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Domena
publiczna
Są Domy Publiczne i Dziewczyny
Publiczne, nie ma powodu żeby
zabrakło Telewizji Publicznej. Na to
miano zapracowała sobie telewizja
państwowa, zwana też narodową.
Na to miano najbardziej zasługuje
program informacyjny TVP-Info.
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Artykuł L. Garczyńskiego Gąssowskiego

Miasto i
wielkomiejskość
Dla czytelnika w Szwecji zapewne
najbardziej będą interesujące rozdziały
książki poświęcone Sztokholmowi. To
wnikliwe analizy złych i dobrych przemian,
jakie zachodziły w stolicy Szwecji,
urbanistycznego i architektonicznego
harakiri jaki dokonano w latach 60-tych
na centrum miasta.
Recenzja książki Zygmunta Barczyka
“Miasto i sens”. s.7

Adam Zagajewski:
„Powiedz prawdę,
do tego służysz”!
Adam Zagajewski pozostanie nie tylko
w mojej, ale przede wszystkim w pamięci
potomnych jako wszechstronny i głęboki
twórca. Był autorem – oprócz tomików poezji
– również wielu innych utworów: powieści,
esejów i przekładów.
ESEJ M. Anna Packalén Parkman s.2

Adam Zagajewski:

„Powiedz prawdę, do tego służysz”!
ANNA M. PACKALEN PARKMAN
Niedawno wszystkich nas miłośników poezji poruszyła wiadomość
o nieoczekiwanej śmierci Adama Zagajewskiego, nie tylko jednego
z największych współczesnych poetów i prozaików, ale też jednego
z najbardziej liczących się głosów wśród polskich intelektualistów.
Poeta zmarł 21 marca w Krakowie, jak na ironię losu w dniu, w którym
cały świat od dawna obchodzi Międzynarodowy Dzień Poezji...
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Przypomnijmy kilka faktów z biografii pisarza:
Adam Zagajewski urodził się w 1945 roku, w należącym wówczas do Polski Lwowie, ale dorastał
na Śląsku i w Krakowie. Jako poeta debiutował w
1972 roku. Przez swoją twórczość liryczną zaliczany jest do polskiej generacji poetyckiej tzw. „Nowej
fali”, kontynuującej tradycję późnomodernistyczną.
Zapoczątkowany w końcu lat 60-tych ruch Nowej fali skupiał zrazu wielu twórców różnych dziedzin. Z
czasem jednak wykrystalizowała się wśród nich grupa
poetów uznawanych za filary tego ruchu i to ich głównie wymienia się dzisiaj w tym kontekście, a więc,
oprócz Adama Zagajewskiego, również Stanisława
Barańczaka (1946-2014), Juliana Kornhausera (ur.
1946) i Ryszarda Krynickiego (ur. 1943).
Na kształtowanie się światopoglądu poetów Nowej
fali wpłynęły niewątpliwe wydarzenia Marca 68.
Stanowią one przysłowiowe „przeżycie pokoleniowe” całej tej generacji młodych intelektualistów, stąd
określani są oni często jako Pokolenie 68. Przebieg
i skutki tych wydarzeń ujawniły bowiem jaskrawe
sprzeczności ówczesnej polskiej rzeczywistości i
otworzyły oczy tej generacji na tyły komunistycznej
fasady. Niełatwo dzisiaj odtworzyć w pełni klimat
wydarzeń kulturalno-literacko-politycznych tamtych
lat i roli, jaką w owym czasie spełniały utwory poetów Nowej fali. Ważne jest jednak, aby pamiętać o
tym, że pisarze ci, świadomi absurdów rzeczywistości
polityczno-społecznej, w jakiej przyszło im i innym
żyć, usiłowali wpłynąć na nią właśnie poprzez swoje
wiersze. Nowatorstwo ich polegało głównie na wypowiedzeniu walki zniewolonemu i zanieczyszczonemu
językowi polskiemu, pełnemu propagandowych frazesów typu Orwellowskiego new speak. Wychodząc
z założenia, że zakłamanie zewnętrzne prędzej czy
później prowadzi do zakłamania wewnętrznego jednostki, starali się wypełnić lukę, będącą rezultatem
konfrontacji polskiej rzeczywistości z jej zdewaluowanym przez oficjalną retorykę obrazem. Podjęli się
oni ponadto, co ważne, mówienia w imieniu zwykłego „szarego” człowieka, odsłaniając tak problemy, jak
i paradoksy jego komunistycznej egzystencji. Wielu
z nich, w tym także Adam Zagajewski, zmuszonych
było dokonać wyboru między mówieniem otwarcie o
wszystkich bolączkach kraju i narażać się tym samym
na konsekwencje i represje z tym związane – obejmujące zarówno życie zawodowe, jak i prywatne – czy
też przymykać oko na niewygodne fakty i polityczną
indoktrynację.
W roku 1975, wraz z kilkudziesięcioma innymi polskimi intelektualistami, Zagajewski podpisał sławny
„List 59” – protest ludzi nauki i kultury przeciwko
zmianom w Konstytucji PRL, szczególnie kierowniczej roli PZPR i sojuszu z ZSRR. Krótko potem
został, podobnie jak wielu jego pokoleniowych kolegów, objęty zakazem druku. Pisarze Pokolenia 68,
poddani państwowej cenzurze wydawniczej, zaczęli
publikować swe utwory poza Polską (m.in. w paryskiej „Kulturze”), a niektórzy z nich zostali nawet
zmuszeni do emigracji, jak na przykład Stanisław
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Barańczak, który w 1981 roku objął stanowisko profesora literatury polskiej na uniwersytecie w Harwardzie
czy Adam Zagajewski, który wyjechał w tym samym
czasie na wiele lat m.in. do Francji. Zakaz publikacji utworów Zagajewskiego został uchylony w 1989
roku, ale dopiero po wielu latach na emigracji poeta
powrócił na początku nowego tysiąclecia na stałe do
Krakowa.
Po tym bardzo pobieżnym szkicu na temat formacji
poetyckiej, z którą na zawsze w historii współczesnej
literatury polskiej związane jest nazwisko Adama
Zagajewskiego, pozwolę sobie na dygresję i podzielę się jednym z osobistych wspomnień z nim związanych. W połowie lat 80-tych, jako doktorantka w
Instytucie Slawistyki na Uniwersytecie w Uppsali,
uzyskałam, w związku z pisaniem pracy na temat
twórczości poetyckiej czterech wyżej wspomnianych
poetów Pokolenia 68, skromne stypendium na kilkudniowy wyjazd do Paryża i przeprowadzenie wywiadu z przebywającym tam wtedy na emigracji Adamem
Zagajewskim. Był kwiecień1984 roku, w Szwecji grasowała jeszcze zima, podczas gdy w Paryżu powitało
mnie słońce i 27 stopni ciepła. Spotkanie z poetą ustaliłam wcześniej korespondencyjnie (aż trudno sobie
wyobrazić, że żyliśmy wtedy bez Internetu, e-maili
i telefonów komórkowych…). Zagajewski mieszkał
w Sèvre, miejscowości pod Paryżem. Według jego wskazówek miałam się udać metrem do Pont de
Sèvres, ostatniej stacji metra, gdzie poeta miał na
mnie czekać i skąd mieliśmy się udać do jego miejsca
zamieszkania. Pełna oczekiwania i bardzo przejęta
ruszyłam w tę podróż. Dłużyła mi się niesamowicie, bo pociąg stawał na każdej podmiejskiej stacji i
miałam wrażenie, że ta jazda nigdy się nie skończy.
Kiedy wreszcie dotarłam na miejsce i wysiadłam na
peron, nikt, kto mógłby wyglądać na Zagajewskiego,
na mnie nie czekał.
Przystanęłam więc strategicznie blisko wejścia,
obrzucając pełnym nadziei spojrzeniem każdego mijającego mnie mężczyznę, który w przybliżeniu odpowiadałby wiekowi i fizjonomii poety. Nie znaliśmy
się jeszcze wtedy osobiście i miałam do dyspozycji
jedynie małe zdjęcie, opublikowane na obwolucie
któregoś z jego tomików wierszy. Francuzi, jak to
Francuzi – odpowiadali na to z błyskiem w oku, figlarnym uśmiechem, jeden z nich nawet mrugnął do
mnie zachęcająco, jednym słowem (była to godzina
szczytu) tłum mijających mnie mężczyzn był duży,
ale nikogo przypominającego Zagajewskiego w nim
nie było. To czekanie, w dodatku w obcym dla mnie
otoczeniu, wydawało mi się wiecznością, choć, jak
się potem okazało, Zagajewski spóźnił się zaledwie
10 minut. Bo w końcu się zjawił: wysoki, szczupły, o
posępnym spojrzeniu – zarówno to, jak i język ciała
(chód) nie pozostawiały wątpliwości, że to on. Z ulgą
rzuciłam się w jego kierunku, trajkocząc z nerwów jak
opętana, na co poeta zareagował milczeniem, przyjrzał mi się tylko badawczo, po czym, wzdychając
(sic!), poinformował mnie krótko, że czeka nas jeszcze jazda samochodem, bo mieszka poza centrum.
No i ruszyliśmy w drogę. Zagajewski prowadził,
ja usiłowałam go zagadywać, ale odpowiadał mi półsłówkami, więc w końcu i ja zamilkłam, w czarnych
barwach widząc tę naszą planowaną od tak dawna
rozmowę na temat jego poezji. Na dobitkę, po przybyciu do mieszkania poety, zaczęłam mu przesuwać
fotele w pokoju, żeby dotrzeć do kontaktu i włączyć
przywieziony przeze mnie przenośmy magnetofon.
Do dziś pamiętam wyraz twarzy Zagajewskiego,
który, nie proponując mi najmniejszej pomocy, dość
sceptycznie przyglądał się moim poczynaniom, po

