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Nasz Rodak z Ameryki, który chciał na całym Świecie 
zaprowadzić Ład i Sprawiedliwość, przyczynił się do 
trwającego prawie pół wieku zniewolenia Polski. 
Dobrze, że nareszcie mamy w Polsce innego wielkiego 
(choć nie wzrostem) Polaka, który zaprowadza nam 
Prawo i Sprawiedliwość. 
Artykuł Ludomira Garczyńskiego-Gąssowskiego 5

Nieznośna 
jałowość 
mózgu

O Polaku, który 
zaważył na losach 
świata, a szczególnie 
Polski
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PochyleńcyRozmowa z laureatką 
Nagrody Specjalnej 
Polonii Szwedzkiej, 
POLONIKI 2020, 
Teresą Urban. s.7

Czy pochylenie się nad prawem do 
aborcji, na przykład, prowadzi do innej 
decyzji, niż gdyby rozważono je w pozycji 
wyprostowanej i bezstronnie przeanalizo-
wano? Artykuł Janusza Korka. s.3
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ROMUALD
ZYGMUNT BARCZYK

Opowiadanie
Mieszkamy w tej samej dzielnicy 
Sztokholmu. On w nowoczesnej 
willi, zbudowanej według własnego 
projektu, ja nieopodal, w tradycyjnym 
mieszkaniu w kamienicy. Polak, znany 
mi od lat, od lat też będący szwedz-
kim przedsiębiorcą, handlowcem, z 
gęstą siecią powiązań w Grecji. Jest 
człowiekiem udanie pociągającym 
wiele sznurków – czego nie dotknie, 
przynosi mu profit.

Romuald, czyli Romuś z internowania, coraz 
częściej mnie jednak irytuje. Głosuje aktualnie na 
Sverigedemokraterna, bo chcą ograniczyć napływ 
emigrantów do Szwecji. Głosuje na partię, która nie 
ukrywa niechęci do obcych. Romuś jakoś nie chce 
przyjąć, że sam jest obcy. Sądzi naiwnie, że obcy w 
oczach tubylców to tylko muzułmanie z Bliskiego 
Wschodu i uchodźcy z Afryki. Podobnie jak wielu 
imigrantów z Polski, Europy Wschodniej i Rosji, chce 
postawić na granicy szwedzkiej szlaban „asfaltom”, 
„ciapatym”, „opalonym”.

Już nie raz chciałem zerwać nasz kontakt. Nawet 
sobie kiedyś z Romualda zadrwiłem. Powiedziałem 
mu: Wyobraź sobie, że twoi polityczni koledzy bio-
rą władzę. I co? Ziszczą to, co obiecali. Czyli co? 
Nazwijmy to w skrócie tak: „Håll Sverige rent!” 
(Zachowaj Szwecję czystą). Narodowo, etnicznie, 
genetycznie. Pewnego dnia załomoczą i do Twoich 
drzwi z hasłem: A Wy Vscheschnievski spieprzajcie 
skąd przybyliście. „Szwecja dla Szwedów!” 

Nie obraził się. Po kolejnym pobycie w Grecji, 
znów zaprosił mnie do swojego domu. Dobrze zga-
dzaliśmy się w internowaniu, dobrze się zgadzamy 
teraz. Romuś nadal mnie lubi, wylewnie mi to okazu-
jąc. Przywozi mi najlepszą bakławę, najlepszą chał-
wę, najlepsze ouzo, pędzone w Plomari, na wyspie 
Lesbos. I jak go tu ganić za poglądy, skoro takie pysz-
ności serwuje?

Romuald chętnie opowiada o swoich pobytach w 
Grecji. Uwiązał się interesami z Polakami na stale 
tam mieszkającymi. Grecja, jako taka, zdecydowanie 
mierzi Romualda, choć ma tam swoje ulubione miej-
sca. Za każdym razem, kiedy się spotykamy, częstuje 
mnie porcją narzekań: 

– W Atenach musisz wiedzieć gdzie zjeść, normal-
nie bratku zerowa jakość. Turyści ich rozwydrzyli.  
Frytki i ryż na tym samym talerzu, tonące w roztwo-
rze pomidorowym do zgrillowanej baraniny. Okropne 

souvlaki, byle jaka moussaka, mówię Ci: masakra!
Pojedziesz za miasto, pensjonat nawet zgrabny, z 

miłym widokiem na zatokę, wchodzisz do kibla, a tam 
stary numer, wciąż jary, to znaczy, papier toaletowy 
który po użyciu musisz włożyć do kontenerka stoją-
cego obok muszli. Obrzydliwe. Już i piękne widoki na 
morze nie bawią.

– Patrzysz z tarasu na oleandry, a w sąsiedztwie, 
zza dorodnego  kwiecia, widzisz wypadające śmieci z 
przepełnionych pojemników.

– W drodze do knajpy musisz uważać. Idziesz ład-
ną, zacieniona aleją, z drzewa oleandrowe ustawione 
w szeregach, ale nie możesz podziwiać barwności 
świata. tylko musisz patrzeć pod nogi. Spod chod-
nikowych płytek wypełzają korzenie, myślisz wtedy 
tylko o tym, że dentyści drodzy jak diabli, sam zresztą 
wiesz.

– No i ten serwis. Żar z nieba się leje i wszystko 
usprawiedliwia. Profesjonalny serwis pojęciem abs-
trakcyjnym. Ludziska poruszają się jak muchy w 
rosole, palą papierosy w nadmiarze i to wszędzie. 
Co z tego, że nie wolno w środku lokalu. I tak dym 
i smród cię otaczają, pospołu ze zgnilizną butwieją-
cych owoców. Mówię ci, co krok możesz się czuć jak 
u Arabów.

– Bywałeś w Grecji, znasz wyspy, co ci będę tłu-
maczył. Fasady domów odrapane, z liszajami, bo nie 
chce się im tam zadbać o swoją zagrodę. A taki ich 
artysta, cwaniak, George Meris, uplastycznia je na 
swoich fotkach, szminkuje w Photoshopie. Jego wido-
kówki  sprzedają się jak świeże bułeczki pod hasłem: 
„jaka śliczna naturalna Grecja”. Ja pierniczę. Mówię 
ci, syf do poziomu sztuki podciągnęli.

Pijemy zwykle dużo, on dobre whisky, ja ouzo. 
On anyżowego świństwa do ust nie przyłoży. Po iluś 
kromkach pysznych trunków, Romuald zmienia po-
etykę utyskiwań.

– Robiąc biznes w Grecji, nigdy nie wiesz w co się 
pakujesz. Dla nich przekręt to normalka, nie zawsze 
łatwo się w tym połapać. Nawet jeśli nie ciebie chcą 
wypatroszyć to i tak możesz być trafiony i zatopiony. 
Jak jest podatkowa draka to oni: „rączka rączkę my-
je”. A Ty, ze swoją rączką zostajesz w nocniku.

