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NGP rozmawia 
z Dorotą Drue, 
tłumaczką, pedagogiem, 
laureatką tegorocznego
Folkbildningsstipendium
STRONA 2

Jestem 
pełna 
optymizmu

Frekwencja wyborcza wśród Polonii 
wynosi... 1 procent. To oczywiście tylko 
wyliczenie szacunkowe uznając, że poza 
granicami Polski mieszka około 20 milionów 
Polaków, a w wyborach parlamentarnych 
w 2015 roku głosowało około 175 tysięcy 
osób. STRONA 2

Plagą wśród 
współczesnych 
biografów jest 
nieumiejętność 
syntezy
Paweł Juzwa: Czytamy 
coraz mniej. Inna sprawa, 
że czytanie książek jest 
trudne, bo po pierwsze 
trzeba zrozumieć tekst, 
co nie jest łatwe w 
dzisiejszych czasach, 
a po drugie – musimy 
wyłączyć się od świata – 
obezwładnić telefon, 
komputer, by się 
skoncentrować. 4
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język potoczny, ale to dalekie było do wykonywania 
pracy tłumacza. Bo trzeba znać terminologię prawną, 
medyczną, terminologię związaną z imigracją, a pod-
czas nauki dochodzi także etyka zawodowa. I trzeba 
mieć, ogólnie, dużą wiedzę.

Poza tym, że jesteś odpowiedzialna za organizo-
wanie szkolenia, jesteś sama tłumaczką z języka 
szwedzkiego na polski i w drugą stronę...
Tak, wraz z napływem Polaków do Szwecji po wej-
ściu Polski do Unii Europejskiej, pracy dla tłumaczy 
jest dużo. Mówi się, że każda rodzina, która osiedla 
się w Szwecji, potrzebuje od 7 do 10 lat, by zintegro-
wać się, samodzielnie dawać sobie radę w Szwecji. 
Znamienne jest, że kobiety dają sobie radę z jęzkiem 
lepiej niż mężczyźni, może dlatego, że mężczyźni 
więcej pracują. Nie ma oczywiście reguł. Ci, którzy 
bardzo ciężko pracują, po prostu nie mają czasu na 
naukę języka, ale też i są tacy, którzy potrafią dobrze 
komunikować się w języku szwedzkim już po roku, 
dwóch latach.
 
Co on tym decyduje?
Bardzo dużo zależy od tego pierwszego nauczycie-
la. Ja przyjechałam do Szwecji w 1981 roku. Mój 
nauczyciel przyszedł z gitarą i zaczął nas uczyć 
piosenek szwedzkich. Później miałam jeszcze jedną 
wspaniałą nauczycielkę, z którą bardzo się zaprzy-
jaźniłam, wiele jej zawdzięczam. Zanim ukończyłam 
moje wykształcenie, już zaczęłam pracować jako 
språkhandledare.
 
Znajomość języka jest bardzo ważna. Chociaż 
znamy przypadki, że np emigranci polscy w 
USA żyli w polskich gettach i okazywało się, że 
wcale znajomość angielskiego nie była tak bardzo 
potrzebna. A jak - z twojego doświadczenia pracy 
jako tłumaczka - dają sobie radę Polacy w Szwe-
cji? Czy wystarcza 300 słów, by da sobie radę?
Trudno mi na to odpowiedzieć, bo jako tłumaczką 
zajmuję się raczej “trudnymi sytuacjami”. To sprawy 
rodzinne, zdrowotne, kolizje z prawem. Wtedy ludzie 
są w sytuacjach stresowych, i nawet jeśli komuś 
się wydaje, że zna język szwedzki, to chcą się czuć 
“bezpieczni” w tym co chce powiedzieć lub zrozu-
mieć. Na przykład w sytuacjach, gdy chodzi o dia-
gnozy raka, albo przed sądem podczas przesłuchania 
np. oskarżeni o prowadzenie pojazdu pod wpływem 
alkoholu - co jest częstym wykroczeniem Polaków. 
W takich stresowych sytuacjach ludzie “zapominają” 
języka.
 
Praca tłumacza nie jest więc łatwa...
Ja swoim uczniom zawsze mówię: język jest jak 

Jestem 
pełna 
optymizmu
NGP rozmawia z 
Dorotą Drue, tłumaczką, 
pedagogiem, laureatką 
tegorocznego stypendium.
Za co otrzymałaś wyróżnienie?
Za moją pracę.

A czym się zajmujesz?
Pracuję w ABF, jestem odpowiedzialna za kształce-
nie tłumaczy w Sztokholmie. Jestem także koordy-
natorem dla wszystkich szesnastu szkół, które ABF 
prowadzi.

Pracy dla tłumaczy chyba nigdy nie zabraknie. 
A język szwedzki jest trudny?
Gdy w 2007 roku organizowano pierwsze pogimna-
zjalne kształcenie dla tłumaczy – ja w tym znalazłam 
się przypadkowo – to wydawało mi się, że znam 
język szwedzki. Gdy zaczęłam studiować, to okazało 
się, że to było błędne wyobrażenie. Owszem, znałam 

matematyka, tabliczka mnożenia. To trzeba wykuć. 

Często w dyskusjach polityków powraca temat, 
że problemy imigrantów z wchodzeniem na rynek 
pracy w Szwecji, związane są z tym, że nie znają 
oni języka szwedzkiego.
Oczywiście. Dobrze, że zwraca się na to uwagę. 
Ale... Spotykam wielu imigrantów, bo uczę nie tylko 
Polaków, którzy mają świetne wykształcenie z kraju, 
z którego przyjechali, ale z językiem szwedzkim nie 
dają sobie dobrze rady. Pytam ich, co robili ostatnie 
kilka lat w Szwecji, a oni mówią, że siedzieli w 
obozie dla uchodźców i czekając na decyzję nie mieli 
możliwości uczenia się języka. Dzisiaj to wreszcie 
się zmieniło – od pierwszego dnia mogą się uczyć 
szwedzkiego. 

Uczą się?
Tak, zdecydowana większość korzysta z takiej moż-
liwości. Zresztą wprowadzono zasadę, że gdy chce 
się uzyskać zasiłek, wsparcie finansowe, to trzeba 
uczęszczać na naukę szwedzkiego. Kiedyś takich 
wymogów nie stawiano.

Pracując jako tłumaczka spotykasz bardzo róż-
nych ludzi, w bardzo różnych sytuacjach...
I zazwyczaj w bardzo trudnych sytuacjach, skompli-
kowanych. Nie zawsze więc ta praca tłumacza jest 
“fajna”. Ludzie nie znają szwedzkiego, nie znają an-
gielskiego... Ale wierzę, że jak ludzie chcą coś zrobić 
pozytywnego ze swoim życiem, to mogą to zrobić. 
Tylko muszą chcieć. Ja w to wierzę. Pełna jestem 
optymizmu. Może dlatego mnie nagrodzono....?

Jak zatem brzmi uzasadnienie nagrody, którą 
otrzymałaś?
Jestem osobą skromną, więc trudno mi o tym mówić, 
byłam zaskoczona nominacją...

Zatem zacytuję tylko fragment: Jej praca opiera 
się na idei edukacji powszechnej i przynosi bardzo 
duże korzyści społeczne. 
Zawsze miałam bardzo dobre wyniki w pracy peda-
gogicznej. Gdy naukę rozpoczynało 35 uczniów, to 
również 35 ją kończyło. Kształcenie tłumaczy jest 
bardzo specjalne, gdyż wszyscy, którzy się uczą, jed-
nocześnie pracują, zajęcia mają wieczorami, albo w 
soboty i niedziele. To pochłania bardzo dużo czasu, 
niemal całe życie prywatne. I sama wiem, z własnego 
doświadczenia, ile wysiłku wymaga to od uczniów. 
Lubię moją pracę i w każdym człowieku widzę coś 
dobrego.

Zatem nagroda nie dziwi. Gratulacje!