czym, najwidoczniej zrezygnowany, poszedł zaparzyć nam herbatę. No i wreszcie zasiedliśmy do tego
wywiadu. I – wbrew wszystkim moim pesymistycznym przewidywaniom – rozmowa popłynęła niemal
od początku jak przysłowiowy potok! Po dwóch godzinach poeta ruszył do kuchni po następne kubki herbaty, a ja zmieniłam kolejną taśmę w magnetofonie. I
tak rozmawialiśmy jeszcze przez następne kilka godzin. Nie tylko o jego wierszach, ale też o literaturze
w szerokim ujęciu tego słowa, o życiu literackim w
Polsce, o sytuacji pisarza na emigracji, etc. Dopiero
pod wieczór poeta odwiózł mnie z powrotem na stację
metra, skąd – w dalszym ciągu pod wrażeniem naszej
rozmowy – wróciłam do mojego skromnego hoteliku
na Montmartre, a na drugi dzień rano do Szwecji i dalszej pracy nad doktoratem. Potem, w ciągu minionych
lat, spotykaliśmy się jeszcze niejednokrotnie, m.in. w
Sztokholmie (warto pamiętać, że aż siedem z utworów Zagajewskiego jest wydanych w Szwecji!), ale
zawsze wtedy powracałam w myślach do tego pierwszego, wiosennego, paryskiego spotkania.
Adam Zagajewski pozostanie nie tylko w mojej,
ale przede wszystkim w pamięci potomnych jako
wszechstronny i głęboki twórca. Był autorem – oprócz
tomików poezji – również wielu innych utworów: powieści, esejów i przekładów. W swoich tekstach, tak
poetyckich, jak i eseistycznych, podejmował zarówno problemy z przeszłości (w tym m.in. zakłamanie
i ideologiczną indoktrynację, jaka panowała w komunistycznej Polsce), jak też istotne kwestie naszych
czasów. Nie sposób tu wymienić wszystkich nagród i
wyróżnień w kraju i za granicą, które pisarz otrzymał
w ciągu ostatnich dziesięcioleci, wspomnę tylko jedną z nich: zaszczytną Nagrodę Tomasa Tranströmera
z 2000 r., z motywacją trafiającą moim zdaniem w
sedno jego twórczości:, „Ponieważ w swej podróży
po współczesnej Europie wyznaje wartości duchowej
wolności, odsłaniając nam, poprzez niekonwencjonalne połączenie mistycyzmu i humoru, naszą nieznaną
codzienność”.
W ubiegłym roku Adam Zagajewski, wraz z innymi
pisarzami (m.in. Ryszardem Krynickim, Hanną Krall
i Olgą Tokarczuk) złożył rezygnację z członkostwa
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, krótko po tym, jak
władze Stowarzyszenia rozpoczęły współpracę z nowoutworzonym państwowym Instytutem Literatury.
Pisarze zarzucili im legitymizowanie „działań antykonstytucyjnych”, jakie ich zdaniem podejmuje rząd
Prawa i Sprawiedliwości. Decyzja ta, w przypadku
Zagajewskiego – bo o nim przede wszystkim traktuje
niniejszy tekst – nie powinna nikogo zdziwić: imperatyw etyczny poety był zawsze jednoznaczny. Jak
pisał w jednym z wczesnych, dziś wręcz klasycznym
i często przytaczanym wierszu, o wymownym tytule
„Prawda”:
(…) Odmów podania ręki temu człowiekowi
wyprostuj się osusz tampon języka
wyjdź z tego kokonu rozgarnij te błony
zaczerpnij najgłębsze warstwy powietrza
i powoli pamiętając o regułach składni
powiedz prawdę do tego służysz w lewej ręce
trzymasz miłość a w prawej nienawiść
Poeta Ryszard Krynicki tak oto wspomina pokoleniowego kolegę i przyjaciela: „Kiedy myślę o jego
postawie moralnej, o decyzjach, jakie podejmował w
czasach trudnych, o tym, że zawsze szedł z podniesioną głową, wiedział, jak należy się zachować, przypominam sobie, że Adam przez całe życie był właśnie
taki. Postępował, jak należy. To jest etos pokolenia
‘68, polskiej opozycji demokratycznej, w której miał,
ma i zawsze będzie mieć wielki udział. Nikt tego nie
wymaże, nikt tego Adamowi – nawet po śmierci – nie
odbierze.”
Dla osób śledzących wydarzenia kulturalno-literackie w dzisiejszej Szwecji nie jest tajemnicą, że nazwisko Zagajewskiego od dawna pojawiało się w spekulacjach wokół literackiej Nagrody Nobla. Ogromna
szkoda, że nie dane mu było jej otrzymać.
M. Anna Packalén Parkman