– No i te szarańcze. Chodzisz po Atenach, które już 
nie są dla Ateńczyków. Turyści w kolorowych szat-
kach, czyste bezgustowie, chińskie grupy tratujące 
przechodniów, nieletnie Cyganki krążące wokół jak 
ćmy przy żarówce… ale nie to najgorsze. Chyba z mi-
lion nielegalników tam mieszka. Nikt ich nie rejestru-
je. Groźni są Pakistańczycy. Albańczyków tam mniej, 
to problem Salonik. Napadają, mogą zabić. Kobietom 
wyrywają naszyjniki. W Atenach robi się coraz dziw-
niej. Z jednej strony hipstersko, niby fajnie, ale to i 
tak nie Amsterdam, z drugiej strony, przejdź się po 
mieście nocą, są miejsca gdzie jest strasznie, i to nie 
tylko przy placu Omonii. 

Romuald niechętnie opowiada o swoi romansie z 
Greczynką. Była z Symi, puściła go kantem, i jak ręką 
odjął, przestał mówić o Symi jako najpiękniejszym 
miejscu w  całym Mediterraneo. Romuald nadal inwe-
stuje, kooperuje i coś tam knuje, głównie w Atenach, 
wraca zwykle kwaśny, pozytywnie mówi tylko o swo-
im biznesowym kompanie, który tam mieszka już od 
lat 90-tych. 

– Ateny są dzisiaj ciężkie do robienia biznesu. Po 
kryzysie finansowym jeszcze cięższe do życia. Były 
walki uliczne, banki w płomieniach, strajki, w su-
mie, nieliche awantury. Ale i codzienność zrobiła się 
niemiła. Dławi tych, co tam mieszkają, dławi i przy-
jezdnych. Sam wiesz, jak jest. Przyjedziesz latem to 
chcesz wiać od razu na wyspy. Zaduch, zgiełk, brud, a 
wszystko to podane w temperaturze 40 stopni. Ludzie 
z tego wszystkiego na balkonach żyją, to są ich salo-
ny, w domu z duchoty nie da się wytrzymać, wentyla-
cja kiepska, na klimę ich nie stać.

Romuald lubi wspominać  swojego biznesowego 
partnera. 

– Dla mnie ratunkiem jest Michał. Ożenił się z 

Greczynką, jest z niego teraz Michalis, nawiguje 
zgrabnie w interesach pośród tego kolossssalnego 
szwagrostwa i kuzynostwa, które go otacza . 

Na dźwięk słowa kolosssalny roześmiał się, ja też, 
lubimy sobie razem dworować z Greków, chętnie 
podkreślających, jak wiele greckich słów wziętych 
zostało do innych języków.

– Ale i tak bratku, raz po raz, muszę dawać w ła-
pę. Bizancjum zmieszane z socjalizmem w głowach, 
groźny koktajl. Jak nagle państwo chciało się przyło-
żyć lepiej do ściągania podatków i puściło drony nad 
wille w podmiejskich Atenach, to się okazało, że tyl-
ko 5% właścicieli płaci podatek od basenu przy domu. 

Popijamy sobie pyszne trunki na szwedzkiej we-
randzie Romualda, słuchamy starych hitów; jakiś 
Nalepa, Lady Punk, Maanam. Próbuje to jakoś prze-
puścić przez uszy, nie odważę się zaproponować mu 
greckich bardów, których płyty widzę, że ma. Jest 
Dalaras, Remos, Arvanitaki. Podostawał je widać w 
prezencie.

Romuald często wzdycha znacząco, pokazując na 
wodę fiordu, którą widać świetnie z werandy: 

– Wolę już te świerki i te pieprzone cumulusy kłę-
biaste, nawet tę wodę, której daleko do egejskiego 
lazuru. Tak, tak, wiem: Szwecja to nuda, stereotypy, 
spolegliwy lud i wszechpotężne urzędy. Ale powiem 
Tobie, że już mam dość tej pozornej greckiej kreatyw-
ności, tej niby dynamiki, co jest tylko sprytem, stra-
tegią przeżycia. Chociaż ich rozumiem, oczywiście.  
Ale wiem, że poza chaosem niczego to twórczego nie 
przynosi.

Przypominamy sobie starą anegdotę, kiedy jadąc 
razem do Uppsali pociągiem, spotkaliśmy promie-
niującego radością, wpatrzonego w świat za oknem, 
Włocha z Kalabrii. Pokazując na wielką walizę rzekł,: 
Przyjechałem do córki, pracuje w Uppsali. Wróciłem 
do Włoch po 10 latach mieszkania w Szwecji i to była 
porażka. Teraz już tam nie wrócę. 

Mówił niezłym szwedzkim z silnym włoskim ak-
centem. – Przyjechałem znów do Szwecji i chcę już tu 
zostać. Na to ja do niego: – Jak to tak, z pięknej Italii 
do nudnej i szarej Szwecji chcesz wiać? – Nudnej, sza-
rej? – odparł. – Wiesz co to jest Italia? Permanentny 
chaos! A Szwecja? Na to słowo uśmiech na twarzy 
naszego Włocha zagościł promienny: Szwecja! Lasy, 
lasy, lasy! I święty spokój! Jest pięknie! 

Ja mu na to: – Lasy, powiadasz? Odwiedziła mnie 
koleżanka z Warszawy, doktoryzowana kulturoznaw-
czyni, pokazywałem jej, jak pięknie można spacero-
wać w naturze pozostając zarazem w mieście, i to w 
obrębie Sztokholmu. Widziała, jak natura podchodzi 
aż pod osiedla. Wreszcie pytam ją, nie widząc zachwy-
tu na jej twarzy, „no i jak?”. Ona na to: – Sztokholm? 
Szwecja? Cytaty z kultury rozwiniętej na kontynencie 
i nic więcej. Właściwie nie ma tu nic. Tylko te choler-
ne lasy, woda wokół, skały i tyle. 

Kiedy przypominamy sobie stare przekomarzanki, 
Romuś chętnie podkreśla, że coraz bardziej ceni sobie 
tę pieprzoną szwedzką nudę. 

– Widzisz, stary, tutaj mogę się przechadzać po 
okolicy, mieć w nosie sąsiadów, nikt się nie obrazi, 
mają mnie też w nosie, mogę sobie spokojnie posia-
dywać pośród najbardziej samotnych ludzi świata. 
Nie muszę cały czas uprawiać tych cholernych grzą-
dek towarzyskich, jak w Grecji. Tam bracie, cały czas 
kontakt, cały czas uwaga, musisz być w ciągłym in 
touchu, nie wypaść z obiegu…

Romuś zawiesił głos, spojrzał w niebo, postawił 
wielokropek na tle cumulusa. Wiem, że źle znosi tę 
swoją samotność. Pije, wzdycha, pije, wzdycha. Jak 
już wciórności dokuczają zbyt dotkliwie, leci do Aten.

– No tak, no tak – odezwał się po dłuższej chwili. – 
W tych okolicznościach przyrody najlepiej będzie, jak 
doszczętnie zeszwedzieję. Lecz najpierw się napiję! 

