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Starzejące się kobiety (dziś 
już nie tylko o nich mowa – 
w gabinetach poprawiających 
piękność coraz więcej 
mężczyzn) po tuzinach 
operacji plastycznych sprze-
dałyby Belzebubowi cyrograf 
na życie, byle wyglądać 
młodo i ponętnie. s. 10

Literackiego Nobla za 2018 rok 
dostała Olga Tokarczuk. Znowu 
władze w Polsce muszą zaciskać 
zęby... Pani Tokarczuk, według 
Prezesa Wszystkich Prezesów, należy 
do tych co szkalują Polskę i których 
należy wyeliminować.... A w tym 
przypadku pan Kaczyński mógłby się 
uczyć się od władz PRL... s. 3

Niestety, frekwencja nie 
przełożyła się na zwycięstwo 
rozsądku... KOMENTARZE POWYBORCZE s.2
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Jest chaos i będzie go więcej, a na fra-
sunek – jak mawiali przodkowie – dobry 
trunek. Posłowie w Sejmie piją na potęgę, 
co sprawdziła red. Miziołek z „Wprost”. 
Wydatki na alkohol wzrosły do 2.700 złoci-
szów dziennie. Rok wcześniej było to 1.400 
złotych, więc postęp znaczny. Posłowie 
dolewają wódkę do coca-coli – poseł niby 
to sączy colę, a opary idą jak z bimbrowni! 
Przytomne chłopaki!

Dla wiceministra sprawiedliwości Wój-
cika, jego szef Ziobro jest „najlepszym 
ministrem po wojnie”. Skala się skończyła. 
Arcybiskup Jędraszewski nazwał LGBT 
„tęczową zarazą” i przez niezależną pra-
sę i media przeszła burza krytyki. Myślę, 
że biskup doskonale wiedział co mówi, 
pozycjonując tym sposobem siebie w cha-
rakterze ofiary na ołtarzu wiary. To ope-
racja „kardynał”, próba skruszenie oporu 
papieża Franciszka, który niedawno od-
mówił Jędraszewskiemu kardynalskiego 
kapelusza.

Polska prezesa Kaczyńskiego ostatnią 
redutą zachodniej cywilizacji. Kaczyński 
broni Zachodu przed upadkiem uruchamia-
jąc fundusze na koła gospodyń wiejskich i 
wypas „historycznych rekonstruktorów” 
teatru, filmu i literatury, w reżyserii „kul-
turalnego” ministra Glińskiego, entuzjasty 
twórczości Olgi Tokarczuk.

PiS wygrał wybory i prezes zarysował 
kontury oraz wytyczył perspektywy na 
najbliższe cztery lata: „Nowa polska elita 
władzy, także elita kulturalna, nie pracu-
je już dla naszych wrogów. A ci, którzy 
pracują są napiętnowani i będą piętno-
wani dalej”. Oto czarna wizja polskiej de-
mokracji, ze specjalnym uwzględnieniem 
kultury do roku 2023, sprowadzająca się już 
nie tylko do taktyki dalszego pogłębianie 
rowów. To już nie My i Oni, to: My i Wróg!

PiS wygrał wybory, causa finita. Na 
ostrzeganie i „straszenie PiSem” był czas, 
teraz już na wszystko za późno. Prawie 
połowa Polaków, miliony ludzi, uważa-
ją minione cztery lata za udane. Prezes 
Kaczyński dostrzegł ich potrzeby tak w sfe-
rze bytu, jak wolności. I je spełnił. Wybór 
został dokonany, droga w kierunku iluzji 
neo-peerelowskiej, pokropiona święconą 
wodą, stoi otworem.

Połowa Polaków uznała, że wartości 
demokratyczne, praworządność i prawdo-
mówność władzy, są spełnione. Na pyta-
nie: czy Polska jest lepsza i tobie żyje się 
lepiej?, odpowiedź zabrzmiała: „Tak”. 

Sejmowy bar ze specjalnością „Coca-
cola+” otwarty w oczekiwaniu na poselską 
brać. Orkiestra gra.

A to Polska 
właśnie

“Wersalu wam się zachciało?” – wykrzykiwał kiedyś z mów-
nicy sejmowej Andrzej Lepper. Leppera już dawno nie ma, je-
go miejsce zajmowali inni. Ostatnio przodowała posłanka Paw-
łowicz, ale i jej już po wyborach nie ma. Czy Wersal powróci? 
Nie ma obaw... Są już kolejni kandydaci, by w sejmowym wy-
chodku pisać na ścianie złote myśli...

Polacy wybrali. I w dodatku pofatygowali się do urn wybor-
czych chętniej niż we wcześniejszych wyborach. Ale, niestety, 
frekwencja nie przełożyła się na zwycięstwo rozsądku. Można 
się oczywiście na wyborców obrazić, z niedowierzaniem spojrzeć 
na wyniki wyborów, ale to nic nie da. Ponad 50% tych, którzy 
oddali swój głos, wsparli partie (PiS + Konfederacja) o zabarwie-
niu populistycznym, autorytarnym, dalekie od takich wartości jak: 
tolerancja, solidarność i praworządność. Gdy jeszcze do tego do-
dać zwolenników Kukiza, którzy prześliznęli się do Sejmu wraz 
z Polskim Stronnictwem Ludowym, przyszłość rysuje się czarno.

Wersalu więc nie będzie. Braun, Korwin-Mikke, Winnicki 
i Bosak w Sejmie to gwarancja parlamentarnej degrengola-
dy, bo antysemicki, antytolerancyjny, rasistowski ton usank-
cjonowany zostanie z mównicy sejmowej. A skoro “wybrańcy 
Narodu” będę mieli “przyzwolenie” na takie ekscesy, to stanie się 
to normą dla wielu środowisk społecznych. 

Ta skrajnie prawa flanka to będzie głównie kłopot dla Ka-
czyńskiego, ale nie ma się z czego cieszyć. Skrajna prawica 
uhonorowana mandatami sejmowymi będzie się umacniać, 
bo trudno będzie jej nie zauważyć.  A to będzie miało wpływ 
na elektorat podatny na “proste” i “jasne” przekazy, które 
Grzegorz Braun będzie wygłaszał po chrześcijańskim pozdro-
wieniu “Szczęść Boże”. Jeśli więc formacja ta nie skłóci się 
między sobą, to w kolejnych wyborach osiągnie wynik nie jed-
no-, a dwu-cyfrowy. Polski nacjonalizm zepchnie Polskę do 
przedsionka Europy.

Wyniki wyborów to totalna klęska, żeby nie wiem jak tłu-
maczyć sobie i przeliczać procenty. W “Gazecie Wyborczej” 
Jarosław Kurski pisze: “To nie koniec, to początek”. Ale brzmi 
to raczej jak zaklinanie rzeczywistości, dodawanie otuchy prze-
granym. Rozumiem intencje, ale przegrała Polska. “Początku” nie 
widać...

Bliższy jestem komentarza naszego redakcyjnego kole-
gi Zygmunta Barczyka, który zaraz po wyborach napisał na 
Facebooku: Partia rządząca zdobywa o 6 punktów procentowych 
więcej poparcia wyborczego niż w poprzednich wyborach. I to 
przy wyższej frekwencji w głosowaniu. Sukces jak cholera! Po 4 
latach efektywnego zarządzania konfliktami, szczucia, lżenia, gra-
nia na ludzkiej podłości i najgorszych instynktach, ma takie wzno-
szenie. Bezsilna złość mnie ogarnia. W tej kadencji wyborcy zwy-
cięzców będą mieli okazję przyklaskiwać rozwalaniu kolejnych 
sektorów: samorządności lokalnej, niezależnych mediów i szkół. 

Dodajmy: i nie pomoże temu rzekome “odbicie” Senatu. Tam 
przewaga opozycji jest tylko teoretyczna, bo nikt nie wie, jak za-
głosują kukizowcy i PSL... A od nich wszystko w Senacie zależy.

Maraton wyborczy jeszcze się nie skończył. Za kilka miesięcy 
wybory prezydenckie. Opozycja, okopana w wewnętrznych spo-
rach, nie ma żadnego pomysłu. Duda wydaje się niezagrożony, 
zwłaszcza, że ostatnimi czasy wszedł do swojej nory w Pałacu 
Prezydenckim i udaje, że go nie ma. Jest tylko jeden kandy-
dat, który mógłby z pożytkiem dla Polski to stanowisko objąć. 
To Donald Tusk. Ale nie zdecyduje się na kandydowanie, bo –
zwłaszcza po październikowych wyborach – zdaje sobie sprawę, 
że jego zwycięstwo wcale nie jest takie pewne. Zresztą... to poli-
tyk klasy europejskiej nie pasujący już dzisiaj do zacietrzewionej 
polityki krajowej. Nie życzmy mu więc źle.

