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A miało być 
tak pięknie...

Zwyciężyć, 
znaczy przeżyć
Są tańsze sposoby popełniania 
samobójstwa, niż za pieniądze 
sponsorów, tańsze nawet niż 
cena eutanazji w Holandii czy 
Szwajcarii. Skok z 14 piętra, 
czy zgon w łóżku po 80-ce? 
Mackiewicz – oczywiście 
nieświadomie? – wybrał opcję 
najkosztowniejszą. Artykuł 
Aleksandra Kwiatkowskiego 
s.6

Nagroda dla
prof. Stanisława
Brzozowskiego
Tegorocznym laureatem 
prestiżowej Prix d´ASSITEJ 
został profesor Stanisław 
Brzozowski z Wyższej Szkoły 
Teatralnej w Sztokholmie. s.2

Instytut Polski w Sztokholmie czeka kolejna przeprowadzka. 
Wcześniej z „dobrego adresu” na prestiżowym Östermalmie 

przeniósł się do hipsterskiego i modnego Söder. Ale jak 
bardzo krótkowzroczne były to wizje, pokazuje zbliżająca się 

w październiku przeprowadzka do (tu trochę złośliwie) 
przaśnej, robotniczej dzielnicy w Sundbyberg.

STRONA 2
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To szwedzka nagroda teatralna za sztuki wido-
wiskowe dla dzieci i młodzieży, ustanowiona przez 
szwedzką filię szwedzkiej organizacji teatralnej dla 
dzieci, Assitej, w 1985 roku. Co roku zarząd Svenska 
Assitej nominuje zwycięzcę lub zwycięzców do ho-
norowej nagrody. Przyznawana ona jest grupom te-
atralnym, teatrom, organizacjom lub osobom indy-
widualnym za szczególne zasługi w dziedzinie sztuk 
widowiskowych dla dzieci i młodzieży. 

Tegoroczny laureat, Stanisław Brzozowski, to 
wykładowca (od 2002 roku) w Wyższej Szkole Te-
atralnej w Sztokholmie. Urodził się 16 października 
1938 roku. Początkowo studiował w Wyższej Szkole 
Muzycznej w Warszawie, później jednak porzucił 
muzykę dla teatru. W latach 1956-1969 był solistą 
Pantomimy Wrocławskiej Henryka Tomaszewskiego. 
W 1956 roku wraz z Tomaszewskim otrzymał 
Złoty Medal na Międzynarodowym Festwialu 
Muzycznym w Moskwie. Wykładowca w Teatrze 
Laboratorium Jerzego Grotowskiego. Twórca ukła-
dów choreograficznych m.in. do spektakli Wyszedł 
z domu i Stara kobieta wysiaduje T. Różewicza w 
reżyserii J. Jareckiego. Brał udział w prapremierze 

Tegorocznym laureatem prestiżowej 
Prix d´ASSITEJ został profesor 
Stanisław Brzozowski z Wyższej 
Szkoły Teatralnej w Sztokholmie.

Prestiżowa 
nagroda dla 
profesora 
Stanisława 
Brzozowskiego

Opery Henzego Bachantki w reż. K. Swinarskiego 
(La Scala 1968). Nagrodzony na Festiwalu Sztuk 
Polskich we Wrocławiu za pantomimę Paweł i Gaweł 
Aleksandra Fredry w Teatrze Polskim we Wrocławiu. 
W 1967 roku przybył do Szwecji gdzie podjął pra-
cę pedagogiczną w Wyższej Szkole Teatralnej w 
Sztokholmie. 1974- dziekan wydziału pantomimy w 
Danshögskolan, gdzie tworzy dwie grupy teatralne: 
Pantomimteatern i Mimensemble. Wraz z Kay’em 
Pollakiem brał udział i współreżyserował serię pro-
gramów telewizyjnych Mima med oss. Jest autorem 
choreografi m.in. do opery H. Rosenberga Marionetter 
w Operze Sztokholmskiej; Burzy Williama Szekspira 
i  Drottningens juvelsmycken C.J.L. Almqvista w 
Teatrze Dramatycznym w Sztokholmie; Kejsaren 
Jons D. Sandströma i Tannhäusera R. Wagnera w 
Operze Sztokholmskiej. Pracował jako wykładowca 
na kursach teatralnych w teatrze Eugenia Barny w 
Holsterbo, Dania. Mieszka w Sztokholmie.

Uroczystość wręczenia nagrody odbędzie się 24 
września. Ze względu na pandemię transmitowana 
będzie internetowo i połączona z rozmowę o sztu-
ce pantomimy. Rozmowa, prowadzona przez My 
Areskoug (z udziałem Bo Lindströma, Sary Myrberg, 
Ana Stanisic i Jimmy Meurlinga) dotyczyć będzie 
twórczości profesora Brzozowskiego i oddziaływania 
pantomimy w dzisiejszych sztukach performatyw-
nych dla dzieci i młodzieży.

Stanisław Brzozowski jest także laureatem Nagrody 
Polonii Szwedzkiej POLONIKI – POLAK ROKU 
2009.

A miało być tak 
pięknie...

W zasadzie mógłbym 
zacząć ten artykuł od słów: 
“A nie mówiłem?!” Tyle 
tylko, że zabrzmiało by to 
zbyt pretensjonalnie. 
A przecież taki rozwój 
sytuacji można było 
przewidzieć, ale dzisiaj 
“mądry Polak po szkodzie”. 
Rzecz będzie o Instytucie 
Polskim w Sztokholmie.

Wszystko zaczęło się 11 lat temu, gdy zapadła decy-
zja o przeniesieniu Instytutu Polskiego w Sztokholmie 
z prestiżowego pałacyku przy Villagatan 2 (na eksklu-
zywnym Östermalmie) do lokali biurowych w “hip-
sterskiej” dzielnicy Söder. Przez długi czas decyzja 
ta była gorąco komentowana (także na łamach Nowej 
Gazety Polskiej), wzburzyła wiele osób związanych 
z polsko-szwedzkim życiem kulturalnym w Szwecji. 
Argumentami za wyprowadzką były kwestie finanso-
we (chodziło o to, by siedziba przy Villagatan 2 stała 
się rezydencją ambasadora – to miało być korzystne 
finansowo, gdyż wynajmowana na rezydencję wil-
la kosztowała zbyt drogo) i kwestie programowe – 
Instytut miał przecież służyć jako animator polskich 
przesięwzięć kulturalnych w Szwecji w miejscowych 
placówkach kulturalnych. Czyli – jak tłumaczono –
działalność miała “wyjść na zewnątrz”. 