Osobnikiem witającym w drzwiach okazał się
Kogutek, partyjny kamrat Dudusia, dawniej jego
kumpel z podwórka. Piotr słyszał, że szykuje się oryginalna biesiada, urodzinowa impreza Dudusia. Był
na nią zaproszony, ale o tym, że odbędzie się to w
party tram, dowiedział się dopiero wczoraj. Ach, ten
Duduś! Polityk, niczym celebryta, musi na coś wpaść,
by dużo o nim gadali. Duduś przywitał go wylewnie:
– Właśnie opowiadam młodszym kolegom, naszym
aliantom politycznym, masne historie z naszego internowania. Kupa śmiechu, choć nie zawsze było nam
do śmiechu, no nie Peppe? To jest, drodzy panowie,
Piotr Prokopp, stary druh, a stare druhy, jak wiadomo,
są pod ochroną.
I rzucił do Kogutka: – Przywołaj tu jakąś cizię, żeby szybko piwo i zagrychę doniosła.
Piotr obawia się wypraw w kombatanctwo. Z
Dudusiem, podobnie jak z Pawłem, spędził w stanie
wojennym ponad pół roku w tej samej celi. Duduś,
przy umiarkowanym entuzjazmie dwóch pozostałych, czuł się trzecim muszkieterem w ich kompanii.
W Nowej Polsce zrobił szybką karierę. Nie poszedł
ścieżką awansu związkowego, tylko w porę obrał kurs
liberalny. I zabrnął wysoko. Zaczął jako mechanik
na kopalni, zapalony gołębiarz i zakładowy działacz
Właściwego Związku, a teraz jest już jednym z rozgrywających w dużej polityce.
Podeszła do nich dziewczyna w tonacji żółto-niebieskiej, trzymając oburącz litrową szklanicę z piwem. Miała na sobie żółtą minispódniczkę i ażurową
niebieską bluzkę. Nogi długie do nieba. Zauważył,
że również pozostałe kelnerki ubrane były tak samo.
Roznosząc ciężkie kufle, gorliwie przeciskały się
przez skłębione towarzystwo.
– Nasze hostessy, jak widzisz, szatki mają w kolorach flagi śląskiej – kontynuował Duduś, figlarnym spojrzeniem omiatając urodziwe reprezentantki
regionu.
Piotr zauważył, że zaproszone są tylko chopy. Stąd
to luzactwo. Niewiasty tu tylko do obsługi. Gejsze
tutejsze.
Duduś usiadł i do dalszej opowieści się sposobił.
Piotr przyszedł z „pustymi rękami”, dokonał jednak
wcześniej wpłaty na konto, kiedy dowiedział się, że
Duduś zgadza się tylko na jedną formę urodzinowego podarunku: wpłatę na konto fundacji pomagającej
schorowanym i opuszczonym kombatantom stanu
wojennego.
– Mówiłem wam już o jajach z klawiszami i o naszym wielkanocnym dyngusie w więzieniu. Teraz,
skoro Piotr jest już z nami, to i inną historię wam opowiem. Ale nie, poczekajmy…Widzę, że już na Rondo
wjeżdżamy. Poczekamy chwilę, na kolejną czelodkę.
Zaraz tu będą.
Powstał, by przywitać nowych gości. Wchodzili
kolejno: Bula, Ogryzek, Dziwoki. Ci akurat nie poszli do polityki. Piotr starał się rozpoznać, kto zacz.
„Kiedyś wymoczki, teraz tłuste barany” – pomyślał.
Znał się z nimi od dziecka. Nie tyle z podwórka, co z
podstawówki. No i potem z internowania. Tam znów
się spotkali, choć wydawało się, że ich drogi rozeszły
się już na dobre. W więzieniu znajomość okrzepła na
nowo. O, jest i Piguła. Irytujący był podczas internowania. Dopiero teraz zauważył Czekałę i Brodka, obaj
we wzorzystych krawatach. Jest też Hulbój, pyszni
się swoją niewymuszoną elegancją stróża wygalantowanego na Boże Ciało. Oto Kolesie z Dzieciństwa.
Kiedyś ślonckie sztifty, co cięgiem w bala charatali,
teraz politycy z ogładą. Miejscowa elita.
Piotr nie miał najmniejszej ochoty na przywoływanie wspomnień. Brał wzór z Pawła, który zwykł
powiadać, że kombatanctwo go mierzi. Zbierają się
niczym „nasza klasa” na jubileuszach, każą sobie
knajpy na stołówki więzienne zamieniać, jedzą z blaszanych talerzy, znaczy z beretów, i klawiszów wynajmują, by robili u nich za kelnerów.