Tego typu wyliczenia mają kilka wad: po pierwsze 
nie uwzględniają ilu Polaków spośród tych 20 milio-
nów ma obywatelstwo polskie, wreszcie nie wiado-
mo, ile z osób z ostatniej fali emigracji zarobkowej, 
mieszkając poza Polską, oddało swoje głosy będąc np. 
w dniu wyborów w Polsce. Jakby jednak nie liczyć, 
frekwencja wyborcza jest na niskim poziomie. I doty-
czy to także Polaków mieszkających w Szwecji.

Wyborca “emigracyjny” ma w niektórych środowi-
skach w Kraju “złą opinię”, gdyż powszechnie uważa 
się, że głosuje na Prawo i Sprawiedliwość bądź inne 
skrajnie prawicowe partie. To przekonanie budują 
wyniki wyborów w Stanach Zjednoczonych, gdzie 
trzy czwarte głosów oddano właśnie na PiS. To z ko-
lei prowokuje nawoływania, by Polonii odebrać pra-
wa wyborcze...

Pomijając absurdalność tak stawianej tezy – równie 
dobrze można by zarządzić pozbawienia praw wy-
borczych mieszkańców Podkarpacia – w skali całej 

Polonio! Do urn!
Frekwencja wyborcza wśród 
Polonii wynosi... 1 procent. 
To oczywiście tylko wyliczenie 
szacunkowe uznając, że poza 
granicami Polski mieszka 
około 20 milionów Polaków, a 
w wyborach parlamentarnych 
w 2015 roku głosowało około 
175 tysięcy osób.

emigracji preferencje wyborcze są w dużej mierze 
odzwierciedleniem wyników wyborów w Kraju. W 
wyborach w 2015 roku w okręgach wyborczych na 
emigracji PiS dostał 33,61% poparcia, czyli znacznie 
mniej niż w Kraju (37,58%). 

Faktem jest jednak, że dużo bardziej aktywne są 
w środowiskach emigracyjnych ugrupowania pro-
pisowskie i radyklane. Te pierwsze korzystają ze 
wsparcia Klubów Gazety Polskiej, które tworzo-
ne są na emigracji, te drugie skupiają najbardziej 
skrajne, nacjonalistyczne środowiska wspierają-
ce Kukiza, Korwina i obecnie Brauna. I chętnie 
są one wpierane przez polskie duszpasterstwo na 
emigracji...

Argumentów, by pozbawić Polonię prawa gło-
su jest wiele – uważają ci, którzy chcieliby odebrać 
prawo wyborcze emigrantom. Po pierwsze: Polonia 
nie powinna głosować, ponieważ nie płaci podatków. 
Co by oznaczało, że warunkiem prawa wyborczego 
jest zrzucanie się do wspólnej kiesy. Tyle tylko, że 
Polonia, mieszkając poza krajem, nie korzysta z so-
cjalnych i innych “krajowych” przywilejów. Po dru-
gie: rzekomo Polacy mieszkający za granicą nie mają 
pojęcia co dzieje się w Polsce. Co by oznaczało, że 
“testy obywatelskiej wiedzy” należałoby wprowadzić 
także dla obywateli polskich mieszkających w Kraju, 
bo i u nich z wiedzą jest krucho. Po trzecie: skoro nie 
mieszka się w Polsce, to nie ma się prawa do wypo-
wiadania o sprawach polskich. Jakoś nie przeszkadza 
to niektórym politykom kandydować np. z Wrocławia 
mimo, że z tym miastem nie mają nic wspólnego, bo 
mieszkają w Warszawie...

Tak pisze Dobiesław Pałeczka na swoim blogu w 
artykule “Jak odzyskać Polonię i czy Polonia powinna 
głosować?”:
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Teresa Urban

Ekologia, czyli 
Money makes 
the world go round
Ekologia i klimat to aktualne tematy. Na temat klimatu dzieli-
łam się spostrzeżeniami w felietonie „Nowoczesna mitologia”. 
Teraz kolej na ekologię. Kiedy przenoszę się mentalnie do 
czasów wczesnej młodości pewne zjawiska charakterystyczne 
dla okresu reżimu komunistycznego widzę w nieco innym 
świetle. Wspomniałam o tym w felietonie „Feministki”. Nie 
poruszyłam tam jednak sprawy ekologii życia codziennego. 
Sądziliśmy, że jesteśmy zacofani, ale w swej nieświadomości 
wyprzedzaliśmy całą epokę żyjąc ekologicznie.

Udając sie na zakupy braliśmy siatkę z naturalnego 
włókna. Obecnie lansuje się podobne siatki ale plasti-
kowe. Kupując jarzyny owijano nam je co najwyżej w 
gazetę. Na szlachetniejsze produkty istniały papiero-
we torebki lub niewsiąkliwy pergamin. Ciastka pako-
wano w kartonik a produkty tekstylne w szary papier 
obwiązany sznurkiem. Papiery i sznurki chowaliśmy 
skrzętnie bo mogły się przydać. Syfony z wodą sodo-
wą po opróżnieniu wymienano na pełne. Kiedy poja-
wiła się woda mineralna stosowano szklane butelki, 
które teoretycznie można było oddać w punktach sku-
pu. Mleko przynoszono co rana do domu w szklanych 
butelkach do wielokrotnego użycia. Nistety ekologia 
nie obejmowała wody pitnej. Wodę z kranu należało 
przed użyciem zagotować co nie usuwało smaku i za-
pachu chemikalii tylko bakterie. 

Ekologii ciąg dalszy: Tekstylne pieluchy i chu-
steczki były do wielokrotnego użycia. Pranie ich, 
zwłaszcza pieluch, nie należało do przyjemności. 
Pralek praktycznie nie było, o Pampersach nikt jesz-
cze nie słyszał. Obecnie każde dziecko obciąża środo-
wisko górą zużytych pieluch wymagających utyliza-
cji. Ubrania nosiło się latami, przerabiało, podłużało, 
poszerzało, lub zwężało. Pojawiła się w owym czasie 
elana, materiał ze sztucznego włókna przypominający 

cienką wełenkę. Elana była przewiewna, dawała się 
prać w wodzie, nie wymagała prasowania i była nie 
do zdarcia. Uszyto mi za młodu garsonkę z miodowej 
elany w drobną kratkę. Nosiłam ją aż do wyjazdu do 
Szwecji. Potem, po poszerzeniu stała się ulubionym 
strojem mojej mamy. W końcu nabrałam awersji do 
miodowej garsonki bowiem mama przedkładała ją 
ponad ubrania, które kupowałam jej w Szwecji. Ku 
memu utrapieniu garsonka przetrwała w dobrym sta-
nie przez kilka dekad. Nawet sztuczne włókno, może 
być ekologicznie przyjazne. 

Ekologia nie kończyła się na elanie. Cerowało się 
skarpetki, oczka w pończochach reperowano w punk-
tach repasacji a zelowanie butów było na porządku 
dziennym. Skórzane buty nosiło się długo i w razie 
potrzeby zelowało. Obecnie podeszwy butów są syn-
tetyczne i nie dają się reperować. A żwir, którym 
przez większą część roku wysypane są w Szwecji cią-
gi piesze niszczy nieodwracalnie podeszwy. Straciłam 
w ten sposób wiele par. Kupiłam kiedyś w Hiszpanii 
krótkie botki na skórzanej podeszwie dostosowane do 
łagodnych zim i gładkich nawierzchni. Kiedy pode-
szwa się przetarła chciałam je podzelować, ale usluga 
miała kosztować więcej niż same botki. Nie podjęłam 
jeszcze ostatecznej decyzji czy zainwestować w stare, 
ale eleganckie i wygodne botki czy kupić nową tande-
tę na jeden sezon.

