośnie jako porze 
roku, a nie o nowej polskiej 
partii politycznej. 

Szwedzka wiosna rodzi się w bólach. Niemal co 
roku poprzedzają ją wichury, deszcze a nawet śnieg 
przytłaczający do ziemi rozkwitłe żonkile, Wśród oło-
wianych chmur pojawia się czasem skrawek błękitu. 
Ale dni są dłuższe, a ptaki świergoczą od wczesnego 
ranka. Wiosna lekceważy kalendarz. Przychodzi jak 
ma ochotę, czasem już w marcu, a niekiedy dopiero 
pod koniec maja. Na ogół jest spóźniona. Szwedzka 
poetka Karin Boye znalazła wytłumaczenie. Pękanie 
pączków musi być bolesne i dlatego wiosna zwleka.

Kocham lato, a wiosna jest jego zapowiedzią. Więc 
kocham i wiosnę. Poniżej przytaczam rodzaj mego 
duchowego credo zwiazanego z tą porą roku, ale pi-
sanego jesienią.
 Mgła spowiła mosty miasta.  
 Czas ciemności znowu nastał.  
 Szare niebo, morze szare,   
 kilka srok i wróbli parę.   
 I spacer zimowym lasem   
 szary się wydaje czasem.  
 
 Gdy konwalji czas nastaje,
 kiedy ziemia pachnie majem,
 gdy wybucha pierwsza zieleń,
 kiedy w lesie przemknie jeleń
 i gdy zając trawę skubie,
 oto co najbardziej lubię.

Pierwsza wiosna w Szwecji zaskoczyła nas ciepłem 
i słońcem. Pod koniec kwietnia opalaliśmy się w ko-
stiumach plażowych w sztokholmskim parku, a wie-
czorem szczyciliśmy się świeżą opalenizną. Tej samej 
wiosny, dla kontrastu, 19 maja spadł śnieg. Pamiętam 
dobrze ten dzień, bo wyjeżdżaliśmy wtedy na pierw-
szą wycieczkę zagraniczną do Włoch. Ostatniego 
kwietnia, w Valborg, żegnaliśmy wielokrotnie zimę 
wśród stert topniejącego śniegu.

Pamiętam moje miejskie wiosny dzieciństwa. Jej 
zwiastunami były bukieciki fiołków i stokrotek sprze-
dawane na ulicach, zapach trotuarów po deszczu, no-
walijki: rzodkiewki, pomidory i ogórki na kolacyjnym 
stole, a z furmanki słyszało się przeciągłe nawoływa-
nie woźnicy: „zieeemia do kwiatów, zieeemia”. 

Kontakt z naturą był niewielki. Słychać było kawki 
zajęte budowaniem gniazd na okolicznych topolach, a 
w pobliskim parku znałam miejsce, gdzie rosły fiołki. 
Tu w Szwecji, w podmiejskiej okolicy, naturę mam 
za progiem.

Pierwszymi zwiastunami szwedzkiej wiosny są 
przebiśniegi. Alergicy są pewnie innego zdania. Oni 
witają wiosnę katarem siennym i załzawionymi oczy-
ma. Kwiaty leszczyny i brzozy są niepozorne, ale ich 
pyłki dają się nieprzyjemnie we znaki. Dla obojętnych 
na piękno  przebiśniegi też są niepozorne, ale dla wraż-
liwych to cud natury, a ich subtelny urok kontrastuje 
z siłą przebicia, od czego dostały nazwę. Powracając 
do pyłków, to są one plagą przy malowaniu i impre-
gnowaniu mebli ogrodowych, jeśli wybierze się do tej 
pracy niewłaściwą porę. Meble pokrywają się wtedy 
utrwaloną przez lakier mechatą, organiczną patyną.

Kiedy topnieją resztki śniegu, tu i tam zakwita 
złocisty podbiał. Sekundują mu inne żółte kwiatki, 
vintergäck z pierzastymi listkami, których polskiej 
nazwy nie jestem pewna. Pojawiają się pierwsze kieł-
ki żonkili i tulipanów, a w przydomowych ogródkach 
kwitną krokusy. Nie znoszą one przymrozków i więd-
ną po mroźnej nocy. Mam na grządce kępkę krokusów 
rozkwitających z roku na rok wcześniej niż inne. Ale 
pewnej wiosny cieszyły oko tylko przez jeden dzień. 
I to nie z powodu mrozu. Początkowo nie rozumia-
łam ich mistycznego zniknięcia, ale po chwili dotarła 
do mnie prawda. To zając albo sarna zlikwidowały 
kwiatki przycinając je ząbkami przy samej ziemi.

Fiołki same wybierają sobie miejsce, rosną nie tyl-
ko w lesie, ale na trawnikach i grządkach. W tym roku 

kwitną przy ziemi. Łodyżki mają za krótkie aby uło-
żyć je w bukiecik. Zawilce powracają z roku na rok 
tworząc biały kobierzec w pobliskim lasku, ale w tym 
roku kwitną skąpo i niechętnie. Czasem fantazjuję, że 
są to gwiazdki które spadły z nieba wraz z gwiezdnym 
pyłem i świecą tylko za dnia, a o zmierzchu stulają 
płatki do snu. 