By przeciwstawić się Dudzie potrzebny jest ktoś “nowy” i cha-
ryzmatyczny. Potrafiący mówić językiem, który trafia do prze-
ciętnego wyborcy. Nie jest to ani Kidawa-Błońska, ani Kosiniak-
Kamysz (te nazwiska się przewijają w prognozach), szybciej 
Rafał Trzaskowski, a moim typem jest Władysław Frasyniuk. 
Może tylko on pociągnąłby wyborców. 

W tym ponurym obrazie powyborczym, jedyną satysfakcję 
dają mi wyniki wyborów w Szwecji – okazuje się, że większość 
tutejszych wyborców podziela opinie wyrażana na łamach 
Nowej Gazety Polskiej. Dziękujemy. Dzięki temu mamy świa-
domość, że nasza działalność publicystyczna ma sens.

Przegrała Polska, 
“Szczęść Boże”...

Mogło być 
gorzej

Te rzekomo „najważniejsze w historii polskiej 
wybory”, nie zakończyły się tak źle, jak to przewi-
dywały sondaże przed i powyborcze. Jest źle, ale 
mogło być gorzej. 

Jak przewidywano Prawo i Sprawiedliwość wy-
bory te wygrała z imponującym wynikiem powyżej 
40 procent. Ale prezes Jarosław Kaczyński był za-
wiedziony. „Dostaliśmy dużo, ale zasługiwaliśmy 
na więcej” – powiedział. 

To „więcej” to miała być większość konstytucyj-
na, 3/5 głosów potrzebnych do zmiany uwierającej 
go konstytucji. Obowiązujący w Polsce system 
wyborczy sprawił, że oddane na PiS 8 milio-
ny głosów znaczy więcej niż prawie 9 milionów 
oddanych na opozycję. Nie licząc dodatkowego 
miliona oddanego na skrajną prawicę, która nie 
wiadomo, jak się w Sejmie zachowa. PiS samo-
dzielnie może dalej rządzić. Na 460 miejsc w Sejmie 
zajmuje 235 foteli. Czyli „dobra zmiana” będzie da-
lej dewastować państwo i jego instytucje. 

Do dobrych, pocieszających wiadomości trzeba 
zaliczyć to, że w Senacie i Sejmie zabraknie takich 
niesympatycznych ludzi, jak Konstanty Ra-dziwiłł, 
winny zapaści polskiej służby zdrowia czy Stanisław 
Piotrowicz – prokurator stanu wojennego (z 13 grud-
nia 1981), któremu PiS polecił demontaż polskiego 
wymiaru sprawiedliwości. Do Sejmu tym razem nie 
dostała się także muza Radia Maryja Anna Sobecka, 
a jedna z bohaterek filmu „Polityka” – Krystyna 
Pawłowicz szczęśliwie już nie kandydowała. 

Samemu Panu Prezesowi też się nie powiodło. 
Do Sejmu naturalnie wchodzi, ale konkurując w 
Warszawie z panią Małgorzatą Kidawą-Błońską 
przegrał sromotnie w stosunku 416 tysięcy do 249 
tysięcy głosów. 

No i wiadomość naprawdę dobra. PiS stracił 
Senat. Niedużą, lecz wystarczającą ilością głosów. 
Kaczyński pocieszał się na antenie TVP-Info, że 
Senat ma małe uprawnienia i że jego uchwały mogą 
być obalane przez Sejm zwykłą większością gło-
sów. To prawda i nieprawda. Senat może blokować 
i przeciągać proces, a właściwie w tym wypadku 
proceder uchwalania nowych szkodliwych uchwał. 
Senat także mianuje na ważne stanowiska w Kraju. 
Takie, jak prezes Instytutu Pamięci Narodowej czy 
Rzecznik Praw Obywatelskich. Senat także decy-
duje, wespół z Prezydentem, o rozpisaniu ewentu-
alnego referendum. Wybory prezydenckie będą za 
pół roku. Jeśli wygra kandydat z opozycji to Senat 
będzie z nim współpracował, jeśli wygra kandydat z 
PiS-u to będzie go blokował. Tak czy siak, odbicie 
Senatu to duże osiągnięcie dla opozycji.

Dlaczego jednak, pomimo szeregu wpadek i skan-
dali, PiS wygrał te wybory? Otóż zapewne zadecy-
dowała polityka rozdawnictwa (500+ i trzynasta 
emerytura) oraz daleko posunięte obietnice. Dobra 
sytuacja gospodarcza Polski też zrobiła swoje. To, 
że wiązała się ona z ogólną koniunkturą w świecie, 
większość wyborców nie zauważyła. Koniunktura 
przemija, po niej nadchodzi recesja. Jak sobie z tym 
PiS poradzi? Zobaczymy. Byle doczekać do wiosny, 
to jest wiosennych wyborów Prezydenta.

Więc pocieszamy się: MOGŁO BYĆ GORZEJ.
Płynąc na zwycięskiej fali Prawo i Sprawiedliwość 

mogło uzyskać większość konstytucyjną i, mało 
brakowało, by zawłaszczyło też Senat. Naturalnie, 
istnieje ryzyko skaperowania dwóch czy trzech se-
natorów i zmienienia proporcji. Ale wierzymy w 
uczciwość wybrańców i że casus Kałuża się nie po-
wtórzy. Przypomnijmy, że radny sejmiku śląskieg, 
Wojciech Kałuża, wsławił się tym, że startujący z 
listy Nowoczesnej, zaraz po wyborze zmienił barwy 
polityczne i przystąpił do PiS-u.
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W Szwecji 
zwycięża 
Koalicja 
Obywatelska

Nobel dla Tokarczuk
Średni kraj we wschodniej, czyli tej “gorszej” Europie, 
otrzymuje szóstą nagrodę Nobla w dziedzinie literatury 
(naturalnie włączam tu nagrodę dla Singera). Te wszyst-
kie nagrody, jak to “się mówi”, były kontrowersyjne.

Wielka niewątpliwie XIX-wieczna 
literatura rosyjska zasługiwała na 
tę nagrodę. Ale kolejni kandydaci: 
Tołstoj, Dostojewski czy Turgieniew 
się nie nadawali. Tołstoj wadził się 
z Cerkwiąm, czyli z obowiązującym 
Kościołem. Dostojewski był buntowni-
kiem walczącym z władzą. Natomiast 
Turgieniew prowadził hulaszczy tryb 
życia w Paryżu. 

Te nieoficjalne dane zawdzięczam 
śp. mojemu szefowi z biura RWE w 
Sztokholmie, Michałowi Lisińskiemu, 
który był zięciem Pära Lagerkvista, 
członka Akademii Literatury i dzięki 
temu dostał nieoficjalny wgląd w ar-
chiwa Akademii. Według danych, do 
których dotarł Lisiński, Szwedzi uwa-
żali, że trzeba było dać nagrodę jakie-
muś poddanemu Cara Rosji... Więc 
padło na Sienkiewicza po sukcesie 
„Quo vadis”. Rosjanie tej nagrody nie 
uznali. Sienkiewicz nie pisał w języku 
państwowym. Gdyby nagrodę dostał 
Gogol, problemu by było, bo on choć 
Ukrainiec, pisał po rosyjsku. W czasie  
wręczania nagrody Sienkiewiczowi, 
oburzony ambasador rosyjski wyszedł 
z sali. I wtedy Sienkiewicz zamiast 
odczytać swoją mowę po francusku, 
wypowiedział się po polsku. Nikt tego 
nie rozumiał. Ale naturalnie szwedzcy 
slawiści szybko to przetłumaczyli na 
szwedzki dla prasy. A Sienkiewicz po-
wiedział, co myśli o okupacji rosyjskiej 
po powstaniu styczniowym.

Po pierwszej wojnie światowej, gdy 
odrodziła się Polska, był problem, czy-
ja to nagroda? Przewekslowano ją na 
Polskę. 

Ostrożni Szwedzi zwrócili się do 
Polski, że chętnie dali by nagrodę już 
komuś z suwerennej Polski. Polacy 
chcieli nagrody dla Żeromskiego, ale 
wpływowe w Szwecji lobby niemiec-
kie nie darowały mu antyniemieckiego 
„Wiatru od morza” i w konsekwencji 
drugą polską nagrodę Nobla w dzie-
dzinie literatury dostał Władysław 
Reymont. 