W Polsce nie było aparatów wymagających bate-
rii. Zegarki nakręcało się ręcznie. Nie obciążaliśmy 
więc środowiska toksycznymi metalami, rtęcią czy 
kadmem. W Szwecji na próżno szukałam szczoteczki 
do zębów z naturalnych materiałów, włosia i drewna. 
Były tylko plastikowe. Słomki do picia były, wbrew 
nazwie, nie ze słomy, jak w Polsce, tylko z plastiku 
praktycznie nieobecnego w reżimowej rzeczywisto-
ści. Ojciec sprezentował mi kiedyś plastikową torbę 
lotniczą z logotypem  szwajcarskich linii lotniczych 
Sabena. Nosiłam ją z dumą do szkoły zamiast torni-
stra, ale rozczarowałam się zimą kiedy plastik zaczął 
pękać na mrozie. Śmieci gromadziło się nie w torbie 
plastikowej tylko w kubełku wyłożonym gazetą aby 
nie przywierały. Ale śmietniki podwórkowe to był 
horror: drewniane, nieprzyjemnie woniejące pojemni-
ki, nad którymi krążyły muchy plujki. 

Torby plastikowe pojawiły się w Polsce dużo póź-
niej. Zagraniczne, kolorowe torebki oferowane na 
ulicach przechodniom cieszyły się wielkim powodze-
niem. Były zwiastunem nowoczesności i zachodniego 
dobrobytu. Powoli weszły na rynek i polskie torebki, 
sztywniejsze, mniej barwne, zwane reklamówkami, 
nawet jesli nie posiadały żadnego logotypu. Obecnie 
wypowiedziano ekologiczną wojnę plastikowi a w 
szczególności torebkom. Nie ulegają samoistnej 
degradacji w naturze, resztki plastiku w postaci mi-
krocząsteczek zanieczyszczają morza. Walka polega 
na tym, że zaczęto pobierać za nie opłatę, ale i za te 
papierowe, ekologiczne. Podejrzewam, że głównym 
celem jest wyłudzenie pieniędzy od klienta. Oferuje 
się również plastikowe torebki, rzekomo przyjazne 
dla środowiska, droższe od nieprzyjaznych. Trudno 
uwierzyć, że ekologia jest tu najważniejsza.

Podróżując widzieliśmy jak plastik opanowował 
świat. W Jemenie, jadąc przez niezaludniny teren 
na każdym krzaku powiewała różowa lub niebieska 
torebka. Podobnie było na Sal,  wyspie Zielonego 
Przylądka, tylko tam torebki były bezbarwne. Pod 
tym względem Indie stanowiły dobry przykład. W 
niektórych regionach  produkowano torebki z pa-
pieru gazetowego a zamiast papierowych czy, co 

gorsza, plastikowych kubków stosowano gliniane 
miseczki. Wiele takich miseczek leżało w przydroż-
nych rowach więc wzięłam kilka na pamiątkę. Ale nie 
zmieni to ogólnego obrazu Indii, kraju kontrastów: 
imponujących zabytków, barbarzyńskich zwyczajów 
i brudu. Widząc świnie grasujące na ulicznych wy-
sypiskach śmieci, przyrzekłam sobie, że jeśli jeszcze 
raz znajdę się w Indiach nie wezmę do ust bekonu ani 
wieprzowiny.

Walka z plastikiem nie jest przekonywująca. W 
sklepach obecne do dziś cienkie torebki plastikowe na 
owoce i jarzyny na wagę nie maja często uchwytów, 
co stwarza potrzebę dodatkowej torebki z uchwyta-
mi. Chciałabym także wiedzieć dlaczego kupowanie 
torebek produkowanych specjalnie na śmiecie ma 
być bardziej przyjazne dla środowiska niż stosowa-
nie transportowych torebek ze sklepu? Jedne i drugie 
ulegną spaleniu wraz z zawartością. Brakuje tu logiki 
i wiarygodności.

Estetyka opakowania w eleganckim butiku jest 
emocjonalmą częścią zakupu. Odmówiłam tam ostat-
nio kupna plastikowej torebki. Były także papie-
rowe torebki z logotypem butiku, ale też odpłatne. 
Dlaczego klient ma płacić sklepowi za reklamowanie 
jego produktów? Nowo kupiony sweterek zawinięto 
mi w bibułkę.

Jednym z moich zadań przed przejściem na eme-
ryturę było opracowanie specyficznego zbioru prze-
pisów, Instrukcji Ochrony Środowiska, koniecznego 
do uzyskania certifikatu w tej dziedzinie. Wszystkie 
szanujące się firmy pragnęły zdobyć taki certyfikat, 
może niezupełnie dlatego, że sprawa środowiska była 
bliska ich sercu tylko dlatego, że wymagał tego rynek. 
Ale teoria i praktyka nie szły ze sobą w parze. Przy 
ocenie kremów sprzedawanych w aptece protestowa-
łam przeciwko podwójnym ściankom w słoiczkach 
dającym złudzenie, że są wieksze niż były. Niestety 
osoba decydująca o aptecznym asortymencie stwier-
dziła, że wszyscy producenci stosują ten trik. Jeśli 
chcemy mieć kremy w aptece musimy to zaakcep-
tować. „Money makes the world go round” śpiewała 
Liza Minnelli w „Kabarecie”. To cyniczna i niepod-
ważalna prawda.

Na dowód, że nie jestem wrogiem ekologii ani miło-
śniczką plastikowych torebek informuję, że  po zaku-
py do spożywczego sklepu od lat chodzę z koszykiem.

Polacy w kraju oraz państwo polskie nie zachęca-
ją Polonii do integracji. Coraz częściej słyszę pomy-
sły, aby odebrać Polonii prawa wyborcze. To trochę 
tak, jakby ktoś chciał mi powiedzieć, że już nie jestem 
prawdziwym Polakiem. Niepokoi mnie ta narastają-
ca tendencja do wykluczania kolejnych grup z Polski. 
Za Komuny wyrzuciliśmy Żydów i opozycjonistów. 
Niedawno Ludzki Pan podzielił nas na lepsze i gor-
sze sorty, połowę Polaków nazwał zdrajcami i daje 
im do zrozumienia, że nie będzie w Polsce miejsca 
dla nich. Narasta fobia przed obcymi i imigrantami. 
Przyjeżdżającym do Polski Ukraińcom skrupulatnie 
przypominamy o wszystkim, co nasze narody dzieli. 
To trochę tak jakbyśmy dążyli do tego, aby Polska by-
ła krajem jednego Polaka, bo dwóch to już będzie za 
dużo i nadal trzeba będzie kombinować jak się tego 
niechcianego współlokatora pozbyć. Jest to całko-
wicie irracjonalne, bo w naszym wspólnym interesie 
jest, aby z Polską identyfikowało się i sympatyzowało 
jak najwięcej osób.

Pobyt poza Polską nie zwalnia polskich obywa-
teli od współodpowiedzialności za Państwo. Każdy 
głos jest ważny, a dobre tradycje wyborcze (np. w 
Szwecji) powinny być bodźcem, by ze swojego prawa 
wyborczego skorzystać. Dość często swoją absencję 
na wyborach Polacy na emigracji tłumaczą w ten sam 
sposób, co ewentualni zwolennicy ograniczenia ich 
praw wyborczych: ponieważ nie mieszkają w Polsce 
uważają, że nie ma mają prawa głosować. 

Sprawę komplikuje oczywiście także cały system 
wyborczy, gdyż aby oddać głos trzeba się najpierw 
zapisać na emigracji na listy wyborcze. Czyli wy-
maga to aktywnego działania. Nie zawsze też blisko 
jest do lokalu wyborczego. Na przykład w zbliża-
jących się październikowych wyborach będę tylko 
trzy punkty wyborcze: dwa w Sztokholmie, jeden w 
Göteborgu. Nie będzie go w Malmö. Uznano bowiem, 
że Polacy, którzy chcą zagłosować, mogą pojechać do 
Kopenhagi.... Wszystko to nie zachęca do aktywności 
wyborczej. (ngp)
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Plagą wśród 
współczesnych 
biografów jest 
nieumiejętność 
syntezy

Filmy wykreowały wizerunek antykwariatu – miejsca idyllicznego, prawie 
raju na ziemi.
Bo to prawda! Nie ma bardziej kreatywnych i twórczych miejsc niż antykwaria-
ty. Tu wymienia się myśli o rzeczach fundamentalnych. Rozmowy o książkach 
to rozmowy o problemach naprawdę ważnych, bywa że głębokich. No a gdzie 
indziej rozmawiać o książkach, jak nie w antykwariacie? Przecież właśnie po to 
są takie miejsca.