Silesia
Party
Tram

Duduś zaczął opowiadać:
– Byli u nas pod celą też medalikarze, znaczy
związkowcy z regionu Jasnej Góry. Wśród nich było
dwóch–takich–co–ukradli–księżyc, ale nie ci, o których myślicie. Nazwaliśmy tak dwóch inżynierków,
co wszędzie chadzali razem. Po chleb, na spacernik,
do łaźni, zawsze widziałeś ich razem. Zachodził do
nich Piotr i jeszcze Paweł, który do nas za chwilę dołączy. To była druga słynna para w naszym więzieniu.
Wszystko robili wspólnie. Nazywaliśmy ich P4. Piotr
Prokopp i Paweł Pakula, sami rozumiecie. Ci medalikarze, o których wspomniałem, mieli radyjko tranzystorowe. Wam młodym nic to nie mówi. Szkoda z

kłącza fasoli. Wyjął z futerału swoją śliczną steel guitar. Zaskoczył zebranych oświadczeniem, że zaśpiewa Lokomotywę Tuwima. Znaczy Ciufę – bo będzie
po śloncku. I do tego z nową, jego własną melodią.
Będzie zatem na bluesowo.
Piotr przypomniał sobie, jak Paweł dworował z
zadufanych w sobie ślonckich blusmanów i jak lubił
ich przedrzeźniać: Węgiel i blues/rdza i siara/Oj, jak
tu żyć, jaka nasza wiara?/Węgiel i blues/grauzam i
ćmojstwo/oj, muszemy tu życ i czuć się swojsko/.
Piotr przecisnął się w stronę uchylonego okna,
chmura dymu stawała się nieznośnie gęsta. Tramwajem huśtało nieźle, wprowadzając rozmówców
trzymających się rurek w chybotliwy kontredans. Ale
taniec na rurze! Młodych nie znał, ale rozpoznawał
z wolna niektórych jegomości z czasu Karnawału
1980. Kolumbowie rocznik 50., przyboczni „Panny
S”. Dziś spojrzenia maślane, facjaty jowialne, łysinki
błyszczące, usta żarłoczne. Obłymi brzuchami się trącają, nie przerywając narzuconych prawami kinetyki
wygibasów
Podszedł Hulbój z tacką świeżo zgrillowanych
krupnioków.
– Jako to, Piter? Dobrze jest? O, widzisz, jo już kolejna porcja se biera. Palce lizać. Jodł żech krupnioki
koreańskie, fińskie, ale, chopie, godom ci, nie ma to
jak nasze ślonckie. Nawet te z Gwadelupy żech probowoł. Godom Ci, Dudusiowe i tak najlepsze.
Hulbój podkreślił w ten sposób, że należy do kręgu
wewnętrznego, znaczy do tych, którzy przewodniczącego mogą nazywać Dudusiem. Podszedł do nich
Czekała.
– A ty co, Piotrze, kiedy wracasz do macierzy, tyle
dobrych rzeczy się u nas dzieje?
– Kiedy wracam? Tak, wracam wkrótce, znaczy do
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Tramwaj zazgrzytał hamulcami i
zatrzymał się na przystanku przy
Królowej Kwiatów. Piotr zdołał
zarejestrować napis na bocznej
ścianie kadłuba: Silesia Party Tram.
Otworzyły się drzwi, chlusnęła
potężna porcja światła i muzyki.
Przełamując falę uderzenia, Piotr
wszedł zachęcony zapraszającym
okrzykiem. Zmysł powonienia
zareagował na ostry zapach
grillowanych kiełbas.

tego robić teraz większy wykład, powiem tylko tyle,
że kipisze mieliśmy pod celami często, nie mówiąc o
rewizjach po każdej wizycie najbliższych. Radia były
oczywiście zabronione. Jakby znaleźli, natychmiast
by skasowali, a posiadacza wsadzili do kabaryny. W
naszej sytuacji radyjko z krótkimi falami było skarbem. Piotr i Paweł zachodzili do tych dwóch–co–
ukradli–księżyc i tam, na górnych pryczach, w całkowitej konspiracji, nawet przed kolegami, za zasłoną z
koca słuchali Radia Wolna Europa.
– Rozumiecie, o co chodzi? Słuchali wrażej, wrogiej
radiostacji, która była zakazana, a jej audycje zakłócane. Zadaniem tandemu P4 było spisanie ważnych
wiadomości albo przynajmniej dokładne ich zapamiętanie. Potem mieli chodzić po celach i przekazywać
je dalej. I teraz słuchajcie uważnie. Była, proszę was,
w naszym baraku narożna cela, która służyła za skład
materacy. Lubiłem się tam wymykać. Zwłaszcza nocą. Wchodziłem na szczyt sterty, by popatrzeć stamtąd przez zakratowane okno. Było to jedyne miejsce,
z którego można było zobaczyć, co za murem, który
obniżał się, pod wieżą strażniczą. Lubiłem patrzeć na
migoczącą światełkami dal. Patrzę, dumam sobie i co
nagle słyszę? Sygnał Wolnej Europy. I to z wieży!
Uwierzyć nie mogłem własnym uszom. Zacząłem regularnie tam nocą przychodzić i słuchać wiadomości.
Duduś wstał, umoczył usta w piwie i dorzucił:
– Rozumiecie, panowie, o co chodzi. Ci tam na pryczach, proszę was, pełna konspiracja, tajne spotkania
w pościeli, przebiegły przemyt informacji, a ja leżę
na sienniku i wygodnie sobie słucham „odwetowego,
antypolskiego” radia.
Duduś zaniósł się rechotliwym śmiechem, więc
słuchacze uznali, że to już była pointa. I zaśmiali się
solidarnie.
Kogutek podszedł do Dudusia z pytającym
spojrzeniem.
– A jakże, tak, tak, zaczynamy. Oj tak, zaczynajmy.
– Duduś machnął ręką, dając znak przyzwolenia. Na
podeście scenki pojawił się, znany Piotrowi z ogródka piwnego na Maryjnej, bluesman o włosach jak