Dużo się mówiło o nagrodzie dla 
Gombrowicza. I znowu Szwedzi wy-
kazali ostrożność. Gdy władze PRL 
powiedziały, że nagrody dla emigra-
cyjnego pisarza nie uznają, to Szwedzi 
zaproponowani nagrodę podwójną: dla 
Gombrowicza z Emigracji i dla kogoś 
z Kraju. Ówczesne władze na takie 
rozwiązanie się zgodziły i wystawiły 
Iwaszkiewicza. Szwedzi raczej lobbo-
wali za Herbertem lub Różewiczem. 
Do porozumienia nie doszło. Natomiast 
Lisińskiemu udało się przekazać te per-
traktacje do prasy szwedzkiej i zrobił 
się skandal. Wreszcie padło na Miłosza. 
Władze PRL zacisnęły zęby i uznały 
nagrodę Nobla dla Miłosza za własną. 

10 października tegto roku oglądałem 
telewizję polską (narodową) i znowu 
coś nie tak. Nagrodę Nobla za 2018 rok 
dostała pani Olga Tokarczuk. Znowu 
władze w Polsce muszą zaciskać zę-
by... Pani Tokarczuk, według Prezesa 
Wszystkich Prezesów, należy do tych 
co szkalują Polskę i których należy 
wyeliminować.... A w tym przypadku 
pan Kaczyński mógłby się uczyć się od 
władz PRL...

Zgodnie z oczekiwaniami najwięcej głosów w trzech 
komisjach wyborczych w Szwecji (dwie w Sztokholmie 
+ jedna w Göteborgu) otrzymała Koalicja Obywatelska 
uzyskując 40,68% głosów. To zdecydowane zwycięstwo!

W wyborach na terenie Szwecji wzięła udział rekordowa liczba wyborców: swo-
je głosy oddało 6360 osób, z tego w wyborach do Sejumu ważnych głosów było 
6315, a do Senatu 6225.

Na Koalicję Obywatelską zagłosowało 2569 wyborców (tj 40,68%), na dru-
gim miejscu Prawo i Sprawiedliwości: 1509 głosów (23,89%), na trzecim Sojusz 
Lewicy Demokratycznej: 1339 głosów (21,20%), na czwartym Konfederacja 
Wolność i Niepodległość: 621 głosów (9,83%), a na piątym miejscu KW Polskie 
Stronnictwo Ludowe: 277 głosów (4,38%).

Zarówno w komisji wyborczej działającej w Ambasadzie RP w Sztokholmie 
jak i Göteborgu kolejność pierwszej trójki była nieco inna niż w komisji działa-
jącej w Konsulacie, gdzie wynik zdecydował także o wyniku dla cełej Szwecji. 
W Konsulacie dobrze poradził sobie PiS, uzyskując silną drugą pozycję, z kolei i 
w Ambasadzie i w Göteborgu partia Kaczyńskiego przegrała z SLD. Ale różnica 
głosów nie była duża. 

Tak głosowano w Szwecji. Tylko w jednej z trzech komisji wyborczych, PiS miał lepszy wynik niż SLD...

Gdyby wynik wyborów odzwierciedliły się w Polsce, to doszło by do zmiany 
rządów: silna, ewentulana koalicja Komitetu Obywatelskiego i Sojuszem Lewicy 
Demokratycznej miałaby niemal 62% głosów...

Na listach wyborczych na poszczególnych kandydatów z pięciu komitetów 
wyborczych, zdecydowanie zwyciężyły “jedynki”. I tak reprezentująca Komitet 
Obywatelski Małgorzata Kidawa Błońska znokatowała rywali i uzyskała 30,64% 
głosów (1935). Drugi był Jarosław Kaczyński (PiS): 17,64% (1114), trzeci Adrian 
Zandberg (SLD): 12,09% (764), czwarty Janusz Korwin Mikke (Konfederacja): 
5,82% (764), a piąty Władysław Teofil Bartoszewski (PSL): 2,5% (158). Na dal-
szych miejscach byli: Katarzyna Laubner KO (124), Anna Tarczyńska (SLD) 
(111) i Dariusz Rosati KO (107). Wszyscy inni uzyskali poniżej 100 głosów...

W wyborach do Senatu również zdecydowane zwycięstwo odniósł kandydat 
Koalicji Obywatelskiej Kazimierz Ujazdowski uzyskując 57,98% głosów (3609), 
na drugim miejscu był kandydat PiS Marek Rudnicki 26,96% (1678), a na trzecim 
Cezary Kasprzak z Ruchu “Obywatele RP” 15,7% (938). (ngp)

Kolejka przed obwodową komisją wyborczą w Ambasadzie RP w Sztokholmie. Foto: Marek Zürn 
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Anegdotki 
dyplomatyczne
To lektura lekka, łatwa i przyjemna. 
Zwłaszcza dla czytelnika, który 
interesuje się trochę historią. 
“Dyplomatyczny cicer cum caule” 
Jakuba T. Wolskiego to zbiór 
anegdot – i historycznych i współ-
czesnych – dotyczących dyplomacji.

Niektóre historie są znane, inne mniej – Wolski, 
prawnik i dyplomata (był w służbie zagranicznej od 
1972 do 2016 roku – pracował w konsulacie general-
nym w Nowym Jorku, w ambasadzie w Bagdadzie 
i w Waszyngtonie, był ambasadorem w Tripolisie i 
Kopenhadze) zebrał je w pokaźny tomik, uzupełniając 
o własne doświadczenia dyplomatyczne. To się czyta.

Ze “szwedzkiego” punktu widzenia moją uwagę 
zwróciły fragmenty poświęcone dyplomatycznej ka-
rierze jednego z pierwszych – po upadku komuny – 
konsuli w Sztokholmie, Jerzego Uldanowicza. Dobrze 
zapisał się w pamięci na tym stanowisku. Wolski nie 
szczędzi mu pochwał. Był zresztą dla autora książki 
osobistym przyjacielem i mentorem. 

“Do grudnia 2005 roku – a więc do czasu zainsta-
lowania się w MSZ ekipy PiS-u – Jerzy ściśle współ-
pracował z Departamentem Prawno-Traktatowym, 
przygotowując szereg poważnych ekspertyz wy-
magających wyjątkowych kwalifikacji fachowych. 
Nieprzypadkowo użyłem tu wyrazu “wyjątkowych”. 
Nie mam bowiem cienia wątpliwości, że Jerzy 
Uldanowicz był – i to przez kilka dziesięcioleci – naj-
wybitniejszym w kraju specjalistą z zakresu problema-
tyki traktatowej”. 

Pamiętam, że przyby-
ciu Jerzego Uldanowicza 
do Sztokholmu, chyba w 
1991 roku (?), towarzy-
szyły dość powściągliwe 
reakcje ze strony środo-
wiska emigracyjnego. Nie 
było bowiem tajemnicą, że 
przyjeżdża ktoś, kto już od 
lat 50-tych jest pracowni-
kiem Ministerstwa Spraw 
Zagranicznych, a więc w 
nowych czasach przysyła-
no do Sztokholmu kogoś 
ze starej gwardii. Ale dość 
szybko okazało się, że oba-
wy były nieuzasadnione. 

Tak pisze w książce Jakub T. Wolski:
W czasie swojej rzeczywiście wyjątkowo długiej 

pracy w resorcie spraw zagranicznych, Jurek stał 
się też swoistym “człowiekiem instytucją” w zupełnie 
innej sferze. Wiązało się to z jego pasją turystyczną. 
Przez wiele lat organizował i prowadził liczne wy-
cieczki krajoznawcze, spływy kajakowe i wędrówki 
górskie. Ale nie to stanowiło o wyjątkowej pozycji 
Jerzego Uldanowicza w MSZ w okresie PRL-u. Otóż 
Jerzy nie należał do PZPR. Stąd też nigdy nie awan-
sowano go na funkcję dyrektorską, chociaż przez całe 
lata kierował DPT z pozycji wicedyrektora. (...) Miał 
niesłuszne pochodzenie społeczne. Był niestety synem 
przedwojennego oficera zawodowego, w dodatku 
uczestnika wojny polsko-bolszewickiej, odznaczonego 
Virtuti Militari i Krzyżem Walecznych”.

Przez długi czas, będąc w Sztokholmie, Jerzy Ul-
danowicz współpracował ze środowiskami emigracji 
niepodległościowej, bardzo interesował się sprawami 
kombatantów. Ale też musiał znosić afronty niektó-
rych zaciekłych działaczy, którzy własną piersią bro-
nili dostępu do Ośrodka Polskich Organizacji Nie-
podległościowych, nie pozwalający na wizytę konsula 
w tym ośrodku. Ale to już historia.