– Håll Sverige rent! – dorzuciłem, wznosząc szkla-
nicę w toaście.
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Jak nie zdradziłem 
ortodoksyjnej orientacji
O istnieniu gejów wiedziałem 
od wczesnej młodości. W latach 
poodwilżowych krążyły po 
Warszawie na ogół złośliwe plotki 
o różnych homoseksualistach, nie-
kiedy dobrze sytuowanych 
dziennikarzach (przykładem 
może służyć felietonista Józef 
Muszkat - Jotem), 
wykorzystywanych i okpiwanych 
przez honorowanych za usługi 
młodzieńców. Już wtedy znany 
był jako biseks żonaty i dzieciaty 
krytyk filmowy Leon B., choć 
dopiero później ujawniono, że 
bywał też TW dla tajnych służb.

W sferach filmowych mawiano też, że pisarz Jerzy 
A. zaangażował wówczas młodego etnografa, póź-
niejszego reżysera Jerzego S., do współpracy przy 
scenariuszu filmu Wajdy “Niewinni czarodzieje”, 
w zamian za inne usługi. Przeczyła temu późniejsza 
współpraca Jerzego S. przy “Nożu w wodzie”, nie-
wątpliwie heteroseksualnego Romana P. Takie plotki 
rzadziej zatrącały o szanowanego pisarza, w dodatku 
pieszczocha władzy – Jarosława  I.

Więcej dowiedziałem się na ten temat po wyjeździe 
z Polski. Pierwszym przystankiem był Londyn, gdzie 
spędzilem 3 miesiące u stryja, zdemobilizowanego 
niegdyś z armii Andersa, przyrodniego brata mego oj-
ca. Żonaty z Angielką, małżeństwo bezdzietne. I na-
gle, pewnego pięknego poranka dowiaduję się od bry-
tyjskiej cioci, że jej pożycie z mężem skończyło się 

bardzo dawno, tuż po ślubie. Co nasunęło mi później 
podejrzenie innej orientacji stryja, unikającego przez  
pozór małżeństwa, możliwości poniesienia aktualnej 
wtedy jeszcze odpowiedzialności prawnej stosowa-
nej wobec “innych”. W dodatku wuj – z zawodu wy-
uczonego cukiernik – zatrudniał w swej niewielkiej 
restauracji młodych osobników, którym w ten sposob 
matkował. Ale to tylko domysły.

Czytam jednak niedawno, w powieści Joanny Bator 
“Chmurdalia”, o innym cukierniku-geju. Może to 
skrzywienie zawodowe?

Przenosząc się z Londynu do Sztokholmu drogą 

morską słyszałem śpiewane na pokładzie przez jakie-
gos Brytyjczyka piosenki w rodzaju:

Where all the queers gone
Went to Sweden everyone... .
Jak sie okazało, niewiele odbiegało to od prawdy. W 

ciągu 35 lat pracy w Szwedzkim Instytucie Filmowym 
spotkałem wielu przedstawicieli tej orientacji, niekie-
dy aktywnie walczących o równouprawnienie, reali-
zujących filmy dokumentalne. Jednego z nich zrazu 
bałbym się spotkać w ciemnej ulicy (fryzura Irokeza, 
masa metalu na ubraniu, w nosie i uszach), ale przy 
bliższym poznaniu okazywał się łagodny jak baranek. 
Inny znów był wstydliwy i zakompleksiony. Gdy – 
w najlepszych zamiarach – pożyczyłem mu książkę 
Jerzego A. “Kain i Abel”, gejowską wersję opowieści 
biblijnej, zwrócił mi ją po jakimś czasie i później uni-
kał mego wzroku i  jakiegokolwiek kontaktu. 

Prywatnie znałem w Szwecji bliżej tylko jednego 
geja, zresztą nie kryjącego się ze swą orientacją.

Nieco więcej dowiedziałem się o różnych obycza-
jach tej mniejszości, gdy na tygodniowym urlopie 
w Maroku przyszło mi mieszkać w jednym, dwupo-
ziomowym apartamencie hotelowym ze szwedzkim 
gejem, co prawda pochodzącym z Malty, poświęca-
jącym cały pobyt polowaniom na tutejszych chłop-
ców. Parokrotnie raczył mnie różnymi opowieściami 
w czasie wspólnych posiłków. Ale po powrocie do 
Sztokholmu nagle gdzieś znikł bez pożegnania.

Może ostatni raz spotkałem małą grupę gejów w 
Warszawie, po pokazie szwedzkiego filmu, przed 
którym wygłaszałem prelekcję. Paru facetów propo-
nowało kontynuować wieczór w hotelu Bristol, Ich 
sposób zachowania i “wszeteczny urok”  wzbudziły 
mój niepokój, zaprosiłem więc dwóch znajomych do 
mego pobliskiego penjonatu na pogaduszki wzmoc-
nione konsumpcją pozostałego od poprzedniej okazji 
alkoholu.

Tyle grzechów na dzień dzisiejszy. Nienawidzę 
zwrotów typu:

Nie jestem rasistą (antysemitą, homofobem - niepo-
trzebne  skreslić), ale... 

Moje ale mówi tylko, że gdyby homoerotyczna  
orientacja opanowała większość ludności globu, ro-
dzaj ludzki stopniowo by wymarł. Ale i to przestaje 
robić wrażenie przy różnych możliwościach in vitro.

A może prokreacja zachodziłaby poprzez stosunki 
gejów z lesbijkami?

Precedensy istnieją.

Pochyleńcy, czyli w stronę państwa 
fundamentalistycznego 

Dlaczego od pewnego czasu oprócz 
ludzi kościoła, także polscy politycy, 
urzędnicy, dziennikarze i zwykli 
ludzie coraz częściej się „pochylają” 
nad sprawą czy problemem a nie po 
prostu: „zastanawiają się” „analizują 
go”, „rozważają” czy „rozpatrują”?

Przykładowo: arcybiskup Gądecki uważa, że tyl-
ko „Ten, kto potrafi uklęknąć przed Eucharystią 
[…] potrafi pochylić się nad potrzebującymi”. Inny 
arcybiskup (Wacław Depo) — pytając: „jak Krzyża 
Chrystusowego nie stracić z oczu?” — „pochyla się 
nad głębią Miłości”. Pochylanie się arcybiskupów, bi-
skupów czy szeregowych księży, choć czasami może 
brzmieć fałszywie, sugeruje pewną podniosłość, pod-
porządkowanie się Bogu, sakralnej sile wyższej i dla-
tego może mieć rację bytu, szczególnie dla człowieka 
wierzącego podczas mszy w kościele. 

Na inną siłę wyższą powołuje się Beata Mazurek. 
Przyznaje, że taką siłą wyższą jest jej partia PiS (My) 
stwierdzając, “powinniśmy […] ponownie pochylić 
się nad tą kandydaturą”, mając na myśli Agnieszkę 
Dudzińską proponowaną przez PiS na Rzecznika 
Praw Dziecka. Polityczny pomazaniec tej samej par-
tii, minister Przemysław Czarnek, nie powołuje się 

natomiast na żadne sankcje wyższe, bo sam we wła-
snej osobie: „pochyla się nad poprawkami zgłoszony-
mi do ustawy o wyborach”. Ale jakiej sile mają pod-
porządkować się samorządowcy, do których zwraca 
się Wiceprezes Banku Gospodarstwa Krajowego: 
„Zachęcam samorządowców, żeby pochylili się nad 
tematem remontów i termomodernizacji zasobów 
komunalnych.” Albo co zrobić z Radą Warszawy, 
która „jeszcze raz musi pochylić się nad uchwałą o 
podwyżkach opłat za odbiór śmieci”? Co powiedzieć 
o przedsiębiorcy, który uważa, że: „Ministerstwo 
Zdrowia musi pochylić się nad branżą dezynfekcyjną” 
albo o gazecie dla konsumentów, która w tytule pyta: 
„Czy warto pochylić się nad najtańszym telewizorem 
QLED?”