Taką wizję i nowe funkcje IP promowała ówcze-
sna, nowa dyrektor Instytutu, Katarzyna Tubylewicz, 
tłumacząc to także “zaleceniami z Warszawy”. Ale 
ani jeden, ani drugi powód zmiany siedziby nie był 
do końca przekonywujący. Od czasu wyprowadzki z 
Villagatan 2 dawny budynek Instytutu czekał aż czte-
ry lata (!) na konieczny remont i przebudowę (czy ra-
czej adaptację na potrzeby rezydencji), co oczywiście 
podważa argument oszczędności finansowej wynikłej 
z przeprowadzki. Nieprawdziwy też był argument, 
że zgodnie z nowymi wytycznymi należy prowadzić 
obecnie działalność menadżerską i organizować im-
prezy “na zewnątrz” Instytutu. Również i wcześniej 
(chociażby za dyrektorowania Instytutem Piotra Ce-
gielskiego) prowadzono taką działalność, imprezy 
organizowane we własnej siedzibie były “dodatkiem” 
do całej działalności.

Dzisiaj to już historia. Przeprowadzka na Mose-
backen Torg 4 zapoczątkowała zupełnie nowy etap 
działalności Instytutu, czy lepszy, czy gorszy – trudno 
osądzić. Z pewnością można jednak stwierdzić, że to 
samo w tym okresie można było robić mając siedzi-
bę nadal na Villagatan 2. Trwające długo dyskusje i 
polemika z Katarzyną Tubylewicz doprowadziły do 
wielu animozji wśród tutejszego, opiniotwórczego 
polskiego środowiska, działającego na styku polskie-
go i szwedzkiego życia kulturalnego, których to nie 
udało się później zaleczyć. 

Był to czas, gdy w Instytut Polski w Sztokholmie 
pompowano znaczne finanse. Sporą część pochłaniał 
koszt utrzymania biur na Mosebacken Torg. Do czasu. 
Polityka finansowa promowania polskiej kultury za 
granicą podatna jest na fluktuacje i stan kasy Państwa 
Polskiego. Właśnie okazało się, że z Mosebacken 
trzeba będzie się wynieść – i koszta wynajmu i utrzy-
manie personelu pochłaniają zbyt wiele, jak na obec-
ny budżet Instytutu. Pytanie tylko: dokąd? 

Villagatan finkcjonuje obcenie jako rezydencja pa-
ni Ambasador, więc powrotu tam nie ma. Można prze-
nieść się do biur dawnego przedstawicielstwa handlo-
wego na Friggegatan, ale pod warunkiem, że budynek 
przejdzie remoent, a to może potrwać (znając realia)... 
parę lat. W dodatku przenosiny na Friggegatan (choć 
to nadal Östermalm) to jednak degradacja, bo to 
boczna uliczka równoległa do Vallhallavägen. Więc 
wszystko wskazuje na to, że Instytut wyląduje w 
Sundbyberg, w części pomieszczeń wydziału konsu-
larnego. A miało być tak pięknie. 

Jeszcze w 2009 roku ukazywały się publikacje 
(inspirowane przez zwolenników przeprowadzki), 

w których chwalono się, że “polska kultura w 
Szwecji, wraz z przeprowadzką Instytutu Polskiego 
w Sztokholmie do nowego lokalu, zyskała nowocze-
sne zaplecze. Meble, tapety, dywany – każdy szcze-
gół wyposażenia pokazuje, że polscy projektanci 
mają wiele do zaoferowania wrażliwym na piękno 
Skandynawom. Nowe biuro mieści się w kamieni-
cy przy Mosebacke Torg 4, w artystycznej dzielnicy 
Sztokholmu – Södermalm. W nowym miejscu nic nie 
jest przypadkowe. Specjalnie zaprojektowane przez 
polskich architektów (biuro SomaArchitekci) wnę-
trza mają dowodzić, że nasz design nie tylko nie od-
staje od światowych trendów, ale także może odnieść 
sukces w ojczyźnie IKEI. To dlatego lokal Instytutu 
został wyposażony m.in. w meble firmy Balma z ko-
lekcji MIXT, wyprodukowane według projektu Piotra 
Kuchcińskiego, sofę oraz fotele Noti czy krzesła Iker 
Alterego.” 

Jak bardzo krótkowzroczne były to wizje, pokazuje 
zbliżająca się w październiku przeprowadzka do (tu 
trochę złośliwie) przaśnej, robotniczej dzielnicy w 
Sundbyberg.

Warto zdać sobie sprawę, że ta obecna sytuacja nie 
ma nic wspólnego z nowym kierownictwem Instytutu 
Polskiego. To wszystko błędy, które popełniono 
wcześniej. Od czasu zakończenia pracy przez dyrek-
tor Katarzynę Tubylewicz, Instytutem zarządzało ko-
lejnych trzech dyrektorów (niektórzy bardzo krótko). 
Z mniejszymi i większymi sukcesami.

Wspominając zmarłego przed paru laty Piotra 
Cegielskiego, nasz redakcyjny kolega Ludomir 
Garczyński Gąssowski pisał: 

Cegielski zreformował i postawił Insytutu na naj-
wyższym z możliwych poziomie. Kochał ten Instytut i 
poświęcił mu ciekawą monografie “Villagatan 2, do-
bry adres”. Adres nadal jest dobry, bo mieści się tam 
obecnie Rezydencja Ambasadora RP. 

Ale co z kulturą? Co z Instytutem?
(ngp)
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ZYGMUNT BARCZYK

Osobista 
Greckość
Doskonałość formy, sztuka ciała 
i ziemskiej harmonii, wykwit 
wyrafinowanej myśli, zmysłowe 
przyjemności – wszystko to składa 
się na urok Grecji. Jest ona dla 
mnie niczym bujny ogród szczegól-
nych wzruszeń, nastrojów, odczuć. 
Kształt, dźwięk, ruch, smak i zapach, 
ekscytacja ideą, cudowność chwili… 
tyle dobrego tam doświadczyłem. 
Mogę wręcz mówić o mojej 
osobistej greckości.

Znalazłem w książce Jacka Hajduka „Wolność sło-
neczna” taki o oto passus, który mnie zachwycił:

„Grecja krajobraz, to niema mowa przestrzeni”. 
Grecja jest też „tym wszystkim, co wydarza się wiecz-
nie pomiędzy wersami heksametru”. Grecji możemy 
więc szukać w wierszach poetów dawnych i nowych, 
i w języku, coraz trudniej nam dostępnym, w mowie 
gór, morza, drzew i chmur na niebie. Grecja wykracza 
bowiem poza konkretny obszar, jest stanem, za którym 
tęsknimy i wzorem, który tylko niewielu z nas umie 
wpisać w swoje życie”.

Po tym co napisałem, nietrudno zorientować się, 
że jest to bliska mi perspektywa, chociaż, w rzeczy 
samej, Hajdukowi chodzi o niespełnioną tęsknotę za 
Grecją, jaka była udziałem Stanisława Vincenza. Nie 
dotarł do niej, nosił ją w sercu, dostrzegał w tym co 
opisywał zajmując się wschodnią Polską. 