Jerzy Uldanowicz blisko zaprzyjaźnił się w Szwecji 
z charyzmatyczną Marylką Sobocińską, żołnierzem 
AK, szykanowaną później w PRL-u. A ona mu za-
ufała. Uldanowicz zmarł w Warszawie w 2018 roku. 
Dobrze, że autor książki, Jakub T. Wolski, go wspo-
mina. (St.S.)

Jakub T. Wolski: Dyplomatyczny cicer cum caule. 
Iskry, Warszawa 2019, s.280

Jaka zresztą jest tą literatura, tą polską? Po odejściu kilku pokoleń pisarzy 
– Miłosz, Gombrowicz, Szymborska, Konwicki, Mrożek, Andrzejewski, 
Brandysowie, Iwaszkiewicz, Herling-Grudziński, Kisielewski, Barańczak, 
czemu nie Stanisław Lem, ba, nawet Głowacki – kto pozostał? Napewno 
Paweł Huelle, może Stefan Chwin, Jerzy Pilch, “chudzi” literaci?  Problem 
stanowią natomiast pisarki: Chmielewska, Gretkowska, Grochola, 
Nurowska, na ogół autorki czytadeł; tu wyjątek stanowi wyrastająca wy-
soko ponad ten poziom, Olga Tokarczuk. 

Mam problem z jedną z ostatnich książek Manueli Gretkowskiej 
“Poetka i książę”. To nie jest literatura faktu. I nie jest to również po-
wieść z kluczem. Mówi o dwóch autentycznych, wymienionych z imienia 
i nazwiska, wybitnych postaciach polskiej historii współczesnej i historii 
literatury. Nie tak dawno odeszli Jerzy Giedroyc (1906-2000) i Agnieszka 
Osiecka (1936-97) ukazani na tle krótkich wydarzeń drugiej polowy lat 
1950. (obok licznych, równie autententycznych postaci drugiego planu), 
odcisnęli głęboki ślad w polskiej kulturze i polityce. Co ich mogło łączyć? 
Chyba tylko krótka wizyta Osieckiej w Maison-Laffitte, czyli podpary-
skiej redakcji paryskiej “Kultury”. Tych wizyt dostąpiło wielu, także w 
pokoleniu Osieckiej, np. nie występujący w powieści Jarosław Abramow-
Newerly, również związany z STS-em.

Czy Gretkowska ma prawo, nawet w formie beletrystycznej, rekonstru-
ować słabo udokumentowany romans trzydzieści lat starszego Redaktora 
i młodej Poetki? A czy Sienkiewicz miał większe prawo budować narra-
cję o Zbyszku z Bogdańca, Skrzetuskim, Kmicicu i Wołodyjowskim na 
tle postaci niewątpliwie historycznych, jak Władysław Jagiełło, Jeremi 
Wiśniowiecki czy król Jan Kazimierz Waza?

Wszystko opiera się o research, na pewno łatwiejszy w przypadku 
Gretkowskiej, która przekopała się przez teksty Osieckiej i książki o 
Giedroyciu, jak i całym kręgu paryskiej “Kultury”. I wiele faktów oddała 
trafnie. Nie ustrzegła się jednak rażących usterek. Gdy np. zdaje się nie 
wiedzieć, że paryskie dzienniki Andrzeja Bobkowskiego ukazały się pod 
tytułem “Szkice piórkiem”. Ale ewentualne trudności autorki wzmagają 
się, gdy pomyślimy o trudnościach czytelników jej powieści. Co przecięt-
ny polski czytelnik o tym wie? A bez tej wiedzy lektura powieści może być 
paradą cieni, słabo zidentyfikowanych, nie istniejących w świadomosci od-
biorcy. Kto dziś pamięta rusycystów – Witolda Dąbrowskiego i Andrzeja 
Drawicza? Czy inscenizacje Andrzeja Jareckiego w STS-ie? Można z dużą 
dozą optymizmu pomyśleć, że wiedza o paryskiej “Kulturze” i związanych 
z nią postaciach, jak Zofia i Zygmunt Hertzowie, Maria i Józef Czapscy, 
Henryk i Jerzy Giedroyciowie, Konstanty “Kot” Jeleński, pies Black, 
“Londyńczyk” Juliusz Mieroszewski (wszyscy dziś nie żyjący) to obo-
wiązek każdego polskiego inteligenta. Ale czy obowiązek spełniony? Ilu 
Polaków czytało Artura Koestlera i rozpoznaje jego portret ukazany przy 
spotkaniu z Osiecką w Londynie? Kto potrafi dziś odróżnić środowisko 
“Kultury” od polskich niezłomnych emigrantów w Londynie?

Dłuższy pobyt Marka Hłaski w Maisons-Laffitte miał miejsce nieco 
później, ale autor “Pierwszego kroku w chmurach” nie był, jak sugeruje 
Gretkowska, lumpem i żulem, czy tym bardziej tyrmandowskim kosiorem 
z Pragi, raczej chłopakiem z Marymontu, który liznąwszy pewne środowi-
ska pozwalające później napisać “Bazę Sokołowska” i scenariusz “Bazy 
ludzi umarłych”, mógł – wysoki i przystojny – w Kameralnej przybierać 
pozę skandalisty i prowokatora.

Te wątpliwości przekazuję w trosce o czytelniczy sukces powieści 
Gretkowskiej. Być może “Poetka i książę” jest najambitniejszą jak do-
tąd książką Manueli Gretkowskiej. Pytanie tylko, czy znajdzie swego 
czytelnika?

Nie mam wykształcenia filologicznego i nie jestem 
krytykiem literackim. Jeśli recenzuję książki, 
to raczej należące do literatury  faktu, szczegól-
nie, gdy dotyczą one dziedzin, w ramach których 

działam od dawna: filmu 
i alpinizmu, niekiedy 
także historii (formalne 
wykształcenie), także 
historii najnowszej czy 
powiedzmy polityki, 
którymi się często 
interesuję do poziomu 
fascynacji. Ale uprawiać 
krytykę literatury pięknej 
to porwanie się z motyką 
na słońce. 

Manuela Gretkowska: Poetka i książę, Kraków 2018, Znak s. 304

W trosce o 
czytelniczy sukces

Lisy pod Belwederem, 
piękne mandarynki 
i sarny w Łazienkach, 
bobry nad Wisłą na 
wysokości Stadionu 
Narodowego... Trzeba 
tylko mieć oczy i uszy 
otwarte. Dziki, urokliwy 
i pełen niespodzianek 
świat zwierząt, odkrywa 
w Warszawie Arkadiusz 
Szaraniec w książce 
“Warszawa dzika”.

To pasjonująca lektura. Mało 
kto zdaje sobie sprawę, jak blisko 
nas – ludzi, potrafią żyć dzikie 
zwierzęta, jak bardzo potrafią 
się przystosować do życia w 
wielkim mieście, albo odwrotnie 
– jak miasto im zagraża. I to, zda-
wało by się, gatunkom, które w 
mieście żyły “od zawsze”, jak na 
przykład wróblom. 

By zrozumieć tę symbiozę 
człowieka ze zwierzętami trze-
ba mieć wyjątkową wrażliwość, 
jaką ma autor książki. I wiedzę, 
której tylko można pozazdro-
ścić. Chociażby tę umiejętność 
rozróżniania gatunków ptaków, 
które dla zwykłego przechodnia 
bardzo często wyglądają zbyt po-
dobnie do siebie, by je odpowied-
nio nazwać. Arkadiusz Szaraniec 
posiada tę unikalną zdolność ob-
serwacji zjawisk oraz świata fau-
ny i flory, które dla przechodnia 
są czymś tak powszednim, że nie 
widzi się szczegółów. A przecież 
pod niemal każdym krzaczkiem 
w centrum miasta, znaleźć można 
miejsce, gdzie dzikie zwierzęta 
walczą o przetrwanie. 

“Warszawa dzika” to książ-
ka niezwykle humanistyczna. 
Heidegger napisał, że humanizm 
dopiero tam wypływa na wierzch, 
gdzie świat staje się obrazem. 
(...) Charakteryzując takie wła-
śnie rozumienie człowieka, które 
wyjaśnia i ocenia byt w całości, 
wychodząc od człowieka i do 
człowieka go odnosząc. I właśnie 
nasz stosunek do zwierząt mó-
wi wiele o nas i naszym obrazie 
świata, który świadomie (lub nie-
świadomie) chcemy podporząd-
kować naszym potrzebom. 