Jak widać „pochylenie” zeszło z niebios na ziemię, 
weszło w lud i zamieszkało w naszej powszechnej 
mentalności. Co to może znaczyć? Czy w pozycji 
pochylonej lepiej się myśli? Jak wobec tego pochy-
lonym wstać z kolan? Czy jak człowiek się pochyli, 
to mu do półkul mózgowych napływa więcej oleju? 
Co na to biolodzy? Socjolog powie zapewne, że sto-
pień nasycenia językiem kościoła jest proporcjonalny 
do kościelnej indoktrynacji, czyli do rosnących wpły-
wów tej instytucji na wszystkie dziedziny naszego 
życia. 

Z reguły pochylamy się czy chylimy czoła „przed 
czymś” czy „przed kimś” istotnym lub przed jakimś 
fenomenem (talentem). Schylamy głowę przed sym-
bolami (religijnymi czy patriotycznymi) czy oso-
bami, które wzbudzają w nas szacunek czy podziw. 
Pochylenie w tym sensie to zatem gest poważania, 
ale też podległości, czołobitności, podporządkowania 

się. Czy wobec tego ci, którzy twierdzą, że pochylają 
się nad naszymi sprawami stają się naprawdę sługami 
tych spraw czy sługami wyższej prawdy, z perspek-
tywy której te sprawy chcą rozpatrywać? Jak by nie 
było w obu przypadkach jest to ryzykowne - można 
stracić dystans i ostrość widzenia.  Przede wszystkim 
chciałoby się wiedzieć o jaką (czyją) prawdę pochy-
lającemu się chodzi. W jakim celu zmienia perspekty-
wę wyprostowanego kręgosłupa na pochylony punkt 
widzenia? Czy pochylenie się nad prawem do aborcji, 
na przykład, prowadzi do innej decyzji ,niż gdyby 
rozważono je w pozycji wyprostowanej i bezstronnie 
przeanalizowano? Na podstawie ostatnich skandalicz-
nych wyroków Trybunału Przyłębskiej odpowiedź 
jest niestety twierdząca. Pochyleńcy parli od lat by 
uzyskać werdykt zgodny ze swoimi preferencjami, 
aby narzucić swoje własne, specyficzne widzenie 
świata wszystkim polskim kobietom i rodzinom.

Pozycja “pochylenia” zaczyna dzisiaj pełnić funk-
cję tego, co w PRL-u nazywano zadekretowanym 
„obiektywizmem”. Wtedy powoływano się na „obiek-
tywizm materialistyczny”, który w istocie był wymy-
słem ideologów. W ślad za politycznymi frazesami o 
obiektywnych prawach historii szły decyzje i wyroki 
katastrofalne dla obywateli, kultury i gospodarki. Nie 
zamieniajmy zatem obiektywizmu materialistycznego 
na obiektywizm idealistyczny szczególnie w jego po-
lityczno-religijnej wersji siermiężnego katolicyzmu, 
który jest podobnie oderwany od rzeczywistości co 
jego komunistyczny odpowiednik. 
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Wyłapywałem 
słowa z kakofoni 
dźwięków 
innych słów 
Mówię dosyć dobrze po szwedzku, 
aczkolwiek z wyraźnym polskim 
akcentem. Moja droga do szwedzkiego 
języka była dość kręta.

Mając 19 lat, w 1957 roku, uciekłem do Danii. A więc moją pierwszą ścież-
kę do języka szwedzkiego wydeptał język duński. Nauczenie się tego języka było 
niejakim wyzwaniem. Duński gardłowy język jest trudny dla nas, których dźwię-
ki języka leżą w przedniej części ust. Badania językowe wykazują, że dzieciom 
duńskim jest trudno – że wolniej przyswajają swój język ojczysty, niż dzieci w 
innych krajach o innym języku ojczystym. I ja, mimo starań, duńskich dziewcząt 
w rybackim miasteczku Hundested, nigdy nie nauczyłem się wymówić ichniego 
„chrząszcz brzmi w trzcinie” – „rødgrød med fløde”.

Po pewnym czasie przeniosłem się do Szwecji do Malmö. Z początku wydawało 
mi się, że język którym tam mówiono, był łatwiejszy od duńskiego, mniej gardło-
wy, i że słowa nie zlewały się w jedną masę, jak w duńskim. Ale jednak gardłowy 
to on był i nie tak całkiem wyraźny. Pracowałem w fabryce jako blacharz i wynaj-
mowałem sublokatorski pokój w malmöickiej robotniczej rodzinie. Język, który 
mnie otaczał w fabryce i w rodzinie, nie był językiem literackim. To był ciężki, w 
Malmö mówiony, południowo-szwedzki język.  

Na drodze do mojego dzisiejszego szwedzkiego spotkałem mnóstwo słów. 
Niektóre wyróżniły się aż tak bardzo, że potrafię podać nie tylko miejsce, ale i sy-
tuację, kiedy to poszczególne słowo po raz pierwszy usłyszałem. Zdawałoby się, że 
zapamiętane słowa to jakieś niezmiernie ważne słowa, że były w jakiś sposób zna-
czące w moim życiu. Bynajmniej, najczęściej to zwykłe powszechne słowa, często 
całkiem błahe. Naliczyłem tych słów aż 27. Każde z tych słów ma swoją historię. 

Dlaczego właśnie te, a nie inne słowa utkwiły mi w pamięci, nie potrafię od-
powiedzieć. To pozostanie zagadką. Niezgłębione są labirynty ludzkiego mózgu! 
Może jest to tak, jak z ludźmi których spotkaliśmy w naszym życiu – niektórych 
pamiętamy, drudzy giną w tumanach życiowych wydarzeń.

Na żaden kurs językowy nigdy nie chodziłem – nie było ich w tamtych czasach 
– słownika też nie miałem. Szwedzkiego uczyło mnie życie wśród ludzi, którzy 
mnie otaczali. Byłem otoczony kakofonią dźwięków, z których wyławiałem słowa 
i które zapisywałem na kartkach.  Moje  stanowisko w fabryce usiane było kartkami 
ze słowami, które najprawdopodobniej często błędnie zapisałem. 

Rodzina u której wynajmowałem sublokatorski pokój była ludźmi niezwykłymi. 
Od samego początku traktowali mnie jak członka rodziny. Nie tylko że jedliśmy 
wspólne obiady i że pani Gurli Green przygotowywała mi drugie śniadanie do pra-
cy, to zapraszali mnie także na swoje rodzinne i towarzyskie przyjęcia.

Mój czas u nich był fantastyczną szkołą nauki języka i zwyczajów. Zwyczaje 
towarzyskie podlegały w tamtych czasach dość sztywnym regułom, które były dla 
mnie całkiem nowe i które musiałem się nauczyć. 