Zachwyt. Mój zachwyt. Nie uciekam przed nim. 
Jak i przed sceptycyzmem, który sobie czasem serwu-
ję. W myśleniu o Grecji i greckości podlegam oczy-
wiście określonym stereotypom. Które wskazują na 
dobre i na złe rzeczy. Jakie one? „Macho greckie”, 
poza wzorem wojownika z Krety, i dzielnego żeglarza 
bądź rybaka, chyba jednak nieciekawe, ba, pocieszne 
jakoś. Kobiety za to harde, zaradne acz niekoniecznie 
nadzwyczajnie powabne, los kazał im często wdzie-
wać czarne stroje. Turecka niewola, wenecka okupa-
cja, bizantyjska tradycja – wszystko to żłobi Grecję 
do dziś, sugerując upraszczające formuły rozumienia 
greckości. Nie sposób jednak nie spostrzec wpływu 
okupantów na grecką kulturę. Wenecja to styl, archi-
tektura, fortyfikacje; tureckość to wpływ na muzykę, 
taniec, strój ludowy, rzemiosło, dekor, niektóre oby-
czaje. Z jednej strony grecka nienawiść do okupanta, 
słynne i zrozumiałe pragnienie wolności (elefteria)   
z drugiej, znacząca osmoza tureckości kulturowej 
(i tu trzeba z Grekami ostrożnie, kiedy się ten temat 
podejmuje). No i nie zapominam, że dawna Grecja, 
Hellada, to imperialna potęga, wdzierająca się w Azję,  
która uległa rozbiciu, nad czym Grecy do dziś boleją 
na wiele sposobów. Ogrom pamiątek po złotym okre-
sie potęgi, rozsianych po dzisiejszej Turcji, Sycylii i 
wielu innych miejscach, znajdziemy i dziś. Mnóstwo 
zatem okazji do asocjacji, kiedy przywołuje się grec-
kość. Nawet jeśli porządkowane one na sposób myśle-
nia stereotypami.

Czy Grecja zachwyca, kiedy się tam udać na ro-
mantyczny wypad? Mnie nie. Kiedy bywałem 

tam wypoczynkowo, wiele rzeczy mnie irytowało, nie 
raz chciałem dać sobie z Nią spokój. Nie wyszło. Nie 
jeżdżę już na ich plaże, więc jest lepiej. Już mnie za-
tem nie drażni nieudolność organizacyjna i ociężałość 
umysłowa, z jaką się spotykałem w ich kompleksach 
wypoczynkowych, zwłaszcza jeśli porówna się to ze 
sprawnością i przedsiębiorczością Turków, mistrzów 
serwisu. 

I jeszcze. Pomimo tego wszystkiego, co dotąd 
napisałem, muszę przyznać iż często czuję się… es-
tetycznym kryptoturkiem (?!). To, co wzrusza mnie 
najbardziej w odbiorze darów Grecji, podszyte bywa 
tureckością, pasjonującą dla mnie, bo ujawnioną na 

grecką modłę. Jakże dużo jej w pieśniach, tańcach, 
rzemiośle, wzornictwie i strojach. I nie chodzi tylko 
o Kretę. Żeby było wszystko jasne: „tureckość tu-
recką” też lubię. Ich klubowe posiedy z ostrym gra-
niem, nieparzystymi rytmami, ciężkim acz rzewnym 
śpiewaniem, że aż chce się gryźć trawę. Cięższe to, 
ostrzejsze, surowsze niż w greckim wydaniu. Pamięć 
muzyki ulicy w Stambule, mieście wymykającym się 
jakiejkolwiek sztancy. Ich granie słyszane w sklepach 
muzycznych. Spontaniczne śpiewanie na miejskich, 
choć zarazem międzykontynentalnych łodziach.

Grecja i Turcja, śmiertelni wrogowie. Tylko wąskie 
strużki szukania zrozumienia i porozumienia płyną 
nieprzerwanie dzięki staraniom części ich elit.

Kiedy piszę o moim odbiorze Grecji, greckości, 
kiedy zatem formuję swoją osobistą greckość 

(odrobina patosu, podkreślona dużymi literami mi się 
należy, patos to greckie słowo!), zauważam, że wiele 
w tym naskórkowości, przeżyć ślizgających się jedy-
nie po powierzchni znaczeń. Przyznaję: moja osobista 
greckość, chociaż utkana z fascynacji Grecją i grec-
kością, może i cokolwiek podejrzana i do tego bar-
dzo rozciągliwa. W moim uczuciowym penetrowaniu 
greckości mieści się bowiem i to, co przekracza znane 
nam ramy pojęciowe Grecji (tak to już jest z tą oso-
bistością, kapryśną, chadzającą własnymi ścieżkami 
znaczonymi w świadomości). W mojej osobistej grec-
kości zmieści się zatem porządny kawał Południa. I 
znów, świetnie ją wyraża muzyka. Jest w tym i: kur-
dyjski lament, turecka chuć frenetycznych rytmów, 
jest śpiew/modlitwa muezzinów, są żydowskie songi, 
tęskne zawodzenia wygnańców z Azji Mniejszej zale-
głych w ouzeriach. 

Najchętniej roztapiam się w aurze songów grec-
kich uchodźców, śpiewanych w tawernach Pireusu i 
Salonik. W ich  piosenkach wybrzmiewa tęsknota za 
swojszczyzną stworzoną w Azji Mniejszej. Ich rem-
betika umaczana jest w tanim winie, w ouozo, tsipo-
uri, porywa do solowego „tańca pijaka” (tawernowa 
wersja „tańca orła”). Jest w tym radość i smutek, eks-
taza i udręka. Czasem jednocześnie. 

Jest w tym solidne umocowanie w egzystencjalnym 
nieszczęściu, zatem i „odloty” podszyte są dramatycz-
nie odczuwaną tęsknotą za czymś Innym. Za utraco-
nym miejscem, miłością niespełnioną, a i za światem 
lepszym, choć nieosiągalnym. To nie tylko grecki 
specyfik. W greckich, kurdyjskich i tureckich pie-
śniach często słychać smętne zawodzenie wygnańca, i 
to w wielorakim tego słowa znaczeniu. Wygnaniec tę-
skni za miejscem utraconym. I co ciekawe, nie chodzi 
tylko o utracone zakotwiczenie w oswojonym przez 
niego miejscu tej ziemi. Słychać, że tęskni do swo-
jego miejsca w uniwersum. Siła ich pieśni, tańców, 
poematów, tego jak odbijają się od ziemi w radosnym 
upojeniu, jest w tym, że tęsknią za miłością dotąd nie-
spełnioną i za Pełnią. o której się wie, że się jej nie 
osiągnie i której, być może, i nie ma. 

Wyczuwam zatem w mojej osobistej greckości cały 
ten specjalny sznyt wschodniej części mediterraneo. 
Drukowany w mojej jaźni po mojemu. Myślę jednak, 
że przy całej mojej dezynwolturze, to Ona, realna 

Grecja, tworzy pole magnetyczne, w którym się znaj-
duję i dzięki któremu mogę czerpać z greckości, a po-
tem i przetwarzać ją na moją modłę. 