Oglądał Pan film Niekończąca się opowieść? Scena z tajemniczym antykwa-
riuszem jest dla wielu osób kultowa. Dzięki niemu pokochałam wszelkie 
antykwariaty, bo można w nim  zdobyć książkę, która otwiera okna 
do świata wyobraźni i zmienia życie.
Nie wiem, czy zmieniłem czyjeś życie poprzez książkę, którą  poleciłem, ale 
ludzie do mnie wracają. Od lat zajmuję się książkami – niektórych klientów znam 
od bardzo dawna i umiem dobrać im odpowiednie lektury.  Rola antykwariusza 
polega również i na tym, by znaleźć klientowi  książkę, którą chce przeczytać , a 
o której nigdy wcześniej nie słyszał. Chodzi o to, by przed ludźmi odkrywać nowe 
światy, by nie tkwili w tym, co już znają.

Antykwariusz bada swojego klienta?
Zawsze pytam o preferencje klienta, jego ulubionych pisarzy, kierunki zaintereso-
wań. Dzięki trafnie dobranej książce szereg osób do mnie wraca.

Wspomniany bohater Niekończącej się opowieści większość czasu w pracy  
spędza na czytaniu książek. Pan też?
Wyłącznie! Antykwariusz musi mnóstwo czytać, ale często w pracy nie mam 
takiej  możliwości, bo muszę zajmować się sprzedażą. Dlatego dużo czytam w 
domu.

Nie ma Pan w antykwariacie komputera ani komórki… Wszystko ma Pan 
skatalogowane w głowie?
Tak! Mogę nie wiedzieć, gdzie jest przykładowo ulica Emilii Plater, ale wiem, 
gdzie leży dana książka.

Czego przeważnie szukają klienci?
Dobrze się sprzedaje literatura dla dzieci. Stare i nowe książki dla czytelników 
do lat 7, czyli wieku, do którego dzieci są od nas zupełnie zależne. Potem już 
większość młodzieży nie czyta, bo mają inne zabawki, jak telefon. Dorośli – 
myślę o przeciętnym czytelniku – lubią książki w stylu „Zrozumieć kota” Johna 
Bradshawa i wszystko to, o czym się aktualnie mówi. Przeciętny klient zna około 
10 autorów np. Gombrowicza, Szymborską, Pilcha – nazwiska, które usłyszy w 
mediach. Nie przychodzi do mnie wiele osób, ale za to są to osobowości bardzo 
zróżnicowane. Czytamy coraz mniej. Inna sprawa, że czytanie książek jest trudne, 
bo po pierwsze trzeba zrozumieć tekst, co nie jest łatwe w dzisiejszych czasach, a 
po drugie – musimy wyłączyć się od świata – obezwładnić telefon, komputer, by 
się skoncentrować. A przecież nie ma innego środka pogłębiania swojego wnętrza 
niż czytanie książek. Nic nie zastąpi czytania Tomasza Manna, Dostojewskiego 
czy Schopenhauera.

Ojej.  Jeszcze nich Pan wymieni Dziady Mickiewcza… Moje pokolenie miało 
z nimi problem, a co dopiero współczesna młodzież.
Wróci Pani jeszcze do Mickiewicza.

Z tego co Pan mówi czarno widzę przyszłość antykwariatów…
O nie! One zawsze będą, bo książka w przeciwieństwie do tabletu czy komputera, 
to jest dzieło sztuki, na który składa się praca wielu osób: autora, tłumacza, redak-
tora technicznego, artysta, który ją zilustrował…

To chyba kiedyś tak było. Wchodząc np. do empiku ilość dzieł sztuki 
z kolorowymi okładkami po prostu zwala z nóg…
Są dzieła sztuki na niskim poziomie i bardzo wysokim. Tak, to prawda bardzo 
wiele osób dziś pisze książki. Często są to autorzy, którzy nie mają absolutnie 

nic do powiedzenia. Bardzo popularny jest obecnie reportaż. Wygląda to tak, że 
jego autor wsiada do samolotu, leci do Turcji i pisze reportaż… Kiedyś wyglądało 
to inaczej, na rok przed wyjazdem autor książki obkładał się książkami, czytał, 
poznawał kulturę i wiedział wszystko, co było dostępne na ten temat. Teraz 
wszystko jest płytkie i książki też.

Któreś z nich znajdą się na emeryturze w antykwariacie?
Pewnie tak, mają przecież swoich odbiorów. Proszę mnie nie pytać o współczesne 
książki, bo jako antykwariusz czytam raczej stare pozycje.

Lubię biografie, ale te wydane ostatnio są tak pełne faktów, że ciężko się 
je czyta…
Plagą wśród współczesnych biografów jest nieumiejętność syntezy. Wzorcowa 
jest tu biografia Stalina Roberta Conquesta. Jej autor na 250 stronach zamieścił 
absolutnie wszystko co jest istotne. Teraz płaci się autorom od wiersza, a może 
też nie umieją wybrać tego co jest ważne, a co nie. Biografia powinna być 200 
stronicowa, by można ją było w miarę szybko przeczytać. A na rynku tymczasem 
pojawiają się biografie w dwóch tomach, po kilkaset stron.

Są jakieś rodzynki wśród współczesnych autorów?
Są autorzy dobrych książek, na przykład Eustachy Rylski, który miał  znakomity 
debiut. Rewelacyjny! Mój problem ze współczesną literaturą polega na tym, że 
poruszane w nich zagadnienia mnie nie interesują.  Autorzy, którzy  piszą książki 
nostalgiczne o swoich czasach licealnych mając lat 30, dla mnie, to nie jest 
poważne. Taka literatura jest odpowiednia dla  70 letniego autora, który bilansuje 
swoje życie.

Słyszałam, że jest trend wśród młodych ludzi, by wymieniać w mieszkaniach 
parkiet na panele. Ciekawe, czy zdarzyło się, że przyszedł klient z jakimiś 
książkami, bo mu do wnętrz nie pasowały. I jaki tytuł super wartościowy 
znalazł Pan w tych oddawanych pozycjach?
Znajomy pracował kiedyś dla pisma wnętrzarskiego i robił zdjęcie w domach 
sławnych ludzi. Zapytałem go w ilu miejscach widział bibliotekę. Odpowiedział, 
że sensownej biblioteki (nie mówię o 2- 3 półkach) nie widział nigdzie. Wracając 
do pytania – tak znalazłem kiedyś pośród zupełnie bezwartościowych pozycji 
unikalny XIX-wieczny pierwszy przewodnik po Łodzi!

Poproszę o listę 5 książek, które każdy musi przeczytać.
„Pan kotek był chory” Jachowicza , „Lokomotywa” Tuwima, „Baśń o korsarzu 
Palemonie” Brzechwy, „Kubuś Puchatek” w tłumaczeniu Ireny Tuwim i „Kozio-
łek Matołek” Makuszyńskiego. Później to już wybór zależy od intelektualnych 
możliwości  i potrzeb. Człowiek inteligentny z całą pewnością powinien przeczy-
tać: Dostojewskiego, „Fausta” Goethego – bez niego nie można funkcjonować 
i iść dalej… No, i po skończeniu  40 lat – nie wcześniej „Czarodziejską Górę” 
Tomasz Manna.

Czy ma Pan w zbiorach książkę, której na pewno Pan nigdy nie sprzeda?
Takich książek jest około 10 tysięcy (w domu mam około 12 tys.). Mnóstwo jest 
takich pozycji, z którymi nie chcę się rozstać często też z powodów sentymen-
talnych i okoliczności w jakich stałem ich właścicielem. Tak jest na przykład z 
„Kroniką Legionów Polskich”, bo od tej pozycji mając lat 15 zacząłem bibliofil-
ską przygodę.

O posiadaniu jakiej książki Pan marzy?
O jest takich mnóstwo! Wymienię tylko Biblię Gutenberga czy pierwsze lub 
drugie wydanie dzieła Kopernika.
 
Antykwariat Gryf znajduje się przy ul. Dąbrowskiego 71 w Warszawie.