siebie, do Sztokholmu.
– Aha, tak to jest. No dobrze, no dobrze…
Czekała odwrocił się na pięcie i odszedł. Hulbój
tylko pokręcił głową. Piotr rad był teraz, że włożył
koszulkę z napisem „Absolut Svensk” i ze zdjęciem
butelki znakomitej wódki. Czekała ponoć gra teraz
Wszechpolskiego Ślązaka, prezydentowi państwa i
jego drużynie się podlizuje. Widać liczy, że coś na
tym ugra.
„Ślązak, a trzyma z kaczystami” – syknął Piotr w
myślach.
Rozległ się spokojny, metaliczny dźwięk gitary.
Śpiewak zagaił:
Blues to muzyka, która sprawia, że może mi być
dobrze nawet z tym, z czym jest mi źle. Po czym siadł,
założył nogę na nogę i zaintonował:
Stoi se ciufa dupno jak szrank
Stoi na glajzach, czorno jest blank
Czorno spocono jak bot na szłapie
Łolyj i śmiyra z bokow ji kapie
Stoi i sapie, dycho i dmucho
Hajcug ji z basa jak z pieca bucho
Juz sie od cuga baniok telepie
W ciufie byglajter wongel w piec ciepie
Trzymie łopata jak świeder borkop
Uch jak tu gorko
Puf jak tu gorko
Po salonce party tramwaju przeszedł gromki
aplauz. Śpiewak sadził kolejne masne tronfy, salonka
szalała. Zwrotka po zwrotce objaśniał obsadę kolejnych wagonów, odchodząc od Tuwimowej opowieści.
Goście spijali mu z ust frazy wiersza. Piotr mógł się
teraz spokojnie rozejrzeć. Chłopy zdjęły swoje jasne
marynarki, mocniej zajaśniały ich pastelowe krawaty.
Miał dość. Czuł, że musi dać dyla.
Zygmunt Barczyk
Fragment nowej książki “Stworzeni dla losów szczęśliwych”.
NGP 10/2021 (486)
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Wakacje w Osiecznej

ANDRZEJ SZMILICHOWSKI

O umieraniu
Świat wpadł w obsesję na punkcie
śmierci. Dzienniki telewizyjne od
Bombaju przez Warszawę po Nowy
Jork zaczynają się od dwóch cyfr:
ilość nowozarażonych, ilość zgonów.
W Polsce druga cyfra przekroczyła
osiemdziesiąt sześć tysięcy. To jakby
zapadło się pod ziemię duże miasto.
Aż ciarki chodzą po plecach kiedy sobie uzmysłowię, że gdy zamieszkaliśmy w 1947 roku w Gdyni,
liczyła właśnie około osiemdziesięciu tysięcy mieszkańców. Orłowo, Mały i Wielki Kack, Chylonia,
Cisowa, Obłuże, ulice, skwery, wille, porty, wszystko
out, NIE MA NIC, jeden wielki lej, jak dziura po zębie. Straszna wizja.
Śledzę licznik śmierci w Polsce, w Szwecji, na
świecie. Początkowo codziennie, bez mała obsesyjnie liczyłem, liczyłem, liczyłem.., i cyfry stawały
się z każdym tygodniem jakby mniej dramatyczne.
Przywykłem? To jedno, drugie że pandemia nie jest
heroiczna. Trupy nie walają się po ulicach, nikt nie
ucieka, sklepy spożywcze i stacje benzynowe nie są
oblegane, nie grasują szajki rabusiów i bandytów.
Kiedyś, dawniej, jak nadchodziła katastrofa wojny,
pakowało się na wóz dzieci i żonę, pierzynę i słoninę, i wio! Moja mama, babcia i dwuletni ja, trochę
podwodami a trochę koleją, dotarliśmy z Dębicy
do Warszawy. Dziś państwa mówią obywatelom –
Zostańcie w domu! Nie ma widowiska, nie ma z czego zrobić Bitwy pod Grunwaldem. Covid się skrada i
dla niestety wielu jakby go w ogóle nie było. Tylko te
cyfry, te cyfry!
Opisać covidową śmierć trudna sprawa. Ciche
umieranie, nie przeciw komuś, nie z samopałem i
szablą w dłoni, tylko po prostu przestaje się oddychać i już. W cichym umieraniu nie ma potencjału.
Przyjaźnie, wspomnienia, migawki zdarzeń i nagłe
nieobecności, jesteśmy zawieszeni w oczekiwaniu, w
nibyczasie, który nas przeczołguje.
To wszystko nie jest łatwe. Fakt, że dzieją się rzeczy śmiertelnie poważne, dotarło do mnie dopiero
po paru miesiącach. Aż dziw bierze, przecież moje
miejsce w grupie najstarszych seniorów! Nie byłem w
stanie, nie potrafiłem traktować tego poważnie, ponieważ wokół mnie nie zauważałem większych zmian.
Jak tu się mierzyć z czasem, z tym jak najbardziej teraźniejszym czasem świata pogrążonego w pandemii?
Trawersując dwuwiersz Wojciecha Młynarskiego:
Jeśli z kamienia serce masz / To ci wychodzi na twarz
Przytłaczający ciężar umierania w ciszy. Tąpnięcie
organizmu... i wszystko się sypie. Nagle wysportowany pełen werwy człowiek nie może złapać oddechu,
nie może chodzić, wstać z łóżka. Umiera ciało, staje
się odległe i obce, umiera mózg i broni się coraz dłuższymi przerwami świadomości. Stan umysłu przechodzi w stan duszy, człowiek odchodzi.
Andrzej Szmilichowski
NGP 10/2021 (486)