Moja osobista greckość zatem jest prosta, ain-
telektualna i jakoś tak ponowocześnie potrza-

skana. Jest stanem umysłu, duszy, serca i zmysłów. 
Greckość, którą sobie ulepiłem, wkracza w moją toż-
samość, czy chcę tego, czy nie. Nic w tym dziwnego. 
I nie chodzi tylko o greckość. Każdy z nas przecież 
zdaje sobie sprawę z tego, że to, co go lepi, stwarza 
jako osobę w biegu żywota, jest zarazem wspólne i 
unikalne. Każdy z nas zadaje sobie pytanie o to kim 
jest. I wie, że wymaga to odpowiedzi nie tylko kultu-
rowej, ale i bardzo osobistej. 

Kim zatem jestem ja: Zygmunt (Sigmund) Barczyk. 
Jestem przede wszystkim, jak każdy, unikalną osobą. 
Moje indywidualne wybory, zauroczenia, doświad-
czenia i przeżycia, różnej są proweniencji i nie da się 
ich zaszufladkować: etnicznie, narodowo, religijnie, 
ideowo. Co nie znaczy, że pewne wpływy nie były, 
i nie są nadal, silniejsze niż inne. Jestem zatem in-
tencjonalnie „niezależną i samorządną osobą”, która 
podlega zewnętrznym ciśnieniom formującym tożsa-
mość. Jakim ciśnieniom? Można to wyliczyć. 

Jestem długoletnim mieszkańcem wielkiego mia-
sta (najdłużej Sztokholmu). Wielkomiejskość, jak 
niegdyś narodowość, dużo znaczy w świadomym 
wyborze swojego ja. Jestem zatem mieszczuchem i 
to poniekąd globalnym, w mieście metropolitalnym. 
Zarazem jestem etnicznym Ślązakiem, i to po mieczu 
i kądzieli. Wychowany zostałem w kulturze polskiej, 
ale i czuję transgraniczne klimaty regionu, mojej ma-
łej ojczyzny. Szykowany też byłem, bez większych 
sukcesów, na porządnego polskiego katolika. To, co 
formatuje mnie z racji miejsca urodzenia, zamieszka-
nia i pochodzenia, to nie wszystko. Są jeszcze moje 
indywidualne predyspozycje i ograniczenia, inspira-
cje i uprzedzenia, zmieniające z biegiem czasu my-
ślenie i odczuwanie. I dopiero w kontekście tak ro-
zumianej mojej „światowości”, widzę moją osobistą 
greckość. Jest mi ona inspiracją, źródłem przeżyć, 
sprawia, że moje czucie i rozumienie siebie i świata 
też się zmieniają. 

Każdy z nas może korzystać z krynicy mądrości, 
radości i rozkoszy życia, szukać i znajdować je 

poza strefą mu przynależną etnicznie, narodowo, oby-
czajowo, rodzinnie. I nie chodzi o to, by usuwać to, 
co siedzi głęboko, bo nabyte od dziecka, formowane 
w młodości. I tak się tego nie da zrobić. Można jed-
nak swoje ja formować wedle własnych suwerennych 
wyborów, jak i wskutek nieoczekiwanych stymulacji. 
Które będą mu nawigacją w świecie obfitującym w 
złudy, fałszywe tropy, ale i piękne możliwości. 

Mnie akurat przydarzyło się, że chce mi się żeglo-
wać po Morzu Egejskim i po Adriatyku. Czynię to na 
jawie, czynię to w marzeniach. 

I bardziej jest to autokreacja, niż rekreacja.
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Ludomir Garczyński-Gąssowski

Nie tylko o królikach
Nie mogę podać precyzyj-
nie „gdzie” są te króliki, bo 
stanowiło by to zagrożenie 
dla Nich. Esej ten spowo-
dowała wypowiedź 
pewnego dziennikarza 
w Radiu Polskim. 

Dziennikarz ów w latach siedem-
dziesiątych ubiegłego wieku przebywał 
jako student na saksach w Szwecji i bar-
dzo się wzruszył opieką jaką Szwedzi 
otaczają dzikie króliki. Chodziło o uni-
kalne, spotykane tylko w Skandynawii 
miniaturowe króliczki skalne. Bardzo 
sympatyczne czarnulki. Jako dobro na-
rodowe powinny być pod ścisłą ochro-
ną, ale obecnie nie są. 

Jeśli chodzi o czas, o którym mówił 
wspomniany dziennikarz, to wszyst-
ko się zgadza. Ja też pamiętam czarne 
od tych królików trawniki na Górze 
Królowej Krystyny, gdzie mieszkała 
pani Zofia Pogonowska, którą często 
wraz z Ewą Trzcińską żeśmy odwie-
dzali. W tym czasie miałem redakcję w 
Stora Mossen, a Andrzej Szmilichowski 
arendował restaurację w Stadshagen 
– oba budynki dzieliła niewielka odle-
głość, więc często po dyżurze (prowa-
dziliśmy wtedy w redakcji „Jedności” 
dyżury porad i pomocy dla nowych 
uchodźców z Polski) odwiedzałem lo-
kal pana Andrzeja, potem on też często 
zapraszał mnie na kolację. Nim znaleź-
liśmy się w gościnnym domu uroczej 
Pani Krystyny – żony Andrzeja, to 
przechodziliśmy przez łąkę czarną od 
tych królików. Tak wtedy było. 

Na początku lat osiemdziesiątych 
Szwecja przechodziła niewielką recesję 
i władze szukały oszczędności, szcze-
gólnie w wydatkach socjalnych. Odbiło 
to się i na mojej skromnej osobie. Od 
połowy lat siedemdziesiątych miałem 
przyznaną tzw. pracę archiwalną. Tu 
wyjaśnienie. W latach pięćdziesiątych 
na sześćdziesiąte Szwecja przechodziła 
komputeryzację, co uczyniło zbędnymi 

duża część urzędników niższego szcze-
bla. Szwecja jeszcze wtedy była bardzo 
bogata i humanitarna. Więc zreduko-
wanych urzędników nie wyrzucała „na 
bruk”, tylko zaproponowała by przeszli 
na specjalną rentę w wysokości ich 
dotychczasowych zarobków. “Niech 
zostaną w domu, zajmą się swoimi 
zainteresowaniami, niech podróżują 
po Świecie”, w tym czasie wycieczki 
zagraniczne były bardzo tanie. Te pro-
pozycje obraziły ludzi: „Jak to? Już nie 
jesteśmy potrzebni, jesteśmy zbędni? 
Mamy żyć z łaski Państwa?” Ludzie 
wpadali w depresję. Wtedy wymyślo-
no dla tych ludzi pracę fikcyjną, którą 
nazwano archiwalną. Ludzie ci przy-
chodzili do pracy jak dawniej i czuli się 
potrzebni. Anegdota głosi, że zlecano 
im dość dziwne czynności, np jeden z 
pracowników archiwalnych miał uło-
żyć akta alfabetycznie. Potem oddawa-
no ten operat drugiemu, który miał je 
z powrotem ułożyć w kolejności dato-
wania. Nie wiem, czy rzeczywiście tak 
było, ale bym się nie zdziwił, gdyby 
była to prawda.