“Dzika” 
strona 
Warszawy

dok. na stronie obok
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Przybysz, czyli obcy
Przybysz wiele ma imion: gość, intere-
sant, gastarbeiter, turysta, imigrant. Na 
ile on obcy i jak obcy? Dobrze widziany, 
oczekiwany, czy tylko nieznajomy, może 
i nie chciany? Z gościem sprawa prosta. 
Jest zaproszony, oswojony gościną, nie 
traktowany jako obcy. Interesanci prze-
mykają do swoich spraw, trudniej ich 
śledzić. Sezonowi pracownicy wchodzą 
do swojej„bańki”, choć mogą irytować, 
zwłaszcza kiedy zbyt głośni i pijani po 
wypłacie. Turysta i imigrant to przybysze 
podani miejscowym na tacy w inny spo-
sób. Najlepiej widać to w dużym mieście.

Przybysz – turysta niejednolity. Może być, dajmy na to, 
turystą „elitarnym”. To ten „z kluczem do miasta” (w jego 
własnym wyobrażeniu). Przyjechał, by znaleźć potwier-
dzenie. Wie, co chce zobaczyć i jakich przeżyć oczekiwać. 
Przemknie, nie zarejestruje wiele, ale zaliczy kolejne miasto 
na liście swych wizyt.

Jeśli to  „turysta – czytelnik”, rzeczy mają się inaczej. Wie, 
że zna się na miastach i będzie je czytał, stronicę po stronicy, 
rozdział po rozdziale. Nauczył się bowiem, że układy domów 
ulic i placów mają swoje ukryte znaczenie. Tworzą tkaninę 
miasta, którą jak tekst książki można interpretować. Oglądnie 
dzienniczek prowadzony przez miasto w biegu jego historii.

Przybysz – turysta typu tabula rasa (wmawiający sobie, 
że nic o mieście nie wie i na wszystko jest otwarty) to inny 
przypadek obserwatora. Wystawi antenki na wszystkie stro-
ny, zdając się na przygodność doznań, gotów do przygody z 
nieznanym. Zauroczy się miastem, jeśli dobrze usposobiony, 
kręcił będzie nosem, jeśli mu coś dolegać będzie. Co zobaczy, 
czego doświadczy? Głównie siebie. I też dobrze.

Przybysz najczęstszy, to przybysz rozrywkowy, czyli tury-
sta masowy. Będzie chciał zobaczyć to, czego się dowiedział 
z mediów, czy z katalogów biur podroży. Przemierza miasto, 
co nie znaczy, że gotowi się do solidnej eksploracji. Szuka 
głównie „fajnostek” (biggest tourist attactions, best 10 places, 
„must see” great sights). Musi się przecież zrelaksować, i co  
najważniejsze, zjeść dobrze (jakie są miejscowe specjały?). A 
co, powie znajomym po powrocie, że sobie nie użył? Natrafi 
na znane miejsca, strzeli fotki, by uspokoić sumienie, że wi-
dział co trzeba, był tam, gdzie trzeba. Dotknie pulsu miasta 
idąc handlową ulicą, pasażem śródmiejskim, zajrzy w reko-
mendowane w bedekerze przytulne zaułki, siądzie na kawie 
przy głównym piazza, popatrzy jak się noszą panie, spojrzy 
jak noszą się panowie, zrobi sobie selfie przy paru obiektach 
będących „ikonami” miasta. Napije się kawy, piwa, zje lody i 
miasto chwycone ma za rogi. 

***
Przybysz imigrant. Kliniczna postać Obcego, który siłą rze-

czy, poznaje miasto wyrywkowo. Przystępuje do niego stop-
niowo, ostrożnie. Obija się o nie, namacuje, przypominając 
niezręcznego ślepca, który raz po raz, potyka się o przeszko-
dy. Jeśli chce wniknąć w miasto, nie przyciągając uwagi swą 
obcością, a może i innością, musi się nauczyć i czytania tekstu 
miasta, jak i gry w teatrze miasta. Łatwo jest rozpoznawalny i 
po tym, że się inaczej niż tubylec rozgląda. Zmysły wyostrzo-
ne, umysł rozgrzany, gotowy do wielostronnej analizy poło-
żenia. Imigrant, wszędzie tam, gdzie tubylec może odpuścić, 

Arkadiusz Szaraniec: Warszawa dzika. 
Warszawa, Iskry 2019. s.326

Zygmunt Barczyk

Angielski pisarz William Ralph 
Inge powiedział kiedyś, że zniewo-
liliśmy resztę zwierzęcego stwo-
rzenia oraz potraktowaliśmy na-
szych dalekich kuzynów w futrach 
i piórach tak okrutnie, że poza 
wszelką wątpliwość, gdyby mieli 
oni stworzyć religię, szatanem był-
by dla nich człowiek.

Szaraniec w swojej książce 
uzmysławia nam te “szatańskie” 
działania człowieka, który dla 
swojej wygody i swojej wizji 
piękna kosi miejskie trawniki na 
przysłowiową zapałkę, karczuje 
zagajniki i zarośla, odbierając tym 
samym naturalne środowisko dla 
“naszych dalekich kuzynów w fu-
trach i piórach”. 

Po lekturze tej książki idąc uli-
cami i zagajnikami Sztokholmu z 
przyjemnością obserwuję, jak bar-
dzo w Szwecji dba się o przyrodę, 
jak wielka jest różnorodność krze-
wów, których owoce to najlepsze 
pożywienie dla wielu zwierząt. 
Warszawa zapewne nie jest tak 
przyjazna dla środowiska zwierząt, 
jak Sztokholm, ale pewne proble-
my są uniwersalne. Świat człowie-
ka koliduje ze światem zwierząt – 
tam więcej, tutaj mniej.

Wrażliwość autora książki za-
pewne daleka jest od wrażliwości 
zwykłego mieszkańca miasta. Bo 
któż z nas w upalny dzień podniósł 
by wyschniętą na trawie glizdę, by 
uratować jej życie w wilgotnym 
słoiku z ziemią? Szaraniec to po-
trafi. Bo rozumie, jaką rolę w na-
szym ekosystemie spełniają glizdy.

Książka napisana jest dobrym, 
barwnym językiem, co dodatkowo 
zachęca do lektury. (tn)

musi być skoncentrowany, analityczny,  zapobiegliwy. Musi być 
po prostu bystry. Nie mówiąc o tym, że i niekiedy lepszy od tu-
bylca, by nie uchodzić za gorszego. W dużych i małych spra-
wach. To kwestia sztuki przeżycia.

Imigrant nie pozwala sobie na komfort turystycznego luza-
ka. Istnieje obawa, że prostolinijnie przyjmie życzliwe gesty, 
uśmiechy, nie dostrzeże kpiny czy sarkazmu (za słabo zna język 
i kody zachowania tubylców), nie odróżni przyjaciół od wrogów. 
Będzie jednak uczył się ludzi, uczył miasta szybko, ucieczka bo-
wiem jest tylko do przodu. W końcu zacznie tkać swoją wątłą 
pajęczynę znajomości, kontaktów, będzie wydeptywał ścieżki, 
zaznaczał stopniowo swą obecność. Będzie zabiegał o kolejne 
punkty oparcia w niepoznanej przestrzeni, zwącha się z sobie po-
dobnymi, będzie się uczył, co możliwe a co nie, by się zbliżyć do 
tubylców. Z sąsiadami zapewne będzie mniejszy kłopot. Wielce 
prawdopodobne, że nie pozna innych niż jemu podobnych. Choć 
tego nie zauważy, chodził będzie z etykietką na czole, wrzucony 
do określonego wora, gdzie tylko miejsce dla takich jak on/ona, 
czyli w miejskim rezerwacie cudzoziemskiego osiedla, odcięte-
go od reszty miasta autostradą bądź nieużytkiem.

Może mu się jednak przytrafić życzliwy przewodnik, na kur-
sach, w pośredniaku, w administracji lokalnej, wprowadzi go w 
arkana miasta, przychyli mu wiedzy, sprawi, że ciekawość mia-
sta, jego ludzi, nie zostanie zgnieciona w zderzeniu z obcością. 
Kto wie…

***
Przybysz to ja. Przybysz to ty. Na krótko, na dłużej, na resztę 

życia. Każdy z nas na swój sposób: Obcy. Imigrant jest tylko 
wyrazistą odmianą Jego postaci. Malowniczą, nagłośnioną przez 
media, budzącą skrajne emocje, co nie znaczy, że mu od tego 
rozgłosu łatwiej bądź lepiej. Jest Obcym w sposób skondenso-
wany. Inaczej niż interesant, gastarbeiter czy turysta. 