Drzewa zaczynają się zielenić, a gdy listki na brzo-
zach są wielkości mysich uszek, czas na przycięcie 
róż. A potem w różnej kolejności zaczynają kwitnąć 
stokrotki, forsycja, czeremcha, tarnina, żonkile, tuli-
pany, drzewa owocowe, konwalie, klematis, jaśmin, 
rododendron i bez. Obfite kwitnienie drzew owoco-
wych nie jest gwarancją późniejszej obfitości owo-
ców. Kwiaty należy zapylić – ochotników, trzmieli i 
pszczół, jest niewiele. Eksperci twierdzą, że popula-
cja pszczół maleje. Smutna to prawda. Przejęłam rolę 
owadów i „sztucznie zapylałam” kwiaty pędzelkiem. 
Zobaczymy, czy wyda to owoce.

Tegoroczna wiosna nie rozpieszczała nas ciepłem. 
Zaletą chłodu jest przedłużony okres kwitnienia. 
Dostaliśmy szansę delektowania się bogactwem barw 
i zapachów przez dłuższy czas. Kiedy zbyt wcześnie 
nadchodzi fala ciepła, wszystko kwitnie na raz i po 
tygodniu przekwita. Potem pozostają tylko róże i sa-
dzonki od ogrodnika. Intensywnie pędzone w szklar-
niach, nawet te wieloroczne, są bez persektyw na 
przyszłość i w ogródku przeżywają tylko jeden sezon. 
Natomiast żółte rumianki, posadzone przed laty przez 
poprzedniego właściciela, kwitną nam z roku na rok 
z jednakowym entuzjazmem, bez żadnych starań z 
mojej strony.

Felieton jest krótki, tak jak szwedzka wiosna. 
Potem mamy Midsommar i lato, jeśli zdecydowało 
się nadejść. Ale o tym pisałam już wcześniej.

Piwnica… Otwieram moją książkę „Wyspy Poleco-
ne”, a tam notatka z ich występu w Sztokholmie 
sprzed wielu lat. Oto fragment:

Odwiedziła Sztokholm „Piwnica pod Barnami”. 
Naturalnie pobiegłem, przecież ja z tą Piwnicą mia-
łem przez lata intymne stosunki! Dawno, bo dawno, 
kiedy jeszcze Skrzynecki, Litwin, Dymny, brunetami 
byli. Ogromna Blå Halen, sufit ginie w przestwo-
rzach, jak oni sobie poradzą w tej przestrzeni? Myślę 
w panice. Zaczęli Chochołem, który coś opowiada 

Europie. Ruda dziewczyna zwierza się Osiecką, że 
musi coś zrobić z ustami, włosami, oczami, chłopak 
z burzą włosów śpiewa coś swojego. Potem korowód 
zgrabnych dziewczyn i każda coś śpiewa, po nich tro-
chę obfitsza pani, i ta dopiero śpiewa! Paru artystów 
mówi skecze, rutynowany konferansjer. Podoba mi 
się, ani słowa, ale to nie „moja” Piwnica.

I raptem po noblowskich schodach schodzi Litwin, 
a tuż za nim cień Piotra Skrzyneckiego z nieodstęp-
nym dzwonkiem! Poznałem Piotra w 1959 roku w 
Krakowie, na ślubie młodego adwokata, który żenił 
się z córką gdyńskiego lekarza, z którym moi rodzi-
ce się przyjaźnili. Bliżej poznałem go, ich wszystkich, 
gdy składaliśmy sobie nawzajem wizyty: Kabaret TO-
TU z gdańskiego Żaka, gdzie śpiewałem, i Piwnica. 

Wspomnienia, wspomnienia… Myślałem podejść 
do Litwina, ale tłum się przy nich kłębił. Szkoda, że 
nie podszedłem, niedługo potem umarł.

Że też człowieka musi nawiedzać (coraz częściej!), 
nostalgia. Mówi się potocznie: taka kolej rzeczy, nie 
ma na to rady i najlepiej przestać się buntować. A 
jak się nie buntować, kiedy z Polski dociera tak wie-
le niepokojących sygnałów, a na Piwnicę wybuliłem 
całe siedemset koron? No dobrze, uspokaja mnie 
Krystyna, przestań się indyczyć. Im się te pieniądze 
po prostu należały!Byłem na „Piwnicy pod Baranami”. 

Najbardziej podobał mi się skrzypek, 
tuż po nim pani śpiewająca swoje 
piosenki/wiersze, do których również 
komponuje muzykę. I to by było na tyle. 
Ach, jeszcze jedno – fatalny dźwięk! Kto 
wpadł na pomysł, aby otworzyć wieko 
fortepianu? Aż dziw bierze, przecież 
Piwnica to pełnej krwi zawodowcy.

Krakusy w 
Sztokholmie

Andrzej Szmilichowski

Andrzej Szmilichowski pisze w swojej recenzji z 
występu kabaretu Piwnica pod Baranami “że też 
człowieka musi nawiedzać (coraz częściej!) nos-
talgia”. Nostalgia ma też to do siebie, że człowiek 
pamięta to, co dobre i to, co chce pamiętać. 
Piwnica nie ma w Sztokholmie szczęścia do nagłoś-
nienia. Bo w Blå Hallen, gdzie akustyka jest gorzej 
niż fatalna, słyszalność dla większości była żadna. 
Więc może lepiej zbyt głośno, niż nic? I wtedy – tak 
jak dzisiaj – występowali tacy znakomici artyści 
jak chwaleni Tamara Kalinowska i Michał Półtorak. 
Był też wtedy i dzisiaj znakomity artysta Tadeusz 
Kwinta. A przecież starą gwardię muszą zastępować 
młodzi, którzy doskonale przystosowują się do 
wymogów piwnicznych, bo inaczej by nie mogli 
występować w tym zacnym gronie.

Nostalgia i zapomnienie

Joanna Janasz, Sztokholm
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