Pracowników archiwalnych upycha-
no na wyższych uczelniach, w biblio-
tekach oraz organizacjach społecznych, 
w tym imigranckich. Ci ostatni mieli 
przechlapane. Bowiem różni ważni 
Prezesi tych organizacji uważali ich za 
swoją własność, którą mogą orać do 
woli. Owych pracowników naturalnie 
opłacało państwo szwedzkie, a nie te 
organizacje. Taką niewdzięczną pracę 
w Radzie Uchodźstwa Polskiego do-
stał zasłużony bardzo dla polskiej spo-
łeczności w Szwecji, redaktor Norbert 
Żaba. Gdy znudziło się mu traktowanie 
go jak niewolnika przez prezesa RUP, 
załatwił sobie przeniesienie do biblio-
teki Politechniki Sztokholmskiej. I 
tam miał do emerytury rajskie życie, 
ponieważ nie znał się na terminologii 
technicznej, więc w tej specjalistycz-
nej bibliotece robił niezły bałagan. W 
związku z tym Kierownik biblioteki 
prosił go, by raczej ograniczał swoją 
działalność i na przykład chodził na 
spacery, z czego pan Norbert korzystał. 
Okolica tam była ładna. Wiem, bo go 
tam odwiedzałem. Chodziliśmy na te 
spacery razem. 

Pan Norbert pokazał mi kiedyś nor-
kę, gdzie mieszkała zaprzyjaźniona z 
Nim łasiczka. Oddawał jej część swego 
śniadania i dziwił się, dlaczego ta ła-
siczka zjada z kanapki szynkę, wylizuje 
masło, a bułkę zostawia ptakom. 

Ale wróćmy do tytułowych Królików. 
Otóż taką pracę archiwalną miałem i 
ja – najpierw w Polskim Związku by-
łych Więźniów Politycznych, a potem 
w Kongresie Polaków. I mnie też do-
tknęła redukcja. Do Kongresu przyszła 
komisja sprawdzić moją pracę – ów-
czesny Prezes Kongresu Roman Koba 
nie mógł się mnie nachwalić. Czym 
wyświadczył mi „niedźwiedzią przy-
sługę”. Jeśli on jest taki dobry i zaradny 
to może pracować na wolnym rynku – 
powiedzieli i cofnęli mi „dożywotnią” 
pracę archiwalną. I stąd króliki.

Byłem zmuszony zarejestrować się 
w specjalnym oddziale pośrednictwa 
„dla ludzi trudno umieszczanych na 
rynku pracy”. Po drodze do tej instytu-
cji musiałem przechodzić przez pewne 
wzgórze, gdzie spotkałem czarnego 
królika, który najwyraźniej coś ode 
mnie chciał. „Dobrze – powiedziałem – 
jak przyjdę następnym razem przyniosę 
ci marchewkę”. Tak i zrobiłem – królik 
był na miejscu. Rzuciłem marchewkę i 
wtedy z krzaków wybiegły jeszcze dwa 
inne i zaczęły walczyć o tę marchewkę. 
Od tego czasu wiedziałem, że trzeba 
przynosić znacznie więcej marche-
wek. W tym czasie na wzgórzu żyło 15 

królików różnej maści i dwie morskie 
świnki. 

Przy okazji: ta polska nazwa tych 
stworzeń jest bez sensu. Z morzem nie 
mają nic wspólnego. Są to bowiem skar-
lałe króliki pochodzące ze szwajcar-
skiej prowincji Morges. Tam wszystko 
karleje, dowodem tego założony w sie-
dzibie Paderewskiego w Morges-Front 
skupiający przeciwników sanacji z ge-
nerałem Władysławem Sikorskim na 
czele. Opinię tę zawdzięczam śp. panu 
Zygmuntowi Gabryjończykowi, który 
miał niewątpliwą ansę w stosunku do 
Sikorskiego, która ja też podzielam. 

A więc morskie świnki. Skąd one 
tam się wzięły? To proste. Dobrzy ro-
dzice kupują, najczęściej, pod choinkę, 
swoim pociechom małe króliczki lub 
morskie świnki. Dzieci o nie dbają i 
rozpieszczają. W parę miesięcy zwie-
rzątka dorastają, mężnieją i przychodzi 
czas wakacji. Co z niemi zrobić? Proste 
– w lecie dadzą sobie radę... więc wy-
puszcza się je „na wolność” w pierw-
szym lepszym parku. 

Dobrzy Szwedzi, do czasu, tolerowa-
li wyżej wspomniane skalne króliki. I 
nawet dokarmiali je zimą. Na wzgórze, 
gdzie mieszkają moje króliki, przywo-
zili kopy sprasowanego siana. Ale daw-
no już tego nie robią. Uznali, że króliki 
niszczą im parki i ogrody botaniczne. 
Rzecz w tym, że króliki budują sobie 
norki pod ziemią i jeśli jakaś roślinka 
zapuści korzenie do ich norek, to one 
traktują to, jak mannę z nieba i natural-
nie podgryzają. Co czasem powoduje 
uschnięcie bardzo wartościowej roślin-
ki. Uznano je za szkodniki. Przestano 
dokarmiać, a nawet zasypywano im 
wyjścia z norek. 

Co do mojego stadka, to przez 40 lat 
naszej znajomości, przewinęło się mul-
tum pokoleń. Mimo znanej rozrodczo-
ści królików przez długie lata utrzymy-
wała się mniej więcej stała liczba kil-
kunastu osobników. Obecnie mieszkają 
tam tylko trzy, i to mieszańce królików 
ze świnkami morskimi, co potwierdza 
teorie ich króliczego pochodzenia. Od 
normalnych królików różnią się tylko 
płaskimi ogonkami. 

Tak to się wszystko w Szwecji 
degeneruje.
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Aleksander Kwiatkowski

Zwyciężyć znaczy przeżyć
Kończę właśnie lekturę jednej 
z paru książek o Tomaszu 
Mackiewiczu*) i nasuwają się 
przemyślenia, które może warto 
przelać na papier. Nie w formie 
recenzji – książka ukazała się 
dwa lata temu – raczej jako luźne 
spostrzeżenia dotyczące istoty 
alpinizmu i postępowania ludzi 
go uprawiających.