Ojciec, bedąc profesorem
i członkiem Polskiej Akademii Nauk
mógł wraz z rodziną korzystać
z przywileju spędzania urlopów
w domach pracy twórczej PAN-u,
z czego czasem korzystał. Taki dom
był w Osiecznej koło Leszna, gdzie
pojechaliśmy całą rodziną. Miałam
wtedy 13 lat. Ośrodek wypoczynkowy mieścił się w imponującym
budynku o pałacowym charakterze, częściowo porośniętym dzikim
winem. Dom ten, dawna siedziba
lokalnej arystokracji, pieknie położony nad brzegiem jeziora, leżał w
dobrze utrzymanym parku naturalnie przechodzącym w las. Tego lata
spędzało tam urlop paru znanych
naukowców.
Pokoje wczasowiczòw były duże i jasne z widokiem na jezioro. Nam przypadł pokój który musiał
być kiedyś pokojem dziecinnym ponieważ ściany
zdobił szlaczek pastelowych obrazków przedstawiających motywy bajkowe. Do jadalni prowadziły otwarte
na oścież, potężne drzwi obramowane drewnianymi
belkami. Nad nimi królowały dwa wypchane orły.
Miały rozpostarte skrzydła i zdawały się unosić do lotu. Kiedy mój trzyletni braciszek zobaczył orły po raz
pierwszy, najpierw zaniemówił z wrażenia, a potem
chwyciwszy dla otuchy mamę za rękę wykrzyknął:
– Orzeły uciekajcie!
Okrzyk ten przetrwał w historii rodzinnej do dziś
dnia i zdarza się, że cytujemy go w odpowiednich momentach drażniąc mego obecnie leciwego brata.

W

Osiecznej miałam towarzystwo rówieśników
i spędzałam na zabawach z nimi dużo czasu.
Rodzice pozostawiali nam, dzieciom, wiele swobody.
Pamiętam, że urządzaliśmy wyścigi i ja okazałam się
parokrotnie najszybsza prześcigając nawet chłopców
w moim wieku. Było to chyba jedyne osiągnięcie
sportowe w moim życiu. Przy niepogodzie miejscem
zabaw stawały się długie, przestonne korytarze budynku. Kiedyś przy zwieńczeniu sufitu odkryliśmy
nietoperza, którego w końcu udało nam się złapać.
Od dzieciństwa interesowały mnie zwierzęta, więc
natychmiast wzięłam go do ręki. Odwdzięczył mi się
gryząc boleśnie w palec. Nie miałam odwagi powiedzieć o tym mamie, a ranka na szczeście szybko się
zagoiła. Nikt nas wtedy nie przestrzegł, że nietoperze
roznoszą wściekliznę i kontakt ze zwierzęciem mógł
się zakończyć tragedią. Ten nietoperz nie był widocznie nosicielem zarazka ponieważ przeżyłam w zdrowiu wiele lat i wściekam się tylko od czasu do czasu.
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pogodne dni chodziliśmy całą rodziną do oddalonego o parę kilometrow kąpieliska, gdzie
ćwiczyłam swe umiejętności pływackie. Pobyt upływał jednak głównie pod znakiem łowienia ryb, czego nigdy przedtem nie próbowałam. Ojciec pojechał
nawet z nami do pobliskiego Leszna aby kupić żyłkę,
haczyki i spławiki. Za wędki służyły długie pręty. Na
prawdziwy sprzęt nie było nas stać.
Za przynętę stosowaliśmy kulki ugniecione z chleba. Zdecydowanie odmawiałam nadziewania robaków
na haczyk. Wystawaliśmy więc godzinami nad brzegiem w oczekiwaniu, że ryba weźmie. Wpatrywałam
się w wodę na tyle przejrzystą, że mogłam widzieć jak
jasna kulka przynęty znikała w momencie, gdy ryba
brała. Obraz ten tak mocno utrwalił mi się w oczach,
że zasypiając miałam go pod powiekami. Zazwyczaj
chleb zostawał zjedzony albo spadał z haczyka, ale
parokrotnie zdarzyło mi się złowić małego okonia czy
płotkę. Przyjemność udanego połowu skutecznie psuła perspektywa zdjęcia ryby z haczyka. Nie miałam
do tego serca i szybko przekonałam się, że łowienie
ryb mnie nie bawi. Natomiast braciszek, pod bacznym okiem taty, oddawał się temu zajęciu ze szczerą
przyjemnością. Ale szczęście mu nie sprzyjało. Co

najwyżej udało mu się wyciągnąć kępkę wodorostów.
Ojciec, którego urlopową lekturą była wtedy jedna z
fantastyczno-naukowych powieści Lema, wyjaśniał
chłopcu, że łowi kurdle i ośmioły.