Słowa, które utkwiły mi szczególnie w pamięci z przyjęć, były gardłowo wypo-
wiedziane: „kaouga” – „kaka” – „ciastko” i  często powtarzające się, usilne nakła-
nianie do jedzenia „varchskou ou doupa” – „var så god och doppa” – wyrażenie, 
które najprawdopodobniej młode pokolenie Szwedów w tej formie już nie zna, a 
które po prostu oznacza: „proszę, poczęstuj się”. Podejrzewam również, że wiele z 
ówczesnych obyczajów towarzyskich jest nieznane młodym Szwedom.

Przeprowadziwszy się do Sztokholmu odczułem wielką ulgę, gdy spotkałem 
język, którym mówiono w tym mieście. To było jak przyjście spragnionego wę-
drowca do zimnej źródlanej wody. Wreszcie mogłem mówić przednią częścią ust i 
rozróżnić słowo od słowa! 

Chciałem mówić lepiej po szwedzku, a przede wszystkim pragnąłem czytać w 
tym języku. Mieszkałem już rok w Sztokholmie, gdy przeniosłem się do nowego 
sublokatorskiego pokoju na Drottninggatan – do domu, którego już nie ma. 

Pierwsze co zauważyłem wchodząc do pokoju, była samotnie stojąca książka 
na półce nad łóżkiem. Odruchowo sięgnąłem po nią. Była to książka Ericha Marii 
Remarquea ”Czas życia i czas śmieci”. Otworzyłem książkę i zacząłem czytać. 
Byłem zaskoczony! O Boże! Czytam i rozumiem! Ooo, ile to razy próbowałem 
czytać książki po szwedzku i ile to razy odkładałem je zniechęcony? Zawsze były 
za trudne. A tu nagle! Wszystkich słów w książce Remarquea nie rozumiałem, ale 
sens i akcja nie sprawiały mi trudności. Książkę przeczytałem jednym tchem. 

Książko, ta, właśnie ta, moja ty jedyna! Nigdy cię nie zapomnę! Jesteś wspo-
mnieniem długo wytęsknionej i wreszcie spotkanej miłości. Po tej książce potrafi-
łem już, ciągle jeszcze z mozołem, czytać książki po szwedzku. 

Tu nie koniec. Język nie stoi w miejscu. Zmienia się razem z nami, z naszymi 
życiowymi doświadczeniami, z naszym zrozumieniem otoczenia i pojmowaniem 
świata. Ciągle spotykam nowe słowa.

Andrzej Olkiewicz
www.immigrant.nu

O POLAKU, KTÓRY 
ZAWAŻYŁ NA LOSACH 
ŚWIATA, A SZCZGÓLNIE 
POLSKI
Z racji ostatnich wydarzeń 
w Stanach Zjednoczonych, 
nasi znawcy tematu profe-
sorowie zwani amerykani-
stami, wypowiadali się 
obficie w tej sprawie. 
Mówiąc językiem 
wałesowskim brzmiało 
to mniej więcej tak: „Nie 
o takie Ameryke 
i demokracje walczyli 
Kościuszko i Pułaski”.

Co do Kościuszki to zgoda. Tadeusz 
Kościuszko wychowanek Szkoły 
Rycerskiej był liberałem i demokra-
tą. Z Kazimierzem Pułaskim sprawa 
była inna. Jako jeden z przywódców 
Konfederacji Barskiej zwalczał prze-
miany demokratyczne w Polsce i nawet 
stał za porwaniem króla Stanisława 
Augusta, bo uważał go za główne-
go sprawcę reform, jakie planował 
Obóz Czartoryskich. Po zgnieceniu  
Konfederacji przy pomocy wojsk 
Katarzyny Wielkiej i zdobyciu Jasnej 
Góry, której broniły wojska podległe 
Pułaskiemu, zbiegł do Turcji. 

Tak przy okazji. Klasztor jasnogór-
ski dwukrotnie był zajęty przez Rosjan, 
którzy korzyli się przed Najświętszą 
Panienką, bo wiedzieli, że to jest ich 
Ikona Prawosławna. I klasztor obronny 
na Jasnej Górze żadnych złych skutków 
od Rosjan nie doznał. Co więcej, człon-
kowie rodziny carskiej przywozili tam, 
już po rozbiorach, wartościowe vota i 
wpisywali się (po francusku) do księgi 
pamiątkowej. 

W Turcji dowodzone przez Puła-
skiego oddziały poniosły klęskę w 
wojnie z Rosją. Pułaski musiał dalej 
uciekać. Biograf Pułaskiego, nieod-
żałowany Karol Zbyszewski, nazwał 
swój esej o Pułaskim „Bohater znający 
tylko klęski”. Coś w tym było. 

Po Turcji Pułaski próbował oddać 
swoje usługi Francji i Anglii, w obu 
wypadkach spotkał się z odmową. 
Ciążyła na nim opinia „królobójcy”. Co 
było nie do końca słuszne, bowiem po-
rwany Stanisław August nie ucierpiał, 
ale nie była to zasługa Puławskiego 
tylko jego podwładnego, którego Król 
przekonał do siebie. Co nie zmienia 

faktu, że tego oficera za zamach na 
Majestat później skazano na śmierć, a 
Król nie miał uprawnień by go ułaska-
wić. Takie to były obyczaje w dawnej 
Rzeczypospolitej. 

Nie mogąc znaleźć miejsca w Eu-
ropie Pułaski popłynął za Atlantyk, 
gdzie spotkał Tadeusza Kościuszkę. Z 
tym była całkiem inna historia. 

Ranny pod Maciejowicami Kościu-
szko dostał się do niewoli, gdzie zresz-
tą był traktowany z honorami. Niemniej 
był więźniem aż do śmierci Carycy. 
Syn Katarzyny Paweł nie cierpiał swo-
jej matki, więc jak został Imperatorem, 
po jej śmierci, to dużo rzeczy odkrę-
cił. Ale taki normalny to on nie był. 
Podejrzewał, że za zabójstwem jego 
narzeczonej stała jego matka. I dlatego 
zaraz po jej śmierci kazał ekshumować 

zwłoki ukochanej i z jej kościotrupem 
wziął ślub w cerkwi. Kwestionował 
decyzje matki i w  innych sprawach. 
Dlatego uwolnił Kościuszkę i zaprosił 
go do Petersburga, wycałował, obda-
rował włościami. Chciał go mianować 
feldmarszałkiem. Gdy Kościuszko od-
mówił, to poprosił go tylko o to, by 
przysiągł, że więcej szabli na Rosję nie 
podniesie. Kościuszko się wahał, ale 
przyjaciele – szczególnie jego sekre-
tarz Julian Niemcewicz – nalegali by 
tę przysięgę złożył, bo to się wiązało, 
ze zwolnieniem z Sybiru wszystkich 
kombatantów powstania z roku 1794. 
Kościuszko przysięgę złożył i jako 
człowiek honoru jej dotrzymał. I dla-
tego później odmówił Napoleonowi 
udziału w wyprawie na Moskwę. To 
jeszcze nie były czasy pułkowników 
Kuklińskich. 