Mackiewicz jest do dziś słusznie uznawany za en-
fant terrible tego sportu. Zanim się pojawił, a można 
by tu znaleźć grupę akolitów czy naśladowców, jaki-
kolwiek alpinista in spe lubił chodzić turystycznie po 
górach, oczywiście przede wszystkim Tatrach, a do-
piero później, często po “zaliczeniu” wszystkich czy 
większości szlaków znakowanych, interesował się 
wspinaczką, zdobywaniem szczytów drogami trud-
niejszymi niż te najłatwiejsze, dające tylko pokonanie 
pewnej, niewielkiej zresztą wysokości npm. Sam pod-
legałem niegdyś temu procesowi, który – na szczęście 
– zatrzymał się na dość wczesnym etapie. Uważałem 
bowiem, że o wiele ciekawiej jest wędrować tury-
stycznie, mając do dyspozycji 360 stopnio panoramy 
otaczających, pięknych widoków. Alpinista zaś tkwił 
nosem w pionowej ścianie i poza najbliższym chwy-
tem w załomie skały nie widział nic. Oczywiście, 
przesadzam. Ale dochodzi do tego coraz bardziej 
przesuwająca się bariera ludzkich możliwości, za któ-
rą czyhają rozmaite niebezpieczeństwa: lawiny, lo-
dowcowe szczeliny, spadające kamienie, wiatr i mróz. 

Padło kiedyś hasło: przyszłość taternictwa leży po-
za Tatrami. I rzeczywiście, przyszłość była piękna, 
ale jaką cenę przyszło płacić za jej realizację? Kiedyś 
nazywano taterników „kapliczką straceńców”. Nigdy 
nie brakowało Kassandr przestrzegających przed eks-
tremizmem. Mimo to nie największy procent praw-
dziwych asów himalaizmu dożywał swych lat we 
własnym łóżku w późnej starości. Do tych nielicz-
nych należy Alek Lwow, głoszący – tytułem jednej ze 
swych książek – że zwyciężyć znaczy przeżyć. 

Inny przykład to znany międzynarodowo ekspert w 
zakresie alpinizmu, który zaprzestał uprawiania wspi-
naczki, po osiągnięciach w Tatrach i Dolomitach, 
ograniczając się do wędrówek po górach polskich, 
stąd liczne jego autorstwa przewodniki. To żyjący do 
dziś Józef Nyka (ur.1924). 

Jego pokolenie byŁo zrazu, w latach tuż powojen-
nych, skazane – w ówczesnej sytuacji politycznej – 
na uprawianie rodzimej działki, w Tatrach, także w 
sezonie zimowym, później w Alpach i jeszcze wyżej 
i dalej. Taki był standard. Ja sam zgłaszając akces do 
Klubu Wysokogórskiego, już po kursach wspinaczko-
wych, teoretycznym i praktycznym, zostałem przyję-
ty na tak zwanego sympatyka i dopiero po zgłoszeniu 

udokumentowanych wspinaczek, mógłbym ubiegać 
się o poziom uczestnika, jeszcze później członka 
zwyczajnego. Spośród tych ostatnich wyłaniano ka-
drę alpinistów i himalaistów. A ja, jak Nyka w górach 
polskich, ograniczyłem się do wędrówek po łatwych 
ścieżkach górskich globu, niekiedy osiągając jakieś 
przyzwoite wysokości npm. I przeżyłem. Ale zawsze 
zdawałem sobie sprawę z niebezpieczeństw, bo już 
przy zejściu z Mont-Blanc uległem wypadkowi, na 
szczęście niegroźnemu, a mogło być gorzej.

Mariusz Sepioło: Nanga Dream, Opowieść o Tomku 
Mackiewiczu, Znak, Kraków 2018 s. 328

Z tych niebezpieczeństw chyba nie zdawał sobie 
sprawy Mackiewicz, a odbiegając od wymienionego 
wyżej standardu, co mu nie ułatwiało integracji ze 
środowiskiem polskich górołazów, stworzył chyba 
syndrom alpinisty-samobójcy z uporem zmierzającym 
do wyznaczonego celu. A ostrzeżeń nie brakowało. 

Napewno z czasem poznał szczegóły różnych tra-
gedii, także polskich asów himalaizmu, jak choćby 
Rutkiewicz, Kukuczka, Heinrich, Chrobak, Hajzer, 
Berbeka, Piotrowski, Czok i Wróż. W dodatku, rozpo-
czynając działalność w wysokich górach dość późno, 
po 30-ce, a czas tej działalności nie przekroczył jednej 
dekady, poznał właściwie tylko trzy góry: najwyższy 
szczyt Kanady Mt. Logan (5987), Chan Tengri w 
kirgiskich górach Tiań-Szań (7010) i Nanga Parbat 
w Himalajach (8126). Ta ostatnia, owiana złowrogą 
aurą począwszy do lat 1930., stała się jego obsesją. 
Próbował wejścia pioniersko, bo wyłącznie zimą, co 
się długo nie udawało nawet najlepszym. a gdy się 
wreszcie udało, nie uznawał tego wejścia i sam pró-
bował, skutecznie i aż do śmierci. Zwyciężyć znaczy 
zginąć?

Zwyciężyć znaczy umieć zawrócić. To się też nazy-
wa instynkt samozachowawczy. Kilkakrotnie zdarzy-
ło mi się zawracać. W roku 1979 na wysokości 5700 
na zboczach Chimborazo (6300). I w 2005 jakieś 
200 metrów pod Sławkowskim Szczytern (2452) w 
Tatrach Słowackich. Od 22 lat mam problemy z wy-
sokością, dlatego nie wszedłem na Sławkowski. Może 
bym i mógł, ale wolałem nie ryzykować.

Mackiewicz nie był pionierem wśród samobój-
ców. Takich nie brak nawet w Himalajach. A może 
przede wszystkim w Himalajach. W latach 1934 i 
1947, gdy jeszcze kilka czy kilkanaście lat dzieliło 
nas od pierwszego wejścia na Everest, pojawiło się 
tam dwóch turystów, niewątpliwie ustępujących na-
wet Mackiewiczowi doświadczeniem czy przygoto-
waniem. Brytyjczyk Maurice Wilson i Kanadyjczyk 
Earl Denman dysponowali pewnymi funduszami, wy-
najmowali Szerpów, którzy towarzyszyli im i wspo-
magali do pewnej wysokości, po czym nie umiejąc 
ich skłonić do zaniechania szalonego przedsięwzię-
cia, zostawiali własnemu, tragicznemu losowi. Nikt 
jednak z tych wczesnych pionierów samobójstwa w 
górach wysokich nie dostąpił zaszczytu znalezienia 
się np. na liście bodaj 30 polskich alpinistów, zmar-
łych w czasie wypraw himalajskich, liście kończącej 
się nazwiskiem Mackiewicza. 