Z Pawłem Juzwą, właścicielem 
Antykwariatu GRYF w Warszawie 
rozmawia Katarzyna Kamińska

Wywiad publikowany był na stronie bloga: oludziach.pl
Facebook: oludziach.pl
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Dwie 
biografie
Dwie autorki opublikowa-
ły książki o dwóch znanych 
kobietach. Trudno o tak różne 
postaci w tym wyborze. Ire-
na Sendlerowa (1910-2008) 
urodziła się 28 lat wcześniej 
niż Halina Krüger-Syrokomska 
(1938-82), a żyła ponad dwu-
krotnie dłużej. Pierwsza zasły-
nęła jako organizatorka akcji 
pomocy i ratunku dla Żydów w 
warszawskim getcie i później 
po stronie aryjskiej, głównie w 
ramach Żegoty, konspiracyjnej 
Rady Pomocy Żydom, założonej 
przez Polskie Państwo pod-
ziemne. Druga była alpinistką, 
pionierem kobiecego wspinac-
twa w połowie lat 1950., później 
partnerką Wandy Rutkiewicz.

Pierwsza zmarła w wieku zaawan-
sowanym, w ostatnich dekadach życia 
zbierająca nagrody i ciesząca się sła-
wą zgodnie z zasługami. Druga zmar-
ła w czasie wspinaczki na K2, drugi 
po Evereście szczyt na świecie (8611 
mnpm), w okolicznościach właściwie 
mało dramatycznych, w namiocie obo-
zu II (6800 mnpm).

Co może łączyć te dwie postacie? 
Chyba tylko zaangażowanie po stronie 
lewicy, w czasach, gdy było to co naj-
mniej podejrzane, na pewno niepopu-
larne. Obie należały do PZPR i nigdy 
nie oddały legitymacji. Sendlerowa 
przeżyła partię, zlikwidowaną w roku 
1989. Halina odeszła w czasie stanu 
wojennego, okresie trudnym, który 
jednak nie wpłynął w sposób znacząco 
negatywny na możliwości organizowa-
nia wypraw w góry najwyższe. Mimo 
tego zaangażowania obie napotkały 
trudności. Władza komunistyczna nie 
obdarzała swych akolitów nadmiernym 
zaufaniem, w najgorszym razie “rewo-
lucja pożera własne dzieci”, kiedy in-
dziej partyjni spotykają się z różnymi 
szykanami.

Sendlerowa, społecznica jeszcze 
przed wojną, później osiągająca od-
powiedzialne stanowiska i funkcje w 
aparacie opieki społecznej, doznała 
też degradacji, bywała przesłuchiwa-
na. Kariera Haliny, historyka sztuki 
pracującej w różnych czasopismach, 
załamała się przy aferze opublikowania 
przez miesięcznik “Fotografia” zdjęć 
Jana Bułhaka z Wilna, a na jednym z 
nich dostrzeżono Piłsudskiego. Sama 
nie zawiniła, była wtedy na urlopie, ale 
ofiarą padł cały zespół, może poza tym, 
który doniósł. Tego typu zawirowania 
nie zawsze kończyły się w realnym 
socjaliźmie tragicznie, ludzie lądowali 
na cztery łapy. Sendlerowa odeszła na 
emeryturę i w późną sławę zasłużonej 
w ratowaniu Żydów, Halina w śmierć 
na 8-tysiączniku.

Równie diametralne różnice dostrzec 
można w sylwetkach obu autorek 
omawianych książek. Łączy je może 
tylko imię – Anna. Bikont to czoło-
wa reporterka “Gazety Wyborczej”, 
publikująca artykuły i książki (często 
we współpracy z Joanną Szczęsną), od 
kilku lat samodzielnie. Ostatnio pisa-
ła o Jedwabnem (My z Jedwabnego) i 
o Kuroniu (Jacek). Materia biografii i 

historii zawarta w tych i innych książ-
kach wyłania się z zanotowanych i 
przewartościowanych spotkań z ludź-
mi, ich świadectw. W biografiach tej 
objętości i ambicji ogarnięcia całości 
(Kuroń i Sendlerowa) konieczne jest 
wykorzystanie zarówno dostępnych 
dokumentow, jak i opowieści ludzi bli-
sko znających te postacie. Połączenie 
tych dwóch rodzajów źródeł stanowi o 
sukcesie biografa.

Także biografie pióra Anny Kamiń-
skiej są rezultatem działalności re-
portażysty, odwiedzającego miejsca 
wydarzeń, rozmawiającego z ludźmi, 
którzy wiedzą więcej na zadany temat 
i potrafią przekazać sumę świadectw, 
czasem różnych czy sprzecznych, ale 
układających się w czytelną całość. 
Kamińska ma już w dorobku kilka tak 
solidnie udokumentowanych biografii. 
Poprzednia była o Wandzie Rutkiewicz 
(zob. NGP 7/2018) i już tam Halina 
odgrywała jedną z głównych ról, choć 
oczywiście nie mogła wnieść własne-
go, werbalnego świadectwa. Starsza od 
Wandy o 5 lat, wcześniej wsławila się 
modernistycznymi drogami wspinacz-
kowymi w Tatrach (z innymi partner-
kami) ale, z różnych powodów, także 
politycznych (odmowa paszportu) nie-
co później włączyła się w działalność w 
górach najwyższych. Wanda osiągnęła 
dużo więcej, ale – co może budzić zdzi-
wienie – przeżyła Halinę tylko o 10 lat, 
bedąc w chwili zaginięcia tylko o 5 lat 
od niej starsza. Proporcje się odwracają 

i tylko sport wspinaczkowy pozosta-
je ten sam, niebezpieczny nawet dla 
najlepszych.

Jest jeszcze jedna wartość łącząca 
obie książki. Biografia Sendlerowej 
rozrasta się wszerz, ogarnia cały las 
innych ludzi, często oczywiście znają-
cych ją i z nią współpracujących, uka-
zanych jako Sprawiedliwi o własnej 
wartości, a nie tylko śrubki w machinie 
pomocy kierowanej i wprawianej w 
ruch przez Sendlerową, czy – szerzej 
– przez Żegotę. Tym osobnym losom 
poświęcone są różne rozdziały, ujęte 
w układzie, w zasadzie, chronologicz-
nym. W ten sposób otrzymujemy cało-
ściowy obraz ratownictwa i pomocy, w 
którym Sendlerowa odgrywała ważną i 
kierowniczą rolę, ale nie była jedyna i 
oczywiście nie mogła fizycznie dopil-
nować wszystkiego. 

Ambicją autorki była także wery-
fikacja większości faktów znanych z 
dotychczasowych tekstów/świadectw 

samej Sendlerowej, jak i książek o niej. 
Ponadto praca Bikont opiera się na po-
łączeniu bieli i czerni, bowiem obok 
ogromu bezinteresownego poświęcenia 
dokumentuje ona także bezmiar zagro-
żeń, podłości, pogardy i obojętności.

Z kolei biografia Haliny to jedno-
cześnie obraz historii taternictwa, pol-
skiego alpinizmu i himalaizmu, jako 
że elita wspinaczy to układ naczyń po-
łączonych. W porównaniu z książką o 
Wandzie, biografia Haliny w większym 
stopniu opiera się na dokumentach, 
świadczących zarówno o jej skompli-
kowanych losach we wczesnym dzie-
ciństwie (śmierć rodziców we wrze-
śniu 1939 podczas bombardowania 
Warszawy, wychowanie w rodzinie za-
stepczej), jak i późniejszych zawirowa-
niach w pracy i karierze. Więcej też do-
wiadujemy się o różnicach charaktero-
logicznych między Wandą i Haliną, co 
niekiedy utrudniało ich współpracę w 
górach, a także zróżnicowanym życiu 
prywatnym, małżeńskim, rodzinnym.

Obie biografie, jakże odmienne, 
zainteresują zapewne różnego rodza-
ju czytelników. Ale są niewątpliwie 
dobrymi przykładami wysokiego po-
ziomu polskiej biografistyki w dniu 
dzisiejszym.