Ale wracając do uwolnienia 
Kościuszki. Zaradny Niemcewicz spie-
niężył podarowane przez Pawła włości 
i z całkiem pokaźną sumą panowie 
Kościuszko i Niemcewicz luksusową 
karetą, przez Finlandię i Kirunę, dotarli 
do Sztokholmu. Niemcewicz w swoich 
wspomnieniach wspomina, że po dro-
dze koła karocy wymieniano na pło-
zy. W Sztokholmie chciano wetować 
Kościuszkę, jako bojownika przeciw 
Rosji, z którą Szwecja miała na pień-
ku. Zaproszono go na dwór królewski. 
Kościuszko się uchylił i wyjechał do 
Göteborga, z którego pierwszym stat-
kiem wypłynął do Ameryki.

Trzecim Polakiem z tego okresu był 
kompan Pułaskiego z konfederaci bar-
skiej Maurycy Beniowski. Też awan-
turnik i warchoł. Ten ostatni uznał, że 
osadnicy nie mają szans w starciu z 
potęgą brytyjską i nawet zastanawiał 
się, czy nie ofiarować swych usług 
Anglikom. W końcu jednak zakręcił się 
na ogonie i wrócił do Europy, skąd z 
ramienia Francji podbił Madagaskar. 
Pisaliśmy o tym nie dawno w NGP. 
Adolf Nowaczyński opisał to złośliwie 
w sztuce „Pułaski w Ameryce”. Żaden 
teatr tego nigdy nie wystawił. Nie wy-
padało? Nie wiem. 

Inna sztuka Nowaczyńskiego „Fry-
deryk Wielki” była wystawiana często 
mimo złośliwych uwag, których naszym 
rodakom autor nie szczędził. Stanisław 
Mackiewicz, Karol Zbyszewski i pro-
fesor Wiktor Sukiennicki uważali 
zgodnie, że Konfederacja Barska była 
pierwszym gwoździem wbitym w wie-
ko trumny Polski.    
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Tadeusz Nowakowski

Siła poezji
Te wiersze to jak podróż w czasie. 
Chronologiczny zapis nastrojów, 
niepokoju, fascynacji. Świetny 
debiut poetycki. Tomik Anny 
Winner „W cieniu jarzębiny” 
pobudza do refleksji.

By lepiej zrozumieć tę chronologiczną podróż w 
czasie, trzeba oczywiście znać biografię autorki. A co 
najmniej jej pierwszą książkę ”Czarno-białe życie” 
rozliczającą się z własną biografią, w której toksyczny 
partner przemeblował jej życie. Ta poruszająca książ-
ka miała charakter samooczyszczenia i wpłynęła na 
jej późniejszą twórczość. Tamte przeżycia widoczne 
są także w tomiku wierszy. Ale, oczywiście, to tylko 
fragment tego zbioru, nie mniej dla uważnego czytel-
nika najbardziej poruszający.

Wiersze Anny Winner mają w sobie wiele dziew-
częcości, kobiecego ciepła, ciekawym okiem spoglą-
dają na świat. Jest też w nich zrozumiały smutek, jak 
chociażby w przejmującym wierszu „Dlaczego”.
Pogubiliśmy się
Wypaliła się miłość
Dlaczego?
Ktoś powiedział
Emigracja
Może?
Ale nie z tego jest
Bezrozumna złość
Przemocy pełna
Dlaczego?
Ktoś mówi broń się
Łatwo powiedzieć
Skulona czekam na razy
Wyszumi się
Uspokoi
Ktoś mówi
Odejdź
Nie mogę
Podległa
Uniżona
Zatracam siebie
Czy moja to wina?
Dlaczego?
Dlaczego już
Nie rozmawiamy…

I chociaż ten smutek w pewnym momencie domi-
nuje (jak w wierszu „Zawsze”: Nie ma ZAWSZE / 
Nigdy nie ma / ZAWSZE) to jest w tej poezji nadzieja 
na lepsze jutro, na umiejętność wyciągania wniosków 
z własnych doświadczeń. Może dlatego jest ten tomik 
tak bardzo warty polecenia.

Szukając wyjścia z własnych rozterek, znajdzie tu 
czytelnik mądre spojrzenie na otaczający nas świat. 
To siła tych wierszy. 

Anna Winner: W cieniu jarzębiny. Polonica, Sztokholm 2020, 
s.73

W poszukiwaniu 
światła 
i zrozumienia
ludzkich 
problemów
Jolanta Szutkiewicz podjęła się 
zadania trudnego. Tomik wierszy po 
szwedzku to wyzwanie dla polskiego 
autora mieszkającego w Szwecji – co 
prawda lat już niemal 40 – ale dla 
którego język szwedzki jest wciąż 
drugim językiem. I w dodatku ubrać 
ten język w poetycką formę... Czy 
poradziła sobie z tym wyzwaniem?

Całkiem dobrze. „Mellan  morkret och ljuset” to 
zbiór wierszy refleksyjnych i nastrojowych. Nie ma 
w nich dynamiki odkrywcy świata, ale jest coś cen-
niejszego: dojrzałe spojrzenie na otaczający nas, 
skomplikowany świat. Szutkiewicz oszczędna jest w 
słowa, większą wagę przywiązuje w budowanie na-
stroju, a powtarzające się często frazy mają znaczenie 
symboliczne.

Profesor Ewa Teodorowicz Hellman tak o wier-
szach pisała: Jej poezja ma charakter zarówno opi-
sujący jak i refleksyjny. Porusza w niej autorka różne 
kwestie życiowe oraz istotne problemy naszych cza-
sów: ludzką samotność, bezradność, izolację oraz 
poszukiwanie własnej tożsamości i swojego małe-
go miejsca na ziemi. Szutkiewicz pisze o fenomenie 
czasu, o jego różnych przejawach, a także o władzy 
czasu nad biegiem życia. /.../ Jest w tej poezji trochę 
pesymizmu, ale większość tekstów mówi o przyszło-
ści, o nadziei, i o jasności. “Poetyckie uniwersum” 
rozciąga się w tym tomiku wierszy od spraw małych i 
osobistych po problemy wielkie i wieczne.

Innego z czytelników uderzyła melodyjność wier-
szy, jeszcze innego ich osobisty charakter. Ale tak to 

Jolanta Szutkiewicz: Mellan mörkret och ljuset. Dikter. 
Polonica, Sztokholm 2020, s.61

Stanisław Sobolewski

właśnie jest z poezją – każdy znajduje w niej coś dla 
siebie, coś co odpowiada jego własnemu nastrojowi. 
„Między ciemnością a jasnością” jest wiele odcieni. 
Jest też poetycka droga, którą w poszukiwaniu światła 
i zrozumienia ludzkich – a pewnie także własnych –
problemów, porusza się Jolanta Szutkiewicz.

Niewątpliwie chwalebny udział Pułaskiego i Koś-
ciuszki w rewolucji amerykańskiej, przysporzył dużo 
sympatii Polsce w Ameryce. I nawet nie wykluczone, 
że stał za decyzjami prezydenta Wilsona po Pierwszej 
Wojnie Światowej. 