Czy zasłużonego? Są tańsze sposoby popełniania 
samobójstwa, niż za pieniądze sponsorów, tańsze 
nawet niż cena eutanazji w Holandii czy Szwajcarii. 
Skok z 14 piętra, czy zgon w łóżku po 80-ce? Mac-
kiewicz – oczywiście nieświadomie? – wybrał opcję 
najkosztowniejszą – dla siebie, dla sponsorów, dla 
organizatorów pozbawionej szans całkowitego powo-
dzenia akcji ratunkowej, przede wszystkim dla dwóch 
czy trzech rodzin – rodziców, żon, dzieci.  

System wyborczy do naprawy!
Za nami wybory prezydenckie, które po raz kolejny pokazały, że proces wybor-

czy w Polsce pozostawia wiele do życzenia. Przede wszystki należy postawić tezę, 
że obecnie w Polsce ani jedna partia polityczna nie jest w pełni demokratyczna! 
Dlaczego? Bo nie działa w nich demokratyczny system wybierania kandydatów na 
listy wyborcze - na każdym szczeblu.

Pisałem już na ten temat wcześniej. Przyczyną takiego stabnu rzeczy jest kumoter-
stwo w układaniu list wyborczych każdej partii - czyli nie respektowanie oddolnych 
wyników wyborów wewnątrzpartyjnych - od Koła partii począwszy, przez zarząd 
powiatu, następnie okręgu, aż do centrali włącznie. 

By ten proces wyborczy był w pełni demokratyczny, mam dwie propozycje:
Propozycja I: 
Wybrani Kandydaci w Gminie – muszą być respektowani w Powiecie; wybrani 

Kandydaci w Powiecie – muszą być respektowani w Okręgu; wybrani Kandydaci 

w Okręgu – muszą być respektowani w Centrali tej partii. Dopiero wtedy Radni, 
Posłowie i Senatorzy – będą odpowiedzialni przed Wyborcami.

Propozycja II: 
Każdy Wyborca dostając w lokalu wyborczym listę np. z dwoma nazwiskami 

(jak np. w wyborach prezydenckich) – stawia znak X przy swoim kandydacie i:
- przeciąga ją przez czytnik stojący na urnie wyborczej i na małym ekranie widzi 

na kogo został oddany jego głos (czego nie widzi kontrolujący członek komisji),
- następnie wrzuca kartę wyborczą do urny,
- o godz. 21:00 przewodniczący komisji – naciska guzik i drukuje listę według 

ilości głosów oddanych w tym lokalu wyborczym i wysyła listę elektronicznie do 
komisji powiatowej, ta do okręgowej, a one sumując wszystkie wyniki - wysyłają 
je do centrali.

- centrala po otrzymaniu wyników wyborczych z wszystkich okręgów o godz. 
24:00 – publikuje oficjalne wysniki wyborów. 

Mam wrażenie, że koszty takiego systemu zwrócą się szybko, bo wybory będą... 
w 100% uczciwe.

  
Jan Zuchowski (dr n med - bezpartyjny)
Narol/Sztokholm
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Chcesz się ogłosić?
 

Zadzwoń
/wyślij smsa

073 98 53 615

lub napisz do nas:
polonica@polonica.se

Polska przez długi okres była pod zaborami, rosyj-
skim, pruskim i austryjackim i każdy z nich pozosta-
wił ślady w języku polskim. Rusycyzmów pozornie 
nie ma tak wiele. Nazwy: czastuszka, czerwoniec 
(banknot), gubernia, ikona, jurta, kooperatywa, kwar-
tał (dzielnica), wiorsta (miara długości) w pierwszej 
chwili nie wszystkie kojarzą się z rosyjskim. W skład-
ni pozostały rusycyzmy mnie (mienia) i tobie (tiebia) 
zamiennie z polskim mi i ci.

Kresy, wschodnie pogranicze Polski, funkcjonują-
ce w okresie międzywojennym i dawniej, jako część 
polskiego terytorium, a obecnie stanowiące fragmenty 
Ukrainy, Białorusi i Litwy, wykształciły własną mięk-
ką, śpiewną gwarę. Daje się w niej zauważyć silne 
wpływy języka ukraińskiego ale i niemieckiego. Na 
garnitur mówiono ancug, a ubranie robocze było ku-
fajką, mogliśmy być zbesztani, a gdy ktoś oszukiwał i 
kłamał mówiono, że cygani.

W gwarze poznańskiej jest wiele naleciałości z nie-
mieckiego, ale nie tylko, czego przykładem może być 
następujące zdanie:

„Łodejdź łobuzie łod łokna, bo cię łobleje bez łeb 
wodom  z łogórków”.

Pytając o pogodę poznaniacy mawiają: „Jak tam 
dziś w polu?” Mój dziadek, rolnik z poznańskiego, 
podczas odwiedzin u nas w Warszawie zwykł tak 
pytać. Irytowało mnie to będąc dzieckiem. „Tu jest 
miasto, nie wieś” myślałam sobie, ale oczywiście 
milczałam, aby nie urazić dziadka. A oto inna próbka 
poznańskiej gwary. Gdybym nie wiedziała, że jest to 
przesłanie do podpisania listy kandydata na prezyden-
ta nie zrozumiałabym ani słowa. Na wszelki wypadek 
tłumaczę.

Poznaniaki! Pyry kochane! Jest robota. (Poznaniaki 
kochane! Jest robota.)

Trza zrzucić laczki, zabrać bryle. (Trzeba zrzucić 

Wiele 
twarzy 
języka 
polskiego
Już Mikołaj Rej zachęcał, aby 
w Polsce, gdzie chętnie stosowano 
łacinę, mówić po polsku a nie 
„gęgać”, bowiem Polacy nie gęsi, 
iż swój język mają. Ale nie 
przewidział, że język polski 
będzie mieć tak wiele twarzy.

kapcie, wziąć okulary)
kto nosi… wsiąść  w banę albo bimbę  (kto nosi... 

wsiąść w kolej albo tramwaj)
kto może idzie z giry…  (kto może idzie pieszo...)
Nie blubrać, że chlabra czy co tam… (Nie gadać, że 

plucha czy co tam...)
Oblec jupkę, jak nie będzie klary. (Ubrać kurtkę, 

jak nie będzie pogody)
Bo trzeba się podgrygolić na liście. (Bo trzeba pod-

pisać listę)
Gwara śląska charakteryzuje się silnymi niemiecki-

mi naleciałościami. Oto przykład:
„Spotyko się Gerda z Trudom. Gerda: – Trude, ty 

se kup nowe gardiny (firanki), bo ja wszystko widza co 
ty ze swoim starym wyrobiosz...  Truda: – A ty se kup 
nowe bryle (okulary), bo ja nie ze swoim wyrobiom, 
ino z twoim.”

Kiedyś spędzaliśmy Wielkanoc w Zakopanem. W 
pensjonacie zaskoczyło nas niezwykle  sma-kowite 
świąteczne śniadanie i stół ozdobiony czekoladowymi 
barankami w barwnym sreberku. Pochłonęliśmy wę-
¬dliny, sery, jajka i ciasto, ale baranki pozostawiliśmy 
w spokoju sądząc, że to dekoracja. Widząc to kelnerka 
zwróciła się do nas góralską gwarą: 

A zabiezcie no łone baranki ze sobą. Przeciez łone 
nie bedom sie tu ciongle pasły.