Aleksander Kwiatkowski
Anna Bikont: Sendlerowa: W ukryciu. Wyd. Czarne, 
Wołowiec 2017, s. 480
Anna Kaminska: Halina. Dziś już nie ma takich 
kobiet. Wyd. Literackie, Kraków 2019, s. 470
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Szukasz miejsca 
do zamieszkania? 

W zamian za pomoc 
w domu udostępnię 

bezpłatnie pokój kobiecie. 
Mieszkam w Västerås. 

Angelina
Zadzwoń: 073 638 20 35
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Towarzystwo 
“Sztokholmski Salon Poezji” 
zaprasza na 
XXXII Edycję Salonu.

Gościem wieczoru będzie 
Grzegorz Damięcki, 
który wystąpi w swoim 
autorskim programie 
zatytułowanym 
“Nic dwa razy się nie zdarza”.

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

Sobota, 5 października 2019 
godz.18.00
Teaterstudio Lederman, 
Gästrikegatan 13, Sztokholm

UWAGA – Wstęp wolny, ale obowiązkowa jest rezerwacja miejsc! 
Zgłoszenia przyjmowane będą telefonicznie 
od 27 września do 4 października w godzinach 17-19.
Tel: 08-739 38 39; 073-505 11 27 Obowiązuje kolejność zgłoszeń.
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Zygmunt Barczyk
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„Życie jak w Madrycie” (1)

El Classico
Jeśli uznać, że stosunek Hiszpan 
do futbolu jest religijny, to w 
obrządku tym wyjątkowo uroczyste 
miejsce zajmuje El Classico, 
spotkanie potentatów, tych samych 
od lat. Raz w Madrycie, raz 
w Barcelonie. Przybyłem, 
zobaczyłem… i zwyciężyłem, bo 
moja drużyna wygrała, i to kotle 
madryckiego Estadio Santiago 
Bernabéu.

Minęła 18-ta. Do stadionu mam raptem 20 minut  
pieszo, jest zatem sporo czasu do meczu, który roz-
pocznie się o 20.45. Włączam telewizor w pokoju 
hotelowym przy Puerto de Europa, natrafiam na ka-
nał telewizji pod nazwą TV Real Madrid. Widzę, że 
zawodnicy wychodzą z klubowego pawilonu, dzię-
ki oglądanym transmisjom telewizyjnym poznaję 
wszystkie twarze. Gracze wsiadają  do białego au-
tokaru z przyciemnionymi szybami. Autokar rusza. 
Zamocowana na motocyklu kamera transmituje jego 
przejazd. Pojazd wiozący miliarderów, którzy dorobi-
li się na kopaniu piłki, sunie w asyście policjantów na 
motocyklach odzianych w paradne mundury. Mijają 
kolejne minuty. Kamera niezmiennie pokazuje czoło 
autokaru, który sunie szeroką asfaltową drogą. Nikt 
go nie mija ani nie wyprzedza. Myślę sobie – sunie 
niczym papa mobile. Łatwo o tę asocjację, zwłaszcza 
kiedy po kilkunastu minutach szosa zamienia się w 
zadrzewioną aleję miejską ozdobioną szpalerem lu-
dzi, machających w stronę panoramicznych okien 
autokaru. 

Minęło już pół godziny, kamera wciąż prowadzi 
autokar drużyny Realu i to bez jednej przerwy na re-
klamę. Włączony teraz w ruch miejski, nadal konwo-
jowany jest przez policję. Dojeżdża do zapełnionego 
placu pełnego wiwatujących ludzi. Zatrzymuje się na 
chwilę, by zaraz potem skręcić w wjazd na stadion. 

Telewizja Real Madrid nie przerywa transmisji. 
Kamera pokazuje teraz graczy, jak wysiadają i prze-
chodzą przez szpaler ustawiony przez niewiasty w 
strojach stewardess Emirates (linii lotniczej, którą 
zawodnicy Realu reklamują na swoich koszulkach). 
Zdawać by się mogło, że już wszyscy wyszli, kame-
ra nie zdejmuje jednak z celownika wyjścia z auto-
karu. Wiedzieli, że należy zaczekać. Po 2 minutach 

wychodzi Luca Modrić, wpatrzony w ekran swojego 
smartphonu. Teraz dopiero autokar odjeżdża, a te-
lewizja przenosi obraz na pustawy jeszcze stadion, 
transmitując rozmowy osób, których twarzy nie 
rozpoznaję.

Jest 18.45. Mimo, że do stadionu blisko, zbieramy 
się z moim wnukiem do drogi. Nie wiadomo, ile czasu 
zabierze dojście do naszych miejsc. Plastikowa karta 
biletu obfituje w numery. Jest numer stadionowej bra-
my, numer drogi przejścia, numer sektora, wejścia na 
trybunę i wreszcie numer krzesełka. Może być zatem 
niezła szarada. 

Idziemy dziarskim krokiem szeroką Paseo de la 
Castellana, droga się trochę dłuży, po chwili musi-
my zwolnić. Ludzi na trasie coraz więcej, przed sa-
mym stadionem już tłumy, a jest dopiero po 19-tej. 
Szukamy numeru naszej bramy, znajduje się akurat po 
przeciwnej stronie stadionu. Brniemy przez zatłoczo-
ną ulicę okalającą stadion. Z minuty na minutę rośnie 
wrzawa. Wszyscy idą i mówią, a do tego dochodzą 
gromkie okrzyki i przyśpiewki od strony maszerują-
cych w pobliżu kibiców Barcelony. Oddzielają ich 
od tłumu grupki szturmowo wyekwipowanych po-
licjantów. Obok nich policjanci z drogówki. Rzeka 
ludzi niesie nas powolnym acz gwarnym nurtem ku 
naszemu wejściu na stadion. Trwa to długo, wreszcie 
je znajdujemy. 

Zdążyło się już ściemnić. Harmider wokół stadio-
nu ogromny, wyczuwam zbiorową ekscytację, nie 
wyczuwam jednak agresji. Pierwsza kontrola. Dwie 
kobiety. Plecaczki zdjąć! Zostają przeszukane. My 
też. Szybkie ruchy dłońmi po udach, z tyłu przy krzy-
żu, po brzuchu. Mundurowa niewiasta pokazuje że-
bym podniósł ręce. Przeszukane zostają moje pachy. 
Idziemy ku wejściu, przy kolejnej bramce kolejna 
para wartowniczek. Uważnie spoglądają na nasze 
bilety, pokazują sektor do którego mamy się udać. 
Teraz dopiero zauważam, że  kontrola wchodzących 
jest zdominowana przez kobiety. Dostrzegam też, że 
kibice przychodzą rodzinami, jest wiele par, znaczy: 
„on z nią”. Rzadziej przechodzą grupki samych męż-
czyzn. Rozumiem teraz skąd tyle kobiet „na bram-
kach”.  Facet nie może obmacywać kobiety, to wiem, 
pytam więc dlaczego niewiasty maja prawo obmacy-
wać mężczyzn. (Musze spytać o to kogoś z ruchu „Me 
too”).

Wreszcie docieramy do naszej trybuny, znajdujemy 
nasze siodełka. Plastikowe, niewygodne, ale co tam. 
Jest dobrze. To 10 rząd  w sektorze 130, nieco na pra-
wo od ławki rezerwowych Realu, którą widzimy w 
dole. Uwagę przykuwa sam stadion. Głupio gadam. 
Wejście nań to jak uderzenie obuchem. Kipi już wrza-
wą kibiców, migiem zapełniają się niemal pionowe, 
śmigające ku niebu, trybuny. Z najwyższych rzędów 
dochodzi głośne skandowanie klakierów Barcelony.  

Witam się z sąsiadem z prawej o wyglądzie Tu-
nezyjczyka, ten chętnie odwzajemnia gest przywita-
nia, podobnie jak siedzący obok niego mężczyzna o 
wyglądzie Wietnamczyka. „Tunezyjczyk”, widząc, 
że nie mam nic w rękach, zaprasza na wodę mineral-
ną, sugerując że i młody człowiek siedzący po mojej 
lewej się złakomi. Uprzejmie dziękuję, mamy swoją 
wodę. Za naszymi plecami dają bobu krzykliwi kibice. 