Ale Polakiem z Ameryki, który wpłynął znacz-
nie i bardzo negatywnie na nasze losy był ktoś inny. 
W Polsce nie znany Leon Czołgosz. Pani Barbara 
Tuchman przybliża tę postać w swojej książce: „The 
Proud Tower” (Dumna Wieża). I pisze tak: 

„W Stanach Zjednoczonych Amerykanin polskie-
go pochodzenia nazwiskiem Leon Czołgosz czytał 
raz po raz relację gazety o zabójstwie króla Włoch 
Umberta, Wycinek ten brał co noc z sobą do łóżka, jak 
rzecz najcenniejszą. Miał w owym czasie dwadzieścia 
osiem lat, był mały i szczupły, o szczególnym, nieru-
chomym spojrzeniu jasnoniebieskich oczu. Urodzony 
w Ameryce wkrótce po przyjeździe swoich rodziców 
do USA, miał pięciu braci i dwie siostry i mieszkał z 
całą rodziną na małej farmie w Ohio. Zdaniem swo-
jego ojca - ‘robił wrażenie, że jest bardziej skłonny 
do rozmyślań niż większość innych dzieci’ – z powodu 
swego zamiłowania do lektury uchodził w rodzinie 
za intelektualistę. W roku 1893, (...) został zwolnio-
ny z pracy w fabryce, i od tego czasu, jak twierdził 
jego brat, - ‘stał się cichy i nie taki już wesoły’. Nie 
ukoiła go modlitwa i miejscowy ksiądz. Zerwał więc 
z kościołem i zaczął czytać broszury wydawane przez 
‘Wolnomyślicieli’ i zainteresował się radykalizmem 
politycznym. Przystąpił do kółka polskich robotni-
ków, gdzie dyskutowano o socjalizmie i anarchizmie, 
a także, jak powiedział później, ‘dyskutowaliśmy o 
prezydentach i że są do niczego’. (...) Wyjeżdżał do 
Chicago i Cleveland, uczęszczał na zebrania anar-
chistów, gdzie słuchał przemówień Emmy Goldman, 
(która twierdziła, że na Świecie zapanuje ład i spra-
wiedliwość dopiero wtedy, gdy się zlikwiduje wszyst-
kich monarchów i prezydentów – przypisek mój LGG). 
(...) W pięć dni później Czołgosz, 6 września 1901 ro-
ku, zjawił się w Buffalo, gdzie na Panamerykańskiej 
Wystawie, ustawił się w szeregu czekających na przy-
jęcie i strzelił do prezydenta Williama McKinleya. Po 
ośmiu dniach Prezydent zmarł. Obowiązki jego prze-
jął wiceprezydent Teodor Roosevelt.”

Aż do czasu prezydentury Eisehowera, wiceprezy-
dent w USA nic nie znaczył. Był statystą na politycz-
nej scenie. Siedział na ławce rezerwowej. Zastępował 
prezydenta w czasie jego ciężkiej choroby lub śmierci. 

Główne partie w USA mają różne bieguny. 
Kandydatem na prezydenta mianuje się przedstawi-
ciela większej frakcji, a na wiceprezydenta mniej-
szej. W ten sposób wszyscy sympatycy partii na nich 
głosują. 

Generał Dwight Eisenhower był wybitnym woj-
skowym, zwycięskim wodzem z II Wojny Światowej. 
Ale politykiem był marnym. Republikanie wykorzy-
stali jego popularność i wygrali wybory. Rządził za 
niego wszechwładny Sekretarz Stanu, John Foster 
Dulles i wtedy też wzrosła rola wiceprezydenta, któ-
rym był wybitny macher polityczny, Richard Nixon.

Dawniej tak jednak nie było. Wiceprezydent 
Teodor Roosevelt nie miał żadnych szans na samo-
dzielną prezydenturę. I dopiero nasz Rodak mu to 
umożliwił zabijając prezydenta McKinleya. 

Teodor Roosevelt okazał się być doskonałym 
prezydentem, imperialistą. Podbił część Meksyku i 
przyłączył te ziemie do Stanów. Wyrzucił też z Kuby 
Hiszpanów i uczynił z tej wyspy nieformalną kolonię 
USA. 

Był w jego karierze też wątek polski – miał głośny 
romans z polską hrabiną. Był też człowiekiem lito-
ściwym. Gdy na polowaniu zastrzelił niedźwiedzicę 
to kazał się zaopiekować jej dzieckiem. Wziął niedź-
wiedziątko do Białego Domu i w ten sposób stał się 
patronem popularnych Misiów, które od jego imienia 
noszą nazwę Teddy Bear. Wszystko to spowodowało 
jego wielką popularność. Dwukrotnie został wybrany 
prezydentem, a magia jego nazwiska spowodowa-
ła po latach, wybór na to stanowisko jego bratanka 
Franklina Delano Roosevelta. Ten ostatni zafascy-
nowany Wujkiem Joe (Józefem Stalinem) powierzył 
temu „demokracie” – mimo sprzeciwów Churchilla, 
– pieczę nad Europą Wschodnią. I tak nasz Rodak 
z Ameryki, który chciał na całym Świecie zapro-
wadzić Ład i Sprawiedliwość przyczyni się do 
trwającego prawie pół wieku zniewolenia Polski. 
Dobrze, że nareszcie mamy w Polsce Prawo i 
Sprawiedliwość. 

O Polaku, który zaważył na losach 
świata, a szczególnie Polski
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Nieznośna jałowość mózgu

Rozmowa z laureatką Nagrody Specjalnej Polonii Szwedzkiej, 
POLONIKI 2020, Teresą Urban

Jak się zaczęła Twoja przygoda z pisaniem?
Już w młodości. Zawsze lubiłem pisać. Kiedyś 
najchętniej, gdy ktoś mi zaproponował jakiś temat. 
Może dlatego, że czasami brakowało mi fantazji by 
wymyślać “własne” tematy. A może to było tylko 
lenistwo*

A co cię skłania do pisania teraz?
Brandys napisał, że jak się pisze z własnej potrzeby, 
to jest się grafomanem. A jak się pisze dla pieniędzy, 
to jest się pisarzem. Mnie pisanie sprawia przyjem-
ność, piszę więc częściowo „dla siebie”, ale nie do 
szuflady. Publikuję swoje teksty i w Nowej Gaze-
cie Polskiej i próbuję także w innych mediach, ale 
sporadycznie.

Bardzo często Twoje teksty są relacjami z licznych 
podróży. Co jest najbardziej fascynującego w 
podróżowaniu?
To przeżywanie nowych wrażeń, poznawanie 
nowych miejsc. Im bardziej się jest starszym, tym 
bardziej się to docenia. To swego rodzaju szeroko 
rozumiany luksus, jaki można sobie kupić. Myśmy 
zawsze z mężem dbali o to poczucie „luksusu”, nie 
należę do tych którzy podróżują z namiotem.