Mistrzem góralskiej gwary był ks. Józef Tischner. 
Tak wyjaśniał powstanie filozofii:

Na pocątku wsedy byli górole, a dopiero potem po-
robili sie Turcy i Zydzi. Górole byli tyz piyrsymi »filo-
zofami«. »Filozof« to jest pedziane po grecku. Znacy 
telo co: »medrol«. A to jest pedziane po grecku dlo 
niepoznaki. Niby, po co mo kto wiedziec, jak było na 
pocątku? Ale Grecy to nie byli Grecy, ino górole, co 
udawali greka. Bo na pocątku nie było Greków, ino 
wsedy byli górole.

Nawet w obrębie tego samego miasta potrafi się 
wytworzyć odrębna gwara. Stefan Wiechecki (Wiech) 
był autorem popularnych felietonów pisanych gwarą 
warszawską, przedstawiających w satyrycznym świe-
tle mieszkańców warszawskich dzielnic : Targówka i 
Szmulowizny. Stworzył niezapomniane postacie żony 
Gieniuchny, szwagra Piekutoszczaka oraz kronika-
rzy-amatorów, Teofila Piecyka i Walerego Wątróbki, 
komentujących codzienne życie stolicy. Wiech był 
krytykowany przez polonistów za zaśmiecanie języka 
polskiego gwarą z przedmieść Warszawy. Nie posłu-
giwał się jednak czystą gwarą, tylko jej mieszanką. 
Trudno obecnie dociec co jest prawdziwym wyraże-
niem gwarowym, a co zostało przez niego wymyślone.

Język sienkiewiczowski trudno nazwać gwarą. 
Jest on po mistrzowsku archaizowany; zarówno pod 
względem słownictwa, jak i składni stylizowany na 
język staropolski. Mam kuzyna, który potrafi naśla-
dować ten styl i pisuje do mnie listy do złudzenia 
przypominające teksty naszego Noblisty.

Kaszuby to fragment Polski, gdzie do dziś zacho-
wał się lokalny język. Jestem w posiadaniu zbiorku 
wierszy autorstwa kaszubskiego poety Jerzego Łyska. 
Język kaszubski różni się znacznie od polskiego i 
wymaga tłumaczenia. Pisownia jest trudna, znaki dia-
krytyczne są odmienne od polskich. Poniżej załączam 
fragment jednego z wierszy.

Przeprôszóm że żëjã
Ju wicy to sã nie zdarzi
Napisôł chtos
Tak bë przeczëtac mògło
Jak nôwicy lëdzy                                                           
(Przepraszam, że żyję
Już więcej się to nie powtórzy
Napisał ktoś
Tak by przeczytać mogło   
Jak najwięcej ludzi)
Łemkowie to jedna z czterech uznanych w Polsce 

mniejszości narodowych (obok Karaimów, Tatarów i 
Romów). Ich historia związana jest z m.in. z Krynicą 
Zdrojem i jej okolicami. Łemkowie zachowali własny 
język bardzo zbliżony do polskiego, ale wzbogacony 
licznymi rusycyzmami. Nikifor, krynicki malarz po-
chodził z Łemków. W dzieciństwie, podczas wakacji 
w Krynicy, mijałam często drobną postać, wówczas 
jeszcze nieznanego Nikifora. Zwykł stać pod płotem, 
na skrzyżowaniu ulic, ze swą nieodłączną czarną wa-
lizką, w której przechowywał obrazki. Cześć z nich 
wisiało na drucianej kracie ogrodzenia. Wczasowicze 

przystawali, oglądali naiwistyczne malowidła, ale 
kupowali niewiele. Czasem ktoś, raczej dla wsparcia 
ubogiego malarza, nabywał obrazek jako regional-
ną, urlopową pamiątkę. Nikifor został uhonorowany 
pośmiertnie fabularnym filmem i posiada obecnie w 
Krynicy własne muzeum.

Kultury, polska i żydowska, za długo pozostawały 
w ścisłych kontaktach, aby jedna na drugą nie wywar-
ły wpływu. Na bazie dwóch języków: niemieckiego 
i hebrajskiego powstał dialekt nazywany jidysz, któ-
rym mówili Żydzi w Polsce. Wiele słów owego dia-
lektu istnieje w potocznej polszczyźnie: siksa (naiwna 
dziewczyna), chałat (długa zwierzchnia szata męska); 
cymes (przysmak, coś dobrego), machlojka (oszu-
stwo), rejwach (zamieszanie), hucpa (tupet, arogan-
cja), mecyje (okazja, gratka).

Anglicyzmy to zjawisko nowsze. Początkowo moż-
na je było zaobserwować w rozrywce (disco, country, 
jazz, blues, serial, fan) oraz w sporcie (badminton, 
debel). Nieco później zadomowiły się u nas wyrazy 
ze świata nauki i techniki, jak chociażby komputer a 
później – laptop, internet czy skaner. Występują tak-
że w modzie (adidasy, lewisy, lycra, dżinsy, T-shirt, 
klipsy, pulower, sweter,szorty). Nowe słowa wzbo-
gacają język, a języki nie ubożeją nawet jeśli pewne 
słowa wychodzą z użycia. One nie giną pozostając na 
zawsze częścią spuścizny językowej. 

 W języku komputerowym znikły pewne znaki dia-
krytyczne. Tak się stało zarówno w polskim, jak i w 
szwedzkim języku. Takie okaleczone litery budzą mi-
mo woli wewnętrzny sprzeciw.

I na zakończenie pochodzenie aktualnego słowa 
kwarantanna, czyli przymusowej izolacji ludzi, zwie-
rząt, roślin lub towarów, co do których istnieje po-
dejrzenie, że mogą być roznosicielami chorób zakaź-
nych. Wywodzi się ono z łacińskiego quarantena, lub 
włoskiego quaranta giorni, czyli 40 dni. Kwarantannę 
zastosowano po raz pierwszy na przełomie XIV i 
XV wieku w Wenecji  w związku z epidemią dżu-
my. Natomiast słowo włoszczyzna nie pochodzi z 
włoskiego, ale od Włoszki, królowej Bony, żony 
Zygmunta Starego, która wprowadziła w Polsce zwy-
czaj jedzenia jarzyn. Włoszczyzna, na podobieństwo 
polszczyzny, oznacza także język włoski.

Można by jeszcze pisać o wpływach łaciny i greki 
co widoczne jest głównie w medycynie, ale mogło by 
to znudzić nie-medyków. Nie mniej będę wdzięczna 
profesjonalnym polonistom za skorygowanie ewen-
tualnych nieścisłości w powyższym tekście pisanym 
przez prozaiczkę amatorkę.

Teresa Urban
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