Obcy zatem przybliżony. A Swój to kto? Ja, Ty, Oni, tylko że 
z drugiej strony barykady. O ile my tutejsi. Jak zaakceptować ob-
cego? Jak go oswoić? Ja  jestem u siebie, ale przecież nie on/ona. 
Obcy wtargnął w mój świat, szuka miejsca w mojej wspólnocie. 

Niemal każdy z nas, w różnych momentach życia, bywa 
„swój”, bywa i „obcy”, czasem może i równolegle. Tak mają 
zwłaszcza długoletni, czy może nawet już teraz, byli imigran-
ci, wchodzący z biegiem czasu w buty „tutejszych”. Należałoby 
zapytać zatem: jak być sobą, dla siebie, jak być swój, a zarazem 
być z obcymi, być i dla siebie i dla innych. Jak obcość uczynić 
doświadczeniem pozytywnym, uczącym, jak nie ulegać frustra-
cji, nawet jeśli ona poniekąd zrozumiała. Dylemat ten nie znany 
jest tradycyjnym kulturom wiejskim, gdzie wszystko jest swoj-
skie, na dobre i na złe. 

Przybysz imigrant staje do zwarcia zarówno i z tubylcami, 
jak i przybyszami takimi jak on. Problemy z tym związane po-
tęgują się zwłaszcza w dużych skupiskach miejskich, w warun-
kach konkurencji o pracę i pozycję społeczną. Sztuką trudną jest 
przyjęcie inności jako wartości i inspiracji, wobec frustracji jaką 
zwykle w nas budzi.

Zarówno w przypadku tubylca, jak i przybysza, obok znamion 
konkurencji, wspólnym mianownikiem kłopotu jest samo funk-
cjonowanie we wspólnocie. Alf Hornborg wyraził to następują-
co: …najgłębszą i najmniej uleczalną z dolegliwości tego życia 
jest …szamotanie się między tęsknotą za communitas, żądzą by-
cia częścią czegoś potężniejszego od ułomnej jaźni, a strachem 
przed utratą jestestwa. 

Zygmunt Bauman dodaje, że szamotanie, choć przynależne 
naszej kondycji, jest bezskuteczne, bo kończy się z reguły od-
kryciem, że wolność bez wspólnoty równa się szaleństwu, a 
wspólnota bez wolności jest niewolą. Można dodać, że Imigrant 
to Obcy, który szamocze się w sposób wręcz ekwilibrystyczny. 
To, co nazywamy tożsamością, oswojeniem, sztuką bycia z in-
nymi, ustalać musi z samym sobą, niemal każdego dnia na nowo.

W każdych realiach zatem, również i tych, które znaczą los 
imigranta, szamotanie się jest częścią egzystencji. Może być de-
struktywne, może być budujące. Wszyscy my zatem swoi i obcy 
zarazem. Szczególnie my, którym przyszło żyć w świecie, które-
go nie oswajaliśmy od dzieciństwa. Nie istnieją łatwe przejścia 
obcości w swojskość. Zwłaszcza w dużym mieście, poza krajem 
urodzenia. Jest za to przygoda, spektakl, eksperyment. Na do-
bre i na złe. Jest droga przez udrękę obcości, są niespodzianki 
wynikające z nieprzystosowania, czasem ścieżka wyda się usła-
na różami, bo ktoś docenił nasz wkład człowieka z zewnątrz. 
Rezultat? Może być sukces, może być porażka. Albo jedno i 
drugie, tylko w różnych okresach. W końcu wkracza znużenie 
tym wszystkim. 

O wiele prościej jest być u siebie na całego, i to „od małego”, 
żyć pośród niekwestionowanej swojskości, stabilnej, przewidy-
walnej. Nawet jeśli wieje nudą.  Z perspektywy mojego długiego 
życia przyznaję jednak, że za biografią w „zapudłowanej swoj-
skości” nigdy jednak nie tęskniłem i nadal nie tęsknię.

Konkluzje książki odnoszą się 
do Szwecji i jej polityki bezpie-
czeństwa, ale mają także pewne 
zastosowanie oraz wartość po-
znawczą i porównawczą w od-

niesieniu do miejsca i 
roli współpracy regio-
nalnej w polityce bez-
pieczeństwa innych 
krajów o podobnej 
skali i potencjale. (...) 
Fenomen nordycki 

wart jest głębszej refleksji i badań. 
Państwa nordyckie wytworzyły 
ponadpaństwowy organizm poli-
tyczno-gospodarczo-kulturowy, 
który nie tylko nie ogranicza ich 
podmiotowości i suwerenności, a 
wręcz przeciwnie wzmacnia ich 
pozycję i zdolność oddziaływa-
nia na arenie międzynarodowej. 
Sprzyja temu żywa nadal idea nor-
dyzmu. Wyjątkowo plastycznie 
współpracę nordycką określili byli 
szwedzcy premierzy, kiedy Göran 
Persson wyraził się, że „Norden 
är hemma”, czyli „w Norden je-
steśmy w domu”, natomiast Olof 
Palme, stwierdził, że „jest oczywi-
ste, że Norden jako region współ-
pracy zawsze będzie najlepszy”. 

Tak brzmi opis książki 
Józefa Domagalskiego “ 
Współpraca regionalna w 
polityce bezpieczeństwa 
Szwecji”, która ukazała 
się niedawno w Polsce:

O szwedzkiej 
polityce

Józef Domagalski: Współpraca regionalna 
w polityce bezpieczeństwa Szwecji. 
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2019 
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Teresa Urban

Andrzej Szmilichowski

Skrzydlate 
słowa
Czekając na natchnienie do 
napisania felietonu na poważniej-
szy temat zabawię się cytatami, 
głównie z poezji,  które na stałe 
weszły w użycie, a nie wszyscy 
zdają sobie pewnie sprawę skąd 
pochodzą. Nie są to przysłowia, 
po szwedzku noszą one nazwę 
bevingade ord (skrzydlate słowa).

Zacznę od klasycznego czterowiersza Kochanow-
skiego:
 Szlachetne zdrowie,
 nikt się nie dowie 
 jako smakujesz
 aż się zepsujesz.

Tę ponadczasową prawdę sparafrazował nasz 
wieszcz, Adam Mickiewicz, w inwokacji do „Pana 
Tadeusza”:
 Ojczyzno moja! Ty jesteś jak zdrowie, 
 ile cię trzeba cenić ten tylko się dowie 
 kto cię stracił.

W balladzie „Pani Twardowska”, również  Mickiewi-
cza, bohater zmusza diabła, któremu zaprzedał duszę, 
do wykąpania się w wodzie święconej, ponieważ 
takie były warunki kontraktu. Diabeł usłuchał bo 
„Pan każe sługa musi”.

Jan Brzechwa jest autorem wiersza o sójce, która wy-
biera się w podróż za morze, ale trudno jej się rozstać 
z krajem. „Wybiera się jak sójka za morze” oznacza, 
że wyprawa jest opieszała i w końcu nie dochodzi do 
skutku.

Powiedzenie „Potrzebny jak dziura w moście” 
pochodzi podobno z książki „Klechdy domowe” 
Oskara Kolberga, polskiego etnografa i kompoyzto-
ra. Według autora, pewien murarz zaniechał naprawy 
mostu i pozostała w nim dziura, której dziwowali się 
ludzie zjeżdżający się zewsząd ,aby most oglądać. W 
wierszu Brzechwy „Wrona i ser” koń stwierdza, że 
jego specjalnością są właśnie dziury w moście. 

Istnieją inne powiedzenia o podobnym znaczeniu na 
przykład „potrzebny jak piąte koło u wozu” albo „jak 
umarłemu kadzidło”.

Aleksander Fredro w popularnym wierszu „Paweł 
i Gaweł” sformułował znane powiedzenie „Wolnoć 
Tomku w swoim domku” propagujące nieograniczoną 
wolność osobistą, niestety, kosztem bliźnich.

„Zosia Samosia” to postać z wiersza Juliana Tuwima. 
Niektóre feministki zdają się posiadać tę cechę.
W innym wierszu Tuwim przestrzega: „Żeby kózka 
nie skakała, to by nóżki nie złamała”. 

W wierszu Juliusza Słowackiego „ O Janku co psom 
szył buty” znajdziemy stare powiedzenie, że „co ma 
wisieć nie utonie”. Kiedy Janek ruszył w świat ksiądz 
przestrzega wiernych:
„Matka znów łamała dłonie                                                                                                                 
a ksiądz pleban na odpuście                                                                                               
przeciw dziadkom i rozpuście                                                                                             
grzmiał jak piorun na ambonie.                                                       
Poczym dodał: bogobojna                                                                                                  
trzódko moja bądź spokojna.                                                                                                     
Co ma wisieć nie utonie.”
 