W feerii okrzyków dominuje zardzewiały choć dono-
śny głos męski, bardziej zdumiewa jednak przenikli-
wy krzyk jego sąsiadki. W rzędzie poniżej eleganccy 
panowie, eleganckie panie, w średnim wieku. Obok 
nich para staruszków. Żadnych krzyków, spokojne 
rozmowy. Na lewo od miejsca mojego wnuka, dwóch 
młodzieńców i chyba ich matka. Siedzą w koszulkach 
Barcelony. Dziwię się, bo nasze bilety opiewają na 
miejsca w sektorze Realu. W instrukcji na kopercie 
wyraźnie zaznaczono, by w tym sektorze nie przy-
wdziewać koszulek rywali gospodarzy.

Chłoniemy naelektryzowaną atmosferę stadionu, 
wyczuwamy emocje o sile tajfunu. Choć zdawać by 
się mogło to niemożliwe, wrzawa w kotle stadionu 
wciąż narasta. Jeszcze 30 minut do meczu. Trawę bo-
iska spryskują liczne armatki, które po chwili chowają 
się pod powierzchnie murawy. 

Nagle eksplozja. Wrzask zdaje się niewyobrażal-
nym. Gracze wychodzą z tunelu. Przechodząc przez 
szpaler stewardes z Emiratów, wkroczą zaraz na 
murawę. 

Szybka akustyczna zmiana. Nasze bębenki ataku-
je teraz boleśnie wświdrowujący się w uszy gwizd 
pełnego już stadionu. Na murawę wybiegła właśnie 
drużyna Barcelony. Okropny gwizd przechodzi w en-
tuzjastyczny ryk. Pełne tornado. Na murawę wbiegają 
gracze Realu.

Po chwili stadion śpiewa klubowy hymn gospo-
darzy. Nie ma w nim nastroju hiszpańskiej muzyki. 
Przypomina pieśń bojową wojsk desantowych armii 
radzieckiej, tyle że wyhuczaną do granic wytrzymało-
ści uszu przez 80-tysięczny chór. 

Mecz rozpoczęty. Akcja za akcją, bramkarze obu 
drużyn mają co robić. Na przemian słychać ryk i 
gwizdy trybun. Sąsiedzi z tyłu, przy każdym zagra-
niu Barcelony,  a zwłaszcza Messiego, krzyczą na 
całe gardło: „puta madre!” i podobnie mięsiste hasła. 
12 letni wnuk zatyka uszy (uczy się hiszpańskiego w 
szkole).

Łokieć Ramosa. Szczwany lis znów ostro wjeż-
dża w przeciwnika i to na oczach kobiet i dzieci. 
Faulowany zawodnik Barcelony pada na murawę. 
Słyszę z za moich pleców krzyki: Este politico!!! 
Specjalnie tak leży sk……, żeby nas wkurzyć!

Mecz zacięty, każda akcja pod bramką Barcelony 
to kolejna erupcja wulkanu  Bernabéu. Wtem Raikitić 
strzela bramkę. Głośny jęk zawodu przechodzi przez 
trybuny, grad mięsistych przekleństw spada na druży-
nę gości, radosny wrzask podnosi się na jaskółkach 
stadionu. Kątem oka dostrzegam, że na lico mojego 
sąsiada „Tunezyjczyka”, wpełzła łza. „Wietnamczyk” 
chwycił go za rękę, drugą objął go wpół i tak tkwili 
czas jaki. Wnuk nie pozwolił sobie na wiwaty, choć w 
głębi serca kibicował Katalończykom. Młodzieńcy z 
jego lewej skoczyli z radości w górę. 

Real znów przegrał. Po meczu sprawna ewakuacja. 
Kordony policji i wartowników pomagają znaleźć 
trasę wyjścia. Nad głowami wychodzących ludzi po-
kazują się sześciopaki piwa wystawiane przez wy-
prężonych jak struny, bo nie najwyższych z natury, 
Meksykanów. Piwa nagle wszędzie pełno (na sta-
dion nie było wolno wnosić napojów z procentami). 
Przemarsz kibiców Barcelony równie głośny jak 
przed meczem, odprowadzani są znów przez uzbro-
jonych policjantów. Suniemy rzeką ludzi, okrywa nas 
harmider tysięcy rozmów, znacznie jednak mniej ha-
łasu, niż przed meczem. Nie czuje się złości ani nie-
nawiści. Przechodzimy koło straganów z gadżetami 
Barcelony. Nikt ich nie atakuje, nie słyszymy żadnych 
wulgarnych komentarzy. Wracamy do hotelu naszym 
Paseo de Castellana. Tłum na ulicy spokojny, choć to 
już nie tłum, tylko liczne grupki znajomych, krew-
nych, którzy razem poszli na mecz. Puby i tawerny 
już na nas czekają. 

W hotelu, z piwem od Meksykanów w ręku, zasta-
nawiam się, co to było. 

Bo przecież nie był to tylko mecz, nie był to tylko 
futbol. Więc... co? Wreszcie mam. To był mecz, cor-
rida i msza w jednym! W atmosferze fiesty, magii i …
rebelii. Moc emocji, lecz nie zauważyłem chamstwa. 
Nawet głośni sąsiedzi na trybunie, wesoło przekoma-
rzający się zarazem po przegranym przez ich druży-
nę meczu, sprawiali wrażenie … aktorów, którzy po 
prostu przyszli wraz z innymi odegrać swój spektakl, 
dać upust emocjom… a teraz wracają do normalnego 
życia. Szliśmy obok nich szeroką aleją. Głośni, żywi 
w gestykulacji, rekordowo szybcy w  wystrzeliwaniu 
słów. A i tak wrażenie, że było familiarnie.

Kolejne piwo nie pomogło w pogłębieniu analizy 
wieczornego wydarzenia. Zasnąłem z przyklejoną do 
mózgu tezą, że było to wszystko po prostu… nieby-
wale hiszpańskie.
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Każde miasto, każde, nawet tak zniszczone 
wojną jak Warszawa, ma swój osad, usto-
inę po epokach świetności i awanturach, 

budowane przez wieki. Ale nie o Warszawie myślę 
kreśląc te słowa a o Sztokholmie, mieście wyjątko-
wym pod wieloma względami. Sztokholm to miasto 
wodnych dróg. Nie ma głównej ulicy, jak Paryż, Sant 
Petersburg, Barcelona czy Nowy Jork. Naczelnym ar-
chitektem Sztokholmu jest epoka lodowcowa, to po 
pierwsze, ale dobrze również pamiętać, że w 1250 
roku, kiedy miasto otrzymało prawa miejskie (notabe-
ne prawie równocześnie z Warszawą), powierzchnia 
wody była trzy i pół metra wyżej niż dziś. O wiele 
później, po 1860 roku, wiele górskich grani i skalnych 
półek zniknęło za przyczyną wynalazku o globalnym 
zakresie i znaczeniu, Alfred Nobel podarował światu  
dynamit. Lata 1955 – 1965 przyniosły kolejne wielkie 
zmiany w krajobrazie Sztokholmu, mieście nazywa-
nym Wenecją Północy. Pomimo lat budowy i prze-
budowy, Sztokholm nie zatracił swego naturalnego 
piękna, niełatwo byłoby znaleźć na świecie stolicę 
kraju tak blisko związaną z naturą.

Lewis Mumford twierdzi, że niegdysiejsze miasta, 
w ogóle ich zaczątek, stanowily mogiły. Pierwsze pra-
-ulice to rządki grobów, do których powracały szcze-
py nomadów, zanim zaczęły wieśc życie osiadłe. 
Sztokholmskie skały, wyspy, lasy, w ogóle przyroda, 
dominuje nad miastem i są jego integralną częścią, 
dlatego trudno byłoby  nazwać sztokholmian klasycz-
nymi mieszczuchami.