Często w tych swoich relacjach piszesz o takich 
banalnych sprawach – nie mam nic złego na 
myśli…
…może rzeczywiście trywialnych…

… ale to jest swego rodzaju sztuka, by z tych zwy-
czajnych zdarzeń, zbudować ciekawy obrazek.
Piszę o przeżyciach różnego rodzaju, to nie są prze-
wodniki turystyczne. Piszę więc sporo o pewnych 
niedogodnościach związanych czasami z podróżowa-
niem, o rzeczach i wydarzeniach rzadko się zdarza-
jących. Więc to nie jest „poradnik turysty”, raczej 

wręcz przeciwnie – czasami odradzam. Bo – zauwa-
żyłam sama w sobie – mam bardziej skłonność do 
odradzania niż polecania. Często staram się nadawać 
moim relacjom charakter pewnego humoru, może 
nawet bardziej sarkazmu.

Czas pandemii unieruchomił nas wszystkich, 
Ciebie też, jak przyjmujesz ten ostatni czas?
Staram się z tego psychicznie wyłączyć, bo mnie 
to deprymuje. Najbardziej mi brakuje pływania 
w ciepłym morzu. Nie wspominając o kontaktach 
towarzyskich.

Jak reagują czytelnicy na Twoje teksty?
Czytelnicy reagują zazwyczaj, gdy ich coś poruszy 
negatywnie. Gdy im się coś podoba, to rzadko kiedy 
ktoś się odezwie. Do tego trzeba się przyzwyczaić. 
Krytyków nie brakuje. I często jest to krytyka mało 
konstruktywna.

Jesteś autorką paru książek…
Pierwsza była to książka elektroniczna „Dino i inne 
opowiadania” zawierająca nowele po polsku i po 

szwedzku. Później był zbiór opowiadań „Ja i inne 
małpy”, a jeszcze później ”Moja Jurata”…

A właśnie niedawno ukazała się kolejna Twoja 
książka, „W cieniu jabłoni”, między innymi o 
Twojej trudnej relacji z matką.
Tak, to książka o relacji matka-córka.

Czy trudno ci się ją pisało?
Pisałam ją kilkanaście lat. Pisałam, by się uporać z 
tymi wszystkimi problemami i konfliktami, które 
przeżywałam. To jest książka pisana z głębokiej 
potrzeby zrozumienia tego co się wydarzyło. Takie 
psychiczne oczyszczenie. W końcu zdecydowałam 
się ją wydać pod pseudonimem, pozmieniałam imio-
na, unikałam nazwisk, głównie z myślą o ojcu.

Trochę dziwna konstrukcja, zwłaszcza, że nie 
ukrywasz, że jesteś autorką tej książki.
Dużo się nad tym zastanawiałam, ale w końcu pseu-
donim na okładce został. To już chyba mój ostatni 
większy projekt książkowy. Żadnych książek więcej 
nie będzie.

Zawsze z powątpiewaniem słucham, gdy ktoś 
mówi, że więcej już nic nie napisze…
Naprawdę nie sądzę, bym jeszcze coś napisała 
większego. Nie czuję takiej potrzeby, z chęcią będę 
pisała dalsze krótsze felietony, drobne formy, ale 
zobaczymy. Tematów mi ubywa, a przez tą pandemię 
jałowieje mózg. Trawestując: nieznośna jałowość 
mózgu.

Taki damy tytuł tej rozmowie.

Rozmawiał: Tadeusz Nowakowski

Ludzie istotami omylnymi od chwili 
poczęcia do naturalnej śmierci

Czterdzieści lat później zbudowano na pobliskiej 
wysepce Lazaretto Nuove, gdzie gromadzono pacjen-
tów z objawami zarazy przez czterdzieści dni – qu-
aranta giorni (stąd nasza „kwarantanna”).

W czasie, gdy świat boryka się z problemami jakie 
stawia przed nim globalna epidemia mobilizując środ-
ki i ludzi, polski rząd – jakby mu tego co jest było ma-
ło – wprowadza bezlitosny dla kobiet, bo praktycznie 
całkowity, zakaz aborcji, przyjęty z nieukrywanym 
zadowoleniem i błogosławieństwem przez polski ko-
ściół katolicki.

Brytyjscy laiccy teologowie przypomnieli w dys-
kusji, że dawny kościół był mniej rygorystyczny niż 
dzisiejszy, który naucza, że dwie połączone komórki 
już są człowiekiem. W średniowieczu kościół uważał, 
że płód uzyskuje duszę w chwili, gdy kobieta odczu-
wa ruchy, kopnięcia dziecka. Nie nam osądzać, które 
stanowisko Kościóła winno być wiążące dla dzisiej-
szych wiernych, nie pamiętajmy jednak, że Kościół to 
ludzie – istoty omylne.

Nadeszła myśl, pewnego rodzaju porównanie. 
Chodzi o postawę Kościoła w odniesieniu do armii, 
innymi słowy do wojska i jego działań. Respekt dla 
ludzkiego życia „od chwili poczęcia do naturalnej 
śmierci”, nie uczynił Kościoła i jego ludzi radykal-
nymi pacyfistami. Kościół orzekł, że zabijanie współ-
braci pryncypialnie zabroniony jest, ale w niektórych 
przypadkach może być stosowany, jako najmniejsza 
alternatywa. Zastanawiające, w jednym przypadku 
obowiązuje pragmatyczna etyka, a w innym (aborcja) 
etyka pryncypialnej bezkompromisowości?

Skąd ta niekonsekwencja? Moja próba odpowiedzi 
brzmi krótko: Empiria. W katolickiej kolektywnej 
pamięci składowane są ogromne ilości doświadczeń 
związanych z poczynaniami militarnymi. 

Tu wtrącenie: Zakon Krzyżacki (pod wezwaniem 
Matki Boskiej), rekrutując europejskie rycerstwo do 
„bitwy pod Grunwaldem” przekonywał, że idzie o 
rozprawienie się chrześcijaństwa z pogaństwem (co 
było po części prawdą). Koniec wtrącenia. 

Watykan będąc przez długie wieki religijnym i po-
litycznym centrum Europy, nie miał w swoich struk-
turach żadnych doświadczeń związanych z ciążą, po-
ronieniami, porodami, pozycją w społeczeństwie i w 
ogóle zdrowiem kobiet. Niezliczone, długowieczne i 
czynne doświadczanie gier wojennych, zmniejszyły 
respekt ludzi Kościoła do nadrzędności życia, pozo-
stając kategorycznymi w sprawach dotyczących ko-
biet. Politycznie Kościół i dziś – choć po cichu – ak-
ceptuje zabójstwo (na przykład zamach na dyktatora), 
motywując to wyborem mniejszego zła, ale w indywi-
dualnym przypadku kobiety i jej prawa do przerwania 
ciąży, jest zdecydowanie bardziej stanowczy.

Można, nawet należy, prowadzić trudne debaty, 
precyzujące pojęcia zawarte w etyce. Debatujmy, 
sperajmy się, ale okażmy też odwagę przyznając, że 
postanowienia, jakie podejmują ludzie w kolorat-
ce, habicie, czy muszką pod szyją, nie są wyryte w 
kamieniu.

Chwilę przed przybiciem do brzegu 
stateczku między Wenecją  a Lido, 
patrząc z prawej burty, widać 
masywny ceglany budynek. 
To dziś pusty, ale historią sięgający 
lat 1400-ych Lazaretto Vecchio, 
szpital zbudowany by przyjąć 
zadżumionych.
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