„Po nitce do kłębka”, wyrażenie frazeologiczne, 
oznacza ujawnienie jakiejś tajemnicy, wyjaśniając 
kolejne zagadki i fakty. W mitolologii był to kłębek 
nici wręczony przez Ariadnę Tezeuszowi, który 
go rozwijał, kiedy znalazł się w Labiryncie, dzięki 
czemu mógł wrócić do wyjścia.

Powiedzenie „wyjść jak Zabłocki na mydle” pochodzi 
od niepowodzenia, którego doświadczył w dzie-
więtnastym wieku szlachcic o tym nazwisku. Chcąc 
się wzbogacić zaczął produkować mydło, ale aby 
uniknąć opłaty celnej za przewożony towar, ciągnął 
go za barką w skrzyniach zanurzonych w Wiśle. Po 
dotarciu na miejsce okazało się, że skrzynie nie były  
wodoszczelne i całe mydło rozpuściło się w Wiśle.

„Zamienił stryjek siekierkę na kijek” to inne po-
wiedzenie o zbliżonym znaczeniu. Pochodzi ono 
z wiersza Brzechwy i oznacza, że ktoś dokonał 
niekorzystnej zamiany, zamiany na gorsze.  
    
Powiedzenie strachy na Lachy znano już w XVII 
wieku. Znaczy: próżno kogoś straszyć, gdyż ten ktoś 
ma mocną psychikę i nic sobie z tego nie robi. Lachy, 
czyli Polacy, uważani byli za osobników silnych, nie-
płochliwych i bitnych. Straszenie ich mijało się naj-
częściej z celem. Inną interpretację podaje Zygmunt 
Gloger, autor „Encyklopedii staropolskiej”. Lachy 
pisze z małej litery, bo tak zwało się miejsca zarosłe 
gąszczem i trudno dostępne. Powiedzenie znaczyłoby 
więc dosłownie: niech strachy idą na lachy, czyli w 
las, i tam przepadną. A przenośni: skoro strachy sobie 
poszły, to nie ma się już czego bać.

Można też przytoczyć historyczne maksymy, teraz 
już nieco zapomniane, że “musi to na Rusi, a w Pol-
sce jak kto chce”, na co dopowiadało się, że “Polska 
koło Rusi, to i w Polsce każdy musi”. Człowiek ma 
wolną wolę i niczego nie robi pod przymusem.

Na zakończenie zacytuję powiedzenie „kości zostały 
rzucone”. Słowa te wypowiedział Juliusz Cezar 
podczas przekraczania Rubikonu co miało oznaczać 
podjęcie nieodwracalnej decyzji o wielkim znacze-
niu, tak jak gracz w kości, który, gdy nimi rzuci nie 
ma już odwrotu.

Jestem pewna, że skrzydlatych słów jest o wiele 
więcej. Czytelnicy na pewno mogliby uzupełnić 
moją listę.

LASKI

Słabo mi się robi na widok - na ulicy, w sklepie, w telewizji, 
Internecie, wszędzie – „zrobionych” twarzy. Usta jak balerony, ko-
ści policzkowe podniesione i wydęte, brwi wytatuowane. Nie tylko 
to, „poprawione” silikonem uda, tyłki, piersi, zmarszczki wypełnio-
ne po brzegi nieomal wylewającym się botoksem. Koszmar!

Powszechnie wiadomo, że pragnienie by „powłoka zewnętrzna” 
sprawiała wrażenie pociągające, powabne, ponętne, słowem sek-
si, tkwi w człowieku od wieków, ale dziś dzięki chemii i technice 
chrurgii plastycznej osiąga szczyty nonsensu. Telewizyjne amery-
kańsko-szwedzkie żony sprawiają żałosne wrażenienie, wręcz budzą 
współczucie. Starzejące się kobiety (dziś już nie tylko o nich mowa, 
w gabinetach poprawiających piękność coraz więcej mężczyzn) po 
tuzinach operacji plastycznych sprzedałyby Belzebubowi cyrograf 
na życie, byle wyglądać młodo i ponętnie. 

To prawda. Świat i czas (a zatem Bóg?) nie jest dla nikogo spra-
wiedliwy, a w szczególności dla kobiet, nie jest. W dodatku, gdy pod 
„trwałą” niewiele do znalezienia, to co zewnętrzne staje się jedyną 
wartością. A więc coraz grubsze warstwy tapety, by związać zainte-
resowane spojrzenia oraz ukryć zrujnowaną wiarę w siebie.

Zgoda, przymiotniki jak: piękne, wysublimowane, fantastyczne, 
cudowne zwyczajowo łączone są z dobrem, ale dobro niekoniecz-
nie z pięknem. Ale gdy wymogom piękności i młodości (brutalnym, 
niesprawiedliwym, ustanowionym prawem kaduka chyba, dobro 
wcale nie musi być piękne, a piękność młoda!) kobieto współczesna 
bezrefleksyjnie się poddasz, twoja wiara w siebie legnie w gruzach! 

Czego Ci absolutnie nie życzy

Behind every beautifull thing, there´s some 
kind of pain, śpiewał Bob Dylan. Przystępu-
jąc od razu do rzeczy wyznam, że mam pełną 
świadomość, iż wstępuję na pole minowe, ale 
czynię to dobrowolnie zniesmaczony tym, na 
co zmuszony jestem patrzeć. Zgłaszam tu pro-
test, bowiem moje poczucie smaku i estetyki 
zostało naruszone!

Dagens Nyheter 
otwiera redakcję 
w Warszawie

Dość nieoczekiwanie redakcja największego dziennika szwedzkiego Dagens Nyheter ogłosiła, 
że otwiera swoją redakcję w Warszawie.

W informacji czytamy:
Polska jest jednym z najważniejszych krajów Europy, gdzie przecinają się główne podziały 

polityczne naszych czasów. Kraj jest tak blisko nas, ale mimo to znalazł się w cieniu informacji 
medialnych. Chcemy temu zaradzić.

Korespondentem warszawskim będzie Michał Winiarski (na zdjęciu wyżej), świetny dzien-
nikarz, znający doskonale Europę Wschodnią. Przed laty był korespondentem w Moskwie i 
Waszyngtonie. 

Winiarski urodził się w 1953 roku w Sztokholmie, jest synem dziennikarza, zasłużonego dzia-
łacza emigracyjnego Łukasza Winiarskiego i Marii Winiarskiej, bibliotekarki, równie zasłużonej 
dla Polonii szwedzkiej. W latach 70-tych ukończył studia w Wyższej Szkole Dziennikarskiej w 
Sztokholmie, pracował w kilku redakcjach, by od 1989 roku zostać redaktorem działu zagra-
nicznego Dagens Nyheter. W 2010 roku był laureatem Wielkiej Nagrody Dziennikarskiej – dla 
najlepszego dziennikarza roku. (ngp)
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Zygmunt Barczyk

Co najbardziej Cię fascynuje w twórczości 
Olgi Tokarczuk?
— Najbardziej cenię piękno języka, którym się 
posługuje, czy raczej stwarza. Zwykle mówię, że ona 
pisze poetycką prozę; realistyczną, ale na pograniczu 
bajki, czy mitu. Jest to bardzo sugestywne i wciąga-
jące. Olga potrafi opowiadać – w najgłębszym sensie 
tego wyrazu. Czasem aż tak to jej się udaje, że język 
zostaje przeźroczysty, a widzimy historię jakby bez 
błony liter czy papieru.

Tłumaczyłeś “Prawiek...”, a więc jedną z pierw-
szych książek, na początku kariery literackiej 
tegorocznej noblistki. Dość długo szukałeś 
wydawcy... Jak wtedy ta książka została przyjęta 
w Szwecji? 
— Starałem się o szwedzkie wydanie parę lat po 
wydaniu oryginału w 1996 roku, ale wydawnictwa 
jakoś nie widziały tego, co ja. Odmówili. Z czasem 
może dotarło do nich, że się pomylili. Ale małe wy-
dawnictwo Ariel zaczęło ją wydawać w przekładzie 
Jana Henrika Swahna w 2002 roku. Potem zwrócili 
się do mnie w sprawie „Prawieku”, bo wiedzieli ile 
się starałem, i wydali tę książkę w moim przekładzie. 
Recenzje były naprawdę świetne, więc byłem bardzo 
zadowolony.