Dobre miasto jest jak interesująca fasada, 
otwiera się na tłumaczenia, godzi się na in-
terpretacje i budzi zaintersowanie, co też się 

tam kryje, czym chce zaskoczyć? Część historii kryją 
skały i ulice, tajemnicze zawartości piwnic i poddaszy 
starych kamienic. Przeszłość, ale i po części teraź-
niejszość wielkich miast nie jest łatwo dostępna cie-
kawskiej codzienności. Strumienie podświadomości i 
świadomość mieszkańców, sprzęgnięte z kościołami, 
cmentarzami, starymi domami i łukami mostów, kró-
lami, rządami, bankami, buduje niepowtarzalną aurę 
miasta zbratanego z woda.

Architektura, rzeźba, książka, kultura, budują szarm 
tej aglomeracji. Oscar Wilde i impresjoniści uczynili 
Londyn miastem mgieł, zaś Paryż oglądany oczami 
Toulouse-Lautreca oferuje więcej niż wzrok rejestru-
je. Istota miasta, jego swoistość i odrębność, wyrazi-
stość i charakter odróżniający od wszystkich innych, 
niewidoczny jest na pierwszy rzut oka. Dopiero gdy 
słońce zniknie pod Västerbron, gdy odwrócisz wzrok 
na stateczki pomykające ku Kastellholm, kiedy zo-
baczysz księżyc przytulający się do Södra bergen, 
zapytasz siebie: Czy znasz inne miasto, które by tak 
pięknie łączyło wodę z lądem?

Te parę zdań napisałem ja, syn pokoleniowych war-
szawiaków, starający się stłumić odruch zazdrości. 
Warszawa nie leży tak pięknie jak Sztokholm, nie ma 
też za sobą równie spokojnej przeszłości. Tak już jest 
i kropka. A ja sobie, na mój prywaty użytek myślę, że 
wdzięk Sztokholmu spoczywa w ramionach przyrody, 
natomiast Warszawa nosi swój nieodparty i bezcenny 
czar, w duszach warszawiaków.

Andrzej Szmilichowski

Wenecja
Północy

MARSZAŁKOWIE 
I METROPOLICI
W Pierwszej Rzeczpospolitej 
mieliśmy marszałków: dworu, 
ziemskich oraz Sejmu i Senatu. 
Wojskami dowodzili hetmani, 
a nie marszałkowie. Tytuł 
wojskowy marszałka datuje się 
w Polsce dopiero od wojen 
napoleońskich.

Książę Józef Poniatowski był Marszałkiem Francji 
i jego imię jest wyryte na Łuku Tryumfalnym w Pa-
ryżu. Po utworzeniu Księstwa Warszawskiego Książę 
Józef „nostryfikował” swój stopień wojskowy i został 
Marszałkiem Polski. Podobnie, jak w półtora wieku 
później, marszałek radziecki Konstanty Rokossowski, 
który też się „nostryfikował” na marszałka polskiego. 

Pierwszym, któremu polskie Zgromadzenie Naro-
dowe (Sejm + Senat) nadało tytuł Marszałka Polski 
był francuski marszałek Ferdynand Foch. Na tym sa-
mym posiedzeniu ZN nadano też ten tytuł Józefowi 
Piłsudskiemu. Wszystko to odbywało się w listopa-
dzie 1920 roku. 

Z tym, że Piłsudski, jako Naczelnik Państwa, usta-
nowił już w marcu 1920 roku najwyższy stopień woj-
skowy Marszałka Polski i go przyjął. Ale dopiero w 
listopadzie po zwycięskiej wojnie z Bolszewikami ty-
tuł ten zatwierdziło ZN i uroczyście buławę marszał-
kowską wręczono Mu na Placu Zamkowym. 

Po śmierci wielkiego Marszałka (w 1935 roku) ZN 
nadało w listopadzie 1936 roku, niejako awansem, ten 
stopień generałowi Edwardowi Rydzowi-Śmigłemu. 
Awansem, bo utarło się, że stopień Marszałka Polski 
nadaje się za zwycięską wojnę. A wojny z Niemcami 
już wtedy się spodziewano. 

Komuniści po wojnie w symbolicznym dniu 3 maja 
1945 nadali ten stopień generałowi Michałowi Roli 
Żymierskiemu. Żymierski był wtedy naczelnym wo-
dzem ludowego Wojska Polskiego i dotarł z nim do 
Berlina. Żymierski był legionistą Piłsudskiego i ge-
nerałem WP, został jednak przed wojną usunięty z 
wojska pod zarzutem korupcji. W walkach wrześnio-
wych 1939 roku udziału nie brał, do Związku Walki 
Zbrojnej (później AK) go nie przyjęto, ale przejęli go 
komuniści z Armii Ludowej. Jaki był, taki był. 

W listopadzie 1949 Żymirskiego wymienio-
no na wspomnianego już marszałka rosyjskie-
go Rokossowskiego. Jednym z haseł Polskiego 
Października’ 1956 było żądanie odesłania Rokossow-
skiego do Rosji. I tak się stało. Wrócił do Armii 
Czerwonej i pełnił tam wysokie funkcje.

Przez 14 lat Polska obywała się bez marszałka. 
Dopiero w październiku 1963 roku mianowano ge-
nerała Mariana Spychalskiego marszałkiem Polskiej 
Rzeczpospolitej Ludowej. Na tym lista, jeśli chodzi o 
wojsko, marszałków się kończy. 

Co do marszałków Sejmu i Senatu to mieliśmy róż-
nych. Byli wielcy marszałkowie Sejmu, jak Stanisław 
Małachowski – marszałek Sejmu Czteroletniego (1788 
-1792), który to sejm m.in. uchwalił słynną konstytu-
cję majową. Lub marszałek Ignacy Daszyński, który 
w czasie swojej kadencji (1928-1930) bronił demo-
kracji w Polsce sprzeciwstawiając się nawet swojemu 
dawnemu druhowi Piłsudskiemu. 

Ale byli też mali, służalczy, tacy jak Stanisław Le-
dóchowski – marszałek Sejmu Niemego (1 luty 1717). 

Marszałków Sejmu z czasów Polski Ludowej 
i PRL nie ma co wspominać. W tym czasie nie by-
ło Senatu. Dzisiejsi obecni marszałkowie Sejmu i 
Senatu nie nawiązują do dobrych tradycji marszał-
ków Małachowskiego i  Daszyńskiego, lecz do złych 
tradycji sejmy niemego z czasów saskich i zniewolo-
nego, z czasów komunistycznych. Najlepszym na to 
dowodem jest afera marszałka Marka Kuchcińskiego, 
którego trzeba było odwołać nie za loty samolotem, 
ale za uczynienie sejmu niemym, za odbieranie głosu 
posłom opozycyjnym i nakładaniu na nich – pod byle 
pretekstem (lub bez) – dotkliwych kar finansowych. 
Jednym słowem tytuły marszałka tak wojskowe, jak i 
cywilne bardzo w Polsce się zdewaluowały. 

Podobnie się dzieje w metropolii krakowskiej. Po 
plejadzie znakomitych metropolitów: arcybiskupów 
i kardynałów. Takich jak, Adam Stefan Sapieha me-
tropolita krakowski od 1911 do 1951 roku. Książe 
Niezłomny, który nie uginał się ani przed Habsburgami 
ani przed Watykanem, ani przed Piłsudczykami ani 
przed okupantem niemieckim, ani też przed komu-
nistami. Jego następca, abp Eugeniusz Baziak, nawet 
w najgorszym okresie stalinowskim, też nie szedł na 
kompromisy. Po nim – nie od razu, bo komuniści blo-
kowali nominację – nastąpił późniejszy papież Karol 
Wojtyła, po nim kardynałowie: Franciszek Macharski 
i Stanisław Dziwisz też wybitni hierarchowie bardzo 
zasłużeni dla arcydiecezji krakowskiej i całej Polski.

I wreszcie na tym czcigodnym tronie zasiada mały 
człowieczek, którego ambicją jest przypodobanie się 
aktualnej władzy. Wstyd nam za arcybiskupa Marka 
Jędraszewskiego i jego homilię z okazji 75 rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego, w którą twórczo 
wplątał „tęczową zarazę”. 

Ludomir Garczyński-GąssowskiPortret Stanisława Małachowskiego. Bacciarelli 1808

Portret Józefa Poniatowskiego
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