C

zas płynął, aż nadeszła niedziela, kiedy sielanka urlopowa przemieniła się w koszmar. Jak
co dzień wczasowicze zebrali się w porze obiadowej w jadalni, ale tego dnia atmosfera była napięta.
Wyczuwało się pewien niepokój, ponieważ brakowało dwóch osób – urodziwej 18-letniej siostry jednej
z moich towarzyszek zabaw i pewnego młodzieńca,
z którym ją często widywano. Dziewczyna właśnie
zdała maturę i cieszyła się wakacyjną swobodą.
Chłopak, ciemnowłosy i na swój sposób przystojny,
był chyba jej rówieśnikiem. Mnie jednak coś raziło
w jego wyglądzie, może zbyt blisko osadzone oczy,
może pierwszy cień zarostu, którego jeszcze nie golił.
Istnieje mało eleganckie słowo fryzjerczyk, które kojarzyło mi się z jego aparycją. Młodzi spóźniali się na
obiad, a matka dziewczyny, wdowa, i rodzice chłopca
wyraźnie byli zaniepokojeni. Niepokój udzielił się i
reszcie gości.
Zamiast normalnego pogodnego szmeru rozmów w
jadalni panowała cisza przerywana tylko dyskretnymi szeptami. Wczasowicze zerkali raz po raz na park
przez przeszkloną ścianę jadalni, wymieniali znaczące spojrzenia i kiwali poważnie głowami. Atmosfera
gęstniała z minuty na minutę, wyczuwało się rosnące napięcie. Nagle oczy wszystkich zwrociły się ku
oknu, przez które widać było szybko zbliżającą się
znajomą sylwetkę młodego cyklisty pochylonego
nisko nad kierownicą. Jechał leśną drogą i nawet nie
próbował wyhamować przed stromymi schodami,
które łączyły dwa poziomy parkowej ścieżki. W pędzie zjechał ze schodów, a desperacja z jaką to uczynił przejęła wszystkich zgrozą. Matka dziewczyny i
rodzice chłopca poderwali się od stołu i wybiegli z
jadalni. Cała sala zamarła w oczekiwaniu. Wkrótce
usłyszeliśmy tragiczne wieści.
Młodzi wybrali się na kajakową przejażdżkę po
jeziorze. Co dokładnie wydarzyło się na kajaku, nie
wiadomo. Prawdopodobnie chłopak próbował zbyt
agresywnie zalecać się do dziewczyny. Ta broniąc
się sprawiła, że kajak wywrócił się na głębokiej wodzie. Dziewczyna nie umiejąc pływać zaczęła wołać o
pomoc. Chłopak też nie najlepszy pływak, walczył o
własne życie i podobno odkrzyknął „Ratuj się sama”.
Dziewczyna poszła pod wodę, a chłopakowi udało się
wydostać na brzeg po drugiej stronie ośrodka. W pobliżu nie było nikogo, aby wszcząć alarm i ruszyć na
pomoc, a chłopak pewnie był w szoku. Gdzieś zdobył
rower i przyjechał jak najszybciej z powrotem by powiadomić o wypadku.
Wstrząśnięci zapomnieliśmy o obiedzie i wybiegliśmy nad brzeg. Wkrótce po drugiej stronie jeziora,
prawdopodobnie tam gdzie kajak się wywrócił, pojawiły się łodzie i ludzie z bosakami. Bezskutecznie
przeszukiwali dno. Na ratunek było już i tak za pòźno.
Poszukiwania trwały przez kilka dni. W tym czasie
matka dziewczyny i młodsza córka nie opuszczały pokoju. Donoszono im posiłki. Atmosfera była ponura,
wczasowicze spedzali czas stojąc w grupkach wymieniając półgłosem uwagi.
W końcu, po prawie tygodniu, odnaleziono ciało
dziewczyny zniesione prądem, w dużej odległości
od miejsca wypadku, zaplątane w wodorosty. Mimo
tragedii odczuliśmy pewną ulgę. Etap poszukiwań się
zakończył, można było mentalnie pójść dalej. Już po
jednym dniu wszyscy stracili nadzieję, wszyscy poza
matką. Pokój który zajmowała z córkami leżał po drugiej stronie korytarza na ukos od naszego. Gdy w końcu otworzyły się drzwi ujrzałam siwowłosą staruszkę
jaką stała się po tygodniu ta ciemnowłosa, w kwiecie
wieku kobieta.
Niedługo potem, podobnie jak reszta gości, powrociliśmy przed czasem do domu. Następnego lata nie
organizowano już wczasów w Osiecznej.
Teresa Urban

Część z tekstów, jakiś czas temu, publikowana była w Nowej Gazecie Polskiej. To wnikliwe analizy złych i dobrych przemian, jakie zachodziły w stolicy Szwecji, urbanistycznego i architektonicznego harakiri jaki dokonano w
latach 60-tych na centrum miasta, jego
rozwoju jako „archipelagu z miejscami
wykluczenia” jak Rinkeby, Fittja i inne
dzielnice zamieszkałe dzisiaj w większości przez imigrantów. Ale jest także mowa o doskonałych przykładach

Miasto
i wielkomiejskość.
Podróż w czasie
Miasto to skomplikowany
organizm, który cały czas
ewoluuje. Historia
powstawania miast to
nie tylko historia cywilizacji, ale także historia
przemian ideologicznych
i kulturowych. Struktura
miasta ma swój sens i właśnie o tym pisze w swojej
książce Zygmunt Barczyk.
Intencją „Miasta i sensu” jest przekrojowe ujęcie tematyki miasta, gdzie
perspektywa „miękka” – antroposocjologiczna, spotyka się z perspektywą
„twardą” – urbanistyczną. Wszystko po
to, by ukazać szerokie spektrum spraw
związanych z tożsamością miasta i jej
ewolucją w kontekście rozumienia sensu we wspólnocie – pisze Barczyk we
wstępie do książki. To nie jest lektura
łatwa, bo to nie baedeker turystyczny,
chociaż autor zabiera nas w podróż po
wielu miejscach na świecie szukając
sensu w historii miast i ich specyfiki.
Ale jednocześnie, dla kogoś kogo
interesuje zarówno historia jak i ma
potrzebę odnalezienia miejsc fascynujących, to książka (a raczej podręcznik, bo jest to w gruncie rzeczy praca
naukowa) niezwykła, napisana przystępnym językiem i z pasją. Barczyk
szukając „sensu miasta” odkrywa przed
nami uroki wielkomiejskości, dociekliwe rysuje portret typowego mieszczanina, zabiera w podróż po historii
urbanistycznych przemian, ale również pisze o tej „ciemnej stronie” miasta, gdzie swoje gniazda budują gangi
przestępców, gdzie łatwo o segregację.
Wszystko w myśl tego, jak bardzo złożonym tworem jest struktura miasta.
Miasto jako siedziba wspólnoty pojawia się w historii około dziesięciu tysięcy lat temu – pisze Barczyk. Jest więc w
książce mowa o Babilonie – mitycznym
„Wiecznym Mieście”, i bardziej współcześnie o ozdrowieńczej apokalipsie
Lizbony, którą w 1775 roku nawiedziło
tragiczne trzęsienie ziemi, a centrum
miasta zalała fala tsunami, czy też o
ewolucji Paryża, który z niezbyt „okazałego miasta na początku XIX wieku”
przemienił się w perłę urbanistyczną.
Dla czytelnika w Szwecji zapewne
najbardziej będą interesujące rozdziały książki poświęcone Sztokholmowi.