Późniejsze książki Tokarczuk tłumaczył na 
szwedzki Jan-Henrik Swahn, ale do tej sławy 
tegorocznej noblistki w Szwecji swoim tłumacze-
niem też się przyczyniłeś. Na Facebooku napisałeś 
“Stolt idag! Min första Nobelpristagare!”. Jakie 
to uczucie?
— Jest to wielka radość oczywiście, i zadowole-
nie. Od lat były spekulacje, że Olga może dostać tę 
nagrodę, ale nie można oczywiście na to liczyć przed 
faktem. Tak samo się cieszę dla Olgi, dla Jana Henry-
ka i dla siebie. Jest dobry czas dla polskiej literatury 
w Szwecji.

Po “Prawieku...” Tokarczuk napisała - do tej 
pory - jeszcze kilkanaście książek. Które z nich 
uważasz za najlepsze?
— Oj, to jest bardzo trudne pytanie, chyba zosta-
wiam to bez odpowiedzi.

I na koniec.... Czy będziesz, jako tłumacz, gościem 
na ceremonii wręczenia Nagrody?
— Tego po prostu nie wiem. Mam nadzieję, że jedna 
książka może wystarczy...

Stolt idag! 
Min första 
Nobelpristagare!
NGP rozmawia z Lennartem 
Ilke, szwedzkim tłumaczem książki 
“Prawiek i inne czasy” (Gammeltida 
och andra tider) Olgi Tokarczuk.
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Szanowny Panie Redaktorze ,

13 października głosowaliśmy w Sundbyberg: miłe spotkanie z Polakami. Stojąc w kolejce do oddania  głosu, 
można zawsze posłuchać, o czym rozmawiają Rodacy, zwłaszcza młodzi, pracujący tutaj. Zaskoczyła mnie 
ogromna ilość ludzi, pewno ze 100  metrów ciągnąca się kolejka na ulicy, oraz przepełnione, to malutkie 
wejście do budynku konsulatu.

Stanęliśmy cierpliwie na końcu, była godzina 13.15. Początkowo nie czuło się nawet chłodu, po  godzinie 
byliśmy w połowie drogi, mniej więcej. Jak to wyglądało przy wejściu za bramą, nie mogłam zobaczyć, było 
tam dużo ludzi, cała grupa. I coś naszą kolejkę nagle zatrzymało! Stojący obok mnie mówili, że podjechały 
autobusy z turystami z Polski. Wracajli do Polski, a prom odpływał z Nynäshamn o 18-tej, więc oni musieli 
głosować przed nami!! Byliśmy oburzeni, ale pomimo tego, oni weszli poza kolejką, chociaż konsulat musiał o 
tym wiedzieć wcześniej! Po jakimś czasie pracownik konsulatu wyszedł na ulicę, wytłumaczył nam co się dzieje 
oraz przeprosił nas.

Staliśmy dalej. Wkrótce potem, pomagający przy wyborach harcerze, zaczęli wołać do nas (a była nas ogrom-
na ilość ludzi, niektórzy z małymi dziećmi), żebyśmy utworzyli drugą kolejkę według alfabetu, najpierw od A 
do J i tak dalej. Cała nasza ogromna grupa zaczęła się mieszać, część zebranych usłuchała polecenia, ja nie, 
bo bałam się utracić to pewne miejsce w kolejce, które miałam. Było tak , że ktoś z samego końca mógł być na 
“A” i mógł teraz szybko przemieści się na sam początek kolejki. Zrobiło się trochę zamieszania, ale, o dziwo, 
ludzie specjalnie nie protestowali! Tak czy siak, oddałam głos o godzinie 16-tej. Końcówka poszła zręcznie. 
Poza tym w konsulacie było już ciepło. 
Pracującym przy wyborach należą się rzeczywiście słowa uznania. Pani sprawdzająca mój paszport  
przyznała, że jak rano wypiła kawę, tak pracuje cały czas. Pomimo nawału pracy, nawet uśmiechali się.
Po wyjściu z budynku rozejrzałam się, ludzi było tyle, co prawie trzy godziny wcześniej. Ale cały ten czas tam 
zastanawiałam się, jak odpowiedzialni za przeprowadzenie wyborów mogli zorganizować wybory właśnie w 
tym małym budynku, można było przecież wynająć pobliską szkołę. Może 20 lat temu ten mały konsulat był 
wystarczający, ale nie dziś, kiedy Polaków jest tu tak wiele.

Poza tym nasuwa się refleksja, że może jednak, my Polacy, mamy to stanie w kolejkach we krwi, choć tyle 
lat minęło, bo staliśmy tam zupełnie cierpliwie, ale - z drugiej strony - większość w kolejce na wybory to byli 
ludzie około 30-stki. Tamtych czasów nie mogli pamiętać!

Pozdrawiam 
Janina Operchalska, Hässelby

Powyborczy niefrasobliwy 
komentarz z biodra
Tak sobie myślę, że obok znanych 
przyczyn zwycięstwa czy porażki 
– zależy jak kto chce na to spoj-
rzeć – są czynniki, o których się 
mówi mniej i trudno ocenić ich 
wpływ. Zabrzmi to tradycyjnie 
liberalnie, ale sądzę, że w 
społeczeństwach wschodnich nie 
wykształciło się jeszcze dostatecz-
nie rozumienie dwóch kategorii: 
interesu i kontraktu.

Hola hola, gromkie pójście na 500+ nie jest tym 
rozumieniem interesu, o którym myślę. W społe-
czeństwach zachodnich, z biegiem czasu, umocniło 
się myślenie łącznością interesu swojego z interesem 
wspólnym, który wymaga rozumnych długofalowo 
pomyślanych kontraktów politycznych (idealizuję, bo 
tam się też wszystko sypie, acz z innych powodów). 
Demokracja liberalna to “bardzo trudna ryba”, dla 
większości za trudna, i trzeba silnej kultury miesz-
czańskiej i doświadczonej silnej klasy średniej (która 
w świecie zachodnim właśnie się sypie), by utrzymać 
swój egoizm w ryzach racji wspólnej. Nie wykształ-
ciło się zatem w nowych demokracjach polityczne 
rozumienie egzystencji wspólnej, za co winić trzeba 
również system edukacji. Poza tem siła społeczeństwa 
obywatelskiego jest wciąż zbyt nikła, a rozumienie sa-
morządności, jako rozumności politycznej, ale i jako 
praxis realnej polityki, wciąż anachroniczne.

W Polsce dochodzą znane strachy, kompleksy 
i resentymenty, biorące się z domyślnego uznania 
własnej niewystarczalności, które PiS znakomicie 

zagospodarował. Ważne jest też wsparcie struktur ko-
ścielnych, pójście w uliczkę sojuszu ołtarza z tronem. 
Ważna wreszcie jest ogólna niewiedza o świecie i jego 
mechanizmach (vide powszechne infantylne myślenie 
o roli Unii Europejskiej). PiS, jak dotąd, okazał się 
efektywną siłą polityczną, a co za tym idzie, wiary-
godną dla wielu i stabilną. Porównajmy to z niemotą 
partii inteligenckich wcześniej.

Boję się natomiast dalszego wzrostu wpływów ro-
syjskich, myślę, że są one duże i w samym PiS. Jeśli 
Unia zacznie srogo traktować krnąbrnych kuzynów 
ze Wschodu, to siły prorosyjskie się wzmocnią, a 
Polexit stanie się interesującą opcją (dużo zależy od 
roli Trumpa w następnej kadencji).

Myślę również, że mając teraz silny mandat od wy-
borców, PiS zastosuje silniejsze środki autorytarne. 
Będą chcieli uderzyć w samorządy, w uczelnie (są-
dy i prokuratura już jest ich), no i w media, acz roli 
tych ostatnich bym nie przeceniał. Większość ludowa 
ogląda reżimową TVP,  która dalej będzie bezkarnie 
obleśną, bo to daje dobre wyniki rządzącym. Reszta 
zaś siedzi w mediach internetowych i niezależne od 
PiS kanały TV nie są zbyt rozpowszechnione, a zatem 
i nie są aż tak groźne dla PiS (vide TVN).

Myślę, że wkrótce, jeszcze przed wyborami prezy-
denckimi, PiS przetestuje na ile może mocno pójść 
naprzód w dalszym kneblowaniu demokracji. Będzie 
to rozpoznanie realnej siły opozycji, a zatem i poligon 
dla opozycji, by pokazała co umie. 

Słabość Platformy bierze się chyba stąd, że przez 8 
lat była partią władzy i się rozbestwiła. To samo sta-
nie się z PiS po tej kadencji.

Nie mniej zwycięstwo Morawieckiego w Katowi-
cach jest czymś zawstydzającym. To policzek dla ta-
kich, jak ja.
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