budowy dzielnic przyjaznych, zarówno dla mieszkańców jak i ekologii
(Hammarby Sjöstad) i unikalnego charakteru Sztokholmu jako miasta „innowacyjnego”. Pośród 271 regionów
Europy region Sztokholmu znajduje się
w grupie ośmiu najsilniejszych, jeśli
porównać wartość BRP w przeliczeniu
na mieszkańca. /…/ Sztokholm dziś to
przodujące w Europie miasto techniki,
nazywane mekką techników i programistów. /…/ Firma Sparklabs umieściła
Sztokholm na drugim miejscu rankingu
wiodących ekosystemów startupowych
na świecie. Stolica Szwecji znalazła się
na tej liście tuż za Doliną Krzemową –
czytamy w książce.
Rozwój nowych technologii, ciągłe
przemiany jakim ulega nasze życie, będą miały wpływ na strukturę miasta w
przyszłości, ale to „uformowane w tradycji Zachodu współczesne miasto jest
i pozostanie archipelagiem wysp partykularyzmu. /…/ Miasto typu smart,
zwłaszcza jeśli zanurzone w utopii, ułatwi tę tendencję, skoro miasto realne,
tracąc powody dla swej ośrodkowości,
stanie się rozbudowaną konstrukcją kulis dla ośrodka spotkań wirtualnych. A
przynajmniej niemających powodów,
by respektować nadal walory bliskości
fizycznej, na które wciąż stawiamy, kiedy mówimy o mieście „autentycznym”,
„zwyczajnym”, „dla ludzi” i tak dalej.” (z rozdziału: Czy miasto zmierza
ku samounicestwieniu”).
To myśl bardziej aktualna dzisiaj, niż
jeszcze rok temu, przed pandemią.
Tadeusz Nowakowski
Zygmunt Barczyk: Miasto i sens. Wydawnictwo Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach, Katowice 2020, s.467

Domena publiczna
Są Domy Publiczne i Dziewczyny Publiczne, nie
ma powodu żeby zabrakło Telewizji Publicznej.
Na to miano zapracowała sobie telewizja
państwowa, zwana też narodową.
Na to miano najbardziej zasługuje
program informacyjny TVP-Info, który
splagiatował dobre, dowcipne i mądre
„Szkło kontaktowe” nadawane przez
prywatną stację TVN. Do tej audycji w
TVN zapraszani są wybitni publicyści
z poczuciem humoru. I oni, wraz z prowadzącym audycję, komentują aktualne wydarzenia w Kraju i na Świecie.
Skonstruowana na tej samej zasadzie
audycja w TVP-Info nazywa się: „W
tyle wizji”. W głębokim „tyle” – można
dodać. Przypomina się parodia przyśpiewki z „Mazowsza”:
Jadu goście, jadu
wedle mego sadu.
Do mnie nie zajadu,
Bo nie daję zadu.
Nie daję ja z tyła,
Nie daję ja z przodka.
Ostanę starą panną.
Jak jakaś idiotka.
A czym się „ostaną” twórcy wspomnianego plagiatu?
Audycją kieruje Marcin Wolski – nie
zapomniany „Nadredaktor” popularnej,
w latach sześćdziesiątych ub. wieku,
audycji III programu Polskiego Radia –
„60 minut na godzinę”. Poza nim audycję tworzą: Magdalena Ogórek – niedoszła prezydent RP z ramienia SLD oraz
dziennikarze – felietoniści: Stanisław
Janecki, Krzysztof Feusette i inni.
Marcin Wolski – podobnie jak Jan
Pietrzak – też zasłużony w ośmieszaniu absurdów PRL – nie odnaleźli się
w III RP. W początkowym okresie stawiali na Wałęsę, gdy ten nie docenił ich
wysiłków – to zmienili front. Marcin
Wolski bardzo się starał. Prowadził
swego czasu w TVP popularny program satyryczny: „Polskie ZOO”. Program ten podlizywał się „na chama”
Wałęsie.
Pan Lech przedstawiony był jako
Król–Lew, a dla przykładu Michnik,
jako Lis–Chytrusek. Kuroń był hipopotamem, Kwaśniewski, Miller i
Cimoszewicz to były szakale. A bracia Kaczyńscy byli postaciami z kreskówki Disney’a. Takie dwie ruchliwe
wiewióreczki.

Po latach Wolski sam się ocenzurował, gdy pokazywał powtórki z tej serii.
Wałęsa już nie był taki idealny, a bracia
K. już tacy śmieszni i nieporadni.
„W tyle Wizji” jest programem bardzo jednostronnym. W „Szkle kontaktowym” obrywa się wszystkim po
równo, „W tyle wizji” gra się do jednej
bramki. TVP ma parę kanałów dobrych
i uczciwych, takich jak „Historia”,
„Kultura”, „Seriale” czy „Rozrywka”,
ale już programy historyczne nadawane w TVP-Info i TVP3 do rzetelnych nie należą. To samo dotyczy
programów
fabularno-publicystycznych nadawanych na antenach TVP1 i
TVP2. Przykładem jest serial „Kasta”,
który pokazuje demoralizację „kasty
sędziowskiej”, która po znajomości i
za łapówki wydaje fałszywe wyroki.
Sędziów tych demaskują dzielni prawnicy z kancelarii „Wolski i spółka”. Ale
rzadko im się udaje coś naprawić, bo
kasta trzyma się dobrze i solidaryzuje
się z nieuczciwymi sędziami.
Ale i inne programy publicystyczne też nie grzeszą obiektywizmem.
Telewizja Publiczna wie co robi, skierowana jest przeważnie do ludzi gorzej
zarabiających, których nie stać na płatne programy „Kultura” czy „Historia”
oraz programy prywatne. W ten sposób
PiS zapewnia sobie monopol na informacje u tej grupy.
Ludomir Garczyński Gąssowski
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Warto wiedzieć
o szczepieniach
1. Szczepionka może

5. Szczepionka przeciw

zmniejszyć ryzyko ciężkiego
zachorowania lub śmierci na
COVID-19.

COVID-19 oferowana jest
każdemu, kto ukończył 18 lat.
Szczepienie jest bezpłatne.

2. Po szczepieniu układ

6. Również osoby występu-

odpornościowy organizmu
wytwarza ochronę przeciwko
COVID-19.

3. Przy braku choroby maleje

ryzyko zarażenia innych.

4. Zaszczepienie się

powoduje, że zmniejsza się
szerzenie zakażeń w skali
całego kraju.

jące o azyl lub przebywające w
Szwecji bez zezwolenia mogą
otrzymać szczepionkę.

7. Możesz się zaszczepić

nawet, jeżeli nie masz dowodu
tożsamości, numeru ewidencyjnego ani koordynacyjnego.
Otrzymasz chwilowy numer
od opieki medycznej.

8. Osobom ryzykującym

ciężki przebieg choroby
jako pierwszym zostanie
zaoferowana szczepionka.

Czytaj więcej na folkhalsomyndigheten.se
Dla informacji o tym, kiedy możesz się zaszczepić, wejdź na www.1177.se.

Razem ku lepszemu

Nawet po zaszczepieniu musisz nadal stosować się do zaleceń władz.
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